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موضوع ماه

تضاد   )۲( روح  شناسی  پدیدار  در  هگل 
پایة  اندیشة برابری مادی را که  الینجل در 
کامالً  است،  ها«  ثروت  خواست »اشتراک 
آشکار گردانید: بدین معنی که اگر به اجابت 
مساوی نیازهای متفاوت افراد مبادرت کنیم، 
بدیهی است که نابرابری در سهم افراد از آن 
»توزیع  به  به عکس،  اگر  شود.  می  نتیجه 
برابر« دست یازیم، در این صورت واضح 
نیازها«  نابرابر  نتیجه آن »اجابت  است که 
برای افراد خواهد بود. در واقع در هر دو 
حالت »اشتراک ثروت ها« به اجابت وعده 
که  مارکس  یابد.  نمی  دست  مادی  برابری 
داشت،  آگاهی  پدیدارشناسی  به  خوب  خیلی 
مشکل را با ربط دادن این شیوه های گوناگون 
به دو مرحله متفاوت رشد  توزیع »برابر« 
توزیع  کرد:  حل  داری  پساسرمایه  جامعة 
برابر«  »حق  طبق  سوسیالیستی  جامعه  در 
کار  به  برابر  حقوق  پرداخت  یعنی  است، 
در  آشکار  نابرابری  موجب  افراد،  متفاوت 
حقوق فرد و درآمد می شود. دراین مفهوم، 
نابرابر«  »حق  جز  چیزی  برابر«  »حق 
طبق  توزیع  کمونیستی،  جامعه  در  نیست. 
نیازهای مختلف، موجب نابرابری می شود. 
ولی رشد عظیم نیروهای مولد که نیاز همه 

این  اهمیت عملی  کند،  اجابت می  کامالً  را 
نابرابری را به تدریج زایل می سازد )۳(. به 
عبارت دیگر، در سوسیالیسم برابری مادی 
ممکن نیست، جایی که توزیع محدود ثروت 
ها وجود دارد، نابرابری هم وجود دارد، ولو 
در  نابرابری  این  مورد،  حسب  بر  که  این 

شکل های مختلف بروز کند.

امروز در شرایطی که ایده آل کمونیسم همه 
)هیچ  داده  دست  از  را  اش  سیاسی  معنای 
اندرکار  دست  که  کند  نمی  اعالم  دولتی 
در  نیز  و  است(  کمونیسم  راه  در  پیشرفت 
شرایطی که به نظر می رسد ایده آل کمونیسم 
در مه خیال بافی ها رنگ باخته، آیا باید از 
هر اندیشه برابری طلبی – جز برابری در 
برابر قانون – دست کشید. یا به عکس باید 
راهی را پیمود که از هگل به مارکس منتهی 
شده است. به راستی اکنون شاید بتوان یک 
نقد تند از برابری و آزادی صرفاً صوری را 
نزد هگل خواند: گرسنه که در خطر مردن 
وضعیت  در  واقع  در  است،  غذایی  بی  از 
آخرین  در  و  دارد  قرار  کلی حق«  »فقدان 

تحلیل یک »برده« )۴( است.

است.  متضاد  ذاتاً  مادی  برابری  خواست 
البته، نابرابرِی بغایت رسیده، به خودی خود 
برابری حقوقی را بیهوده می گرداند. در این 
صورت، رجوع دوباره از مارکس به هگل 
برقراری  با  چون  است،  اسلوبی  عمل  یک 
بدیهی است  اقتصاد و سیاست،  رابطه میان 
لیبرالی  کالسیک  سنت  از  باالتر  هگل  که 

قرار دارد.

معنی  هر  دادن  لیبرالی،  سنت  که  هنگامی 
اقتصادی – اجتماعی به برابری را نفی می 
توان  می  که  بود  اعتقاد  این  بر  وی  کرد، 
نظر می  به  کاراتر عمل کرد.  ای  به شیوه 
رسید که برابری حقوقی، – صرفاً حقوقی- 
و  ها  دشواری  با  گیرنشدن  در  امتیاز  از 
تضادهای الینحل منطقی، که ویژه خواست 
باشد.  می  برخوردار  است،  مادی  برابری 
ولی با این همه، مسئله تا این حد ساده نیست: 
سنت  مدید،  بس  های  مدت  طی  که  چنان 
لیبرالی هیچ تضادی میان برابری حقوقی و 
عمل نفی حقوق سیاسی زنان و یا کسانی که 
به  است.  نداده  تمیز  را  ندارند  بساط  در  آه 
عنوان نمونه بنیامین کنستان در این باره گفته 
است: »کسانی که فقر آنها را در وابستگی 

برابری و مسئله های آن
دومه نیکو لوسوردو . ترجمه: ب. کیوان

خواست برابری مادی ذاتًا متضاد است. البته، نابرابرِی بغایت رسیده، به خودی خود برابری حقوقی را بیهوده 
می گرداند. در این صورت، رجوع دوباره از مارکس به هگل یک عمل اسلوبی است، چون با برقراری رابطه میان 

اقتصاد و سیاست، بدیهی است که هگل باالتر از سنت کالسیک لیبرالی قرار دارد.
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به کارهای روزمره  دایمی نگه می دارد و 
محکوم می کند، نه داناتر از کودکان در امور 
عمومی هستند و نه ذیعالقه تر از بیگانگان 
نسبت به پیشرفت ملی اند. آن ها عناصر این 
پیشرفت را نمی شناسند و فقط از امتیازهای 
آن، غیر مستقیم برخوردار می شوند«. )۵(

کنستان  های  مقایسه  که  بپذیریم  ای  لحظه 
معتبرند. آیا میان افراد بالغ و کودک و حتی 
به  هرگز  که  شخصی  و  بالغ  شخص  میان 
کردن  اراده  و  درک  استعداد  و  رشد  سن 
تام و تمام نمی رسد، برابری حقوقی وجود 
دارد؟ و نیز آیا میان یک شهروند به معنای 
همچون  است  مقدر  که  کسی  و  آن  دقیق 
حقوقی  برابری  بماند،  کشورش  در  بیگانه 
این  وجود دارد؟ ممکن است بگویند که در 
است  تاریخ  از  از فصلی  عبارت  مسئله  جا 
که پایان یافته و به گذشته تعلق دارد، چون 
را  خود  جا  همه  زن  و  مرد  همگانی  رأی 
نیز  امروز  همه،  این  با  است.  کرده  تحمیل 
هیچ  که  کند  می  فکر  هایک  چون  مؤلفی 
محدودیت  و  حقوقی  برابری  میان  تضادی 
رأی در حقوق سیاسی وجود ندارد. به عقیدة 
او: »نمی توان تصدیق کرد که برابری در 
که  است  آن  مستلزم  ضرورتاً  قانون  برابر 
همه افراد بالغ حق رأی داشته باشند «. )۶( 
 ]...[ که  کرد  تصدیق  توان  نمی  یقین  به   «
خارجیان مقیم ایاالت متحد، یا اشخاص خیلی 
آزادی  از  نداشتن حق رأی  به خاطر  جوان 
بی بهره اند، اگر چه آن ها از آزادی سیاسی 
برخوردار نیستند«. )۷( بیگانگان و کودکان 
نمونه هایی هستند که کنستان هم به آن اشاره 
البوالیه  ادوارد  بعد،  دهة  چند  است.  کرده 
)۸( ناشر »اصول سیاست« که او نیز یکی 
از نمایندگان برجسته سنت لیبرالی است، در 
این ارتباط چنین تفسیری دارد: » باید زنان 
در  نیز  هایک   )۹( افزود«.  کودکان  به  را 
یک یادداشت به استثناء کردن سنتی زنان در 
»این  کند:  می  رجوع  سیاسی  حقوق  زمینه 
کشور  سوئیس،  در  که  است  مفید  یادآوری 
قدیمی  بسیار  آن  در  دمکراسی  که  اروپایی 
است، زنان هنوز ]در سال ۶۰ . م[ حق رأی 
ندارند و به نظر می رسد که این با تصویب 

اکثریت آنان است«. )۱۰(

سیاسی  حقوق  نقی  هایک،  عقیده  به  باری 
برابری  نقض  جمعیت،  از  نیمی  از  بیش 
حقوقی به حساب نمی آید. چند دهه پیش از 
آن نیز، اسپنسر به این نتیجه رسیده بود که 
مستلزم  زنان  برای  سیاسی  حقوق  تصویب 
اسپنسر  استدالل  است.  برابری  اصل  نقض 
ساده است: زنان که معاف از خدمات نظام 
بدون  سیاسی  حقوق  از  چنانکه  اند،  وظیفه 
روبرو شدن با خطرهای جدی و مهلک که 
مردان با آن روبرو هستند، برخوردار شوند 
در »وضعیت نابرابر و حتی برتر« خواهند 

بود )۱۱(. می توان این ایراد را به اسپنسر 
انگلستان  در  دوره  آن  در  که  دانست  وارد 
نظام وظیفه اجباری وجود نداشت )این نظام 
در دوره جنگ اول جهانی متداول شد(، از 
دیگری  وظایف  به  توان  می  دیگر،  سوی 
چون »وظایف مادری و غیره« اشاره کرد 
اما  دارد.  قرار  زنان  بر دوش  که منحصراً 
نکته مهم چیز دیگری است؛ و آن عبارت از 
این ا ست که آن چه را می توان تضاد الینحل 
منطقی برابری نامید در سطح صرفاً سیاسی 
عبارت  به  نماید.  می  رخ  هم  صوری   –
دیگر، ما به انتزاع کردن نابرابری هایی می 
پردازیم کهبنا بر واقعیت )در سطح اجتماع و 
طبیعت( وجود دارند، ولی ما حقوق سیاسی 
برابر را برای همه می شناسیم )البته، در این 
مورد به عقیده اسپنسر، ما به زنان برتری 
می دهیم و اصل برابری را نقض می کنیم(؛ 
به بیانی دیگر، این خود اصل برابری رفتار 
است که به لحاظ مطابقت برابر میان حقوق 
سیاسی و وظایف اجتماعی، نابرابری حقوق 
سیاسی را ایجاب می کند. در حقیقت، سنت 
سیاسی ارتجاعی صرفاً به رادیکالیزه کردن 
می  اکتفا  برابری  منطقی  الینحل  تضاد  این 
برابری   « گوید:  می  نیچه  که  چنان  کند. 
نابرابرها«.  برای  نابرابری  برابرها،  برای 
بحث واقعی عدالت از این قرار خواهد بود. 
پس، هرگز نباید »نابرابر را برابر گردانید« 

.)۱۲(

هایک که نفی حقوق سیاسی زنان و طبقات 
با اصل برابری در برابر  عام اجتماعی را 
دیگر  سوی  از  داند،  می  سازگار  قانون 
به  مالیات تصاعدی  که »وضع  است  معتقد 
عنوان وسیله ای برای رسیدن به بازتوزیع 
ناسازگار  اصل  این  خود  با   ،)۱۳( درآمد« 
نتیجه  آن  از  باید  انداز  چشم  این  در  است. 
از  غربی  کشورهای  همه  تقریباً  که  گرفت 
اصل برابری در برابر قانون روگردان شده 
مدرن  دنیای  ظهور  از  پیش  وضعیت  به  و 
باز گردند؛ هرچند ازین پس این تهیدستان اند 
باید مالیات کمتری بپردازند  قانون  که طبق 
و از امتیازهایی برخوردار شوند. به عقیده 
هایک این واقعیت که حذف برابری حقوقی 
است،  سیاسی  برابری  اجرای  مستقیم  نتیجه 
هنوز بسیار جالب است. »زمانی که شمار 
می  افزایش  شتابان  پرولترها  و  کارگران 
یافت، حق رأی برای آن ها که تا آن زمان 
بدین  شد.  شناخته  اند،  بوده  محروم  آن  از 
ترتیب، افکار اکثریت عظیم انتخاب کنندگان 
استثناء  چند  جز  )به  غربی  کشورهای  در 
آن  در  که  وابستگی  وضعیت  از  نزدیک( 
قرار داشتند، برانگیخته شد. چنان که امروز 
افکار آن ها است که  این  در اغلب موارد، 
بر سیاست فرمانرواست. آن ها تصمیم هایی 
مزدبگیر  زحمتکشان  وضع  که  گیرند  می 

را بالنسبه بهتر می کند و در عوض وضع 
حرفه های مستقل را وخیم می سازد« )۱۴(. 
این امر پیش از هر چیز از حیث »مالیات 
ها« )۱۵( اهمیت دارد. بنابراین، برابری در 
برابر قانون با سیستم امتیاز برای حق رأی 
در زمینه حقوق سیاسی نقض نمی گردد، در 
)به  رأی  حق  کسب  عکس  به  که  صورتی 
برای وضع  ای  که زمینه  ثروتمندان(  زیان 
مالیات تصاعدی است، آن را نقض می کند.

به  نسبت  مارکس  برخورد  پرسیم  می  حال 
بسیار  قطعه  بدواً  چیست؟  برابری  خواست 
آن  در  که  دارد  کاپیتال وجود  در  مشهوری 
مارکس زمینه حرکتی را به ریشخند مطرح 
طبیعی  حقوق  واقعی  »بهشت  که  کند  می 
است. آن چه این جا فرمانروا است، آزادی 
می   )۱۶( است«  بنتام  و  مالکیت  برابری، 
توان از این کنار هم قرار گرفتن چند مقوله 
تئوری  بنتام  که  گرفت  نتیجه  نام  یک  و 
و  آزادی  شعارهای  و  طبیعی  حقوق  پرداز 
برابری، مولود انقالب فرانسه است. اما بنتام 
از موضع کامالً دیگری حرکت می کند. به 
حقوق  اعالمیه  انگلیسی  لیبرال  این  عقیده 
»سفسطه  انباشت  جز  چیزی   ۱۷۸۹ بشر 
های آنارشیستی« نیست. اعالمیه از برابری 
ولی  کند.  می  صحبت  ها  انسان  همة  میان 
تفسیر بنتام از این قرار است: »همه انسان 
ها، یعنی همة موجودات نوع بشر و بنابراین 
شاگرد با اربابش در حقوق برابرند. شاگرد 
دارد:  را  اربابش  تنبیه  و  فرمانروایی  حق 
او  به  نسبت  اربابش  که  حقی  همان  یعنی 
مساوات  پوچ  کند«. پس »اصل  اعمال می 
را  نادان  شماری  و  متعصب  جمعی  تنها 
به  »قانون  از  اعالمیه  کند«.  می  راضی 
کند.  می  عموم« صحبت  ارادة  بیان  عنوان 
البته، بدیهی است که بدین ترتیب نمی توان 
محدودیت های سیستم امتیاز در رأی دادن را 
به نظر می رسد نظر  توجیه کرد. همچنین 
بدگمانی  مورد  مالکیت  درباره حق  اعالمیه 
موضوع  که  این  خاطر  به  بدواً  است:  بنتام 
مشخص چنین حقی کامالً معین نشده است. 
به هر روی، مسئله عبارت از حقی است که 
تعلق  فرد«  به هر  قید و شرط  هیچ  »بدون 
که  گرفت  نتیجه  آن  از  توان  می  پس  دارد. 
همگانی،  مالکیت  »حق  شناختن  با  اعالمیه 
مشترک  همه  برای  چیز  همه  که  معنا  بدین 
است، پایان می گیرد. اما چون آن چه به همه 
تعلق دارد، به هیچ کس تعلق ندارد، از آن این 
نتیجه به دست می آید که اثر اعالمیه شناختن 
آن  تخریب  برعکس  بلکه  نیست،  مالکیت 
این   ،)  Babeuf  ( بابوف  است: هواداران 
را  آن  بشر،  حقوق  اعالمیه  واقعی  مفسران 
این چنین درک کرده اند که می توان آن ها 
را فقط به خاطر این که در کاربرد نادرست 
اند،  بوده  منطقی  اصل  ترین  پوچ  و  ترین 
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سرزنش کرد« )۱۷(.

در این جا الزم است که به یک قضیه متناقض 
مارکس  عقیده  به  که  حالی  در  کنیم:  اشاره 
برابری مطرح شده در اعالمیه حقوق بشر 
این  است،  بنتام«  و  »مالکیت  با  مترادف 
با کمونیسم  بنتام مترادف  دیدگاه  از  برابری 
است! این تناقض را چگونه باید توضیح داد؟ 
آیا باید اشتباه را به انقالبی آلمانی نسبت دهیم 
انگلیسی؟ شاید فرضیه دیگری  لیبرال  به  یا 
هم وجود دارد. هنگامی که کاپیتال »آزادی، 
برابری، مالکیت و بنتام« را پهلوی هم می 
گذارد، آشکارا به بازار رجوع می کند که در 
آن سرمایه دار و کارگر به عنوان »مالکان 
آزاد و برابر کاالها« با هم روبرو می شوند 
به  مربوط  کاالهای  قراردادی،  طور  به  و 
مبادله  را   )۱۸( کار(  نیروی  و  )مزد  خود 
می نمایند. درعوض بنتام، هنگامی که نتایج 
مخرب مساوات و حقوق بشر را اعالم می 
دارد، مطلقاً به بازار رجوع نمی کند. برابری 
که مارکس به عنوان هدف در نظر می گیرد 
شاید همان مساوات نباشد که بنتام به عنوان 
هدف از دیدگاه کامالً مخالف مطرح می کند.

در  از ۱۷۸۹  پیش  خیلی  شعار »برابری« 
سنت سیاسی لیبرالی انگلیس انعکاس یافت. 
به عقیدة آدام اسمیت »اجازه دادن به هر کس 
که نفع خاص شخصی اش را به طور مستقل 
و  آزادی  برابری،  لیبرالی  طرح  زمینة  در 
دارد.  ضرورت   ،)۱۹( کند«  دنبال  عدالت 
و  آزادی  »برابری،  عبارت  با  ارتباط  در 
با  ما  که  رسد  می  نظر  به  تقریباً  عدالت« 
یک پیشدستی در نام سه گانه یادشده که بعد 
در انقالب فرانسه تولد یافت، سروکار داشته 
»نقض  نوع  هر  اسمیت  که  هنگامی  باشیم. 
آزادی طبیعی و عدالت« )۲۰( را به عنوان 
کوشش  کند،  می  محکوم  عدالتی«  »بی 
انسان  طبیعی  حقوق  تئوری  به  است  کرده 
بیندیشد. با این همه، نباید از هم آوایی های 
مساوات  شد.  گمراهی  دچار  جزیی  و  ساده 
درخواستی اسمیت کامالً در چارچوب بازار 
انسان  پرتو آن هر  یابد که در  گسترش می 
طبیعی«،  آزادی  سیستم  بر  »بنا  بتواند  باید 
»کار یا سرمایه اش« را بدون هیچ مانعی به 
کار اندازد و وارد رقابت شود )۲۱(. حتی 
هنگامی که موضوع عبارت از آزادی است، 
این آزادی مخصوصاً بر مبنای بازار تقدیس 
شده است. اسمیت به ریشخند خاطرنشان می 
کند که »افراد همبود ) COMMUN ( در 
انگلستان، هر چند که به آزادی شان بسیار 
عالقه نشان می دهند، در عین حال هرگز به 
دقت درک نمی کنند که این آزادی مبتنی بر 
چیست، آن ها بیش از افراد همبود کشورهای 
»علیه  را  خود  نفرت  و  خشم  همة  دیگر، 
احکام عمومی توقیف و بی هیچ تردید علیه 
عمل خالف قانون که البته به نظر نمی رسد 

در حد تعدی به عموم باشد ابراز می دارند 
و در عوض همین افراد همبود، به قوانین و 
نهادهایی که آزادی گردش، خرید و فروش 
نیروی کار را محدود می کنند، توجه اندک 
دارند و یا هیچ توجه ندارند«.)۲۲( »آزادی 
طبیعی«، »آزادی طبیعی« در برابر هر فرد 
آشکارا بر پایة بازار اندیشیده شده که قدرت 

سیاسی باید از دخالت در آن بپرهیزد.

حقوق  انقالبی  تئوری  درک  کیفیت،  این  با 
بشر طبیعی فرانسه ناممکن است. به نظر می 
رسد فهم این تفاوت گاه نزد مارکس نمودار 
می گردد. در »خانوادة مقدس« آمده است: 
برابری » یک اصطالح فرانسوی است که 
ها  انسان  اساسی  یگانگی  دادن  نشان  برای 
 ) Menschliche W esenseinheit (
Gat�  گگاهی نوعی و رفتار نوعی انسان )
 tungs be wubtsin und Gattungs
verhalten (، همانندی پراتیک انسان در 
بشری  یا  اجتماعی  رابطة  یعنی  انسان  قبال 
انسان با انسان به کار می رود«)۲۳(. پس 
»خانوادة مقدس« تفسیری آشکارا متفاوت با 
یقین  به  زیرا  دهد،  می  ارائه  کاپیتال  تفسیر 
بازار جایی نیست که آگاهی و یگانگی نوع 
متن  به  متنی  از  برابری  یابد!  تبلور  آن  در 
آنچه  یافته است؟  دیگر به چه ترتیب تطور 
کرد،  خاطرنشان  باید  موضوع  این  دربارة 
این است که تقاطع در مقولة مشترک، انقالب 
سنت  و  انگلیسی  لیبرالی  سنت  بورژوایی، 
می  همانندی  روند  تابع  را  فرانسه  انقالبی 
سازد که فضای کمی برای تشخیص دقیق تر 

باقی می گذارد.

کالسیک  لیبرالی  سنت  برای  حقیقت،  در 
آخرین  در  کنونی،  نئولیبرالیسم  ویژه  به  و 
پایة  بر  برابری  به  حقوقی  برابری  تحلیل، 
بازار تبدیل می گردد. برای تضمین برابری 
War enbe�  ییان صاحبان مختلف کاالها
sitzer )سرمایه یا نیروی کار(، که کاپیتال 
دربارة آن صحبت می کند، دولت باید مانع 
از هر بی نظمی بازار گردد. بسیار خوب، 
اما چه کسی بازار را بی نظم می کند؟ در 
جای نخست، این ها عبارتند از انحصارات 
و به ویژه انحصار نیروی کار. مناقشه ضد 
سندیکایی گاه بسیار تند و آشکار و گاه پنهان، 
لیبرالی همراه بوده  اندیشه  با تاریخ  همواره 
است. در این باره نخست سخن ماندویل را 
می آوریم: »من از اشخاص قابل اعتماد خبر 
گستاخی  خدمتکاران  از  برخی  که  ام  یافته 
آمدن در  با گرد  اند که  به جایی رسانده  را 
انجمن ها قوانینی وضع کرده اند که طبق آن 
خود را ملزم نمی دانند در قبال مبلغی پایین 
اند،  تر از مبلغی که بین خود قرار گذاشته 
استخدام شوند و یا بارها و بسته هایی را که 
تا سه  دو  سنگینی آن ها از حد معینی مثالً 
کیلو بیشتر باشد حمل نکنند و نیز مقررات 

با منافع  اند که مستقیماً  دیگری وضع کرده 
اند،  شده  استخدام  نزدشان  ها  آن  که  کسانی 
در تضاد است و حتی با هدفی که آن ها به 
خاطر آن استخدام شده اند، وفق نمی دهد« 
 BURKE ( به همین ترتیب بود که .)۲۴(
هایک  که  لیبرالی  سنت  دیگر  )کالسیک   )
قراردادی  از  کند(  او رجوع می  به  همیشه 
ستایش می کتد که آزادانه و صادقانه بر پایه 
یا  »اتحاد  هر  از  خارج  در  برابری  طرح 
تبانی« )۲۵( با اشاره آشکار و رضامندانه به 
اتحادهای قانونی منعقد می گرددکه اعتصاب 

های کارگری را منع و مجازات می کنند.

نظمی  بی  برداشتن  میان  از  برای  آیا  آما 
بازار و برقراری برابری مبادله، جلوگیری 
که  یافته«  توسعه  »انحصارات  فعالیت  از 
عبارتند از شرکت ها یا اتحادهای کارگری 
کافی است؟ اسمیت اعتراف می کند که در 
که  اتحادهایی  علیه  پارلمانی  «قوانین  واقع 
وجود  دارند،  گرایش  کار  بهای  کاهش  به 
زیادی  پارلمانی  قوانین  که  آن  حال  ندارند، 
گرایش  آن  افزایش  به  که  اتحادهایی  علیه 
مسئله  فقط  جا  این  تا  دارد«.  وجود  دارند، 
که  است  قانونگذاری  ترتیبی  بی  از  عبارت 
می تواند به آسانی رفع شود. اما اسمیت تذکر 
دیگری را اضافه می کند »چون کارفرمایان 
آسانی  به  توانند  کمترند، می  تعداد  از حیث 
همه  و  همیشه  »کارفرمایان  شوند«،  متحد 
جا دارای نوعی اتحاد پوشیده هستد که کمتر 
جنبة دایمی و یک شکل دارد و مراد از آن 
از سطح  دسمتزدها  رفتن  باال  از  جلوگیری 
کنونی آن است«، و یا »به پایین آوردن آتی 
پس  دارد.  گرایش   )۲۶( دستمزدها«  سطح 
با  قانونگذاری  با همین شیوه در زمینه  اگر 
کافرمایان و کارگران رفتار شود، نابرابری 
واقعی به سود کارفرمایان چیزی از برابری 
گرایی  واقع  با  اسمیت  گذارد.  نمی  باقی 
اقتصاد سیاسی اعتراف می کند  خاصی در 
قانونگذاری  از  این صورت، مستقل  در  که 
»شرکاء«  میان  واقعی  برابری  جاری، 
بازار، و رقیب کار وجود ندارد. »کارگران 
تصمیم  به  )کارفرمایان(  واداشتن  برای 
فوری، همواره به وسایل پر سروصدا و گاه 
خشونت آمیز و ایذایی مؤثر متوسل شده اند. 
آن ها )از وضع خود( نومید شده و با جنون 
و شدت عمل انسان های مأیوس که یا باید از 
گرسنگی بمیرند و یا کارفرمایان خود را به 
قبول درخواست هایشان وادارند، رفتار می 
کنند« )۲۷(. همه این ها مانع از آن نگردید 
که اسمیت به دو لت توصیه کند که با شدت 
علیه  و  رفتارکرده  کارگری  اتحادهای  علیه 
کند. چون  مداخله  کارگری  تجمع  هر شکل 
افراد یک حرفه  که  است  بدبختانه »دشوار 
برای  یا  آیند  گردهم  جشنی  برگزاری  برای 
تفریح جمع شوند و گفتگوی آن ها به توطئه 
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نتخاب و اعزام کسی برای  ا  علیه دولت و 
باال بردن دستمزدها نیانجامد» )۲۸(.

متزلزل  به  اسمیت  سرانجام  ترتیب،  بدین 
کردن افسانه برابری در بازار و مبادله، که 
خود آن را ساخته بود، دست یازید. عناصر 
واقع گرایی موجود در تحلیل اسمیت وسیعاً 
در فکر لیبرال نوپدید شده است. افسانه بازار 
و برابری در بازار دوباره با صراحت خیره 
نوزیک  و  هایک  چون  مؤلفینی  نزد  کننده 
است  کافی  اما  است.  سربرآورده  غیره  و 
برابر  لیبرالی را در  تاریخ واقعی سنت  که 
اطمینان های تسکین دهندة لیبرالیسم نو کنونی 
قرار دهیم. حال این سئوال پیش می آید که 
پس چه وقت بازار بی اختالل بیرونی وجود 
دارد که شرکاء مبادله، خود را در لوای آن 
در وضعیت آزادی و برابری احساس کنند؟ 
دستمزد  جای  به  کاال  پرداخت  اصول  الک 
آن  پایه  بر  که  را   )  Truck System  (
کارخانه  کاالهای  بلکه  پول  نه  کارگران  به 
داده می شود،  ای که در آن کار می کنند، 
درعوض،  دانست.  می  موجه  کامالً  امری 
کارفرمایان  که  »قانونی  اسمیت  عقیده  به 
]...[ را وامی دارد که به جای کاال پول به 
کارگران خود بپردازند، کامالً عادالنه است. 
به  را  واقعی  الزام  هیچ  قانون  این  در عمل 
کارفرمایان تحمیل نمی کند« )۲۹(. اسمیت 
بر خالف الک فکر می کرد که سیستم کاال 
به جای دستمزد، اصل برابری میان شرکاء 
را نقض می کند و از این رو، مداخله قانونی 
را که الک آن را غیر قابل تحمل می دانست، 
لیبرالی  مؤلفین  بعد  خیلی  کند.  می  توجیه 
چون لکی Lecky و دیگران تنظیم ساعت 
مداخله  عنوان  به  را  دولت  وسیله  به  کار 
کردند«  بازار محکوم  قلمرو  در  ناپذیرفتنی 
)۳۰(. به عکس، به عقیده هایک دولت حق 
و  مشترک«  و  برابر  عام  »مقررات  دارد 
»شرایط عامی را که هر قرارداد به رعایت 
آن فرخوانده می شود« معین کند. هایک که 
اتاتیسم  و  سوسیالیسم  نوع  هر  علیه  امروز 
Etatisme داد سخن می دهد، به نوبه خود 
از نظر لکی که او را به مثابه یک کالسیک 
لیبرالیسم می دانست، سوسیالیست و اتاتیست 

تلقی شده است )۳۱(.

همانا خصلت  شود،  می  روشن  چه  آن  پس 
معین تاریخی بازار است که به گفته گرامشی 
شکل مشخص خارجی آن نمی تواند مستقل 
حقوقی«  و  اخالقی  سیاسی،  »روبنای  از 
هایک:  تفسیر  به  بنا  شود.  اندیشیده   )۳۲(
قبول این امکان برای دولت که قواعد عامی 
را اعالم دارد که شرایط صحت قرارداد را 
در  که  است  این  به  اعتراف  کند،  مشخص 
که  کند  می  معین  را  شرایطی  دولت  واقع 
امکان می دهد ببینیم قرارداد بر اساس طرح 
آزادی و برابری بسته شده و نیز اعتراف به 

مبادله،  شرکاء  میان  مساوات  که  است  این 
نتیجة تعریف کامالً تاریخی و سیاسی است.

به  لیبرال ها  بازار که در نظر  برابری در 
مثابه یگانه برابری در خورد تعریفی روشن 
همچون  را  خود  کند،  می  جلوه  ابهام  بی  و 
به  حال  نمایاند.  می  برابری  ترین  اسلوبی 
در »خانوادة  که  بازگردیم  مساواتی  تعریف 
مقدس« از آن به عنوان وجدان یگانگی نوع 
یاد شده است. بدیهی است که این تعریف نیز 
از مسئله ها و شکل های خاص خود  مبرا 

نیست.

است  ایرادی  از  عبارت  ایراد  ترین  جدی 
خود  زمان  در   )  Maister  ( مستر  که 
انسان  ابداً  جهان  »در  کرد:  بندی  فرمول 
فرانسوی  ام  زندگی  در  من  ندارد،  وجود 
دیده  را  غیره  و  ها  ها، روس  ایتالیایی  ها، 
ام و به عنایت منتسکیو حتی می دانم که می 
توان پارسی بود. اما دربارة انسان اعالم می 
نکرده  مالقات  او  با  ام  زندگی  در  که  دارم 
در  کامالً  این  دارد،  وجود  انسان  اگر  ام. 
ارتباط با »ناخودآگاه من است« )۳۳( طبیعتاً 
می  زیرا  است،  آسان  مستر  از  ایرادگیری 
توان مفهوم فرانسوی، ایتالیایی یا روسی را 
به همان ترتیب که او مفهوم انسان را زایل 
می کند، زایل کرد: یعنی اگر ما در خیابان 
کنیم،  نمی  برخورد  عنوان  این  به  انسان  با 
با فرانسوی به این عنوان نیز برخورد نمی 
Nominali� گرایانة نام  کردن  زایل   ننیم. 
ste مفهوم های عام می تواند تا بی نهایت، 
تا ناممکن بودن بحث تا سکوت مالیخولیایی 
و عرفانی ادامه یابد. با این همه، مستر یک 
Jus� گرایانه طبیعت  تئوری  واقعی   ککل 
naturaliste سنتی را روشن می گرداند: 
آوردن  برهان  برای  کوشش  که  معنا  بدین 
پیرامون تأیید حقوق بشر با رجوع به طبیعت 
داده  تشخیص  درستی  به  هگل  ندارد.  معنا 
است که انسان به این عنوان، کامالً دور از 
تاریخی  عنصر مستقیم طبیعی، یک ساخت 
تاریخی  روند  یک  محصول  انسان  است. 
که  واقعیت  »این  است:  طوالنی  و  پیچیده 
انسان اکنون به لحاظ برخورداری از حقوق 
مثابه  به  باید  شود،  می  تلقی  انسان  همچون 
بنا  پس  شود.  نگریسته  اهمیتی  با  موضوع 
Men�  هه این واقعیت که او انسان است )
schsein ( چیزی فراتر از وضعیت خود 
است ]...[ اکنون این ها اصول عام اند که به 
عنوان منابع حقوق مطرح شده اند و از این 
رو، عصر جدیدی در جهان آغاز شده است« 
)۳۴(. مفهوم انسان و حقوق بشر نه محصول 
روند بازگشت صرف به طبیعت اساطیری، 
بلکه نتیجة پیشرفت شگرف تاریخی است؛ و 
حتی دقیقاً این ساخت کلیت است که پیشرفت 
تاریخی را موزون می کند. هگل در مبارزة 
کند  می  تأکید  حاد«  گرایی  »نام  علیه  قلمی 

خود  نفس  در   ]...[ کلی  ارزش  »تعیین  که 
مسئله ای فوق العاده مهم و مشخصة فرهنگ 
دنیای جدید است« )۳۵(. ساخت کلیت، خط 
راهنمای روند انقالبی است که زایش دنیای 
معاصر را نشان می دهد. و آن پس از این 
که خود را در رفرم های ضد فئودالی استبداد 
کارآزموده و در انقالب آمریکا تثبیت کرد، 
فرانسه  مردم  در  کلیت  اصول  از  »اصلی 
آورد«  وجود  به  را  انقالب  و  شد  تقویت 
( که   All . gemeinheit  ( کلیت   .)۳۶(
در این جا دربارة آن صحبت کردیم چیزی 
موضوعی  در  فرانسه  انقالب  برابری  جز 
که هگل از »اصل کلیت و برابری« )۳۷( 
صحبت می کند، نیست. از آن به بعد، اصل 
برابری شایستة انسان ها به موضوعی بدل 
شده است که نمی توان از آن چشم پوشید. و 
این البته، نه بدین خاطر که به طبیعت باز می 
بدین  بلکه  گردد و در آن استوار می شود، 
لحاظ که به طبیعت ثانوی و دستامد تاریخی 
با  ارتجاعی  حرکت  هیچ  که  است  شده  بدل 
وجود کامیابی های ممکن تاکتیکی نمی تواند 
نادیده گرفتن  به  استراتژیک موفق  به طور 

آن شود.

تز مارکس که طبق آن »تاریخ کلی همواره 
کلی  تاریخ  عنوان  به  تاریخ  نداشته؛  وجود 
خط  در  تواند  می   )۳۸( است«  نتیجه  یک 
تداوم با هگل قرار گیرد. بدون تاریخ کلی؛ 
انسان و حقوق بشر نمی تواند اندیشیده شود 
به  انسان  نوع  یگانگی  مثابه  به  برابری  و 
در  قبالً  که  آید. همان طور  نمی  در  اندیشه 
این باب نزد هگل دیده ایم، پیشرفت تاریخی 
بنا بر ساخت کلیت موزون شده است. در این 
انگلس   ۱۸۹۳ آوریل  نامة  مخصوصاً  باره 
موجودات  تولید  برای  پرمعناست: »طبیعت 
نیاز داشت  میلیون ها سال  به  باشعور  زندة 
و به نوبة خود، این موجودات زندة باشعور 
برای این که با هم آگاهانه و نه فقط آگاه به 
کنش های خود به عنوان فرد، بلکه آگاه به 
کنش های خود به عنوان توده عمل کنند و 
مقصودی  و  هدف  تعقیب  و  عمل  به  هم  با 
پردازند که به اتفاق خواسته اند، به هزاران 
سال نیاز دارند. تقریباً اکنون ما به این نقطه 
در  را  بشریت  تاریخ  انگلس  ایم«.  رسیده 
تاریخ زمین وارد کرده است )تصادفی نیست 
که این نامه خطاب به یک زمین شناس نوشته 
عبارت  مسئله  این صورت  در  است(:  شده 
در  هرگز  که  است  چیزی  بندی  »شکل  از 
تاریخ زمین ما روی نداده است« )۳۹(. از 
یگانگی  انگلس،  با  قیاس  در  هگل،  دیدگاه 
نوع، ممکن است به گونه ای به غایت فشرده 
این  کامل  به طور  که  آن  بی  اندیشیده شده، 
واقعیت در نظر گرفته شود که مسئله عبارت 
از وحدتی است که تضاد را نفی نمی کند با 
این همه، برای اولی و نیز دومی دگرگونی 
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 ( هستی  عالم  یا  عمومی  تاریخ  پیاپی  های 
Cosmique ( بنا بر ساخت تدریجی کلیت 
و یگانگی نوع موزون شده اند. در حقیقت، 
خط  موضوع  این  در  که  است  مارکس  این 
»اگر  است:  کرده  برقرار  معنایی  با  تداوم 
هگل پیر، فراسوتر به این معرفت می رسید 
که کلیت در زبان آلمانی و کشورهای شمال 
نمی  معنی  مشترک  زمین  جز  چیزی  اروپا 
دهد، چه می گفت ]...[ )۴۰(.« به نظر می 
مرحلة  عنوان  به  کمونیسم  جا  این  که  رسد 
شده  اندیشیده  کلیت  ساخت  روند  تر  عالی 

است.

اگر یگانگی نوع نمی تواند بدون تاریخ کلی 
خود  نوبة  به  هم  کلی  تاریخ  شود،  اندیشیده 
نمی تواند بدون ظهور بازار جهانی اندیشیده 
متقابل کلی میان ملت  این »وابستگی  شود. 
تاریخ  که  است  عمومی«  »رقابت  و  ها« 
عمومی را ممکن می گرداند )۴۱(. دراین 
ساخت  روند  از  ای  لحظه  بازار  مفهوم، 
کلیت و یگانگی نوع است )دید مشابهی نزد 
مارکس  که  است  بدیهی  دارد(.  وجود  هگل 
لیبرالی  سنت  لوحانه  ساده  ثنای  و  مدح  از 
در این باره بسیار فاصله گرفته است. بازار 
مستقیم  بردگی  با  کامالً  تواند  می  جهانی 
 .)۴۲( کند  همزیستی  آمریکا  در  سیاهان 
سوداگریها  عرصه  از  سیاهپوست«  »طرد 
که  انگیز«  شگفت  »روندهای  دیگر  و 
بخش  زنند،  می  رقم  را  بدوی«  »انباشت 
مکمل تاریخ پیدایش بازار جهانی اند )۴۳(. 
را  مالکان  برابری  که  هنگامی  حتی  بازار 
که به مبادله می پردازند تامین کند، برابری 
را محقق نمی سازد. در مبادله میان نیروی 
کاالهای  مالکان  میان  برابری  مزد،  و  کار 
همه،  این  با  ولی  است.  نشده  نقض  مختلف 
به  بنا  که  کاری  »ابزارهای  به  کارگران 
سن و جنس خود کم و بیش گرانبها هستند« 
)۴۲( تبدیل شده اند. در این مفهوم، چنانچه 
در  که  توضیحی  طبق  مساوات  تعریف  از 
»یگانگی  دربارة  مقدس«  »خانوادة  کتاب 
اساسی انسان ها« و یگانگی نوع داده شد، 
می فهمیم، برابری نقض شده است و تبدیل 
کیفیت  نفی  کار،  ابزار  به  طبقه  یک  افراد 
انسانی آنها و تخریب یگانگی نوع است. ما 
تعریف مشابهی را نزد هگل می یابیم که در 
این باره به مقوله های مأخوذ از منطق خود 
که  فردی  درباره  جامعه  گردد.  می  متوسل 
مأیوسانه گرسنگی می کشد، نه یک داوری 
منفی ساده، بلکه یک داوری منفی نامتناهی 
را اعالم می دارد: یعنی جامعه به نفی اعطاء 
برخی حقوق ویژه به او اکتفاء نکرده، بلکه 
او را در وضعیت »فقدان کامل حقوق« و 
بردگی  وضعیت  در  تحلیل  آخرین  در  لذا 
قرار می دهد. چنانچه جامعه درباره فردی 
که در شرایط عسرت فوق العاده قرار دارد، 

انسان  انگیز را بدهد که تو  این رأی نفرت 
نیستی! در این صورت بنا به تصریح هگل 
داوری منفی نامتناهی به نفی »نوع« )۴۵( 

می انجامد.

بنابراین، یگانگی نوع به مثابه خط راهنما رخ 
می نماید؛ و این امکان می دهد که نابرابری 
غیرقانونی از نابرابری قانونی متمایز گردد. 
این که  به  با توجه  قانون  برابر  برابری در 
وجود  مشترک  طور  به  آن  تعریف  امکان 
فقر  حتی  هایک  دید  از  نیست.  کافی  دارد، 
تواند  نمی  مردم  از  وسیعی  بخش  نومیدانة 
توزیع دوباره درآمد از راه قانونی را توجیه 
کند: یعنی در چنین چارچوبی وضع مالیات 
بلکه  مستبدانه،  و  آزارنده  فقط  نه  تصاعدی 
مخرب   – ایم  کرده  اشاره  قبالً  که  چنان   –
رسد.  می  نظر  به  قانون  برابر  در  برابری 
در عوض بنا به دیدی که شرح آن گذشت، 
وسیع  های  توده  نومیدانه  فقر  دانستن  مجاز 
مردم در وضعیت رشد سریع نیروهای مولد 
و ثروت اجتماعی، به تخریب یگانگی نوع 
آیا  صورت  این  در  انجامد.  می  برابری  و 
را  اساسی  برابری  و  صوری  برابری  باید 
رویاروی هم قرار دهیم؟ در واقع، برابری- 
به عنوان نفی نابرابری هایی که یگانگی نوع 
صوری  مالک  یک   – برد  می  بین  از  را 
است؛ بدین معنا که هیچ دادة کمی در عرصة 
توزیع ثروت اجتماعی به دست نداده و قرینة 
مشترکی در زمینة شیوه مناسب تولید برای 
طبقة  یک  تمامی  یا  انسان  تبدیل  از  پرهیز 
دهد،  نمی  ارائه  کار«  »ابزار  به  اجتماعی 
البته، برابری و یگانگی نوع به عنوان مالک 
میگردد  ارزیابی  این  نفی  موجب  صوری، 
ثروت  توزیع  و  تولید  و  مالکیت  قلمرو  که 
گردد.  تلقی  نیافتنی  دست  امری  مادی  های 
مادی سخن  حقوق  از  هگل  مفهوم،  این  در 
می  اصرار  واقعیت  این  روی  و  گوید  می 
ورزد که حقوق در کلیت آن باید نه فقط به 
برابر  در  )آزادی  نفی«  »حق  یک  عنوان 
یا  دیگر  اشخاص  توسط  که  ستمی  و  زور 
قدرت سیاسی مستبد اعمال می گردد(، بلکه 
همچنین به عنوان یک »حق مثبت« )حق با 
حداقل شرایط مادی که با فقدان آن یگانگی 

نوع از میان می رود( )۴۶(، درک گردد.

اما با وجود قبول و حتی لزوم دخالت های 
سیاسی در قلمرو تولید و توزیع مادی ثروت 
ها، برابری و یگانگی نوع به عنوان مالک 
صوری ادامه نمی یابد. بنا بر لحظه تاریخی 
و وضعیت سیاسی – اجتماعی مشخص، این 
مالک می تواند هر بار مضمون های مختلف 
آن  یا  این  گنجاندن  و  یافتن  کند. طبیعتاً  پیدا 
مضمون بدون کشمکش و برخورد صورت 
نمی گیرد و یک چنین مالک صوری نمی 
تواند به طور واهی چونان چیزی درک شود 
هایی  مضمون  مشترک  طور  به  بتواند  که 

را رقم زند که برای همیشه مانع تضادها و 
کشمکش ها گردد. با این همه، سمت گیری 
تشکیل  را  کلیت  تدریجی  که ساخت  اساسی 
می دهد، موضوعی ثابت باقی می ماند: تنها 
توانیم  ما می  که  است  این چارچوب  درون 
پیدایش »اخالق عام مسئولیت« عصرمان را 

درک کنیم.
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لیبرالیسم غربی شکست خورده است

دومه نیکو لوسوردو

فیلسوف  ندارند. حتی  را  اداره خودشان  توان  نژادها  نظریه سایر  این  ”بر طبق 
مردم  برای  فقط  را  آن  بود  دموکراسی  که طرفدار  دوتوکویل’  ‘آلکسیس  معروف 
فرانسه می خواست و در عوض برای سلطه بر اجلزایر و بر سایر اعراب نسخه های 
مخالف  فرانسه  داخل  در  حتی  توکویل  است.  داده  می  فرانسه  دولت  به  عملی 

کاهش ساعات کار و تشکیل احتادیه های صنفی بود.”

مراسم  در  ‘لوسوردو’  نیکو  دومه  رفیق 
رونمایی ترجمه انگلیسی کتاب جدیدش به نام 
 Liberalism: a لیبرالیسم؛ یک ضدتاریخ‘
کینگز  دانشگاه  در   ’Counter�History

کالج لندن گفت:

دو  متضمن  تاریخی  صورت  به  لیبرالیسم 
این دو نوع طرد  یا دفع است.  گونه ‘طرد’ 
عبارتند از طرد سوژه های استثمار شده که 
در وضعیت ‘برده’ به طور کامل مجسم می 
شود و دیگری طرد طبقه کارگر و محروم 

از داخل جامعه لیبرال.

خالف  بر  و  دیگر  عبارت  به  افزود:  وی 
تصور غالب، لیبرالیسم قرار نیست به همه 
به  و  کند  عطا  مساوی  حقوق  و  حق  مردم 
همین سیاق هم قرار نیست جهانشمول باشد. 
آنکه در  از  بیش  لیبرالیسم  به عبارت دیگر 

پی ‘جذب’ باشد، ‘دفع’ و طرد می کند.

ایتالیایی  سرشناس  کمونیست  فیلسوف  این 
کارگر  طبقه  البته  بین  این  در  اظهارداشت: 
داخلی و سوژه های استثمار شده هستند که 
لیبرالیسم  ادعایی  مواهب  شوند.  می  طرد 
قانون  حاکمیت  و  فردگرایی  آزادی،  یعنی 
شامل حال اینگونه افراد طرد شده نمی شود.

رفیق لوسوردو توضیح داد: به طور تاریخی 
لیبرالیسم همواره مشغول طرد کردن اینگونه 

انسانهای طبقه پایین بوده است که به بهترین 
لیبرالیسم از  شکل می توان آن را در دفاع 
برده داری مشاهده کرد. به گفته او رهبران 
طرفدار آزادی و لیبرالیسم در آمریکای قرن 

نوزدهم خودشان برده دار بوده اند.

از  جفرسون  توماس  و  واشنگتن  ”جرج 
برده  که  هستند  آمریکا  جمهوری  روسای 
داشته اند. جان الک فیلسوف معروف لیبرال 
برده  اش  فلسفه  با  و  بود  دار  برده  تنها  نه 
داری را توجیه می کرد که حتی در’ کمپانی 
Royal African Com� آفریقا’  للطنتی 
pany که یک کمپانی تجارت برده بود نیز 

سهام داشته است.”

‘لوسوردو’ همچنین تاکید کرد که دوران اوج 
لیبرالیسم در تاریخ معاصر  رشد و موفقیت 
داری.  برده  اوج  دوران  با  است  همزمان 
در این عصر که او آن را عصر کالسیک 
نامد، خانواده برده معنا ندارد  لیبرالیسم می 
و تک تک اعضای خانواده و حتی کودکان 
به طور جدا جدا در بازار آزاد قابل معامله 
هستند. به قول توماس جفرسون که خودش 
برده دار بوده ‘بدترین نوع سلطه بشر علیه 
بشر در روشن ترین دوره تاریخ اتفاق افتاده 

است.’

این متفکر کمونیست ایتالیایی در ادامه گفت 
تقلید  «به  آمریکایی  »دموکراسی  فلسفه  که 

موضوع ماه
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نژاد  دموکراسی  فلسفه  انگلیسی،  فلسفه  از 
 Master Race Democracy برتر 

بوده است.

سفید  نژاد  فقط  فلسفه  این  اساس   بر 
دموکراسی  لیاقت  که  است  آنگلوساکسون 
که  هست  پیشرفته  آنقدر  ذهنش  و  داشته  را 
بتواند مسوولیت اداره کردن خود را به دست 

بگیرد.

”بر طبق این نظریه سایر نژادها توان اداره 
معروف  فیلسوف  حتی  ندارند.  را  خودشان 
‘آلکسیس دوتوکویل’ که طرفدار دموکراسی 
می  فرانسه  مردم  برای  فقط  را  آن  بود 
خواست و در عوض برای سلطه بر الجزایر 
و بر سایر اعراب نسخه های عملی به دولت 
فرانسه می داده است. توکویل حتی در داخل 
فرانسه مخالف کاهش ساعات کار و تشکیل 

اتحادیه های صنفی بود.”

دهه  حدود  در  گفت:  نیکولوسوردو  دومه 
۱۸۸۰ در انگلیس طبقه کارگر را به عنوان 
یک نژاد می شناخته اند که باید از گهواره 
آنها  بماند.  باقی  کارگر  و  کند  کار  گور  تا 
نباید  سیاه  یک  که  همانطور  بودند  معتقد 
برده  عالمت  عنوان  به  را  پوستش  رنگ 
بودن که از طرف خدا به او داده شده هرگز 
فراموش کند، یک کارگر نیز نباید سرنوشت 
قطعی خود به عنوان کارگر بودن را هرگز 

فراموش کند.

برشمردن  با  همچنین  معاصر  فیلسوف  این 
قرن  اندیشمندان  سایر  از  دیگر  مثالهای 
دیزرائیلی  مانند  افرادی  و  لیبرال  نوزدهمی 
و عقاید و عالیق نژادپرستانه او، این طور 
همواره  لیبرالیسم  تاریخ  که  گرفت  نتیجه 
مالزم با برده داری و نژادپرستی بوده است.

از  دیگری  لوسوردو’ در بخش  نیکو  ‘دومه 
بشردوستانه’  ‘دخالت  درباره  خود  سخنان 
که این روزها باب محافل سیاسی و فلسفی 
دخالت  گفت  او  داد.  توضیحاتی  است  شده 
بشردوستانه به عنوان یک بهانه استعماری و 
توجیه آن توسط لیبرالیسم یک موضوع جدید 

نیست و سابقه تاریخی دارد.

وی در این زمینه جنگ تریاک )بین چین و 
انگلیس در حدود دهه ۱۸۴۰( را مثال زد و 
گفت: جان استوارت میل در کتاب معروف 
خود ‘درباره آزادی’ On Liberty به طور 
مشخص جنگ تریاک را یک جنگ لیبرال 
معرفی می کند. جان استوارت میل استدالل 
می کند که جنگ تریاک برای آزادی خریدار 
بازار  و فروشنده تریاک و برای آزاد شدن 

ضروری است.

سیاسی  وضعیت  تبیین  در  سپس  لوسوردو 

در  فقط  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  آمریکا 
آمریکا شما می توانید این ادعا را در مورد 
خودآگاهی سیاسی )نه فقط در بین عامه مردم 
که در فضای سیاسی( پیدا کنید که می گوید 
ما مردم برگزیده خدا روی زمین هستیم. این 
به  و  دنیا  بقیه  در  که  سالهاست  تفکر  طرز 
ویژه در اروپا از صحنه سیاسی خارج شده 

است.

بهتر شدن وضع زندگی  وی همچنین گفت: 
های  نظام  داخل  در  عادی  مردم  برای 
نیروهای  برآیند  و  ضروری  نتیجه  لیبرال 
نتیجه مواجهه  فقط  نبوده و  لیبرالیسم  داخلی 
آن با انقالب های سیاسی ای بوده است که 
های  تصحیح  برخی  متوجه  را  لیبرالیسم 

ضروری کرده بود.

ما  اکنون  هم  اظهارداشت:  پایان  در  وی 
چون  هستیم  ها  فلسطینی  فالکت  با  مواجه 
این  مالکیت،  حق  طرفدار  لیبرال  دولتهای 
نمی  به رسمت  فلسطین  برای مردم  حق را 
شناسند…اینجاست که فلسفه طرد و دفع در 
اینجا  شود.  می  نمایان  خوبی  به  لیبرالیسم 
فلسطینی ها به دالیل نژادی از حق مالکیت 

لیبرال طرد می شوند.

در مراسم رونمایی کتاب جدید آقای لوسوردو 
انگلیسی  الیوت مترجم  لندن، گریگوری  در 
کتاب، رابین بلک برن استاد تاریخ دانشگاه 
اگزتر و ریچارد سیمور نویسنده و روزنامه 

نگار منتقد حضور داشتند.

در  فلسفه  استاد  خود  که  الیوت  گریگوری 
دانشگاه کینگز کالج می باشد در این مراسم 
فیلسوفان  جمله  از  لوسوردو  آقای  گفت: 
معاصر ایتالیایی است که بیش از ۲۰ کتاب 
این کتابها  اکثر  به رشته تحریر درآورده و 
به زبانهای فرانسه و آلمانی ترجمه شده اند.

به  هنوز  فیلسوف  این  متاسفانه  افزود:  وی 
اندازه کافی در جهان انگلیسی زبان شناخته 
شده نیست و به سنت فالسفه ایتالیا در جامعه 

سیاسی فعال است.

نگار  روزنامه  و  نویسنده  سیمور’  ‘ریچارد 
به  همواره  غرب  گفت:  مراسم  این  در  نیز 
تاریخ  کردن  فراموش  مشغول  فعال  طور 
سیاه برده داری در عصر کالسیک لیبرالیسم 
است. به گفته او آنچه که به طور تاریخی به 
لیبرال  ذاتاً  را  گرفته خود  ‘غرب’ شکل  نام 
می داند و رقیب تاریخی خودش یعنی اسالم 
را ذاتاً در تضاد با لیبرالیسم معرفی می کند.

وی ادامه داد ‘از اینجاست که روایت تضاد 
و برخورد تمدنی شکل می گیرد.’ او همچنین 
خودشان  امروزی  لیبرالهای  که  کرد  اشاره 
این  و  کنند  می  معنا  اسالم  با  تضاد  در  را 

های  ماه  و  روزها  در  که  است  موضوعی 
اخیر سوژه مداخله بشردوستانه در کشورهای 

اسالمی را توجیه می کند.

همواره  بشردوستانه  مداخله  گفت:  سیمور 
مبتنی بر پیش فرض پایین بودن طبقه و نژاد 
سوژه مورد حمایت است. به همین دلیل است 
که طبقه متوسط سفید پوست آمریکایی هیچ 

وقت سوژه مداخله بشردوستانه نمی شود.

نیز  اگزتر  دانشگاه  استاد  برن’  بلک  ‘رابین 
در این مراسم سعی کرد برخی از استنادهای 

تاریخی لوسوردو را مورد نقد قرار دهد.

به  هم  دیگری  های  فلسفه  غرب  گفت:  وی 
جز لیبرالیسم داشته است. شاید بتوان برخی 
از مثال های لوسوردو را به عنوان فالسفه 
بندی  طبقه  لیبرال  لزوماً  نه  و  کار  محافظه 

کرد.

وی همچنین به فالسفه لیبرالی اشاره کرد که 
به گفته وی در زندگی روزمره خود نیز تا 
حدی صادق بوده اند و جان دیوئی فیلسوف 

آمریکایی را در این زمینه مثال زد.

وی افزود: ما باید بتوانیم بین زندگی عادی 
به  و  شویم  قائل  تفکیک  آنها  فلسفه  و  افراد 
خاطر اشتباه یک فرد، کل یک فلسفه را زیر 

سوال نبریم.

متفکر  این  آثار  با  بیشتر  آشنائی  برای 
کمونیست میتوانید به اینجا مراجعه کنید



12مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

۱
سنت لیبرالی و وضع اضطراری

چرا مارکس و انگلس به هگل بمراتب بیشتر 
از سنت لیبرالی عطف توجه می کنند؟

جواب کارل پوپر به این سؤال را می دانیم 
اصطالح  به  بر ضد  او  جهاد صلیبی  از  و 
باز«  »جامعه  دشمنان  و  دروغین  پیامبران 
که مارکس و هگل در رأس شان قرار دارند، 

با خبریم.
در حقیقت باید هر نظری را که تمامت توجه 
خود را معطوف آزادی فردی می دارد و آن 
دفاع  مثابه  به  ناپذیر جا می زند،  را خدشه 

مبتذل از سنت لیبرالی تلقی کرد.
۱

جان الک
مستعمرات  در  سیاهان  بردگی  الک  جان 

را امری عادی تلقی می کند و در یکی از 
متون کالسیک لیبرالیسم به فرمولبندی تزی 
می پردازد که بنا بر آن، انسان هائی وجود 
تن  باید  طبیعی  قوانین  طبق  »بر  که  دارند 
قید و شرط  بی  قدرت  و  به حاکمیت مطلق 

اربابان خود بدهند!«
۲

اکنون نظری به متروپول های سرمایه داری 

دومه نیکو لوسوردو )متولد 1941(
پروفسور فلسفه در دانشگاه )اوربینو(

او در همکاری با )هانس هاینتس هولتس( انتشار مجلًه )توپوس( ـ خدمات بین املللی به تئوری دیالک تیکی ـ را بعهده 
دارد.

آثار او:
امانویل کانت ـ آزادی، حقوق و انقالب )1987(

هگل و ارثیًه آملانی، فلسفه و مسایل ملی انقالب و ارجتاع )1981(
هگل و بیسمارک. انقالب 48 و بحران فرهنگ آملانی )1993(

همبود، مرگ، هایدگر و ایدئولوژی جنگ )1995(
توکه ویل:

»هرکس از آزادی انتظار دیگری دارد، لیاقتی جز نوکری ندارد!«
هگل:

»وقتی که از آزادی سخن می رود، همیشه باید دقت کرد که آیا از منافع خصوصی سخن می رود و یا نه!«
لنین:

»آزادی واژه بزرگی است، ولی زیر علم آزادی صنعت، جنگ های چپاولگرانه به راه انداخته اند و زیر پرچم کار، دار و 
ندار کارگران و زحمتکشان را به غارت برده اند!«

روشنگری  املعارف  دایره   . پور  سلطان  یداهلل  لوسوردو.برگردان  نیکو  دومه 
سرچشمه: مجله نوسازی مارکسیستی

جامعه بورژوائی و دولت: هگل، مارکس و دو نوع از لیبرالیسم

موضوع ماه
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معنی  به  ـ  مستعمرات  تنها  نه  و  باندازیم 
محدود کلمه ـ بلکه همچنین بخشی از جمعیت 
منشاء  که  بگیریم  نظر  در  را  کشورها  این 
مستعمراتی دارند، مثال سیاهان و بومیان را 
نخست در امریکای انگلیس و بعد در ایاالت 

متحده امریکا.
آیا حداقل در این محدوده تنگ، حوزه آزادی 
بوده  ناپذیر  های فردی در هر حال، خدشه 

است؟
۳

مونتسکیو
مونتسکیو بی کمترین تردید اعالم می کند:

در  که  ها  خلق  آزادترین  عادات  از  »یکی 
روی زمین وجود داشته، این است که برخی 
به  پرده برکشد، درست  آزادی  اوقات روی 
همان سان که روی تندیس خدایان پرده کشیده 

می شود، تا از چشم خالیق پنهان بماند.«
که  آیند  می  الزم  وقتی  اقدامات،  جور  این 
و  اضطراری  )شرایط  نظامی  حکومت 

استثنائی( اعالم شود:
بنظر مونتسکیو، در این جور مواقع باید از 
هر »نهاد ستایش انگیز« استفاده کرد که در 
دیکتاتوری امپراطوری روم استفاده می شد.

۴
توکه ویل

توکه ویل، صد سال پس از مونتسکیو، در 
انقالب ژوئن ۱۸۴۸، فرمان تیرباران بدون 
کسانی  همه  چرای  و  چون  بی  و  محاکمه 
از مواضع  به »دفاع  کند که  را صادر می 

انقالب« پرداخته بودند.
حتی بیش از یک سال پس از شورش های 
ببرکت  که  ای  دوره  در  کارگری،  نومیدانه 
ها  ژاکوبن  از  اختناق  و  فشار  و  سرکوب 
نه  و  مانده  باقی  اثری  نه  ها  و سوسیالیست 
غش  و  غل  بی  لیبرال  ـ  ویل  توکه  خبری، 
مشت  که  است  ان  بر  همچنان  ـ  فرانسوی 
آهنین بر ضد چپ کماکان ضرورت دارد و 

به سرکوب صرف نباید قناعت کرد.:
»برای از بین بردن نه تنها کوه )منظورش 
و  حول  های  تپه  کلیه  بلکه  کوه(،  حزب 
حوش نیز باید با شجاعت تمام هر مبارزی 
را که سودای بر قراری نظم دیگری را در 
در  زانو  به  از رنگش  دارد، صرفنظر  سر 

آورد!«
حتی از »بر کندن قهرمانانه بیخ و بن« آنها 

نباید دغدغه ای به دل راه داد.
منظور توکه ویل، زیر پا نهادن غیرمستقیم 

کلیه آزادی های قانونی است.
توکه ویل که به مثابه مورخ، بطور خستگی 
کرده  محکوم  را  ژاکوبنی  ترور  ناپذیر، 
است، اکنون در مقام وزیر امور خارجه، از 
سپاه فرانسه در روم می خواهد که »حزب 

عریان  ترور  معرض  در  را  عوامفریب« 
قرار دهد.«

۵
اقیانس اطلس، یعنی در ایالت  در آن سوی 
متحده امریکا،، »فدرالیست« بر ان است که 
با اعالم حکومت نظامی )وضع اضطراری( 
باید ارگان های حکومتی از »اختیارات بی 
 )without limitation( حصر«  و  حد 
قانونی«  »مانع  هیچ  و  گردند  برخوردار 
جلودار   )constitutional shakles(

عملیات شان نباشد.
۶

هامیلتون
شود  می  یادآور  خود  نوبه  به  هم  هامیلتون 
روی  زمینه  »در  نیز  روم  جمهوری  که 
آوردن به قدرت مطلقه فردی واحد که عنوان 
ارجمند دیکتاتور را داشته«، هرگز دغدغه 
ای به دل راه نداده، وقتی که هدف، مقابله با 
بایستی از خود  خطرات بزرگ بوده و می 
در مقابل شورش کل طبقات تهیدست« دفاع 
کند، طبقاتی که چه بسا حتی وجود دولت را 

به خطر می افکندند.
۷

هگل
ترور  دالیل  درک  قصد  هگل  که  وقتی 
هامیلتون  بسان  تقریبا  داشته،  را  ژاکوبنی 

استدالل می کند:
»در انقالب فرانسه دولت و کل بطور کلی، 

با توسل به قهر مهیب حفظ می شود.«
ناکامی و تراژدی روبسپیر از آن رو ست که 
او به ایدئولوژی و پراتیک سیاسی حکومت 
Ausnah� نظامی(  )حکومت  )ضضطرای 
می  که  ماند،  می  وفادار   )mezustand
را  او  آسای  غول  انرژی  تمامت  توانست 

مصروف خویش سازد.
می توان گفت که روبسپیر ـ رهبر ژاکوبنی 
ـ در حیص و بیص درگیری، خصلت موفتی 
و گذرای نهاد مشابه به دیتاتوری روم باستان 

را از نظر دور داشته است.
خواه  اضطراری  »شرایط  حین  در  تنها 
تحوالت  از  که  خارجی«  خواه  و  داخلی 
داخلی و یا از اختالفات بین المللی نشئت می 
گیرد، »دولت« با فدا کردن کلیه »خاصیت 
های موجه )منظور هگل، خاص در دیالک 
تیک منفرد )خاص( و عام است. مترجم(« 
که در شرایط غیر اضطراری معتبر بوده اند 
و در شرایط اضطراری برای »نجات خود 
هگل،  )منظور  به ضرورت  باید  )دولت(« 
ضرورت در دیالک تیک ضرورت و آزادی 
و یا دیالک تیک جبر و اختیار است. مترجم( 
تمکین کند، سادگی و سرسختی خود را عیان 

می سازد.

)هگل، »فلسفه حقوقی«، پاراگراف ۲۷۸(
۸

جان الک
هامیلتون می  که  آن سان  ـ  دولت«  »وجود 
گوید ـ و »نجات دولت« ـ آن سان که هگل 
دولت  برخورد  نحوه  »دو  با  ـ  گوید  می 
 Two(  ۲۱۰ و   ۱۶۰ پاراگراف  مدنی«، 
 )Treatises of Civil Government
جان الک انطباق دارند که به مثابه »مصالح 

عامه« )Gemeinwohl( جا می زند:
به دولت  افتد،  به خطر  اگر »مصالح عامه 
قهر  به  »توسل  با  که  شود  می  داده  اجازه 
»اقدامات  به  توسل  با  یا  و  خودخواسته« 
که  قهری  دهد«،  نجات  را  خود  قهرآمیز« 
می تواند »بدون تصویب موازین قانونی و 
چه بسا حتی با زیر پا نهادن موازین قانونی« 

اعمال شود.
۹

مارکس
مارکس هم برقراری دیکتاتوری انقالبی را 
در شرایط اضطراری برای محو رژیم کهنه 
و یا برای خنثی سازی تالش های آن جهت 
بینی  پیش  با صراحت  تسخیر مجدد قدرت، 

کرده است.
در  که  ئی  دیکتاتوری  با  مارکس  نظر  این 
سنت لیبرالی برای دفاع از دولت بورژوائی 
در مقابل خطر انقالب و یا برای خنثی سازی 
اقدامات براندازانه توده های خلق پیش بینی 

شده، همخوانی دارد.
طبقاتی  حاکمیت  حفظ  برای  ماهیتا  دو  )هر 

اند:
حفظ  برای  مارکس  نظر  مورد  دیکتاتوری 
حاکمیت اکثریت مردم و دیکتاتروی لیبرالی 
است.  بورژوازی  حاکمیت  حفظ  برای 

مترجم(
۱۰

مونتسکیو
مونتسکیو تأکید می ورزد که در روم باستان 
با برقراری دیکتاتوری، »سوء تفاهم« خلق 

از آزادی برطرف می شود:
دیکتاتوری، خلق خودمختار مجبور  ببرکت 
قوانین  و  افکند  زیر  به  »سر  که  شود  می 
می  سکوت  به  مجبور  خلق  منافع  طرفدار 

شوند!«
لیبرال ها ـ بر طبق سنت لیبرالی ـ مارکس 
را مورد انتقاد بی امان قرار می دهند که با 
دفاع تئوریکی از دیکتاتوری پرولتاریا، در 
توتالیتاریسم  و دروازه را به روی ترور و 

باز کرده است.
به  کنید  مراجعه  توتالیتاریسم،  به  راجع 
دایرة  تارنمای  در  چیست؟«  »استالینیسم 

المعارف روشنگری
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۱۱
مارکس

نحوه مقابله لیبرال های انگلیسی با اقدامات 
زیر  به شرح  مارکس  را  ایرلند  در  انقالبی 

مورد انتقاد قرارمی دهد:
بین  توسعه  از  برای جلوگیری  استون  »گلد 
الملل کارگری، »تروریسم پلیسی« بی بند و 

باری را به راه می اندازد.«
ص   ،۱۸ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۱۳۶
لیبرال های انگلیس به سرکوب خونین یک 
سازمان سیاسی و یا یک گروه اجتماعی معین 
بسنده نمی کنند، بلکه تمامت خلق ایرلند را 
»با توسل به تفنگ و محاصره گاه آشکار و 

گه پنهان« تحت کنترل خویش می آورند.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۷۳۳
لیبرال های انگلیس در ایرلند به اعدام بدون 
به  مشابه  بی رحمانه  اقدامات  به  و  محاکمه 

ایام جنگ دست می زنند.
ص   ،۱۱ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۳۹۲
۲

هگل، مارکس و انتقاد از هولیسم )کل گرائی(
احترام بی چون و چرا به استقالل و عزت 
انسانی در هر فرصتی و در هر منبری به 
حساب سنت لیبرالی گذاشته می شود و ضمنا 
مارکس و هگل به جرم عدم رعایت ان به 

محاکمه کشیده می شوند.
و  منفرد  فرد  کردن  قربانی  اتهام  به  بعد 
و  ناپذیر  سیری  کل  قربانگاه  در  مشخص 
فلسفه  در  شده  تعریف  دلبخواهی  بطور 
تاریخ، حکم محکومیت هولیسم )کل گرائی( 
و یا ارگانیسیسم مارکس و هگل صادر می 

شود.
ما اینجا قصد پرداختن به تناقض، دوپهلوئی 

و عدم تناسب این مقوله ها نداریم.
حداقل در موردی قضیه بکلی وارونه جلوه 

داده می شود:
چون این هگل بوده که لیبرال ها را به نادیده 
گرفتن فرد و قربانی کردن آن در قربانگاه 

عام متهم می کند.
مداخله  ضد  بر  اقتصادی  لیبرالیسم  مدافعان 
سیاست در عرصه اقتصاد به اعتراض دست 

می زنند.
اوتوماتیسم  دست  به  باید  اقتصاد  آنها  بنظر 
های خود آن سپرده شود تا سرانجام خود بر 
بحران ها و اختالالت کوتاهمدت غالب آید و 

تعادل خود را مجددا بر قرار سازد.
هگل در جواب لیبرالیسم اقتصادی می گوید:
برقرار  عام  در  تعادل  که  کنند  می  »ادعا 

خواهد شد.
این اعای فی نفسه درستی است.

اما ما اینجا بیشتر با منفرد سر و کار داریم 
تا با عام.

کار هرگز نباید فقط در عام صورت گیرد.
زیرا هدف، افرادند، به مثابه خاصیت.

چون افراد محق اند.«
)هگل، »فلسفه حقوقی«، جلد ۳، ص ۶۹۹(
مراجعه کنید به دیالک تیک منفرد )خاص( 
و عام در تارنمای دایرة المعارف روشنگری
انتقاد بمراتب روشنتر از هولیسم )کل گرائی( 

لیبرالی را می توان در آثار مارکس خواند.
مارکس در اثر خود تحت عنوان »سرمایه«، 
با انتقاد بیرحمانه از نظریات سنت لیبرالی به 

توسعه انتقاد از آن می پردازد:
۱

مانده ویل
اخالقی  مفاسد  بلکه  اخالقی،  فضایل  نه  او 
به  که  دانست،  رفاه عموم می  را سرچشمه 

پارادوکس مانده ویل معروف شده است.
مانده ویل می نویسد:

باید  حتما  جامعه  کردن  خوشبخت  »برای 
اکثریت قریب به اتفاق مردم را جاهل و ذلیل 

نگه داشت.« 
»منبع ثروت حتمی را توده های ذلیل قادر به 

کار تشکیل می دهند.« 
۲

دستو ترسی
دستو  دست  به  را  کالم  رشته  بعدا  مارکس 

تریسی می دهد:
به ملت خوش می  اند که  مللی  فقیر،  »ملل 

گذرد.
ملل ثروتمند، اما مللی اند که ملت به نان شب 

محتاج است.«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۶۷۷ ،۶۴۳
آنچه که مارکس به تیغ تیز انتقاد می سپارد، 
عبارت است از »انطباق ثروت ملی با ذلت 

ملت«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۷۵۳
می  اشاره  موضوع  این  به  بکرات  مارکس 

کند:
در جامعه بورژوائی، »ثروت ملی ـ طبیعتا ـ 

با ذلت ملت انطباق کامل می یابد.«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۷۹۹
به همین دلیل، اقتصاد دانان »برای افزایش 
وسایل  دنبال  به  ملی  اصطالح  به  ثروت 

را شدت  ملت  ذلت  تا  گردند  می  مصنوعی 
بخشند.«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۷۹۳

»انتقاد از اقتصاد سیاسی« که خطوط اصلی 
اثر  در  دهد و  تشکیل می  تفکر مارکس را 
به  »سرمایه«  عنوان  تحت  مارکس  اصلی 
انتقاد  به  رود،  می  بکار  زیرعنوان  مثابه 
اختصاص  لیبرالی  و  بورژوائی  هولیسم  از 
افراد  توده های عظیم  که عوامفریبانه  دارد 
دستور  »خدائی  قربانگاه  به  را  مشخص 
زبانی« تحت عنوان »ثروت ملی« می برد.
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۸، ص ۵۴۲(

این قربان کردن ها اغلب ابعاد غول آسائی 
به خود می گیرند:

»گرسنگی در سال ۱۸۴۶ در ایرلند توفان 
بپا می کند و توده های میلیونی انسانی را به 
بدون  انسان هائی که  خاک سیاه می نشاند، 

استثناء فقیر و ذلیل اند.
ثروت  بر  ای  صدمه  کمترین  اما  گرسنگی 

کشور نمی زند.«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۷۳۱
اغلب به مارکس تهمت زده می شود که او 
افراد مشخص را برای رسیدن به آماج های 
انقالبی، آلت دست قرار می دهد، انقالبی که 
صدد  در  و  کرده  تدوین  را  اش  تئوری  او 

تحقق آن بوده است.
اما بیایید به انتقادات مارکس از شیوه رفتار 

بورژوازی لیبرال نظر مختصری بافکنیم:
۱

انقالب صنعتی
»انقالبی بی سر و صدا در تاخت و تاز است 
و کسی را از دست آن نجاتی متصور نیست.
انقالبی که انسان ها را زیرپای خویش له و 
زندگی  به  اندازه  همان  به  و  کند  می  لورده 
توده ها رحم می کند که زلزله به بود و نبود 
خانه هائی که تار و مار و ویران می سازد.

له  انقالب  پای  نژادهائی زیر  تنها طبقات و 
نوین  شرایط  تشکیل  به  قادر  که  شوند  می 

زندگی نیستند.
نظرات  اما  تر  بینانه  کوته  و  تر  کودکانه 
عقیده  جدیت،  تمام  با  که  اند  دانانی  اقتصاد 
دارند که این دوره گذار دردناک معنائی جز 
انطباق جامعه با غریزه ثروت طلبی سرمایه 

داران، زمینداران و پولداران ندارد.«
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۸، ص ۵۴۴(

۲
انقالب کشاورزی

قرن  اواخر  از  صنعتی،  انقالب  از  قبل 
شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم، در انگلستان 
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توفان انقالب کشاورزی برخاست.
به  متعلق  اراضی  تصاحب  با  که  انقالبی 
خلق، تبدیل آنها به امالک خصوصی سرمایه 
میلیونی  های  توده  تاراندن  و  راندن  داران، 
دهقانی و با محروم کردن آنان از ممر معاش 
گوسفند  های  گله  برای  مراتع الزم  خویش، 
تأسیس  حال  در  صنایع  که  گشتند  تشکیل 

نساجی الزم داشتند.
چپاول  از  ای  »سلسله  به  اشاره  با  مارکس 
ها، غارت ها، قلدری ها و ستمگری ها در 
قهرآمیز  مالکیت  سلب  با  توأم  که  خلق  حق 
از خلق صورت می گیرند«، به انتقاد شدید 
اقتصاد  دغدغه  از  خالی  روحی  آرامش  از 
با  رابطه  در  که  پردازد  می  دانان  سیاسی 
این تراژدی ها برای آرامش وجدان خویش 
از  و  جویند  می  توسل  کودکانه  استدالل  به 
تناسب  ایجاد  برای  سیاست  این  »ضرورت 

میان کشتزارها و چراگاه ها دم می زنند.«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۷۵۶
فرسنگ ها به دور از تشبیه »ثروت ملی« به 
آشام دستور زبانی«، واقعیت  »خدای خون 

هولناک پایان ناپذیری در جریان است.
رحمانه  بی  ربائی  »کودک  از  مارکس 
سرمایه از یتیم خانه ها و فقیرخانه ها« پرده 

برمی دارد.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

۴۲۵، تذکر شماره ۱۴۴(
ما با »ضحاک« هولناکی سر و کار داریم 
باید  ترحمی  احساس  کوچکترین  »بی  که 

تمامت خلق در پیشگاهش قربانی شود.«
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۸، ص ۵۴۴(

می  تکرار  بکرات  استعاره  و  موتیف  این 
شود، حتی در اسناد رسمی بین الملل اول.

مارکس در چالش با کسانی که به نام لیبرالیسم 
می  مخالفت  کار  قانونی  تنظیم  نوع  هر  با 

ورزند، به مقایسه ای دست می زند:
او »حاکمیت کور و بی شعور قانون عرضه 
اقتصاد سیاسی بورژوائی«  تقاضا را که  و 
اسرارآمیز  مذهبی  »مراسم  با  کرده،  وضع 
قربانی کردن انسان ها در پیشگاه ضحاک« 
آن زمان »کودکان« را  کند که  مقایسه می 
سر می بریدند و در عصر مدرن »از عشق 

خاصی به کودکان تهیدستان« دم می زنند.
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۱۶، ص ۱۱(
وقتی که بورژوازی لیبرال، غرب را مورد 
تجلیل و ستایش قرار می دهد و آن را خطه 
شناسی  برسمیت  ان  در  که  زند  می  جا  ای 
فرد و عزت مبتنی بر خودمختاری فرد جامه 
عمل پوشیده، مارکس بر ضد این خودستائی 
دروغین به تاریخ شرق و ادیان شرق اشاره 
می کند و هولیسم )کل گرائی( سیری ناپذیر 

کاپیتالیسم را به تیغ تیز انتقاد می سپارد.
تشابه شگرف کردوکار سرمایه  از  مارکس 
داری با »عملیات تیمور لنگ در زمینه قتل 

عام توده های انسانی« سخن می گوید.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

۲۷۹، تذکر ۱۰۳(
مارکس با اشاره به ارابه ویشنو ـ خدای خون 
آشام هندوئیسم ـ که مؤمنان را در حین راه 
پیمائی مذهبی له می کرد، جامعه بورژوائی 

را »چرخ یوگرنات سرمایه« نام می دهد.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۲۷۹
ما اینجا با مذهبی سر و کار پیدا می کنیم که 
بوی شرق می دهد، مذهبی که »بی وقفه عید 

خون طبقه کارگر را جشن می گیرد!«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۵۱۱
برای خاتمه دادن به این جشن وحشیانه خون، 

انقالب ضرورت بی چون و چرا دارد:
اجتماعی  بزرگ  انقالب  آنکه  از  پس  »تنها 
و  بازار جهانی  را،  بورژوائی  نتایخ عصر 
نیروهای مولده را بدست گیرد و تحت کنترل 
مشترک پیشرفته ترین ملت ها در آورد، آنگاه 
پیشرفت انسانی، دیگر به خدایان خون آشام 
که  داشت،  نخواهد  شباهت  باستانی  هولناک 
در جمجمه  را  ابدیت( خود  )شهد  نوشداری 

توده ها می نوشیدند.«
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۹، ص ۲۲۶(

در شرایط اضطراری، بربریت بورژوازی 
لیبرال عیانتر می گردد.

در ایرلند به پیشه کردن سیاست تروریستی 
بی رحمانه ای منجر می شود و »در اروپا 

فاجعه مشابهی جامه عمل می پوشد.«
فاجعه ای که تنها از »مغول ها« انتظارش 

می رفت.
ص   ،۱۶ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

)۵۵۲
مارکس تجلیل خودستایانه بورژوازی لیبرال 
خطه  مثابه  به  غرب  زدن  جا  و  غرب  از 
آزادی را اسطوره زدائی  استثنائی  ممتاز و 

می کند.
و هشدار می دهد که طبقه حاکمه با سینه ای 
مزین به مدال لیبرالیسم می تواند بی کمترین 
دغدغه ای از ضرورت قربانی کردن تمامت 

جامعه سخن گوید.
لرد پالمرستون با رد آزادی عقیده مذهبی در 

ایرلند برای کاتولیک ها اعالم می کند:
»قوه مقننه هر کشور حق دارد که بخشی از 
مردم کشور را از هر حق و حقوق سیاسی 
محروم سازد، اگر امنیت کشور و رفاه کل 

ایجاب کند.

این جزو قوانین اساسی بنیادی ئی است که 
هر رژیم متمدن بدان استوار می شود.«

رفاه  و  کشور  »امنیت  عنوان  تحت  اینجا 
گرائی  کل  کلیدی  کلمه  کله  و  سر  کل«، 

)هولیسم( پیدا می شود.
سوی  از  )هولیسم(  گرائی  کل  کلیدی  کلمه 
بر  لیبرال  انگلستان  نماینده  ترین  برجسته 

زبان می آید و نه از سوی کارل مارکس.
را  پالمرستون  لرد  موضع  مارکس  کارل 
های  »توده  یعنی  کل،  کشیدن  یوغ  زیر  که 
مردم« را با تکیه بر عام اسطوره ای توهم 
آلود، تحت عنوان »قوه مقننه« و در واقع، 
آتش  زیر  کند،  می  طلب  حاکمه«  »طبقه 

مسلسل انتقاد می گیرد و محکوم می کند.
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۹، ص ۳۶۱(

۳
عرصه حاکمیت

با  توأم  عالقه  دالیل  به  بخواهد  کسی  اگر 
سمپاتی مارکس و انگلس نسبت به هگل پی 

ببرد، باید دنبال نقطه ای بگردد.
و  آزادی  جفت  لیبرالی،  تفکر  کانون  در 

استبداد قرار دارد.
بنابرین باید دنبال نقطه ای گشت، که در آن 

استبداد بوسیله آزادی نفی می شود.
توکه ویل به سال ۱۸۴۲، در متنی از پدیده 

ای خبر می دهد:
»برابری، سیطره خود را بطرز پیشبرنده ای 
گسترش می دهد، ولی در صنعت، برعکس، 
همه چیز به طرز اشرافی )اریستوکراتیکی( 

سازمان می یابد.«
وابستگی  در  را  »خود  مزدبگیر  کارگران 

شدیدی به سرمایه داران می یابند.
برابری  بر  مبتنی  و  لیبرال  ظاهر  علیرغم 
در  فرانسه«  بزرگ  »جامعه  شورانگیز، 
معنی  به  ـ  صنعتی  جامعه  یعنی  مجموع، 
)سلسله  هیرارشی  به  کماکان  ـ  کلمه  محدود 
فقط  نه  که  شده  تقسیم  منجمدی  مراتب( 
فردی  آزادی  آن،  بر  عالوه  بلکه  برابری، 
این هیرارشی  تحتانی  کسانی که در طبقات 

قرار دارند، بشدت محدود می شود.«
)توکه ویل، جلد ۳، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶(

این تحلیل توکه ویل شباهت غریبی به تحلیل 
کارل مارکس در همان سال ها دارد:

تقسیم  مدرن،  کارخانجات  در  حالیکه  »در 
کار با اوتوریته کارخانه داران تا جزئیاتش 
اوتوریته  مدرن،  جامعه  شود،  می  تعیین 

دیگری غیر از رقابت آزاد نمی شناسد.
سخن  عامی  قاعده  از  توان  می  جرئت  به 

گفت:
هرچه اوتوریته تقسیم کار در جامعه کمتر، 
سرسپردگی  و  کارخانه  در  کار  تقسیم 
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همان  به  واحد،  فرد  اوتوریته  به  کارگران 
اندازه بیشتر!

بدین طریق، اوتوریته در کارخانه و جامعه 
تناسب معکوس  تقسیم کار در  با  در رابطه 

نسبت به هم قرار دارند.«
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۴، ص ۱۵۱(

بروشنی  مارکس  کارل  هم  و  ویل  توکه  هم 
کارخانجات  در  قوا  تناسب  که  دانند  می 
ماهوی جامعه  مثابه عنصر  به  کاپیتالیستی، 
شدید«  »وابستگی  به  سوئی  از  بورژوائی، 
کارگران منجر خواهد شد و از سوی دیگر 
به تقویت »اوتوریته« بی حد و مرز کارخانه 

داران خواهد انجامید.
حزب  »مانیفست  در  بعدها  مارکس 
کمونیست« با صراحت تام و تمام از استبداد 
و خودکامگی )دسپوتیسم( سخن خواهد گفت.
اما علیرغم این وحدت نظر، تضاد میان توکه 
سیاسی  عمل  بلحاظ  مارکس  کارل  و  ویل 

غول آسا ست.
عمال  و  نهد  می  فراتر  پا  حتی  ویل  توکه 
تنظیم  بر  مبنی  سوسیالیستی«  »دکترین 
قانونی ساعات کار و نتیجتا کاهش زمان کار 
را مجاز می داند و به همین دلیل مورد حمله 

قرار می گیرد و محکوم می شود.
)توکه ویل، جلد ۸، ص ۳۸(

با  ـ  فرانسه  سرشناس  لیبرال  ـ  ویل  توکه 
خردمندی  و  دوراندیشی  سازی  »جایگزین 
فردی با دوراندیشی و خردمندی دولتی« به 

مخالفت برمی خیزد و اعالم می کند:
»چگونه می توان در لفافه جکومت بهتر و 
حفاظت از خویش، به دولت اوتوریته مداخله 
افراد  دادن  قرار  استبداد  زیر  و  در صنعت 

را داد؟«
)توکه ویل، جلد ۳، ص ۱۸۰(

مراجعه کنید به اوتوریته، استالینیسم چیست؟ 
)۱( در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

اینجا دست رد زدن بر سینه هر گونه تنظیم 
قانونی زمان کار به مثابه مبارزه در سنگر 

ازادی و حقوق بشر جلوه می کند:
سرمایه  میان  کاری  قرارداد  عقد  امکان  آیا 
داران و کارگران بدون مداخله از خارج نیز 

مشمول این نمی شود؟
می  بهتر  رو،  این  از  را  مارکس  طنز 
مورد  این  در  حداقل  که  کرد،  درک  توان 
بخصوص، طرز رفتار طبقه حاکمه انگلیس 

را مثبت ارزیابی می کند:
حقوق  طمطراق«  پر  کاتالوگ  جای  »به 
فروتن،  چارتای  »مگنا  بشر،  ناپذیر  خدشه 
به زمان کار قانونا محدود تن در می دهد.«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۳۲۰

اکنون، اگر موضع کارل مارکس با موضع 
گیرد، جریان  قرار  مقایسه  مورد  ویل  توکه 

معکوس و وارونه می گردد.
توکه  از  تر  انگلوفیل  این مورد  مارکس در 

ویل جلوه می کند.
»فرنسه لنگان لنگان به دنبال انگلستان روان 

است.
به  روز،،  در  کار  ساعت   ۱۲ تولد  برای 
انقالب فوریه نیاز است، ۱۲ ساعت کار در 
روز که بمراتب معیوب تر از اصل انگلیسی 

آن است.«
مارکس اما در »کاپیتال« اضافه می کند:

فرانسه  انقالبی  متد  این،  علیرغم  »اما 
امتیازات خودویژه را اعتبار می بخشد.

ها  کارخانه  و  ها  آتلیه  همه  ضربتی  بطور 
بدون استثناء مکلف به رعایت ساعات کار 

واحدی در روز می گردند.
در حالیکه قوه مقننه انگلیس، این دست و آن 
این نقطه  دست می کند و باالجبار، گاه در 
و گه در نقطه دیگر کوتاه می آید و ظاهرا 
چشم به راه نوزاد خونالود حقوقی ـ قضائی 

می گردد.«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

۳۱۷ ـ ۳۱۸( 
توکه ویل بنا بر اعتقادات خود، می توانست 
قانونی  تنظیم  که  کند  تصدیق  را  حکم  این 
سرشته  )دسپوتیسم(  استبداد  به  کار  زمان 

است.
مارکس اما بر عکس، لیبرال های فرانسوی 
را بسان لیبرال های انگلیسی مورد قضاوت 
قرار می دهد که سخره کنان »بردگی عملی 
در کارخانه ها« را بطور خستگی ناپذیر به 
تیغ تیز انتقاد می سپارند و برخالف لیبرال 
کار«  کامل  »آزادی  خواهان  فرانسه،  های 

بوده اند.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۳۱۷
الغای برده داری و جنگ داخلی در  جنبش 
امریکا را نیز مارکس به نحو کامال دیگری 
»تنها  از  و  دهد  می  قرار  ارزیابی  مورد 
که  گوید  می  سخن  تاریخ«  بزرگ  رخداد 
ساعات  کاهش  و  کار  زمان  تنظیم  خواهان 
کار اند و به جانبداری آشکار از برده داری 
ستیزان برمی خیزد که مرکزی در انگلستان 

دارد.
رهائی  مبارزه  گشتاور  دو  با  اینجا  در  ما 

بخش کارگری واحدی سر و کار داریم:
یکی در »پوست سیاه« و دیگری در »پوست 

سفید« صورت می گیرد.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

۲۷۰، تذکر ۹۰، ص ۳۱۸( 
این مبارزه ای است که نه تنها »برده داری 

بلکه  را،  )امریکا(«  نو  جهان  در  آشکار 
مزدوری  کار  مستور  درای  همچنین »برده 
قرار می  اروپا« را زیر عالمت سؤال  در 

دهد.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۷۸۷
های  تراشی  مانع  این،  بر  عالوه  مارکس 
چینی  توطئه  و  پارلمان  در  داران  سرمایه 
زمینه  در  قانونگذاری  ضد  بر  آنها  های 
کار در کارخانه ها را در کتاب »سرمایه« 
»به مثابه شورش طرفداران برده داری در 

مینیاتور« قلمداد می کند.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۳۰۲
اما در آثار هگل نیز می توان کلیه پیش شرط 
های تئوریکی ضرور برای مبارزه در راه 
را  کار  ساعات  کاهش  و  کار  زمان  تنظیم 
یافت که از سوی هگل به مثابه مبارزه در 

راه آزادی تلقی می شود:
کارم  طریق  از  خویش  کل  فروش  با  »من 
در زمان مشخص و کل تولیدم، ماهیت خود 
را، کردوکار خود را، واقعیت عام خود را، 
شخصیت خود را تحت مالکیت دیگری می 

گذارم.«
)هگل، »فلسفه حقوقی«، پاراگراف ۶۷(

از  نکاتی  در  صریحتر  بمراتب  مسئله  این 
درس های هگل مطرح می شود:

و  کار  برای  خود  وقت  تمامت  فروش  »با 
یا تولید، کل نیز همراه با آن به فروش می 

رسد.
شخصیت من فقط در صورتی می تواند حفظ 
نه  )و  من  خاصیت  از  بخشی  فقط  که  شود 
این  و  رود  فروش  به  مترجم(   Fآن تمامت 
پذیر  تنها از طریق تحدید زمان کار امکان 

است.«
)هگل، »فلسفه حقوقی«، جلد ۳، ص ۲۵۴ 

)۶۷
)هگل بدین طریق میان کار برده و کارگر 

مرزبندی می کند.
ندارد.  زمانی  محدودیت  برده  کار  چون 

مترجم( 
این درس های هگل بطور مستقیم و یا غیر 
»مبارزه  از  مارکس  مثبت  توصیف  مستقیم 
تأثیر  تحت  را  کارگران  ساله«  صد  چندین 

قرار می دهد.
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۲۸۶
چندین  مبارزه  که  کند  می  اعالم  مارکس 
که  بوده  جهت  این  در  کارگران  صدساله 
روز  »آخرین  تا  که  نشود  مجبور  کارگر 
با  و  شود  تلقی  صرف  کار  نیروی  عمر« 
بیشتر  هرچه  نیز  کار  »زمان  زمان  گذشت 
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کاهش یابد.«
مارکس در کتاب »سرمایه« شکوه و شکایت 
کارگران انگلیس را نقل می کند و مورد تأیید 

قرار می دهد:
این  »در  کارگران،  به  کار  تحمیلی  شرایط 
سیستم، از آنان زمان کاری را طلب می کند 
وقت  آنان  برای  و  است  طوالنی  بسیار  که 
تکامل  و  توسعه  و  استراحت  برای  کافی 

خویش باقی نمی ماند.
به  را  خاصی  نوکرانه  شرایط  سیستم  این 
کارگران تحمیل می کند که فقط فرق اندکی با 
شرایط برده ها در سیستم برده داری دارند.«
ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

۳۱۸ ـ ۳۱۹، تذکر ۱۹۶( 
۴

نرده کشی حول حوزه سیاسی
حاال کارخانه را ترک می گوییم و کارگر را 
تعقیب می کنیم که پس از روز طوالنی کار 

به خانه برمی گردد.
منچستر  منطقه صنعتی  به  راجع  ویل  توکه 
»بیغوله  به  کارگری  محالت  که  گوید  می 
به  دارند،  شباهت  زا«  بیماری  متعفن  های 

»دخمه های دوزخ«:
»دخمه های فقر و ذلت« به آخرین سرپناهی 
شباهت دارند که آدمی در آن، در فاصله فقر 

و مرگ می تواند سکونت گزیند.
علیرغم این، موجودات بدبختی که ساکن این 
از  گروهی  رشک  مورد  هستند،  ها  دخمه 

همسانان خویش قرار می گیرند.
وجود  غارهائی  ذلت،  محالت  این  زیر  در 
زیر  بسا  چه  مجاری  طریق  از  که  دارند 

زمینی می توان به آنها راه یافت.
در هر کدام از این جاهای نمور و مرطوب و 
تهوع آور ۱۲ تا ۱۵ موجود انسانی تنگاتنگ 

هم سکونت دارد.« 
ذلت توده ای وحشتناک در تضاد افراطی با 
لذت و رفاه گروهی انگشت شمار قرار دارد:
افراد  نفع  به  ای  توده  یافته  سازمان  »قوای 

منفردی تولید می کنند.«
این وضع به فراخوان های مهمی منجر می 

شود:
»اینجا برده ها و آنجا اربابان!

ثروت  آنجا  و  بیشمار  های  توده  ذلت  اینجا 
گروهی انگشت شمار!«

)توکه ویل، جلد ۲، ص ۸۰ ـ ۸۲( 
ما با برده داری سر و کار پیدا می کنیم، با 
برده داری ئی که در جامعه سرمایه داری 

وارد صحنه می شود.
و لذا از نقطه نظر توکه ویل، اهمیت سیاسی 
رئال چندانی ندارد و بی شک و تردید نمی 
توان با مداخله دولت در حوزه ممنوع الورود 

)بخش خصوصی( بر طبق تعریف، تغییری 
در آن بوجود آورد.

نشانگر  قانونی  اقدام  هر  رو،  این  از 
سوسیالیسم و استبداد تلقی می شود و مردود 

شمرده می شود.
تحتانی«  طبقات  ذلت  »تعدیل  بهانه  به  و 
شود  می  خواسته  مستغالت  »صاحبان  از 
که خانه های خود را به قیمت بازار اجاره 

دهند.«
)توکه ویل، جلد ۲، ص ۱۸۲( 

توکه  موضع  با  مقایسه  در  مارکس  موضع 
ویل، نه تنها متفاوت، بلکه متضاد است.

جوانی  دوره  های  رساله  در  هم  مارکس 
لندن« می  این »مساکن زیر زمینی  به  اش 

پردازد، ولی به دو قصد زیرین:
۱

که  کالنی  »سودهای  دادن  نشان  برای 
ذلت  از  موجران  و  مستغالت  صاحبان 

کارگران به جیب می زنند.«
مارکس از این مسئله به عنوان »منبع واقعی 
بلحاظ  که  برد  می  نام  اجتماعی«  ثروت 

اقتصاد ملی مورد تجلیل قرار می گیرد.
۲

ـ  اجتماعی  نظام  کشاندن  محاکمه  به  برای 
سیاسی ئی که بر »بی تفاوتی نسبت به انسان 

ها« بطور مشخص استوار شده است.
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۱، ص ۴۹۷ 

و ۵۵۲( 
بعد انگلس در »مسئله مسکن«، عنصر مهم 
و اساسی مسئله اجتماعی را، یعنی استثمار 
طبقه  سوی  از  آن  بر  ستم  و  کارگر  طبقه 

حاکمه را« نشان می دهد.
ص   ،۱۸ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 

 )۲۱۳
واقع  با  ویل  توکه  که  گفت  توان  می  نتیجتا 
بینی کمتر از مارکس و انگلس به توصیف 
کارخانه کاپیتالیستی و جامعه بورژوائی در 
این  کالم  در  ولی  پردازد،  نمی  خود  زمان 
لیبرال فرانسوی تحلیل رئالیستی و تکاندهنده 
می  که  وقتی  شود،  می  محو  جادوئی  به 

خواهد بیالن سیاسی کلی عرضه کند:
»ما با کشوری سر و کار داریم که فرانسه 
اگر  کند،  تلقی  مدل  و  الگو  مثابه  به  باید 
بخواهد آینده ابتکارات عمل آزاد« را نجات 

دهد.
)توکه ویل، جلد ۲، ص ۸۴( 

با ارسال ذلت و مناسبات »وابستگی عمیق« 
و یا حتی برده داری به حوزه بلحاظ سیاسی 
بی اهمیت )به بهانه اینکه به بخش خصوصی 
مربوط می شود و یا باید آینده ابتکارات عمل 
که  ای  حوزه  به  یعنی  داد(،  نجات  را  آزاد 

و  ندارد  آن  در  عملی  مداخله  حق  سیاست 
یا مداخله عملی امکان پذیر نیست، تصویر 
تهوع آور آغازین توکه ویل از وضع زندگی 
کارگران منچستر به ضد خود بدل می شود:

در  چیز  همه  شهر،  خارجی  نمود  »در 
نیرومندی فردی انسان ها نمودار می گردد 

و نه در قهر )جبر( قاعده مند جامعه.
خالق  و  دلبخواه  نیروی  گام،  هر  با  آزادی 

خود را تحقق می بخشد.
هیچ کجا از عملیات کند و مستمر حکومت 

اثری نیست.«
)توکه ویل، جلد ۲، ص ۸۰۴( 

به خدمت بزرگ هگل باید اشاره کرد که قبل 
از مارکس اعالم می کند، که نابرابری مادی 
اگر از سطح معینی عدول کند، آزادی را نیز 

نابود می سازد.
دامنه  »تمامت  و عسرت،  ذلت  اینکه  برای 
تحقق آزادی را مورد حمله قرار می دهد« و 
»بی حقی و بی قانونی تام و تمامی« را به 
همراه می آورد و نهایتا با برده داری یکسان 

می گردد.
و  جلد ۴، ص ۳۴۲  فلسفه حقوقی،  )هگل، 

پاراگراف ۱۲۷(
ـ  بورژوا  دولت  از  انتقاد  مقدس،  خانواده 

لیبرال را به شرح زیر جمعبندی می کند:
دولت بورژوا ـ لیبرال در توسعه یافته ترین 
فرم خویش، وقتی که قانون حق شرکت در 
انتخابات بر اساس میزان دارائی و ثروت را 
قدیم  رژیم  سیاسی  طبقات  تبدیل  و  کرد  لغو 
طبقات  به  فئودالیسم(  طرفدار  آنشی  )رژیم 
»پا  رساند،  پایان  به  را  بورژوائی  جامعه 
واقعی  تضادهای  بر  بستن  چشم  از  فراتر 
را  جامعه  واقعی  تضادهای  و  ننهاد  جامعه 
آنها  به  اعتنائی  و  کرد  قلمداد  غیرسیاسی 

نکرد.«
)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۲، ص ۱۰۱( 
مارکس در انتقاد از حقوق دولتی هگل نیز به 

همین سان استدالل می کند:
به  قلمداد کردن جامعه بورژوائی  با  »هگل 
مثابه وضع خصوصی، تفاوت های طبقاتی 
مثابه  به  را  بورژوائی  جامعه  در  موجود 
که  کند«  می  تلقی  سیاسی  غیر  های  تفاوت 
معنای  تنها  تواند  دولت، می  با  رابطه  »در 
خصوصی داشته باشد و نه معنای سیاسی.«

)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۱، ص ۲۸۰ 
و ۲۸۲( 

این همرنگ سازی خود با وضع موجود اما 
خدشه آشکاری است:

در این صورت، چگونه می توان از عهده 
بردگان  با  گرسنگان  وضع  تشابه  توضیح 

برآمد؟
و  چون  بی  مادی«  »حقوق  تئوری  حاال 
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چرای هگل را چگونه باید توضیح داد؟
)ب. شر، ص ۴۸۸(

هگل لیبرالیسم را به دلیل اینکه فکر و ذکرش 
مالکیت«  و  شخص  خلل  بی  »امنیت  فقط 
تک  تک  رفاه  »مسئله  به  اعتنائی  و  است 
افراد منفرد جامعه« و »رفاه خاص« ندارد، 

مورد انتقاد قرار می دهد.
)هگل فلسفه حقوقی، پاراگراف ۲۳۰(

خویش،  منظور  توضیح  برای  اینجا  )هگل 
به  را  عام  و  )خاص(  منفرد  تیک  دیالک 

خدمت می گیرد. مترجم(
دفاع  از تزی  تئوریسین های سرمایه داری 
تمامی بخش  آن، بحران  بر  بنا  کنند که  می 

های اقتصاد »ربطی به دولت ندارد.«
می  خراب  خانه  منفرد  افراد  »اگرچه  زیرا 

شوند، ولی کل، ببرکت آن آباد می گردد.«
فرد  هر  که  گوید  می  آنها  جواب  در  هگل 

منفرد »و هر کس حق زندگی دارد.«
)هگل فلسفه حقوقی، جلد ۱، پاراگراف ۱۱۸ 

الف(
انتقاد از هولیسم )کلگرائی( لیبرالیـ  در عین 
ئی  سیاسی  نظام  و  دکترین  از  انتقاد  ـ  حال 
است که نسبت به شرایط زندگی مادی افراد 

مشخص بی اعتنا و بی تفاوت است.
بر  بنا  باید  فرد  که  است  این  هگل  منظور 
مثابه  به  خویش  بودن(  )خاص  خاصیت 

شخص مورد توجه قرار گیرد.
)هگل فلسفه حقوقی، جلد ۳، ص ۱۸۸(

ولی با انتزاع شخص از نیازهای مادی اش، 
دیگر نمی توان او را در خاصیت خویش در 

نظر گرفت.«
نیازهای  از  فرد  )مجزاسازی(  انتزاع  )با 
مادی اش، خاص بودن فرد از بین می رود. 

مترجم(
مورد  را  هگل  آموزش  تردید،  بی  مارکس 
استفاده قرار می دهد، وقتی که او محدودیت 
تیز  تیغ  به  را  سیاسی  حوزه  لیبرالی  های 

انتقاد می سپارد.
سیاسی  حوزه  لیبرالی  های  محدودیت  این 
در آثار توکه ویل به وضوح تمام نمایان می 

گردند.
با  ویل  توکه   ،۱۸۴۸ انقالب  آستانه  در 
نظر  تحت  کارگر«  طبقه  »رفتار  نگرانی، 

می گیرد:
ظاهرا طبقه کارگر آرام است!

سیاسی  »هیجانات  از  کارگر  طبقه  ظاهرا 
رنج نمی برد!«

اما متأسفانه، »هیجانات سیاسی طبقه کارگر 
به هیجانات اجتماعی بدل شده اند!«

)توکه ویل، جلد ۳، فصل ۲، ص ۷۵۰( 
مسئله اجتماعی، فقر و ذلت توده ای، تقسیم 

از  همه  و  همه  مالکیت،  مناسبات  و  ثروت 
حوزه سیاسی دور اند.

در این میان به »به رفرم های اجتماعی در 
زمینه کاالها و بیشتر از آن در زمینه آزادی 

ها« روی اورده می شود.
و  ور«  شعله  »اعتقادات  از  متأسفانه  اما 
اثری  دیگر  حقیقی«  سیاسی  »هیجانات  از 

نیست.
)توکه ویل، جلد ۳، فصل ۲، ص ۱۰۴( 

»هیجانات مسلط از سیاسی به صنعتی بدل 
شده اند.«

)توکه ویل، جلد ۳، فصل ۲، ص ۱۰۱( 
آمیز  تبعیض  و  ستمگرانه  رفتار  ویل  توکه 
امریکای  متحده  ایاالت  در  را  تهیدستان  با 

محبوبش پنهان نمی سازد:
ایاالت  در  تبعیض  و  ستم  شاهدین  »حتی 
زندان  در  محاکمه  پایان  تا  امریکا  متحده 

نگهداشته می شوند.
در  شاکی  که  همان کشور  در  بدین طریق، 
زندان بسر می برد، دزد با پرداخت ضمانت 

آزاد می گردد.«
سختگیرانه  حدودی  تا  ویل  توکه  قضاوت 

است.
اما او با شتاب تمام می کوشد که این پراتیک 
بندی  طبقه  مدنی«  »قانون  عنوان  تحت  را 

کند و نه تحت عنوان »قانون سیاسی.«
وکالی  و  قضات  »توده  دلیل،  همین  به 
بر  دلیلی  امریکا  متحده  ایاالت  دادگستری 
یابند  نمی  تبعیض  و  ستم  ضد  بر  اعتراض 
دموکراتیک  اساسی  قانون  ناقض  را  آن  و 

کشور نمی بینند.«
)توکه ویل، جلد ۴، فصل ۱، ص ۳۲۵۱( 

پس شکی نیست که حوزه »سیاسی« در مقابل 
یا حوزه »بورژوائی«  حوزه »صنعتی« و 

قرار داده می شود.
البته با نتیجه نهائی پارادوکسی که در ایاالت 
با  انتقاد  قابل  متفاوت  رفتار  امریکا  متحده 
معنی  به  ـ  سیاسی  عرصه  از  غنی  و  فقیر 

محدود کلمه ـ تبعید می شود.
۵

تضاد آزادی ها
جامعه  بلکه  دولت،  فقط  نه  که  آنجا  از 
بورژوائی نیز می تواند محل اعمال حاکمیت 
میان  تضاد  بروز  امکان  باشد،  سرکوب  و 
حوایج رهائی خود از دولت و حوایج رهائی 
اقشار اجتماعی تحت ستم در عرصه جامعه 
و  ستم  ضد  بر  مبارزه  در  که  بورژوائی 
دولت  به  سرکرده  طبقه  سوی  از  سرکوب 
شکایت می برند، وجود دارد، تضادی که از 
سوی جامعه بورژوائی در مجموع و یا از 

سوی طبقه سرکرده احساس می شود.

منظور از تضاد آزادی ها همین است!
سرکرده  طبقه  رهائی  حوایج  میان  )تضاد 
اجتماعی  اقشار  رهائی  حوایج  و  دولت  از 
ستمکش از طبقه سرکرده، ضمن طلب کمک 

از دولت. مترجم(
آدام اسمیت توجه جدی به این نقطه معطوف 

می دارد.
او اعالم می کند که برده داری »در حکومت 
برده  از سوی  قوانین  آن همه  در  مستبد که 
داران تصویب می شوند و هیچکس را یارای 
مقاومت بر ضد آنها نیست«، می تواند آسانتر 
ملغی شود تا در »حکومت مبتنی بر آزادی«
انگلیس  به مستعمرات  اشاره  با  اسمیت  آدام 
در امریکا، آنجا که نوعی از حکومت محلی 
بوسیله برده داران سفید پوست مهاجر وجود 
دارد و حتی جان الک لیبرال بلحاظ قانونی 
از »حق اعمال قهر و اوتوریته بوسیله هر 
انسان آزاد« بر برده های سیاهپوست استقبال 

می کند، اعالم می دارد:
»آزادی انسان های آزاد علت بزرگترین ستم 

و زورگوئی بر برده ها ست.
را  کشور  جمعیت  اکثریت  که  آنجا  از  و 
برده ها تشکیل می دهند، هیچ انسان شریف 
آرزوی  جهان  کجای  هیچ  در  بشردوستی 

برقراری آزادی نخواهد داشت.«
 ،۱۰ فصل  دوم،  جلد   )۱۹۶۳( الک  )جان 

ص ۱۹۶(
)ادام اسمیت، ۱۹۸۲، جلد ۱۰، ص ۴۵۲ ـ 

)۱۸۲ ،۴۵۳
»حکومت  غیرمستقیم،  بطور  اسمیت  ادام 
مستبد« را تنها نهادی تلقی می کند که قادر 

به برچیدن بساط برده داری است.
تضادی که ما اینجا با آن سر و کار داریم، 
»آزادی  و  فرمال«  »آزادی  میان  تضاد  نه 
مارکسیسم  نظر  مورد  ماهوی«  ـ  محتوائی 
است و نه تضادی است که مدافعین و مخالفین 
»آزادی منفی« از آن سخن می رانند و نه 

»جامعه باز« مورد نظر پوپر است.
)آزادی منفی به معنی آزادی از اجبار درونی 

وبرونی است.
بدون  بیان  آزادی  از  برخورداری  مثال حق 

سانسور و ممانعت غیر.
آزادی مثبت اما حق استفاده از وسایل ارتباط 
می  شامل  نیز  را  نظر  ابراز  برای  جمعی 

شود.
مترجم(

تضاد مورد بحث در اینجا از قراری دیگر 
است.

اینجا نه ارزش آزادی »فرمال« و یا »منفی« 
زیر عالمت سؤال قرار داده می شود و نه 

ارزش آزادی سیاسی )خودمختاری محلی(
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معین،  و  مشخص  احوال  و  اوضاع  در 
درخواست آزادی »منفی« و آزادی سیاسی 
با عناصر زیر قرار می  در تضاد الینحلی 

گیرد:
۱

با حکومت محلی
۲

با آزادی سیاسی برده داران
امریکا  متحده  ایاالت  در جنوب  داری  برده 
عمال پس از گذشت دهه های متمادی در پی 
جنگ داخلی خونین و برقراری دیکتاتوری 
نظامی ملغی می شود، دیکتاتوری نظامی ئی 
افروزان  جنگ  و  داران  برده  سوی  از  که 

تحمیل شده بود. 
و  ها  جزوه  بر  نظری  که  است  کافی  فقط 
اعالمیه های »دموکرات های« سابق، یعنی 
تصویر  نا  باندازیم  داری  برده  طرفداران 
لینکن  ابراهام  ژاکوبنی  متدهای  از  روشنی 
می  متهم  که  لینکنی  ابراهام  آوریم،  بدست 
و  برقرار  نظامی«  »حکومت  که  شود 
واژه  و  کرده  دایر  نظامی«  های  »دادگاه 
»قانون« را با »اراده رئیس جمهور یکسان 
گرفته و آزادی های فردی را لگدمال کرده 
و با استفاده از قدرت ریاست جمهوری هر 
مخالفی را بازداشت و مدت های متمادی در 

زندان نگه داشته است.«
ص   ،۱۹۷۳  ،)۱۸۶۴( لینکن  شیسم  )کاته 

۹۱۵ ـ ۹۲۱ (
پس از پایان دوره مشت آهنین، آزادی های 
فردی و حکومت محلی سفیدپوستان برده دار 
برسمیت شناخته شد، ولی سیاهپوستان نه تنها 
از حقوق سیاسی محروم ماندند، بلکه تحت 
شبیه  کاری  مناسبات  و  آپارتهاید  حکومت 
برده داری قرار گرفتند و بطور غیر قانونی 
»منفی«  آزادی  از  حتی  یعنی  شدند،  اعدام 

نیز برخوردار نگشتند.
تفسیر  با  ها  آزادی  تضاد  که  گفت  شد  می 

هگل از تاریخ مدرن انطباق دارد.
در رژیم قدیم )آنشی(، »آزادی بارون ها«، 
به »وابستگی مطلق« »ملت« منجر شد و 
به سدی در مقابل »رهائی طبقات وابسته« 

مبدل گردید.
از طریق  مردم  جا،  همه  »در  رو،  این  از 

سرکوب بارون ها به رهائی رسیده اند.«
)هگل فلسفه تاریخ، ص ۹۰۲ ـ ۹۰۳( 

امتیازات  دادن  دست  از  خطر  اشراف 
داشتن  خود  بالمنازع  اختیار  در  مثال  خود، 
به  را  آن  و  کردند  می  حس  را  دادگستری 
سرکوب  العاده،  خارق  »زورگوئی  مثابه 

آزادی و استبداد تلقی می کردند.«
)هگل فلسفه حقوقی، پاراگراف ۲۱۹ الف( 

پلمیک علنی هگل بر ضد قوانین »استبدادی« 

ضد فئودالی قابل یادآوری است.
)ب. بشر، ص ۶۸۰( 

)پلمیک به حمالت تند و تیز و اغلب شخصی 
فلسفه،  مذهب،  هنر،  ادبیات،  عرصه  در 
سیاست و غیره اطالق می شود که عاری از 

استدالل مدلل اند. مترجم(
هگل بی دغدغه خاطری از »استبداد« سخن 

می گوید، البته با معنی دیگر و معکوس:
ها  دوک  بوسیله  یا  ها  انقالب  »اکنون 
)حکمرانان فئودال( صورت می گیرند و یا 

بوسیله مردم.
به  ریشلیه  کاردینال  که  بود  طریق  این  به 
سرکوب بزرگان پرداخت و توده مردم را بر 

ضد آنان برانگیخت.
این به معنی استبداد بود.

سرکوب واسال ها اما استبداد حقیقی بود.«
)هگل فلسفه حقوقی، جلد ۱، پاراگراف ۱۴۶ 

الف( 
»استبداد« ی که اینجا مورد مدافعه قرار می 
گیرد، استبدادی انقالبی و ضد فئودالی است 
و با تجلیل از »انقالب عظیم« تصدیق می 
شود، انقالبی که فریدریش دوم در آن شرکت 
مالکیت  تعیین  بردن  »ازبین  به  و  داشته 
با  رابطه  در  شخصی  امالک  و  خصوصی 

دولت« منجر شده است.
)هگل فلسفه حقوقی، جلد ۴، ص ۲۵۳( 

همانطور که ما در مثال ریشلیه دیده ایم، این 
را  عام  یابی  واقعیت  از  گشتاوری  استبداد، 
تشکیل می دهد و به همین دلیل با انقالبات 
بعدی از پایین خط پیوسته ای را تشکیل می 

دهد.
پس از اینکه برای اولین بار در رفرم هائی 
وابستگی  بردن  بین  از  که  نمودار می شود 
را از باال تحمیل می کند و پس از اینکه در 
کند، خود  امریکا موفقیت کسب می  انقالب 
را در »اصل قوانین عام میان مردم فرانسه 
تثبیت می کند و همانجا انقالبی را به دنبال 

می آورد.«
)هگل فلسفه تاریخ، ص ۹۲۰( 

ارزیابی مثبت هگل از استبداد ضد فئودالی 
اما موجب نادیده گرفتن مخارج مربوط بدان 
بها  کم  بدان  به مخارج مربوط  و  نمی شود 

داده نمی شود.
هگل این حقیقت امر را فراموش نمی کند که 
خود  جای  به  کماکان  ها  آزادی  میان  تضاد 

باقی است.
سلطنت  از  گذار  تحلیل  در  امر  حقیقت  این 
به  )مونارشی( به جمهوری و از جمهوری 
تأیید  مورد  باستان  روم  در  قیصر  حکومت 

قرار می گیرد.
فرسنگها  باستان  روم  در  جمهوری  سنای 

دور از نمایندگی »عام« )حقوق عامه مردم. 
پردازد  اشراف می  از  نمایندگی  به  مترجم( 
که سلطنتی را به جرم تمایالت خیرخواهانه 
از  تا  کرده،  سرنگون  ها  توده  به  نسبت 
»خاص« )منافع اقلیت ممتاز. مترجم(، یعنی 

از منافع اشرافیت حراست کند.
سزار اما با توسل به »قهر« بر »خاصیت« 
برقرار  دوباره  را  »عام«  و  کند  می  غلبه 

می سازد.
)هگل فلسفه تاریخ، ص ۶۹۰ ـ ۶۹۳، ۷۱۱ 

ـ ۷۱۲( 
مراجعه کنید به دیالک تیک منفرد )خاص( 
و عام در تارنمای دایرة المعارف روشنگری
)راه  راه  همان  طی  ضمن  بعدها  کاراکاال 

سزار( خدمت بزرگی را به عمل آورد:
میان  موجود  های  تفاوت  کلیه  بساط  »او 
برچید  را  روم  حکومت  در  وابسته  طبقات 
قانونی  جامه  را  شهروندان«  »برابری  و 

پوشاند.«
آری، »استبداد بود که به برابری جامه عمل 

پوشاند.«
حقوق  »انتزاعی  آزادی  با  ما  اینجا  ولی 

فردی« سر و کار داریم.
حقوقی«  »اشخاص  درجه  به  جامعه  افراد 
در  شرکت  گونه  هر  از  و  یابند  می  تقلیل 
تصمیمگیری های سیاسی محروم می گردند.
عرفی،  ـ  حقوقی  سازمان  از  پیوندی  رشته 
و  قیصر  میان  دولتی  سازمان  از  یعنی 
»خلق« وجود ندارد، رشته پیوندی از قانون 
اساسی وجود ندارد تا به تشکیل نظامی برای 
قیصر مادام العمر در مجامع و مناطق منجر 
شود و در خدمت منافع عامه مردم باشد و بر 

اداره دولتی عمومی تأثیر گذارد.«
)هگل، »فلسفه تاریخ«، ص ۷۱۶ ـ ۷۱۷(

سیاسی  حیات  قیصر،  حکومت  برقراری  با 
اگرچه  شود،  می  قطع  جمهوری  یک  غنی 
اریستوکراسی  سلطه  تحت  حکومت  این 
معینی  نظام  به  که  دارد  قرار  )اشرافیت( 
آشکارا پای بند است که بر سرکوب توده ها 

مبتنی است.
آزادی  و  حقوقی  برابری  صورت،  هر  در 
آزادی  های  ویرانه  بر  منفرد  اشخاص 
در  تنها  که  شود  می  بنا  خواه  جمهوریت 
قرار  ستمگر  و  ممتاز  اقلیتی  منافع  خدمت 

دارد.
ما  که  ها ست  آزادی  میان  تضاد  همان  این 
تحلیل  در  هگل  که  تضادی  شناسیم،  می 
اضطراری«  »حقوق  )منظم(  سیستماتیک 

بطور تئوریک به بحث می کشد.
گرسنه ای که در معرض خطر مرگ قرار 
دارد، حق دارد که برای نجات از مرگ، تکه 

نانی بدزدد.
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شکی نیست که او بدین طریق، کسی را که 
برخورداری  از  رود،  می  سرقت  به  نانش 

آزاد از دارائی خود محروم می سازد.
از  نجات  برای  است  اما تالشی  این سرقت 
وضعی که مشخصه اش »بی حقوقی تام و 

تمام« است.
بر تضاد آزادی ها که در این مورد پدید می 

آید، هگل با جدیت تمام می پردازد:
»در این مورد، دو ناحق در مقابل هم قرار 
می گیرند و مسئله این است که کدامیک باید 

بزرگتر تلقی شود.
ناحق  باالتر  ناحقی  قبال  در  نازلتر  ناحقی 

است.«
قربانی زندگی را از دستبرد به دارائی منع 
کردن، به معنی جلوگیری از باالترین ناحقی 

است.
»حق  به  سختگیرانه  بخشیدن  اعتبار 
سختگیر« در مقابل حق اضطراری به معنی 
هر  در  یا  و  »ناحقی«  به  بخشیدن  اعتبار 

صورت به باالترین ناحقی است.
)هگل، »فلسفه حقوقی«، جبد ۳، ص ۴۰۳ 

ـ ۴۰۵(
این تضاد آزادی ها ست که هگل می کوشد تا 
بطرز منطقی مورد امتحان مجدد قرار دهد.

گرسنه ای که حق مالکیت را زیر پا می نهد، 
نسبت به دارائی به سرقت رفته، حکم منفی 
یکباره صادر می کند، حکمی که حق مندی 

او را زیر عالمت سؤال قرار نمی دهد.
اما مناسبات مالکیتی که گرسنه بی چاره را 
محکوم می کند، حکم بی پایان منفی در حق 
او صادر می کند، حق خاص و محدودی را 
تمامت  بلکه  شناسد،  نمی  برسمیت  او  برای 
حقوق را برسمیت می شناسد و عمال همان 
قهری )زور و اجباری( را در حق او روا 
می دارد که هر مجرم قانون شکنی می تواند 

روا دارد.
)لوسوردو، ۲۰۰۰، فصل ۷، ص ۵(

۶
فراموش کردن تضاد آزادی ها و علم کردن 

مسائل پسیکولوژیکی و آنتروپولوژیکی
آن،  تاریخی مشخص که در  شاخص وضع 
کنش سیاسی صورت می گیرد، اغلب تضاد 

آزادی ها و حقوق است.
باره  در  هگل  را  زمینه  این  در  بارز  مثال 

تراژدی یونان خاطر نشان می شود.
تضاد آنتی گونه و کرئون رویاروئی شدید دو 

»قدرت عرفی ـ اخالقی« است:
وابستگی  و  خانواده«  به  گونه »عشق  آنتی 
قوم و  پیوندهای  به احساسات و عواطف و 

خویشی را نمایندگی می کند.
عینیت  و  دولت«  در  »قانون  کرئون 

هنجارهای حقوقی را تجسم می بخشد.
تحت شرایط عادی هر دو قدرت یاد شده در 
وحدت انطباق آمیز بسر می برند و مشکلی 

با هم ندارند.
آید  پدید  تواند  می  تضادمندی  شرایط  ولی 
بسا  چه  و  دردناکی  انتخاب  به  را  آنها  و 

تراژیکی )مصیبت باری( وادار سازد.
•

بلکه  نیست،  ای  خودکامه  پادشاه  »کرئون 
قدرت عرفی ـ اخالقی است.«

ـ  سوفوکلس  اثر  ـ  گونه  آنتی  رو،  این  از 
»مثال مطلقی برای تراژدی« است.

)آثار هگل، جلد ۱۷، ص ۱۳۳(
تراژدی، مدل و نوع ادبی مناسبی است برای 

درک تضادهای بزرگ.
درست به همین دلیل که هگل تضاد آزادی 
داشته، اعالم می  ها را همیشه در مد نظر 
کند که سزار تجسم عام بوده و بدون مشکل 
بمثابه  را  ـ  سزار  قاتل  ـ  بروتوس  خاصی 

»شریف ترین فرد« برسمیت می شناسد:
»شریف ترین مردان روم« به توهمی روی 
می آورند که گویا با حذف فرد واحدی می 
توان به نجات آزادی مبتنی جمهوری دست 
یکی  ابزار  دیرباز  از  که  ئی  آزادی  یافت، 
)تحت  اکنون  و  بوده  ممتاز  نسبتا  اقشار  از 
»فرمالیسم  به  مترجم(  سزار.  حکومت 

توخالی« بدل شده است.
)هگل، فلسفه تاریخ، ص ۷۱۲(

اکنون وضوح  لبرالی  با سنت  آشکار  تضاد 
خاصی کسب می کند.

مونتسکیو ـ درست بر عکس هگل ـ درباره 
ریشلیو به داوری می نشیند:

»این مرد در کله اش استبداد بوده، اگر در 
قلبش نبوده باشد!«

می  استدالل  مونتسکیو  همانند  نیز  کنستانت 
کند.

او در داوری راجع به لودویگ چهاردهم می 
گوید که او »اوتوریته پارلمان ها، روحانیت 
و همه سازمان های میانه را تار و مار کرده 

است.«
مورد  که  میانه  های  سازمان  از  او  منظور 
و  سندیکاها  بیشک  دهد،  می  قرار  مدافعه 
اتحادیه ها نیستند که از طرف سنت لیبرالی 
بر  غلبه  ابزار  و  مزاحم  عناصر  مثابه  به 
آزادی عقد قراردادها و آزادی حرکت جامعه 

بورژوائی تلقی می شوند.
بلکه مراکز مختلف قدرت اشراف فئودال و 

مالکیت فئودالی و بورژوائی است.
موضعگیری مونتسکیو و کنستانت از طرف 

مادام دو استل نیز اتخاذ می شود.
او ادعا می کند که ریشلیو و سلطنت مطلقه 

بطرز ناعادالنه ای آزادی ئی را که فرانسه 
قدیم داشته، تار و مار کرده اند.

پس از الغای نظام ارباب ـ رعیتی همه چیز 
به تضاد میان آزادی و استبداد تنزل می یابد. 
مونتسکیو راجع به روم باستان از رویاروئی 
شدید میان حزب سنا )سوال و بروتوس( و 
می  سخن  سزار(  و  )ماریوس  مردم  حزب 

گوید:
از سوئی »حزب آزادی« و از سوی دیگر 

»حمله توده های خشمگین و کور«
)لوسوردو، ۲۰۰۰، فصل ۵، ص ۴(

توکه ویل نیز تضاد میان مدت زمان کار و 
شیوه های عمل در کارخانه و اجاره مسکن 
روحیه  میان  شدید  رویاروئی  مثابه  به  را 
استبدادی قاعده مندی گرا و مدافعه از آزادی 

قلمداد می کند.
مادی  شرایط  به  نه  حضرات  از  هیچکدام 
باستان،  روم  در  مردم  های  توده  زندگی 
پرولتاریای  و  )آنشی(  قدیم  رژیم  در  رعایا 
مدرن اشاره می کند و نه به مناسبات قدرت 
بورژوائی  جامعه  در  سرکوب  ـ  حاکمیت  ـ 

میان طبقات حاکم و محکوم.
اکنون با توجه به این شیوه برخورد دیرآشنا، 
نظر  مورد  تاریخ  فلسفه  درک  به  توان  می 

کارل پوپر و طرفدارانش پی برد:
تمامت تاریخ جهان به تضاد میان دوستان و 

دشمنان جامعه باز تقلیل داده می شود.
مانیگرائی  از  گذشته  ـ  نظریه  این  شاخص 
آنتروپولوژیکی  و  پسیکولوژیکی  انحراف  ـ 

است.
سوبژکت های سیاسی ـ اجتماعی مشخص با 
و حقوق  آزادی  با  رابطه  در  مطالبات خود 
تلقی نمی  باز  معین به مثابه دشمنان جامعه 
افراد  از  هائی  توده  یا  و  افراد  بلکه  شوند، 
دشمن جامعه باز قلمداد می شوند که دارای 
درون،  عالم  بلحاظ  و  ناسازگارند  تمایالت 

استبدادی و خودکامه اند.
طرز  همین  به  را  ریشلیو  هم  مونتسکیو 

توصیف می کند.
توکه ویل نیز کسانی را که با زیر پا نهادن 
»امر مقدس« آزادی، خواهان مطالبات مادی 
برای زحمتکشانند به همین سان توصیف می 

کند:
»کسی که خواهان آزادی چیز دیگری باشد، 

برای نوکری خلق شده است.«
)توکه ویل، جلد ۲، ص ۲۱۷(

مرکزی  قدرت  از  طرفداری  ضمن  هگل 
نیرومند به معنای ضد فئودالی آن، در باره 
سلطنت انتخابی در لهستان نیز بدرستی حکم 

منفی صادر می کند.
 ۲۸۱ پاراگراف  حقوق«،  »فلسفه  )هگل، 

الف (
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ایلتینگ در این انتقاد هگل، موضعگیری ئی 
به نفع »اصل سلطنت طلبی« و نهایتا به نفع 

ایدئولوژی رستاوراسیون می بیند.
)ایلتینگ، ۱۹۷۳، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۷(

)رستاوراسیون یعنی استقرار مجدد مناسبات 
انقالب  ببرکت  که  ئی  سیاسی  ـ  اجتماعی 

سرنگون شده است. مترجم( 
سلطنت انتخابی اما بمراتب شدیدتر از سوی 

مارکس محکوم می شود.
ابزار  فقط  نه  را  انتخابی  سلطنت  مارکس 
بر  عالوه  بلکه  لهستان،  فئودال  اشراف 
مطلقه(  )حکومت  اوتوکراسی  ابزار  آن، 
تزاریستی و گسترش طلبی آن تلقی و محکوم 

می کند.
طرف  از  که  خواهانه«  جمهوری  »آزادی 
مخالفان  و  انتخابی«  »سلطنت  طرفداران 
خارق  تجلیل  مورد  نیرومند  مرکزی  قدرت 
دقیق،  تحلیل  از  پس  گیرد،  می  قرا  العاده 
ماهیت خود را به مثابه »دموکراسی اشراف 
فئودال« و زیر یوغ کشیدن رعایا آشکار می 

سازد.
)مارکس، ۱۹۶۱، ص ۱۰، ۱۲۲(

ایدئولوژی  به  ربطی  کمترین  این 
رستاوراسیون ندارد.

آنتی  به مثابه  آن  از  توان  آیا حداقل می  اما 
تز روشن و واضحی بر سنت لیبرالی سخن 

گفت؟
برگردیم به آدام اسمیت!

در  رعیتی  ـ  ارباب  نظام  با  رابطه  در  او 
می  مبادرت  ئی  بررسی  به  شرقی  اروپای 

ورزد.
شرقی  اروپای  در  رعیتی  ـ  ارباب  نظام 
شباهت زیادی به برده داری فوق الذکر در 

امریکا دارد.
ـ  ارباب  نظام  در  که  است  درست  این 
مجارستان  )بومین(،  چکوسلواکی  رعیتی 
شود،  می  انتخاب  پادشاه  که  کشورهائی  و 
وجود  بزرگی  اوتوریته  تواند  نمی  قاعدتا 

داشته باشد.
)آدام اسمیت، ۱۹۸۲، ص ۴۵۵، درس در 

سال ۱۷۶۶(
اقتصاد دان لیبرال بزرگ )آدام اسمیت( هم 
بسان هگل و مارکس، سلطنت انتخابی را به 
مثابه پارسنگ »آزادی« کالن زمینداران و 
کالن برده داران محکوم می کند و در عوض 
»اوتوریته  مثابه  به  را  موروثی  سلطنت 

بزرگ« توصیه می کند.
گفته می شود که او برای امریکا نیز حاضر 
بوده، حتی یک »رژیم استبدادی« را بپذیرد.
را  آزادی  پرچم  که  شود  می  معلوم  اکنون 
اشراف فئودال و یا حتی برده داران نیز می 

توانند بر افرازند.

هگل به این حقیقت امر وقوف روشن دارد.
از این رو ست که او از شعار »آزادی« که 
کالن زمینداران بر زبان می رانند، اخطار 
می دهد و به نتیجه گیری زیر دست می زند:
گویند،  می  سخن  آزادی  از  کسانی  »وقتی 
لفافه  در  آنها  آیا  که  کرد  دقت  باید  همیشه 
آزادی، در واقع از منافع خصووصی سخن 

می گویند و یا نه!«
)هگل، »فلسفه حقوق«، ص ۹۰۲ ( 

اشتیاق  و  عالقه  هگل  استنتاج  این  به  لنین 
خارق العاده از خود نشان می دهد.

لنین در آن، توجه جدی هگل به »مناسبات 
»نطفه  حتی  و  کند  می  کشف  را  طبقاتی« 

های ماتریالیسم تاریخی« را.
)لنین، ۱۹۵۴، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۴(

لنین ـ بسان هگل و برعکس توکه ویل ـ از 
دو پهلوئی مقوله آزادی اخطار می دهد:

»آزادی حرف بزرگی است.
های  جنگ  صنعت،  آزادی  علم  زیر  اما 
غارتگرانه بسیاری به راه افتاده و زیر علم 
بی  چپاول  مورد  زحمتکشان  کار،  آزادی 

رحمانه قرار گرفته اند!«
)لنین، ۱۹۵۵، ص ۳۶۴ ۱۷۴(

جنگ تریاک
نخستین جنگ تریاک )۱۸۴۰ ـ ۱۸۴۲(

جنگ اول تریاک میان انگلستان و چین رخ 
داد.

گسترش  هند  در  را  خشخاش  کشت  بریتانیا 
داده بود، از این رو تاجران انگلیسی تصمیم 
تریاک  چای،  دریافت  مقابل  در  تا  گرفتند 
چین  اختیار  در  را  هند  صادراتی  کتان  و 

بگذارند.
پس از مدتی، افزایش شدید اعتیاد به تریاک 
و  آن  واردات  افزایش  نتیجه  در  و  در چین 
کاهش ذخیره نقره آن کشور، مقامات چینی، 

واردات تریاک را ممنوع اعالم کردند.
در ماه ژوئن ۱۸۴۰، نیروی دریایی انگلیس 
با لشکرکشی به دهانه رود کانتون، نخستین 

جنگ تریاک را آغاز کرد.
چین در این جنگ شکست خورد و مجبور به 

امضای پیمان نانجینگ شد که بر طبق آن:
۱

واگذار  بریتانیا  پادشاهی  به  کونگ  هونگ 
شد.

۲
پنج بندرگاه چین که انگلیسی ها در آن حق 
بریتانیا  روی  به  داشتند،  تجارت  و  اقامت 

گشوده شد.
۳

ارتکاب  به  چین  در  که  بریتانیا  شهروندان 

های  دادگاه   در  باید  پرداختند،  می  جرم 
انگلیسی محاکمه می شدند.

۴
نرخ عوارض کاالهای وارداتی و صادراتی 

می بایست منصفانه باشد.
۵

کشورها  سایر  نانجینگ،  پیمان  امضای  با 
نیز  فرانسه  و  روسیه  متحده،  ایاالت  مانند 
بریتانیا  مانند  مشابهی  امتیازات  خواستار 
قراردادهای  سال  چند  عرض  در  و  شدند 

مشابهی با چین بستند.
۶

در تاریخ نگاری چین، »تاریخ جدید« چین 
با جنگ تریاک آغاز می شود.

۷
است  نمی رود عبارت  بشریت  یاد  از  آنچه 
منافع  بدلیل  چین  خلق  به  تریاک  تحمیل  از 

اقتصادی استعماری.
دومین جنگ تریاک )۱۸۵۶ ـ ۱۸۶۰(

فرانسه  و  انگلستان  تریاک،  دوم  جنگ  در 
به بهانه های واهی )بازداشت ۱۲ قاچاقچی 
فرانسوی(  مذهبی  مبلغین  اعدام  و  انگلیسی 

چین را مورد حمله قرار می دهند.
پس از شکست چین، تجارت تریاک قانونی 
می شود و مبلغین مذهبی حق تبلیغ و داشتن 

امالک و مستغالت کسب می کنند.
از ویکی پیدیا

جان استوارت میل ـ لیبرال انگلیسی ـ جنگ 
به مثابه جنگ مقدس صلیبی در  تریاک را 
می  قرار  تکریم  و  تجلیل  مورد  آزادی  راه 

دهد:
»ممنوع اعالم کردن تریاک، آزادی خریدار 
را بیشتر از آزادی مولد و فروشنده جریحه 

دار می سازد.«
)جان استورات میل، ۱۹۷۲، ص ۱۵۱(

لیبرال انگلیس ـ جان استوارت میل ـ به نام 
از  هر  که  اخالق«  »پلیس  ضد  بر  آزادی 
از سوی سندیکاها رهبری می شود،  گاهی 
روانی«  »پلیس  را  آن  و  گیرد  می  موضع 
جهت  در  کارگران  های  تالش  و  نامد  می 
محدودسازی مقاطعه کاری را بشدت محکوم 

می کند.
)جان استوارت میل، ۱۹۷۲، ص ۱۴۴(

بر کسی پوشیده نیست که آدام اسمیت سلطنت 
انتخاباتی را به سبب برسمیت شناسی قدرت 
بی حد و مرز برای اشرافیت فئودالی محکوم 

می کند.
اکنون چه باید کرد؟

آیا باید آدام اسمیت را نیز همراه با هگل و 
و  لیبرالیسم  دشمنان  جزو  لنین(  )و  مارکس 

جامعه باز )پوپر( تلقی کرد؟
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اما قبل از طرح این سؤال باید به تفاوتگذاری 
بیسمارک اشاره کرد.

بیسمارک می گوید:
بوروکراسی  به  نسبت  خود  انزجار  »من 
دولتی از روحیه لیبرال فئودالی« به همراه 
میان زمینداران و  ای که  ام، روحیه  آورده 
انقالبی رواج وسیع  پروس  فئودالی  اشراف 

داشت.
بیسمارک ضمنا خاطرنشان می شود که میان 
این لیبرالیسم و »لیبرالیسم راینیـ  فرانسوی« 
و یا »لیبرالیسم شورائیـ  مخفی« باید با دقت 
تمام فرق گذاشت و آندو را هرگز نباید با هم 

مخلوط کرد.
»لیبرالیسم راینیـ  فرانسوی« و یا »لیبرالیسم 
شورائی ـ مخفی« طرفدار رفرم از باال ست 
سرکوب  دولتی  بوروکراسی  از  ملهم  لذا  و 
اختناق است و سودای »همترازسازی و  و 
تمرکز )مرکزیت بخشی(« و حتی »قدرت 
شورائی مخفی عام« را در سر می پرورد.

بیسمارک دولتمدار خود را بکرات به مثابه 
»ژاکوبن فئودالی ـ سلطنتی« قلمداد می کند 
و به ایده »دموکراسی سرخ« چشمک حتی 

می زند.
)بیسمارک، ۱۹۱۹، ص ۵۱ـ  ۵۱، سخنرانی 
فوریه،   ۱۴ سخنرانی،   ،۱۸۴۹ اکتبر   ۱۸

)۱۸۵۱
به  نیز  جوان  مارکس  که  است  جالب 
تفاوتگذاری میان دو نوع لیبرالیسم مبادرت 

می ورزد.
او روزنامه خود موسوم به »روزنامه راین« 

را »روزنامه لیبرال« می نامد.
هدف مارکس تدقیق این حقیقت امر است که 
»لیبرالیسم  با  نباید  هرگز  را  لیبرالیسم  این 

عادی و معمول« عوضی گرفت.
معمول  و  عادی  لیبرالیسم  که  حالی  در 
طبقات  به  را  محسنات  »همه  بیسمارکی، 
می  نسبت  حکومت  به  را  معایب  همه  و 
دهد، لیبرالیسم مورد نظر مارکس به تحلیل 
مناسبات حاکمیت و سرکوب در فرم مشخص 
آن می پردازد« و بی کمترین دغدغه خاطری 
تحت شرایط معینی »خردعام حکومت را بر 
برجسته  طبقات«  خصوصی  اگوئیسم  ضد 
می کند، اگوئیسم خصوصی ئی که اغلب در 
انحصار اقشار فئودالی و بورژوازی بزرگ 

کوته بین و کوته اندیش قرار دارد.
برخالف  ـ  مارکس  نظر  مورد  لیبرالیسم 
فرسنگ  و  ـ  معمول«  و  عادی  »لیبرالیسم 
ضد  بر  »یکجانبه  مبارزهء  از  دور  ها 
بوروکراسی«، آشکارا بر ضد »سمتگیری 
ـ  رومانتیکی  سمتگیری  یا  و  رومانتیکی« 

فئودالی به مبارزه برمی خیزد.
)کلیات مارکس و انگلس، تکمیل بخش اول، 

ص ۴۲۴(

متضاد،  و  متفاوت  های  ارزیابی  علیرغم 
هم بیسمارک و هم مارکس به طرفدرای از 
خودفرمائی جامعه بورژوائی تحت هژمونی 
یا  و  فئودالی  ـ  اشرافی  عمدتا  )سرکردگی( 
که  حاضرند  و  خیزند  برمی  بورژوازی 
مناسبات حاکمیت و سرکوب را مورد حمله 
بورژوائی بکرات  دهند که در جامعه  قرار 

مطرح می شود.
ضد  بر  میل  استوارت  مبارزهء  جریان  در 
استبداد در اوایل جنبش لیبرالی انگلیس، یکی 
باره  در  را  او  نظر  جنبش  سردمداران  از 

»آزادی حقیقی« چنین تعریف می کند:
آزادی حققی بدان معنی است که »ما بنا بر 
حکم قانون می دانیم که زنان ما، کودکان ما، 
نوکران و غالمان ما و دارائی ما به خودمان 
سازیم،  می  خودمان  برای  ما  و  دارد  تعلق 
شخم می زنیم، می کاریم و درو می کنیم.«

)هیل، ۱۹۶۱، ص ۱۸۸( 
»آزادی حقیقی« به جای زیر عالمت سؤال 
قرار دادن مناسبات نوکری و غالمی موجود، 

به تأیید و تصدیق آن مبادرت می ورزد.
مالکیت  حوزه  به  غالمان  و  نوکران  زیرا 
مقدسات  جزو  که  دارند  تعلق  خصوصی 
بورژوازی است و کسی حق دست زدن بدان 

را ندارد.
در اواخر قرن هجدهم در جریان به اصطالح 
از  بسیاری  در  که  اشرافیت«  »احیای 
کشورهای اروپا توسعه یافته بود، استوارت 
میل لیبرال ـ که خود از اشراف فئودال بود ـ 
به دفاع از نظام ارباب ـ رعیتی برمی خیزد 
و با دادن شعارهای لیبرالی به میراث مانده 
از جان الک و مونتسکیو، بر ضد سلطنت 
انقالب  و  )مدرنیزاسیون(  نوسازی  طرفدار 

از باال وارد کارزار می شود.
)پالمر، ۱۹۵۹ ـ ۱۹۶۴، ص ۳۰ ـ ۳۲، ص 

۱۰۶ ـ ۱۰۸(
از  ها  متروپول  در  او  که  سان  همان  به 
به  کند،  می  دفاع  رعیتی  ـ  ارباب  نظام 
همان سان هم لیبرالیسم خودمختار در رأس 
جامعه بورژوائی به دفاع از برده داری در 
و  قانونی  را  آن  و  خیزد  برمی  مستعمرات 
مشروع جا می زند که کسی حق دست زدن 

بدان ندارد.
به هنگام شورش در مستعمرات انگلیس در 
شورشیان  به  داری  برده  مدافعان  امریکا، 
با »نقل احادیث و  انقالبی می زنند و  انگ 
روایاتی از جان الک، از به خطر افتادن حق 

مقدس مالکیت دم می زنند.«
)دیویس، ۱۹۷۵، ص ۱۶۸(

داری  برده  طرفداران  بعد،  های  دهه  در 
)استقالل  تجزیه طلبان  و  امریکا  در جنوب 

طلبان( نیز به همین سان رفتار می کنند.
تاریخ اما نشان داده که »فرودستان به پذیرش 

منفعالنه برابری خود با گاو و گاوآهن تن در 
نمی دهند و در تضاد آشتی ناپذیر با »آزادی 
انگلیس  لیبرالیسم  سردمداران  که  حقیقی« 
آزادی  رانند،  می  زبان  بر  فخرروشانه 
دیگری را بر پرچم رهائی بخش خویش می 
نویسند و مداخله قدرت دولتی در جهت الغای 
نظام اریاب ـ رعیتی و رهائی معین طبقات 

فرودست جامعه را طلب می کنند.«
ارتباط و پیوند میان این دو ایده مختلف آزادی 
و سوبژکت های سیاسی ـ اجتماعی طرفدار 
هر کدام از آندو بیانگر خصلت بغرنج خاص 
انقالب اول انگلیس و انقالب فرانسه بطور 

کلی است.
هگل این مسئله را با صراحت تمام مطرح 

می سازد.
در  مبارزه  به  اکنون  آزادی  راه  در  مبارزه 

جهت برسمیت شناسی بدل می شود.
و  ارج  به  توان  می  مثال،  عنوان  به  اکنون 
مهاجرین  تمایالت  هم  عظمت  و  ارزش 
انگلیسی در امریکا در جهت برسمیت شناسی 
عزت و اعتبار خود و کسب حقوق برابر از 
رژیم لندن پی برد و هم به ارج و ارزش و 
عظمت تمایالت بردگان سیاه در امریکا در 
جهت برسمیت شناسی عزت انسانی و حقوق 

مبتنی بر آزادی.
مقوله مبارزه در راه برسمیت شناسی زمینه 
میان  تضاد  و  تفاوت  درک  برای  را  الزم 
معانی مختلف آزادی فراهم می آورد، آزادی 
ئی که در آن واحد هم مشروع و هم اجتناب 

ناپذیر است!
 

در سنت لیبرالی اما بر ضد این اقدامات چه 
اتفاقی می افتد؟

آدام اسمیت به مثابه مخالف آزادی، ائتالفاتی 
از طرف  که  دهد  می  قرار  حمله  مورد  را 
خطر  معرض  در  که  مشکوکی«  »افراد 
مرگ از گرسنگی قرار ندارند، تشکیل یافته 

اند.
خودفرمائی  و  آزادی  میان  طریق،  بدین  و 
جامعه بورژوائی عالمت تساوی می گذارد.

»حکومت  دیگر،  سوی  از  اما  اسمیت  آدام 
مطلقه و استبدادی« را زیر فشار قرار می 

دهد و خواهان الغای برده داری می گردد.
به  را  دیگری  تئوریکی  استدالل  ضمنا  او 

خدمت می گیرد:
مناسبات  بردن  بین  از  و  آزادی  میان  او 
مبتنی بر ستم و سرکوب موجود در جامعه 

بورژوائی عالمت تساوی می گذارد.
اجباری  تعلیمات  دیگر، کونستانت  از سوی 
را به مثابه عنصر اجبار بر والدین محکوم 

می کند.
چند دهه بعد، استوارت میل به طرفداری از 
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از »مفهوم  و  برمی خیزد  اجباری  تعلیمات 
بد فهمیده شدهء آزادی« والدین دم می زند.

کنترل  باید  »دولت  که  دارد  می  اعالم  و 
هشیارانه اعمال قدرت از طرف افرادی بر 
علیه افراد دیگر را که با اذن دولت صورت 

می گیرد، حفظ کند.«
)استوارت میل، ۱۹۷۲، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰، 

ص ۱۶۳(
گذار  شاهد  دیگرگونه،  قضاوت  این  در  ما 
استدالل  به  معینی  تئوریکی  استدالل  از 
ضمنا  گذار  این  و  هستیم  دیگری  تئوریکی 
نتیجه مبارزات کسانی است که آزادی شان 
سلب شده است، آزادی ئی که آنها به معنی 
خودفرمائی بی غل و غش جامعه بورژوائی 

فهمیده اند.
و سرانجام می توانیم دلیل انتقاد رودولف هیم 

از هگل را دریابیم:
بوده  آن  هگل  اشتباه  هیم،  رودولف  بنظر 
»عام  از  ملهم  اش  سیاسی  فلسفه  در  او  که 

مجرد« بوده است.
در حالیکه بنظر رودولف هیم، دولت باید ـ 
برعکس نظر هگل ـ بطور »مشخص« بر 
مردم«  در  موجود  بندی عمال  بنیان »طبقه 

جامعه بورژوائی تشکیل یابد.
مراجعه کنید به دیالک تیک منفرد ـ خاص ـ 

عام در تارنمای دایرة المعارف روشنگری
به قول هیم، »زندگی در جامعه بورژوائی 

طبقه بندی شده است.
این طبقه بندی بورژوائی در جامعه باید به 
باید  حکومت  و  یابد  انتقال  سیاست  عرصه 
دولت  ارگانیک  عناصر  از  ارگانیک  بطور 

رشد و نمو کند.«
)استوارت میل، ۱۹۷۲، ص ۱۴۴(

بیسمارک  اوتو  بسان  نیز  هیم  رودولف 
ـ  راینی  »لیبرالیسم  به  ای  عالقه  کمترین 

فرانسوی« ندارد.
»روحیه  خود  در  بیسمارک  بسان  هم  او 
اربابی ـ لیبرالی« حس می کند، البته ارباب 
سرمایه  از  بلکه  فئودال،  اشراف  از  نه  او 

داران بورژوا تشکیل یافته است.
پایان

در چین، اگر شما واقعا از کسی تنفر داشته 
اینست:  میدهید  او  به  که  دشنامی  باشید، 
»امیدوارم در دوران جالبی به سر ببری!«  
دوران  عمال  جالب«  »دوران  ما  تاریخ  در 
نبرد  و  آشوب، جنگ  بیقراری،  اضطراب، 
قدرت با میلیونها تماشاگر بیگناهی است که 
امروز،  اند.  پیامدهای اش در رنج  از  خود 
دوران  این  از  جدیدی  مرحله  به  آشکارا  ما 
جالب نزدیک می شویم. پس از چندین دهه 
قطع  که  زمانی  یعنی  رفاه،  دولت  )وعدهء( 
کوتاه  هایی  دوره  به  محدود  مالی  کمکهای 
بود و توأم با این وعده که اوضاع به زودی 
به حالت عادی بازخواهد گشت، ما به دورهء 
ــ  بحران  آن  در  که  میشویم  وارد  جدیدی 
اقتصادی  وضعیت  نوعی  بگوییم  بهتر  یا 
اقدامات  نوع  همه  به  نیاز  با  ــ  اضطراری 
خدمات  کاهش  مزایا،  )قطع  کشانه  ریاضت 
موقتی  بیشتر  چه  هر  آموزشی،  و  درمانی 
شدن کارها و مشاغل و غیره( امری دائمی 
ست، ثبات می یابد و صاف و ساده تبدیل به 

شیوه ای از زندگی میشود.

ذهنی  موقعیت  ناگهانی،  تغییرات  این     
را  رادیکال  روشنفکران  آسودهء  و  راحت 
تمرینات  از  به هم می زند. یکی  در غرب 
سدهء  سراسر  در  آنان  عالقه  مورد  فکری 
و  بد  وضعیت  از  سازی«  »فاجعه  بیستم، 
هر  به  ما  واقعی  شرایط  بود.  ما  ناخوشایند 
گونه ای که بود،می باید به عنوان شرایطی 
بیاوریم  یاد  به  میشد.  محکوم  بار«  »فاجعه 
را  هورکهایمر  و  آدورنو  مانند  هایی  چهره 
در آلمان غربی سالهای پنجاه سدهء گذشته که 
»خسوف عقل« را در جامعه غربی مدرن 
و مصرف گرا محکوم میکردند، و همزمان، 
از این جامعه به عنوان تنها جزیرهء آزادی 
در دریایی از تمامیت گرایی )توتالیتاریسم( 
کرهء  سراسر  در  فاسد  های  دیکتاتوری  و 
کنایه  گویی  چنانکه  میکردند.  دفاع  زمین، 
طعنه آمیز و قدیمی وینستون چرچیل در باره 

]یادداشت: مقالۀ حاضر که مطالعۀ دقیق آن را به کسانی که به ایدهء کمونیسم 
می اندیشند توصیه می کنیم، مقاله ای است پر شور که مانند دیگر آثار ژیژک 
پر است از حلظه های رعد و برق اندیشه. این امر باعث می گردد که مقاله 
نیز  نو و آموختنی  و  به نظر نرسد ولی دارای بخش های بسیار زنده  یکدست 

هست. اندیشه و پیکار[

اسالوی ژیژک . ترجمه : گلزاد پاک . تارمنای 
اندیشه و پیکار

به دورانی جالب خوش آمدید

سیاسی  رژیم  ترین  عنوان»بد  به  دمکراسی 
آن  از  تر  بد  رژیمها  همه  اینکه  و  ممکن« 
تکرار  آن  جدی  شکل  به  اینجا  در  هستند، 
غرب،  شدهء«  مدیریت  »جامعه  میگردید: 
اوج  نقطهء  و  تمدن  لباس  در  بربریتی ست 
از خود بیگانگی که فرد خودمختار در آن از 
بین رفته است و غیره و غیره. اما با وجود 
اجتماعی-  های  رژیم  تمامی  ها،  این  همه 
در  طوریکه  به  هستند،  بدتر  دیگر  سیاسی 
از  پشتیبانی  به  ناچار  انسان  مقایسه،  مقام 
جامعهء غرب است. در اینجا انسان وسوسه 
این عارضه  از  رادیکال  تا خوانشی  میشود 
شانس  بد  روشنفکران  آنچه  دهد.  دست  به 
در  آنها  که  است  این  آورند  تاب  نمیتوانند 
را  ای  آسوده  و  سالم  و  شاد  زندگی  اصل، 
می گذرانند، به طوریکه برای توجیه رسالت 
فاجعهء  از  سناریویی  ناچارند  خود،  واالی 
رادیکال بسازند. در گذشته و در سال ۱۹۳۷ 
، جرج اورول در کتاب »جاده ای به سوی 
ویگان پی یر « این گرایش را به طور کامل 
مشخص کرد آنگاه که نوشت: »واقعیِت مهم 
اینست که هر ایدهء انقالبی بخشی از نیروی 
خود را از باوری پنهان به اینکه هیچ چیز 
نمیتواند تغییر کند، می گیرد.« رادیکال ها، 
نیاز به تغییر انقالبی را همچون نوعی هدف 
خویش  نقیض  به  که  دهند  می  موهوم صال 
می رسد و از وقوع تغییر واقعی جلوگیری 
وقوع  به  انقالبی  است  قرار  اگر  میکند. 
امن  و  دور  ای  فاصله  در  بایستی  بپیوندد، 
ونزوئال  نیکاراگوئه،  کوبا،  در  دهد،  روی 
و …، به طوریکه، همزمان با دلگرمی از 
رویدادهای دور دست، بتوانم روال حرفه ای 

و اکادمیک خود را ارتقاء دهم.

   این »دوران جالبی« که ما در حال ورود 
به آنیم، چنین اطمینان و امنیتی را فرو می 
ریزد. در یک درمان روانکاوانه، انسان می 
آموزد که هوس ها و امیال خود را مشخص 
فکر  من  که  را  چیزی  آیا  سازد:  روشن  و 

نظری
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هستم؟  آن  خواهان  واقعاً  میخواهم،  میکنم 
آن  در  که  بگیریم  نظر  در  را  رایجی  مثال 
خارج  شهوانی  رابطه  یک  درگیر  شوهری 
از ازدواج خویش است، و همواره در رؤیای 
لحظه ای است که همسرش ناپدید خواهد شد 
هر  یا  گیرد،  می  طالق  او  از  میرد،  )می 
محو  از  پس  او  طوریکه  به  دیگری(  جور 
کامل  طور  به  که  شد  خواهد  قادر  همسر، 
که  هنگامی  کند.  زندگی  خود  معشوقهء  با 
تمامی  شود،  عملی  سرانجام  رؤیایی  چنین 
دنیای او فرو می ریزد، زیرا در می یابد که 
معشوقه اش را هم نمی خواهد. همانگونه که 
هست  چیزی  میگوید:  قدیمی  المثلی  ضرب 
میخواهی  که  چیزی  نیاوردن  بدست  از  که 
بدتر است، و آن به دست آوردن واقعی آن 
است. اکادمیست های چپگرا، هم اکنون در 
حال رسیدن به چنین لحظه ای از حقیقت اند. 
بفرمایید،  میخواستید؟  را  واقعی  تغییر  شما 

این گوی و این میدان!

   با وجود این، شرایط جدید به هیچ رو از ما 
طلب نمی کند که کار صبورانهء روشنفکری 
را، که »کار برد عملی« فوری و بالفاصله 
بایستی  امروز  کنیم. بر عکس،  ندارد، رها 
بیش از پیش به یاد داشته باشیم که، کمونیسم 
با آن چیزی آغاز میشود که ایمانویل کانت 
آنرا »کاربرد عمومی عقل« می نامید، یعنی 
برابری  جهانشمولیت  با  همراه  اندیشیدن 
طلبانهء اندیشه. هنگامی که پل قدیس میگوید: 
از نقطه نظر مسیحیت »مرد و زن نداریم، 
مدعی  واقع  در  نداریم«  یونانی  و  یهودی 
است که ریشه های قومی و نژادی، هویت 
نیستند.  حقیقت  از  ای  مقوله  غیره،  و  ملی 
ما  که  هنگامی  آن،  کانتی  دقیق  بیان  به  یا 
خود،  نژادی  و  قومی  های  ریشه  روی  بر 
تأمل و تمرکز میکنیم، به کاربرد خصوصی 
پیش شرطهای  درگیر  که  پردازیم  می  عقل 

نه  ما،  که  معنا  باین  ست،  اتفاقی  و  جزمی 
در  که  آزادی  انسانی  موجودات  عنوان  به 
ساکن  عقل  جهانشمولی  وسعت  به  ای  خانه 
هستیم، بلکه به صورت افرادی »ناقص عقل 
و نابالغ«عمل میکنیم. برای کانت، حوزه و 
جهانی،  مدنی  جامعه  فضای عمومی  قلمرو 
می  نشان  را  جهانشمول  ویژگی  پارادوکس 
دهد، پارادوکسی از سوژه مفرد که با نوعی 
میانبر زدن، وساطت خاص را دور میزند و 
شرکت  )جهانشمول(  عام  در  مستقیم  بطور 
می جوید. در این دیدگاه، امر »خصوصی«، 
با  تقابل  در  آنگونه که  ما،  فردیت  موضوع 
نیست،  باشد،  جمعی  و  مشترک  پیوندهای 
بلکه همان امر جمعی- نهادی هویت خاص 

ماست.

بر  بایستی  ما  مبارزه  و  بنابراین، تالش     
تهدیدی  که  شود،  متمرکز  هایی  جنبه  آن 
هستند،  »عمومی«  قلمرو  و  فضا  برای 
که  عالی  آموزش  در  اصالحات  مانند 
یورش  و  دارد  جریان  بلونیا  در  اکنون  هم 
سازمانیافته بزرگی است به آنچه کانت آنرا 
پایه  ایدهء  مینامید.  عقل«  عمومی  »کاربرد 
بر  پافشاری  آموزشی،  اصالحات  این  ای 
این امر است که آموزش عالی را باید تابع 
آنرا برای حل مسایل  نیازهای جامعه کنیم، 
سودمند  هستیم  روبرو  آنها  با  که  مشخصی 
گردانیم، هدف را تولید نظرات کارشناسانه 
ای قرار دهیم تا مشکالتی را که بازیگران 
اجتماعی با آن ها رو به رو می شوند پاسخ 
عمل  شود،  می  ناپدید  اینجا  در  آنچه  دهد. 
به  تنها  نه  اندیشیدن،  اندیشیدن است.  واقعی 
پیشنهاد راه حل برای مشکالتی که به وسیله 
»جامعه« )در واقع دولت و سرمایه( مطرح 
تأمل بر روی شکل این  میشوند، بلکه دقیقاً 
و  آنها،  دوبارهء  فرمولبندی  »مشکالت«، 
تشخیص مشکل به همان صورتی که آن را 

میکنیم.  دریافت  و  درک  مشکل  عنوان  به 
به  عالی  آموزش  فروکاستن  و  دادن  تقلیل 
وظیفهء تولید دانش کارشناسی که سودمندی 
اجتماعی داشته باشد، شکل نمونه واری از 
»کاربرد خصوصی عقل« در سرمایه داری 

جهانی امروز است.

فشار  که  دارد  حیاتی  اهمیت  امر  این     
جاری در جهت »گالیش شالتونگ، همانند 
در  تنها  )نه  آموزش عالی  اجباری«  سازی 
روابط  یا  مستقیم  سازی  خصوصی  پوشش 
مفهوم  به  همچنین  بلکه  تجارت،  با  آن 
سوی  به  آموزش  دادن  جهت  تر  عمومی 
دانش  تولید  و  خود،  اجتماعی«  »کاربرد 
خواهد  کمک  مسایل  حل  به  که  کارشناسی 
کرد( به روند محصور کردن فرآورده های 
تفکر  و  اندیشه  کردن  خصوصی  و  فکری 
عمومی پیوند داده شود. این روند باعث یک 
خطاب  مسلط  شیوهء  در  جهانی  دگرگونی 
در  اگر  است.  شده  حرکت  به  ایدیولوژیک 
کلیدی  ایدئولوژیک  دستگاه  میانه  های  سده 
دولت، کلیسا بود )مذهب به عنوان نهاد(، در 
ای،  دوگانه  داری سلطهء  مدرنیتهء سرمایه 
هم به صورت ایدئولوژی قانونی، و هم از 
طریق آموزش و پرورش )سیستم آموزشی 

دولتی( بر جامعه تحمیل شده است.

عنوان  به  قانونی،  نظم  در  ها  سوژه     
مورد  پرست  میهن  و  آزاد  شهروندانی 
استیضاح قرار گرفته اند، در حالی که افراد، 
شکل  به  اجباری،  عام  آموزش  طریق  از 
بنابراین،  اند.  آمده  در  قانونی  هایی  سوژه 
شکاف بین بورژوازی و شهروند، بین فرد 
خود پرست و سودگرا که عالقمند به منافع 
صاحب  شهروند  و  است،  خود  خصوصی 
دولت،  عام  عرصه  به  متعلق  و  حقوق 
دریافتی  با  طوریکه  به  ماند.  باقی  همچنان 
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خود به خودی از ایدئولوژی، ایدئولوژی به 
)جهانشمول( شهروندی محدود  عرصه عام 
منافع  خصوصی  قلمرو  حالیکه  در  گردید، 
به  »پیشا-ایدیولوژیک«  پرستانه،  خود 
شکاف  خود  ترتیب  این  به  و  آمد،  حساب 
درون  به  غیرایدیولوژی  و  ایدیولوژی  بین 
ایدیولوژی تغییر مکان داد. آنچه در آخرین 
مرحله سال های پسا ۱۹۶۸ و سرمایه داری 
که،خود  است  آن  میدهد  روی  »پسامدرن« 
طور  به  رقابت(  و  بازار  )منطق  اقتصاد 
پیشرونده ای در حال تحمیل خود به عنوان 

یک ایدئولوژی برتری طلبانه است:

سالح  خلع  شاهد  آموزشی،  سیستم  در  ــ 
تدریجی مدارس کالسیک بورژوازی هستیم 
ideological states appa�  آآی اس آ
دولتی(:  ایدئولوژیک  های  دستگاه    ratus
به  کمتر  و  کمتر  چه  هر  آموزشی  سیستم 
شبکه ای اجباری می ماند که از منافع بازار 
سازماندهی  دولت  وسیله  به  رفته،  فراتر 
شده، و حامل ارزشهای روشنگری )آزادی، 
برابری، برادری( باشد. همه اینها با رجوع 
بازده  فرمول مقدس »هزینه های کمتر،  به 
به  آموزش  این  میگیرد.  صورت  بیشتر« 
نفوذ اشکال مختلف  طور روزافزونی تحت 

)مشارکت عمومی- خصوصی( قرار دارد.

سازمان  سیاسی  قدرت  که  ای  نحوه  در  ــ 
بخشد،  می  مشروعیت  خود  به  و  یابد  می 
مدل  مانند  بیشتر  چه  هر  انتخاباتی  سیستم 
به  انتخابات  پنداشته می شود.  بازار  رقابت 
رأی  آن  در  که  ماند  می  تجاری  ای  مبادله 
میکنند«  »خریداری  را  گزینشی  دهندگان 
نظم  حفظ  متضمن  شکل،  مؤثرترین  به  تا 
اجتماعی، تعقیب اعمال جنایی و غیره باشد. 
کمتر،  »هزینه  مقدس  فرمول  همان  بر  بنا 
را  از وظایفی  برخی  بیشتر« حتی  بازدهی 
هم که می بایستی در حوزه انحصاری قدرت 
توان  می  زندانها(  اداره  )مانند  باشند  دولتی 
خصوصی کرد. ارتش هم که دیگر بر پایه 
از  بلکه  نداشته،  قرار  عمومی  سربازگیری 
مزدوران اجیر شده تشکیل میشود، و غیره.

ــ حتی روندهایی که به روابط عاطفی انسان 
روزافزونی  طور  به  نیز  هستند  مربوط  ها 
یابند.  می  سازمان  بازار  رابطه  امتداد  در 
بین  به عمل آورده  بادیو)۱( مقایسه ای  آلن 
از  زناشویی(  )یا  جنسی  زوج  جستجوی 
با  یابی،  بنگاه های مخصوص زوج  طریق 
شیوهء قدیمی ازدواج که والدین از پیش آن 
را ترتیب میدادند: در هر دو مورد »عاشق 
»افتادن«  هیچگونه  است.  منتفی  شدن« 
آن  ندارد.  وجود  هم  عشق  دام  به  اتفاقی 
ریسک واقعی هم که »برخورد عاشقانه « 
از  که  اقداماتی  و  ترتیبات  با  نامیده میشود، 
پیش صورت گرفته و عالیق مادی و روانی 

حداقل  به  میکنند،  محاسبه  وارد  را  طرفین 
خود میرسد.

   از آنجایی که اقتصاد به عنوان حوزه ای 
به  میشود،  گرفته  نظر  در  غیرایدئولوژیک 
دنیای خوِش کاالیی  این  طور کامال منطقی 
شده و فراگیر نوین، خود را پسا-ایدئولوژیک 
می پندارد. البته در اینجا هم هنوز و بیش از 
ایدیولوژیک  های  دیگر »دستگاه  زمان  هر 
این حال، همانگونه  با  دولتی« وجود دارد، 
که قبالً دیده ایم، از آنجا که ایدیولوژی، در 
خود-دریافتی اش، بر خالف ]دوران[ پیشا-
ایدیولوژیکی افراد، در درون سوژه ها جای 
اقتصادی،  حوزه  سلطهء  این  میشود،  داده 
جز به صورت غیاب ایدیولوژی نمی تواند 
ظاهر گردد. این امر به معنای آن نیست که 
ایدیولوژی مستقیما و به سادگی، اقتصاد را 
به عنوان زیربنای عملی خود انعکاس میدهد: 
ما به طور کامل در درون حوزه »آی اس 
آ« باقی میمانیم. اقتصاد در اینجا به عنوان 
مدلی ایدیولوژیکی عمل میکند، به طوری که 
کامال موجه است بگوییم اقتصاد، بر خالف 
زندگی اقتصادی »واقعی« که قطعا از مدل 
بازار ایده آلیزه شده لیبرالی تبعیت نمی نماید، 

همچون یک »آی اس آ« عمل میکند.

   کدام تغییر ناگهانی در کارکرد ایدئولوژی 
ایدئولوژی را باعث می  این خود – زدایی 
شود؟ هنگامیکه لویی آلتوسر مدعی است که 
مخاطب  ها  سوژه  در  را  افراد  ایدئولوژی، 
در  »افراد«  از  منظورش  دهد،  می  قرار 
مکانیسم  که  است  ای  زنده  موجودات  اینجا 
»آی اس آ« بر آنها عمل کرده و شبکه ای 
آنها  بر  پراتیک های ریز را  از حرکات و 
تحمیل مینماید. در حالی که »سوژه« مقوله 
ای از موجود زنده و از جسم و ماده نیست، 
بلکه نتیجه گرفتار آمدن این موجودات زنده 
درون  )یا  آ«  اس  »آی  مکانیسم  درون  در 
امروزه  این،  وجود  با  است.  نمادین(  نظم 
این  کارکرد  در  رادیکالی  تغییر  شاهد  ما 
مکانیسم هستیم. آگامبن، جامعهء پسا- سیاسی 
و بیو- سیاسی معاصر ما را به عنوان جامعه 
های  مکانیسم  آن،  در  که  میکند  تعریف  ای 
متعددی افراد را سوژه زدایی میکنند، بدون 
و  کنند  تولید  جدیدی  سوبژکتیویتهء  اینکه 
بدون اینکه آن افراد را سوژه دار کنند. بیو- 
سیاست، منظومه ای را نشان میدهد که در 
سوژه  این،  از  بیش  دیگر  ها  مکانیسم  آن، 
هایی را تولید نمیکنند )»افراد را در سوژه 
ها مخاطب قرار دادن«(، بلکه صرفاً زندگی 
عریان افراد را مدیریت و تنظیم میکنند. در 
مقدس  انسانی  بالقوه  ما  بیو- سیاست، همهء 

هستیم.

غیر  عنوان  به  ایدئولوژی  پیروزی  این     
ایدئولوژی، آخرین لحظه شکست چپ امروز 

آلن  اما شکست چه هست؟  را نشان میدهد. 
جنبش  یک  شکسِت  متفاوت  راه  سه  بادیو، 
انقالبی )یعنی جنبش رادیکال آزادی بخش( 
را توضیح میدهد. راه اول: شکست مستقیم. 
سادگی  به  دشمن  نیروهای  بوسیله  جنبش 
متالشی شده و شکست می خورد. راه دوم: 
تحویل  با  جنبش  پیروزی.  خود  در  شکست 
قدرت  اصلی  دستگاه  و  راهکار  گرفتن 
موقتی(  بطور  کم  )دست  دشمن  بر  دشمن، 
پیروز میشود )در اینجا هدف گرفتن قدرت 
دولتی است، یا از راه دمکراتیک پارلمانی، 
یا با یکی گرفتن مستقیم حزب با دولت.( راه 
سوم: مقدم بر این هر دو و شاید اصیل ترین، 
برخاسته  راه،   ترین  ترسناک  همچنین  اما 
از حس غریزی صحیحی ست که می گوید: 
هر گونه انجماد انقالب به یک قدرت دولتی 
با خیانت به آن است. جنبش  جدید، مساوی 
نظم  یک  تحمیل  و  خلق  از  ناتوان  انقالبی، 
یک  به  مشغول  جایگزین،  حقیقتاً  اجتماعِی 
»چپگرایی  با  و  شده  نومیدانه  استراتژی 
همه  ویرانگر  ترور  به  توسل  و  افراطی« 
حفاظت  خود  خلوص  از  خواهد  می  جانبه، 
نماید. آلن بادیو با شایستگی تمام، این آخرین 
راه شکست انقالب را »وسوسه ایثارگرانهء 

عدم« می نامد:

   »یکی از شعارهای بزرگ مائویستی در 
سالهای سرخ، این بود که: »جرأت داشته باش 
شوی«.  پیروز  باش  داشته  جرأت  بجنگی، 
این شعار  دانیم که اگر دنبال کردن  اما می 
ساده نیست، اگر ذهن آنقدر از جنگیدن نمی 
ترسد که از پیروز شدن، به خاطر آن است 
ساده  معرض شکست  در  آنرا  جنگیدن،  که 
ای قرار میدهد )مثال حمله موفق نبود(، در 
حالی که پیروزی، آنرا در معرض ترسناک 
ترین شکل شکست قرار میدهد: این شکست، 
آگاهی از این  است که پیروزی بیهوده بود، 
تدارک  را  بازسازی  و  تکرار  پیروزی  که 
می بیند، که یک انقالب هرگز چیزی نیست 
همین  از  بودن.  دولت   – دو  بین–  از  بیش 
عدم«  ایثارگرایانهء  وسوسهء   « که  جاست 
یابد. ترسناک ترین دشمن سیاست  معنا می 
آزادی بخش، سرکوبگری نظام حاکم نیست، 
و  )نیهیلیسم(  گرایی  پوچ  شدن  درونی  بلکه 
تواند  می  که  حدی  بی  قساوت  و  ستمگری 

خأل و بیهودگی میباشد.« )۲(

   آنچه بادیو در اینجا به واقع میگوید، متضاد 
دقیق »جرأت داشته باش پیروز شوی« مائو 
است. از پیروزی )گرفتن قدرت، برقراری 
یک واقعیت اجتماعی-سیاسی جدید( بایستی 
ترسید، زیرا درس سده بیستم این است که، 
پیروزی یا به بازسازی )بازگشت به منطق 
قدرت دولتی( منجر میشود، و یا در اسارت 
پاکسازی  و  تصفیه  از  جهنمی  ای  چرخه 
خود-ویرانگر گرفتار میگردد. به همین دلیل 
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است که بادیو پیشنهاد میکند که بجای تصفیه 
و پاکسازی، تفریق و کاهش را قرار بدهیم: 
می  قدرت(،  )گرفتن  شدن  پیروز  جای  به 
دولتی  قدرت  به  نسبت  را  ای  فاصله  توان 
دولت.  منهای  آفرید  فضاهایی  کرد،  حفظ 
نوعی  به  عمالً  صورتی  چنین  در  آیا  اما، 
تقسیم کار )یا متمم یکدیگر بودن( بین چپ 
رسیم؟  نمی  گرا  مصلحت  چپ  و  رادیکال 
چپ رادیکال، با کنار کشیدن خود از سیاست 
دولتی، خود را به گرفتن مواضع اصولی و 
بمباران کردن دولت با خواستها و مطالبات 
غیرممکن، محدود میسازد. در حالیکه چپ 
مصلحت گرا، پیمانی با شیطان می بندد، به 
آن مفهومی که در اعترافات پیتر ماندلسون 
اقتصاد،  موضوع  در  میشود:  بیان  اینگونه 

همه ما تاچریست هستیم…

از سیاست  فاسد  کامالً  ترکیب  این  آیا  و     
اقتصادی تاچریستی، و حفظ فاصله از قدرت 
دولتی، همان چیزی نیست که هم اکنون در 
ترکیب  در  چین،  یعنی  دارد؟  جریان  چین 
مورد  مدرن  دولت  با  حزب  سیاسی  سلطه 
گسترنده  بازار  اقتصاد  تنظیم  برای  نیاز 
چگونه موفق میشود؟ چگونه واقعیت نهادینه 
که  کند  می  دفاع  رسمی  شعار  این  از  شده 
نتایج خوب بازار سهام )نرخ باالی سود به 
نسبت سرمایه گذاری( راه مبارزه در جهت 
سوسیالیسم است؟ آنچه در چین با آن مواجه 
سرمایه  اقتصاد  یک  وجود  صرفاً  هستیم 
دارانهء خصوصی با قدرت سیاسی کمونیستی 
]جدا از هم[ نیست: بایستی به یاد داشته باشیم 
که دولت و حزب، از طریق یک رشته از 
مجاری شفاف و غیر شفاف، مالک بیشترین 
بزرگ(  شرکتهای  ویژه  )به  شرکتها  تعداد 
میباشند. این خود حزب است که از شرکتها 
می خواهد که در بازار نتایج عالی به دست 
آورند. برای حل این بن بست آشکار، دنگ، 
سیستم دوگانهء بی مانندی را تدارک دید: در 
کنار دستگاه دولتی و سیستم قانونی، نهادهای 
غیرقانونی  کلمه  لفظی  معنای  به  که  حزبی 
هستند، نیز به وجود آمد و به موازات دولت 
فعالیت می کنند . یا آنگونه که هی وایفانگ، 
آنرا به کوتاهی چنین بیان میکند: »به عنوان 
یک سازمان، حزب در بیرون قرار دارد و 
بایستی هویتی  قانون است. حزب  از  باالتر 
قانونی داشته باشد. به بیان دیگر، حزب باید 
در حالیکه  پیگرد،  قابل  باشد  مانند شخصی 
نشده  هم  ثبت  به عنوان یک سازمان، حتی 
سیستم  مجموعهء  از  خارج  حزب،  است. 
قانونی موجود قرار داشته و عمل میکند.« 
)۳( وضعیت به گونه ای ست که تو گویی 
به قول بنیامین، خشونت نهادی شدهء دولت 
همچنان عمل میکند و در سازمانی تجسم می 

یابد که وضعیت قانونی ناروشنی دارد:

   »پنهان کردن سازمانی به بزرگی حزب 

کمونیست چین، مشکل به نظر میرسد. اما، 
این حزب نقش پشت صحنه خود را با احتیاط 
بازی میکند. ادارات مختلف حزب، کارکنان 
را کنترل میکنند و رسانه ها، بطور عمدی 
میشوند.  ظاهر  عمومی  عرصهء  در  کمتر 
»گروههای  به  )معروف  حزب  های  کمیته 
دیکته  و  راهنما  که  رهبری«(،  کوچک 
به  که  هستند  وزیرانی  به  سیاست  کنندهء 
نوبهء خود کارشان اجرای سیاست ها ست، 
همگی خارج از دید عمومی قرار دارند. در 
ترکیب  به  دولت،  کنترل  زیر  های  رسانه 
این کمیته ها، و در بسیاری موارد حتی به 
موجودیت آنها هم، به ندرت اشاره میشود، تا 
چه رسد به بحث در مورد چگونگی تصمیم 

گیریشان.«

بوسیله  قدرت  صحنهء  پیش-  بنابراین،     
»حکومت و سایر نهادهای دولتی که آشکارا 
و  عمل  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  مانند 
رفتار میکنند« اشغال میگردد. وزارت امور 
مالی بودجه را پیشنهاد میکند، دادگاه ها حکم 
و  کرده  تدریس  ها  دانشگاه  میکنند،  صادر 
ها  کشیش  حتی  میدهند،  تحصیلی  درجات 
به  را  مذهبی  تشریفات  و  عبادی  مراسم  هم 
جای می آورند. پس ما از یک سو، سیستمی 
قوه  انتخابی،  ملی  قانونی، حکومت، مجلس 
قضائی، قانونمداری و غیره را داریم؛ اما، 
همانگونه که به طور رسمی هم گفته میشود، 
»رهبری حزبی و دولتی« با سلسله مراتب 
چه  که  میدهد  نشان  خود،  دقیق  و  سخت 
مرتبه  در  کسی  چه  و  اول  مرتبه  در  کسی 
دولتی،  قدرت  ساختار  این  دارد.  قرار  دوم 
است،  حاضر  جا  همه  که  حزبی  وسیله  به 
عمل  راستا  همان  در  و  دولت  موازات  به 
می کند، آنهم از پشت صحنه. البته دولتهای 
بسیاری در جهان وجود دارند، برخی حتی 
باشگاه  یک  آنها  در  که  دمکراتیک،  ظاهرا 
یا فرقه ای انحصارگر و نیمه مخفی، عمالً 
حکومت را کنترل میکنند. در دولت تبعیض 
جریان  هم  جنوبی  آفریقای  )آپارتاید(  گر 
انحصاری »برادران بوئر« چنین کنترلی را 
اعمال میکرد. با وجود این ، آنچه مورد چین 
را یگانه و بی مانند میکند این است که این 
قدرت متوازی چه در حوزهء عمومی و چه 
پنهانی خود، نهادینه شده است و در مأل عام 

به اجرا در می آید.

   بنابراین، بایستی فرمول »حزب – دولت« 
کمونیسم  کننده  تعریف  جنبهء  عنوان  به  را 
و  حزب  بین  بفهمیم:  تر  پیچیده  بیستم،  سده 
شکافی  دارد،  وجود  شکافی  همواره  دولت 
)قانون  اگو  آل-  ایده  بین  شکاف  با  ارز  هم 
مانند  حزب  یعنی  اگو.  سوپر  و  سمبولیک( 
سایه ای زشت و نیمه مخفی، باقی میماند و 
به صورت متوازی نسبت به دولت حضور 
دارد. دیگر نیازی نیست که مطالبهء سیاسی 

وظیفه  که  باشد  داشته  وجود  خاصی  جدید 
چرا  باشد  دولت  به  نسبت  فاصله  حفظ  اش 
سازمان  است.  فاصله  این  خود  حزب  که 
نسبت  بنیادین  اعتمادی  بی  نوعی  به  حزب 
به دولت، ارگان ها و مکانیسم های آن تجسم 
به  نیاز  همواره  ها  آن  گویی  تو  بخشد،  می 
کنترل و بازرسی دارند. یک کمونیسم حقیقی 
سدهء بیستمی، هرگز دولت را به طور کامل 
نمی پذیرد. یک دستگاه مراقبت و دیدبانی، 
خارج از کنترل قانون )دولت(، همواره باید 
امور  در  تمام  قدرتمندی  با  تا  باشد،  موجود 

دولت مداخله نماید.

   آیا میتوان این مدل را صاف و ساده غیر 
)و  توصیفی  چنین  کرد؟  تلقی  دمکراتیک 
برای  آن  از  ناشی  سیاسی  اخالقی-  ترجیح 
دست  احزاب،  آن  در  که  دمکراتیک،  مدل 
های  مکانیسم  تابع  ظاهری،  طور  به  کم 
دولت هستند( به معنای افتادن به دام افسانهء 
این  گرفتن  نادیده  و  حقوقی،  دمکراتیک 
»آزاد«،  جامعهء  یک  در  که  است  واقعیت 
»غیرسیاسی«  خصلت  در  بندگی  و  سلطه 
مدیریتی  قدرت  مالکیت و  اقتصادی  حوزهء 
جاست  همین  در  درست  میشود.  داده  قرار 
دولتی،  دستگاه  به  نسبت  حزب  فاصلهء  که 
ورای  در  گذاری  تاثیر  در  آن  توانایی  و 
مثل  سیستمی  ]در  قانونی  محدودیتهای 
برای عملکرد  را  مانندی  بی  فرصت  چین[ 
»غیرقانونی« فراهم میکند؛ عملکردی که نه 
تنها به سود تصمیمات تجاری بهتری نسبت 
بلکه  است،  بازار  کارکرد خودبه خودی  به 
حتی به سود کارگران و حفاظت از آنها در 
مقابل نفوذ کور نیروهای بازار نیز میباشد. 
برای نمونه، پس از آنکه بحران مالی سال 
خود  واکنش  کرد،  اثر  نیز  چین  بر   ۲۰۰۸
بانکهای  همانند  چینی،  بانکهای  خودی  به 
به  دادن  وام  شدیداً  و  بود  محتاطانه  غربی، 
شرکتهایی را که خواهان تداوم توسعه بوددند 
غیررسمی  طور  به  حزب  کردند.  محدود 
مشروعیت  برای  قانونی  هیچگونه  )بدون 
دادن به آن( و به راحتی، به بانکها دستور 
آزاد کردن اعتبارات را داد، و به این ترتیب 
رشد  تداوم  در  کنونی(  لحظه  تا  کم  )دست 

اقتصادی چین موفق بوده است.

اجتماعی-  پویایی  مورد  در  براین،  بنا     
جهانی امروز، نتیجه گیری اجتناب ناپذیری 
وجود دارد: امروز، این سرمایه داری است 
تمامی  و  میکند،  عمل  انقالبی  کامال  که 
تا  گرفته  تکنولوژی  از  را،  ما  انداز  چشم 
داده  تغییر  اخیر  های  دهه  در  ایدئولوژی، 
است. در حالیکه، محافظه کاران و سوسیال 
واکنش  تغییرات  این  به  نسبت  ها  دمکرات 
نشان داده، نومیدانه برای حفظ دستاوردهای 
بن  این  ماسومی،  بریان  کوشند.  می  قدیمی 
به روشنی فرموله کرده است؛ بن  بست را 
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سرمایه  که  واقعیت  این  بر  استوار  بستی 
داری امروز، بر منطق عادی بودن فراگیر 
و  کرده،  غلبه   ]totalizing normality[
منطق زیاده روی و افراط غیر قابل محاسبه 

و پیش بینی را پذیرفته است:

»آنچه به مراتب بهتر است، متنوع و متغیر 
بودن و حتی بی قاعدگی و غیر قابل محاسبه 
و پیش بینی بودن است.عادی و طبیعی بودن 
دارد اهمیت خود را از دست می دهد. قاعده 
مندی و نظم، شروع به سست شدن کرده، و 
همین سست شدن حالت طبیعی و نظام وار، 
این  است.  داری  سرمایه  پویایی  از  بخشی 
خاص  شکل  بلکه  نیست،  ساده  رهایی  یک 
قدرت سرمایه داری ست. از این به بعد، این 
نیست  برنامه  با  و  منضبط  نهادهای  قدرت 
قدرت  این  میکند.  تعریف  را  چیز  همه  که 
گوناگونی  و  تنوع  که  است  داری  سرمایه 
میگردند  اشباع  بازارها  زیرا  میکند،  ایجاد 
ارزش  تولید  داری  سرمایه  منطق  و… 
انداخته  چنگ  ارتباطی  حوزه  به  اضافی، 
عین  در  که  است،  آن  تصاحب  در صدد  و 
حال،عرصه بوم شناسی سیاسی )اکولوژی( 
و حوزه اخالقی مقاومت در برابر هویت و 
امر  این  هست.  نیز  بینی  پیش  قابل  اهداف 
زیرا  است،  کننده  گیج  و  پردردسر  بسیار 
داری  سرمایه  قدرت  پویایی  بین  نظرم  به 
وجود  همگرایی  نوعی  مقاومت،  پویایی  و 

داشته است.« )۴(

نوشت  کالین  نائومی  که  هنگامی  بنابراین، 
هر  در  نئولیبرالی،  اقتصاد  »در  که: 
سطحی، گرایشی انحرافی به سوی تمرکز، 
دارد،  یکنواخت سازی وجود  و  یکپارچگی 
این گرایش، خود اعالم جنگی ست علیه  و 
تنوع و گوناگونی«، آیا خود را بر چهره ای 
از سرمایه داری متمرکز نکرده که آخرین 
روزهای عمرش  را می گذراند؟ آیا او نباید 
مورد تشویق و تحسین کسانی قرار گیرد که 
می خواهند سرمایه داری معاصر را مدرن 
مدیریت  در  گرایش  آخرین  همین  آیا  کنند؟ 
بنگاه ها نیست که »قدرت را متنوع و واگذار 
می کند، و تالش دارد به ابتکار و خالقیت 
محلی تحرک بخشیده و خود- سازمانیابی را 
تمرکز، خود  گرایش ضد  آیا  کند؟«  تشویق 
موضوعی در سرمایه داری دیجیتالی شدهء 

»جدید« نیست؟

   مسئله در اینجا حتی»پردرد سرتر و گیج 
آن چیزی است که در ظاهر  از  کننده تر« 
به نظر میآید. مارکس به روشنی دریافت که 
گیری  نفس  پویایی  داری،  سرمایه  چگونه 
)بهره وری  تولید  از خود-افزایی سودمندی 
و  شرح  به  بود.  انداخته  کار  به  را  تولید( 
چگونه  که  بنگرید  او  وار  شیفته  توصیف 
ذوب  جامد  اجسام  »همه  داری  سرمایه  در 

و  میشوند«  تبدیل  سبک  بخاری  به  و  شده 
نیرویی  بزرگترین  داری  سرمایه  چگونه 
است که تمامی تاریخ بشر را به انقالب می 
هم  را  این  مارکس  دیگر،  سوی  از  کشاند. 
پویایی  این  چگونه  که  دریافت  روشنی  به 
سرمایه داری، به وسیله موانع و تضادهای 
و  میشود،  رانده  پیش  به  خودش  درونی 
)محدودیت  آن  نهایی  و  اصلی  محدودیت 
تولیدی خود- پیشروندهء آن( خود  بارآوری 
سرمایه است، یعنی پیشرفت پیوسته و بدون 
وقفهء سرمایه داری و انقالبی کردن شرایط 
مارپیچ  وار  دیوانه  رقص  و  خودش،  مادی 
نامشروط بارآوری تولیدی، سرانجام چیزی 
نیست غیر از پروازی نومیدانه به پیش برای 
فرار از تضاد نابود کنندهء ذاتی و نهفته در 
این  مارکس  بنیادی  خطای  خویش.  درون 
بود که از این بینش ها نتیجه گیری کرد که 
یک نظم اجتماعی جدید و باالتر )کمونیسم( 
ممکن است؛ نظمی که نه تنها پابرجا میماند، 
و  میکند  صعود  باالتری  درجهء  به  بلکه 
پتانسیل مارپیچی خود-افزایی بارآوری تولید 
را به طور کامل آزاد میسازد؛ پتانسیلی که 
در سرمایه داری به علت موانع / تضادهای 
های  بحران  برآمد  با  بارها  خود،  ذاتی 
خنثی  اجتماعی،  های  ویرانی  و  اقتصادی 
مارکس  آنچه  خالصه،  طور  به  میگردد. 
نادیده می گرفت، در زبان خاص دریدا این 
ذاتی  و  درونی  آنتاگونیسم   / مانع  که،  بود 
سرمایه داری، به طور همزمان هم به عنوان 
کامل  شدن  آزاد  ناپذیری«  امکان  »شرط 
»شرط  هم  و  کند  می  عمل  مولد  نیروهای 
یعنی  مانع،  اگر  حال  آنها.  پذیری«  امکان 
تضاد ذاتی سرمایه داری را لغو کنیم، تمامی 
نیروی آزاد شده برای سودمندی تولید را که 
حاصل  مانع  از  شدن  رها  از  پس  سرانجام 
میشود، به دست نمی آوریم، بلکه دقیقا همان 
سودمندی تولیدی ای را از دست می دهیم، 
که به  نظر میرسید به وسیله سرمایه داری 
اگر  میگردید.  خنثی  همزمان  و  شده،  ایجاد 
مانع را بر داریم، همان پتانسیلی که به وسیله 
این مانع بی اثر میشد، رو به تضعیف مدام 
میگذارد. )نقد الکان به مارکس در همین جا 
بین  مبهم  همپوشانی  و  انطباق  بر  که  ست 
]مفاهیم[ ارزش افزوده surplus�value و 
 surplus�enjoyment سودمندی  ارزش 
این  مارکسی،  کمونیسم  میشود.(  متمرکز 
تولیدی  وری  بهره  با  ای  جامعه  از  مفهوم 
چارچوب  از  خارج  و  شده،  آزاد  و  خالص 
فانتزی ذاتی و نهفته در خود  سرمایه، یک 
سرمایه  ذاتی  تخطی  بود،  داری  سرمایه 
فانتزی  یک  بود،  خود  ناب  در شکل  داری 
ایدئولوژیکی محض به حفظ اعتماد به توان 
تولیدی ایجاد شده به وسیله سرمایه داری در 
عین خالصی از »موانع« و آنتاگونیسم های 
انگیز  غم  تجربه  که  همانگونه  اما  بود.  آن 

»سوسیالیسم واقعا موجود« نشان میدهد این 
موانع و آنتاگونیسم ها تنها قالب ممکن برای 
موجودیت مادی مؤثر در جامعه ای با خود-

افزایی توان تولیدی دائمی بود.

تونی نگری، شاخص  میکائل هاردت و     
را  ای  قهرمانانه  تالش  از  روایت  ترین 
بسط دادند که بر مختصات بنیادی مارکسی 
تکیه کرده و نشان دهند که چگونه چرخش 
»پسامدرن« سرمایه داری و پیدایش جامعه 
»پساصنعتی« با تأکید جدیدی که بر جنبهء 
اطالعاتی کارمی گذارد، شرایطی را برای 
از  تر  رادیکال  حتی  جامعه،  کردن  انقالبی 
آنچه مارکس تصور میکرد فراهم آورده است 
که گشایشی  برای امکان پذیری »دمکراسی 
مطلق« محسوب می گردد. مشکل با هاردت 
حد  از  بیش  آنها  که  است  این  نگری  و 
مارکسیست هستند، و با تحویل گرفتن طرح 
تاریخی:  پیشرفت  مورد  در  مارکس  بنیادی 
»فرایند  انقالبی  پتانسیل  مارکس،  همانند 
بی مرز و بوم کننده یا انفصال از موطن« 
را  داری  سرمایه   )Deterritorializing(
جشن میگیرند. همانند مارکس، تضاد درونی 
سرمایه داری را در شکاف بین این پتانسیل 
و شکل سرمایه، در تصاحب ارزش اضافی 

به وسیله مالکیت خصوصی میدانند.

نگری،  و  هاردت  خالصه،  طور  به     
کشمکش  باره  در  مارکسیستی  قدیمی  درک 
را  تولیدی  روابط  و  مولد  نیروهای  بین 
داری  سرمایه  بخشند:  می  دوباره  اعتباری 
»جوانه های شکل جدیدی از زندگی آینده« 
را پرورش میدهد، ارزش های »مشترک« 
جدیدی را بدون وقفه تولید میکند، به طوری 
ارزشهای  این  انقالبی،  انفجار  یک  در  که 
شکل  اسارت  از  بایستی  جدید  مشترک 
اجتماعی کهنه آزاد گردند. در اینجا، هاردت 
مانند:  می  باقی  دلوز  مواضع  در  نگری  و 
خود  اثر  در  گواتاری  و  دلوز  که  هنگامی 
»آنتی اودیپ« می نویسند که ، شخص مبتال 
برای  تقال  و  کشمکش  در  اسکیزوفرنی  به 
موطن  از  انفصال  حد  باالترین  به  رسیدن 
خود »در جستجوی حد نهایی سرمایه داری 
است: او تمایل ذاتی آن است که به حد کمال 
آیا  این است که  رسیده است.« )۶( پرسش 
به این ترتیب، دلوز و گواتاری تأیید نمیکنند 
خودشان،  سیاسی  اجتماعی-  پروژهء  که 
به  بخشیدن  واقعیت  برای  نومیدانه  تالشی 
فانتزی ذاتی خود سرمایه داری و مختصات 
مجازی آن است؟ آیا به این ترتیب، کمونیسم 
شخص  که  نمیشود  داده  تقلیل  چیزی  آن  به 
شخیص بیل گیتز، آنرا »سرمایه داری بدون 
سرمایه  یعنی  است؟  نامیده  اصطکاک« 
داری ای که در آن گردش سرمایه با سرعت 
نامحدودی باال رفته و تشدید میگردد؟ شگفت 
آور نیست که اخیرا نگری، هر چه بیشتر و 
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»پسامدرن«  دیجیتالی  داری  سرمایه  بیشتر 
را تمجید و ستایش میکند، و مدعی است که 
این همان کمونیسم است، و فقط نیاز به یک 
ژست  یک  به  دارد،  کوچک  ضربه  و  هل 
رسمی، تا آشکارا جامعه ای کمونیستی بشود.

   امروز، کمبود نیروی ضد سرمایه داری 
فجایع  نقد  وفور  شاهد  حتا  ما  ندارد.  وجود 
سرمایه داری هستیم: کتاب ها و روزنامه ها 
با پژوهشهای عمیق، گزارش های تلویزیونی 
به مقدار فراوان در مورد شرکت هایی که 
با بیرحمی محیط زیست ما را آلوده میکنند، 
در مورد بانکداران فاسدی که کماکان پاداش 
های چرب و نرم دریافت می کنند، در حالیکه 
بانکهایشان با پول مردم نجات می یابند، در 
که  فروشی  شیرینی  فروشگاههای  مورد 
کودکان را به اضافه کاری وامیدارند، وغیره 
این جریان  تمامی  این حال، در  با  و غیره. 
سرشار از انتقاد، یک کلک وجود دارد. آنچه 
در این انتقادات، هر اندازه هم که بیرحمانه 
پرسش  مورد  قاعده  یک  مثابهء  به  باشند، 
قرار نمی گیرد، قالب دمکراتیک – لیبرالی 
سرمایه  های  کاری  افراط  این  با  مبارزه 
داری است. هدف این انتقادات )صریح و بی 
پرده یا تلویحی و پوشیده( دمکراتیزه کردن 
از  که  اینست  هدف  است.  داری  سرمایه 
طریق فشار رسانه های جمعی، بررسیهای 
تحقیقات  تر،  سختگیرانه  قوانین  پارلمانی، 
درستکارانهء پلیس و غیره و غیره، کنترل 
دمکراتیک را بر روی اقتصاد گسترش دهند. 
دولت  نهادینهء  دمکراتیک  چارچوب  اما 
قانون )بورژوایی( هرگز مورد پرسش قرار 
نمی گیرد. این چارچوب همانند ”گاو مقدس” 
این  شکل  ترین  رادیکال  حتی  میماند.  باقی 
»ضد سرمایه داری اخالقی« )فوروم پورتو 
آلگره و جنبش سیاتل( هم جسارت دست زدن 
خود  به  را  داری  سرمایه  چارچوب  این  به 

نمیدهد.

شاید  مارکس،  کلیدی  بینش  که  اینجاست     
امروز بیش از هر زمان دیگری، اعتبار خود 
مارکس  برای  است.  کرده  را همچنان حفظ 
عرصه  در  اساسا  آزادی،  باره  در  پرسش 
سیاسی مطرح نیست )آیا یک کشور انتخابات 
آزاد دارد؟ آیا قضات و وکال مستقل هستند؟ 
آزادند؟  پنهانی  فشارهای  از  ها  رسانه  آیا 
و  میشود؟  گذاشته  احترام  بشر  به حقوق  آیا 
رشته باال بلند مشابهی از پرسشهای مختلف 
»مستقل« ) و نه چندان مستقل(، که نهادهای 
میخواهند  هنگامیکه  میبرند،  بکار  غربی 
نمایند.(  کشوری صادر  باره  در  را  حکمی 
کلید آزادی واقعی و عملی، بیشتر در شبکه 
»غیرسیاسی« روابط اجتماعی نهفته است، 
از بازار تا خانواده و آن جاهایی که نیاز به 
تغییر وجود دارد. اگر بهبود و تغییر واقعی 
میخواهیم، کارمان اصالحات سیاسی نیست، 

بلکه تغییر در روابط اجتماعی »غیرسیاسی« 
معنای  به  نه  خود  نیز  این  که  است،  تولید 
انتخابات دمکراتیک یا دیگر اقدامات سیاسی 
به مفهوم محدود آن، بلکه به معنای مبارزهء 

طبقاتی انقالبی است.

چیزی  چه  کسی  چه  اینکه  باره  در  ما     
یک  درون  روابط  باره  در  باشد،  دارا  را 
این  همه  دهیم.  نمی  رأی  و غیره،  کارخانه 
حوزهء  از  خارج  روندهایی  به  مربوط  ها 
سیاست هستند. موضوع توهم زا و فریبنده 
این است که انتظار داشته باشیم با »تعمیم و 
توسعه« دمکراسی به درون این حوزه، مثال 
تحت  بانکها  »دمکراتیک«  سازماندهی  با 
کنترل مردم، بتوان امور را به طور مؤثری 
تغییر داد. تغییرات رادیکال در این عرصه، 
»حقوق«  حوزهء  از  خارج  در  بایستی  می 
قانونی صورت پذیرد. در چنین راهکارهای 
»دمکراتیکی« )که البته میتواند نقش مثبتی 
اینکه  از  نظر  صرف  کند(،  بازی  هم  را 
تا چه حد رادیکال  با سرمایه داری  ضدیت 
در  همواره  جستجو  مورد  حل  راه  باشد، 
کاربرد مکانیسمهای دمکراتیک است. ]اما[ 
مکانیسم  این  که  کرد  فراموش  نباید  هرگز 
بورژوایی  دولت  دستگاه  از  بخشی  خود  ها 
باز  دردسِر  بی  کارکرد  که  دولتی  هستند، 

تولید سرمایه داری را تضمین مینماید.

   آلن بادیو، در نظر خود واقعا حق داشت 
آنجا که می گفت: امروز نام دشمن اصلی، 
یا  استثمار،  امپراطوری،  داری،  سرمایه 
چیزی مشابه این ها نیست، بلکه دمکراسی 
و  دمکراتیک«  این»توهم  امروز،  است. 
عنوان  به  دمکراتیک  های  مکانیسم  پذیرش 
است،  تغییر  گونه  هر  برای  اصلی  قالب 
داری  سرمایه  روابط  رادیکال  تغییر  از  که 

جلوگیری میکند.

   محدودیت برخورد قانونی-دمکراتیک در 
مکزیک  خلیج  به  نفت  ریزش  اخیر  جریان 
رئیس  واکنش  در  آنچه  بود.  مشهود  کامال 
می  مسخره  اوباما(  )باراک  آمریکا  جمهور 
نمود، این ایده بود که یک شرکت خصوصی، 
میتواند  باشد،  ثروتمند  چقدر  که  نیست  مهم 
فاجعه  یک  از  حاصل  های  آسیب  برای 
زیست-محیطی، خسارت بپردازد. فاجعه ای 
که دامنهء آن از محیط زندگی مردم آمریکا 
فراتر رفته و بنیادهای شیوهء زندگی ما را 
ویران می کند. جستجوی عامل مقصری که 
بایستی از نظر قانونی مسئول آسیب شناخته 
قانونگرای  ذهن  چارچوب  از  بخشی  شود، 
ماست. مردم میتوانند فروشندگان زنجیره ای 
مسئولین  عنوان  به  را  آماده  های  خوراکی 
دهند  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  چاقی خود، 
)و میدهند(. حتی صحبت از جبران دردهای 
است،  میان مردم مطرح  در  بردگی  دوران 

مدتها  از  که  است  آن  پیرامون  ها  بحث  و 
نهادی می  از چنین  آسیب های حاصل  قبل 
تنزل  این  غیره.  و  شد  می  جبران  بایست 
این  کجای  که  دهد  می  نشان  پوچی،  حد  تا 
منطق لنگ می زند: این منطق نه بیش از حد 
رادیکال، بلکه به اندازه کافی رادیکال نیست. 
وظیفهء اصلی در اینجا، گرفتن خسارت از 
دادن  تغییر  بلکه  نیست،  ها  آسیب  مسئولین 
شرایط به گونه ای است که عاملین بیش از 
آن نتوانند در موقعیتی باشند که باعث آسیب 
که  شوند  هایی  فعالیت  باعث  )یا  گردند  ها 
که  است  چیزی  آن  این،  میرسانند(.  آسیب 
واکنش اوباما فاقد آن بود. یعنی ارادهء اقدام 
فراتر از برخورد تنگ قانون گرایانه برای 
ریزش  ابعاد  با  ای  فاجعه  در  مقصر.  تنبیه 
نفت به خلیج مکزیک، حکومت بایستی اعالم 
وضعیت اضطراری می کرد و تمامی منابع، 
از جمله ارتش را به حالت بسیج و آماده باش 
در می آورد، و همزمان، اگر قرار بود که 
تمامی منطقه به ناحیه ای غیر قابل سکونت 
تبدیل شود، دولت می بایستی خود را برای 

بد ترین شرایط آماده می کرد.

   بنابراین، احتمال خطر و انفجار ]زیست 
و  امید  و  دارد،  محیطی[ در همه جا وجود 
اعتماد ما این است که دانشمندان از پس آن ها 
بر آیند. مشکل در همین جاست. کارشناسان 
علمی قرار است که همه چیز را بدانند، اما 
دو  ما،  جوامع  در  علم  گسترش  دانند.  نمی 
و  بیشتر  ما هر چه  دارد.  جنبه غیرمنتظره 
تجربهء  ترین  خصوصی  در  حتی  بیشتر، 
خود )امور جنسی و مذهب( به کارشناسان 
استناد میکنیم. اما، این علِم همه جا حاضر، 
از  ناسازگاری  میدان  به  را  علمی  دانش 
توضیحات و تبیین ها و توصیف های متعدد 
و مغایر با هم، تبدیل میکند. استفادهء معمول 
دهندهء  نشان  کارشناسی«  »نظر  عنوان  از 
این وضعیت جدید است. در روزگار گذشته، 
متعددی  نظرات  فانی،  و  معمولی  مردم  ما 
یک  بیان  انتظار  کارشناسان  از  و  داشتیم 
حقیقت علمی جهانشمول و یگانه می رفت. 
شود،  می  ما  نصیب  علم  از  امروز  آنچه 
»نظرات کارشناسی« گوناگون و ناسازگار 

با هم است.

   مقوله نمونه واری که این درماندگی علم 
پردهء  با  همزمان،  و  سازد،  می  بر مال  را 
بر  کارشناسی،  اطمینان  و  اعتماد  فریبندهء 
آن سرپوش میگذارد، »حد نصاب« میباشد. 
اطمینان و  میتوانیم هنوز هم »با  تا چه حد 
آلوده  را  خود  زیست  محیط  خطر«  بدون 
میتوانیم  را  فسیلی  سوخت  میزان  چه  کنیم؟ 
بسوزانیم؟ سالمت ما چه مقدار از مواد سمی 
را هنوز هم میتواند تحمل کند؟ ) یا با روایتی 
را  خارجیان  از  تعدادی  چه  نژادپرستانه: 
بدون  کرد،  ادغام  ما  جامعهء  در  توان  می 
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اینکه هویت خودمان در خطر قرار گیرد؟( 
موضوعی که در اینجا روشن است این است 
که به علت عدم شفافیت در اوضاع، در هر 
»حد نصاب« عنصری دلبخواهی و اختیاری 
وجود دارد. آیا واقعا میتوانیم اطمینان داشته 
خون  قند  مقدار  حداکثر  از  باالتر  که  باشیم 
است،  شده  تعیین  پزشک  وسیلهء  به  که  ما 
تأمین  مان  نداریم و سالمت  قرار  در خطر 
است؟ آیا افزایش دمای کره زمین باندازه دو 
باالتر  قابل تحمل است و  درجه سانتیگراد، 
از آن فاجعه بار؟ شگفت آور نیست که یک 
هفته پس از اعالم ممنوعیت پرواز هواپیماها 
فوران  دنبال  )به  اروپا  آسمان  فراز  بر 
ممنوعیت  این  ایسلند(،  کشور  در  آتشفشانی 
شده  منتشر  های  گزارش  زیرا  گردید،  لغو 
بر  که  داشت  آن  از  حکایت  ها،  رسانه  در 
ابر  دیگری،  کارشناسی«  »نظرات  طبق 
فراز  بر  واقعی  آتشفشانی، خطری  خاکستر 
اروپا نیست و همهء اضطراب و نگرانی در 
این باره، فقط واکنشی هراس آلود بوده است. 
مسئله در اینجا این است که به چه کسی باید 
حتی  معمولی،  مردم  ما  برای  داشت.  باور 
اگر برخی آثار اختالل در محیط زیست را 
در  خشکسالی  یک  )مثال  کنیم  احساس  هم 
اینجا، یک طوفان غیر عادی شدید در آنجا و 
غیره(، روابط بین این آثار و علل بیان شده 
و  روشن  وجه  هیچ  به  کارشناسان،  بوسیله 

شفاف نیست.

پیچیده می کند،  آنچه موضوع را بیشتر     
زیست-  تهدیدات  از  بسیاری  که  است  این 
محیطی بوسیله خود علم و تکنولوژی ایجاد 
ما،  صنعت  محیطی  زیست-  )آثار  میشوند 
نتایج روانی بیوژنتیک کنترل نشده،  آثار و 
و غیره(. با وجود این، سرزنش علم مدرن 
طور  به  علوم  است.  راحتی  و  ساده  کار 
همزمان، هم )یکی از( منابع خطر هستند و 
هم تنها وسیلهء ما برای درک و تعریف این 
تهدیدها، و همچنین )یکی از( منابع ما برای 
خالصی  برای  راهی  یافتن  و  کردن  مقابله 
علمی-  تمدن  اگر  حتی  تهدیدهاست.  این  از 
تکنولوژیکی را برای گرم شدن کرهء زمین 
سرزنش کنیم، باز هم به همین علم نیاز داریم 
تا نه فقط در جستجوی راه هایی برای یافتن 
راه حل این تهدید باشیم، بلکه به همین علم 
دست  تهدید  این  درک  به  تا  داریم  نیاز  هم 
یابیم. »سوراخ اوزون« در آسمان، فقط به 
وسیلهء دانشمندان می تواند »رؤیت شود«. 
واگنر،  »پارسیفال«  ]اپرای[  از  سطر  این، 
مبنی بر اینکه: »زخم، تنها به وسیلهء نیزه 
یابد«،  شفا  میتواند  کرده  ایجاد  آنرا  که  ای 
یابد:  می  جدیدی  مناسبت  و  ربط  اینجا  در 
هیچگونه راهی برای بازگشت به خرد کلیت 
گرای پیشا-علمی وجود ندارد، فقط علم، که 
خود )تا حدی( مسئول مشکالت ماست، می 

تواند ما را از این مشکالت برهاند.

ایوو   ،۲۰۰۸ نوامبر   ۲۸ روز  در     
مورالس رئیس جمهور بولیوی، فراخوانی با 
عنوان»تغییر آب و هوا: سیاره را از دست 
این  داد.  انتشار  سرمایه داری نجات دهید« 
فراخوان اینگونه آغاز میشود: »امروز، مام 

زمین بیمار است.«

بلیوی  در     سیاستی که حکومت مورالس 
حمایتی  نوع  هر  سزاوار  میکند،  دنبال 
شده،  نقل  خطوط  این،  وجود  با  اما  هست، 
با روشنی دردآوری محدودیت ایدئولوژیکی 
آنرا نشان میدهد )محدودیتی که همواره برای 
مورالس  میشود.(  پرداخت  عملی  بهای  آن 
بدون هیچ مشکلی، به همان روایت سقوطی 
دقیقی  تاریخی  لحظهء  در  که  میشود  متکی 
روی داد: »همه چیز با انقالب صنعتی در 
طور  به  و  گردید….«  آغاز   ۱۷۵۰ سال 
از  از،  این سقوط را عبارت  پیشگویانه ای 
دست دادن ریشه هایمان در مام زمین میداند. 
داری،  نویسد »تحت سیستم سرمایه  او می 
اینجا وسوسه  مام زمین وجود ندارد.« )در 
می شوم که بیفزایم، اگر یک چیز خوب در 
باره سرمایه داری وجود داشته باشد، همانا 
این است که در آن، مام زمین، بیش از این 
وجود ندارد.( و ادامه می دهد که :»سرمایه 
داری منبع عدم تقارن و عدم تعادل در جهان 

است«.

   این گفته به معنای این است که، باید تقارن 
و تعادل »طبیعی« را به جهان بازگردانیم. 
تقارن و تعادلی که در کیهان شناسی جنسیت 
پدرمان  )و  زمین  مادرمان  با  سنتی،  یافتهء 
آسمان( تجسم یافته است. این نوع اکولوژی، 
به شکل غالب  تا  احتمال زیاد، می رود  به 
تبدیل  جدید  سدهء  ایدیولوژی  از  مسلطی  و 
گردد، تریاک جدیدی برای توده ها شود، تا 
به جای مذهب در حال افول بنشیند: کارکرد 
بنیادی مذهب قدیم را تحویل بگیرد و اقتدار 
که  آورد  صحنه  به  را  چرایی  و  چون  بی 
دارد.  را  ها  محدودیت  انواع  تحمیل  توان 
بوم  چند  هر   ، که  هست  هم  دلیل  همین  به 
شناسان )اکولوژیست ها( همواره از ما تغییر 
رادیکال شیوه زندگیمان را طلب میکنند، اما 
در زیر این مطالبه، متضاد آن نهفته است، 
یعنی یک بی اعتمادی عمیق به تغییر و به 

پیشرفت.

روی  بر  کنترل  در  ما  فزایندهء  آزادی     
ای  به رشته  وابسته  ما،  بقای خود  طبیعت، 
از پارامتر های طبیعی ثابتی هستند که ما به 
طور خود به خودی آنها را همچون یک داده 
و مفروض میگیریم )دما، ترکیب هوا، سیستم 
آبرسانی و تهیهء انرژی کافی و غیره(، ما 
می توانیم »هر چه می خواهیم، بکنیم« فقط 

تا آنجا که به اندازه کافی در حاشیه بمانیم، 
پارامترهای  به  جدی  اختاللی  طوریکه  به 
حیات بر روی زمین وارد نسازیم. محدودیت 
آزادی ما در رابطه با طبیعت، که خود را در 
اختالالت زیست-محیطی به گونه ای ملموس 
رشد  از  پارادوکسی  محصول  میدهد،  نشان 
توانایی  ماست.  قدرت  و  آزادی  تصاعدی 
روزافزون ما در تغییر طبیعت پیرامونمان، 
زمین  بنیادی  پارامترهای  خود  تواند  می 
ثبات  شناسانه زندگی بر روی زمین را بی 
و ناپایدار گرداند. این واقعیت که نوع بشر، 
زمین  عاملی  به  شدن  تبدیل  حال  در  خود 
شناسانه بر روی زمین است، نشان میدهد که 
عصر زمین شناسانه جدیدی آغاز شده است، 
»آنتروپوسین«)عصر  را  آن  دانشمندان  که 
وقوع  با  اند.  کرده  نامگذاری  انسان(  جدید 
مفهوم  چین،  در  اخیر  ویرانگر  های  زلزله 
آنتروپوسین واقعیت مسلم جدیدی کسب کرده 
است. دالیل قانع کننده ای برای این تخمین 
وجود دارد که علت اصلی، و دست کم شدت 
عظیم  سد  ساختن  ها،  زلزله  غیرمنتظرهء 
موسوم به سه گلوگاه بود که منجر به شکل 
گیری دریاچه های مصنوعی جدید و بزرگی 
که  رسد  می  نظر  به  گردید.  نواحی  آن  در 
فشار اضافی وارد شده بر روی سطح زمین، 
و  کرده  اثر  زیرزمینی  های  الیه  تعادل  بر 
به وقوع زلزله کمک کرده است. بنابراین، 
بایستی  هم  را  زلزله  مانند  ابتدایی  ای  پدیده 
در ردیف پدیده هایی قرار داد که تحت تاثیر 

فعالیت انسان بر روی زمین قرار دارند.

   با وجود این، در این آمادگی ما به پذیرش 
مسؤولیت تقصیر در تهدیدات زیست محیطی 
ما  به  دوباره  که  هست  ای  فریبنده  چیز 
داریم مقصر  دوست  ما  بخشد.  اطمینان می 
به  چیز  همه  صورت،  آن  در  زیرا  باشیم. 
که  هستیم  ما  این  و  دارد،  بستگی  ما  خود 
ریسمان فاجعه را میکشیم، خود ما هستیم که 
با تغییر شیوهء زندگی، خودمان را به راحتی 
نجات می دهیم. آنچه برای ما )دست کم در 
دنیای غرب( پذیرش اش واقعا مشکل است، 
یک  منفعِل  کامال  نقش  به  ما  که  است  این 
تنها می  که  ایم  داده شده  تقلیل  ناتوان  ناظر 
تواند بنشیند و تماشاگر سرنوشت آیندهء خود 
باشد. برای اجتناب از چنین نقشی حاضریم 
مجموعه  یک  وارد  واری  دیوانه  طور  به 
فعالیت شویم: برگرداندن کاغذ های کهنه به 
از  که  غذاهایی  خریِد  تولید،  مجدد  چرخهء 
مواد آلی ساخته میشوند، و هر کار دیگری 
چیزی  به  که  دهد  اطمینان  ما  به  فقط  که 
وضع  میکنیم.  ادا  را  خود  سهم  و  مشغولیم 
که  است،  فوتبال  تیم  یک  هوادار  همانند  ما 
با فریاد زدن و پریدن از روی مبل در جلو 
تلویزیون در خانه، با باوری خرافی به اینکه 
بازی  نتیجهء  بر  طریقی،  به  او،  عمل  این 
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تأثیر دارد به حمایت از تیم خود می پردازد. 
دهد  می  توضیح  را  ما  عملی  بی  آنچه  اما 
زیست  فجایع  به  نسبت  ما  نگرش  دوگانگی 
یک  تهدید  که  دانیم  می  ما  ست.   محیطی 
کامل  باور  اما  واقعی ست،  فاجعه، جدی و 
نداریم که آن فاجعه می تواند روی دهد. در 
مورد شبه فعالیتی که می کنیم، این دوگانگی 
دور زده می شود. به خوبی می دانیم که نمی 
توانیم بر روندی که ممکن است به نابودی 
ما منجر شود )مانند یک فوران آتشفشانی(، 
تأثیری واقعی داشته باشیم، اما با وجود این، 
همراه  روانی  شوک  با  برایمان  آن  پذیرش 
است. بنابراین نمی توانیم منفعل بمانیم، حتی 
اگر بدانیم که عمل ما در نهایت بی معناست. 
آیا به همین دلیل نیست که غذاهایی با مواد 
آلی خریداری می کنیم؟ چه کسی واقعا باور 
و  پوسیده  نیمه  »آلی«  های  سیب  که  دارد 
گران قیمت سالم تر هستند؟ نکته اینجاست که 
با خریدن آنها، نه تنها محصولی را می خریم 
و مصرف می کنیم، بلکه همزمان، کاری با 
معنا انجام می دهیم. توجه و هشیاری جهانی 
خود را نشان می دهیم. در یک پروژه جمعی 
بزرگ شرکت می کنیم. همین جاست که این 
»سرمایه داری اخالقی« به باالترین درجهء 
بنام  مثال شرکتی  عنوان  به  رسد:  می  خود 

»تامس شوز« در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد:

   »بر پایه یک شرط ساده: با هر جفت کفشی 
تامس  شرکت  کنید،  می  خریداری  شما  که 
یک جفت کفش نو به یک کودک نیازمند می 
دهد. یک جفت در مقابل یک جفت. استفاده 
از قدرت خرید افراد برای سود رساندن به 
به  ما  که  است  چیزی  بزرگتر،  نیکی  امر 
مقابل  در  جفت  »یک  شعار  آنیم«.  دنبال 
یک جفت«، کلیدی را برای رمز گشایی از 
مکانیسم ایدئولوژیکی که در پس پشت تامس 
رابطه  دهد.  می  دست  به  دارد،  قرار  شوز 
بین مصرف گرایی خودپرستانه و نیکوکاری 
نوع پرستانه، در مبادله یکی می شوند.یعنی، 
گرایی )خریدن یک  )تقصیر( مصرف  گناه 
جفت کفش نو( که کفاره اش پرداخت شده، 
به وسیله آگاهی از اینکه یک فرد مستحق، 
کرده،  دریافت  مجانی  را  کفش  دیگر  جفت 
خنثی و پاک میگردد. در اینجا، این روند به 
کردن  شرکت  خود  میرسد.  خود  اوج  نقطه 
طور  به  گرایانه،  مصرف  های  فعالیت  در 
همزمان، به عنوان شرکت کردن در مبارزه 
علیه پلیدی هایی که علت آنها مصرف گرایی 
آید.  می  در  نمایش  به  است،  داری  سرمایه 
بازیافت نیز صدق می  همین امر در مورد 
ایجاد می شود،  کند، در ما احساس خوشی 
که در حال انجام کاری برای کمک به مام 
زمین هستیم )به ویژه آنجا که این کمک نیاز 

به تالش زیادی هم نداشته باشد.(

   درسی که باید آموخت این است که امور 

بازی”  ”بازیافت  این  از  تر  جدی  بسیار 
به  تا  شود  آماده  بایستی  بشر  نوع  هاست. 
شیوه ای »منعطف« تر و جا به جا شونده تر 
زندگی کند. زیرا که تغییرات محلی و جهانی 
در محیط زیست، ممکن است دگرگونی های 
اجتماعی بی سابقه و در مقیاس عظیمی را بر 
ما تحمیل نماید. در نظر بگیریم اگر فوران 
این کشور را  تمامی  ایسلند  آتشفشانی  عظیم 
کجا  به  ایسلند  مردم  کند،  سکونت  غیرقابل 
شرایطی؟  چه  تحت  یافت؟  خواهند  انتقال 
شود،  داده  آنها  به  زمینی  قطعه  بایستی  آیا 
یا در سراسر جهان پخش خواهند شد؟ اگر 
سیبری شمالی، بیش از این غیرقابل سکونت 
اینکه  یا  شود،  کشاورزی  برای  نامناسب  و 
نواحی بزرگی در منطقه آفریقای سیاه برای 
جمعیت بزرگی از مردم بیش از حد خشک 
را  جمعیت  جابجایی  کرد؟  باید  چه  شود، 
هنگامی  توان سازماندهی کرد؟  چگونه می 
داد،  گذشته روی می  در  وقایع مشابهی  که 
و  وحشیانه  ای  شیوه  به  اجتماعی  جابجایی 
خود به خودی و همراه با خشونت و ویرانی 
صورت می گرفت، در حالی که چنین چشم 
اندازی در شرایط امروز، که سالح کشتار 
جمعی در دسترس همه ملت هاست، فاجعه 
بار می باشد. یک موضوع کامال روشن این 
است که حاکمیت و استقالل ملی باید به طور 
رادیکالی بازتعریف شده و سطوح نوینی از 

همکاری های جهانی تدبیر گردد.

عرصهء  در  عظیم  تغییرات  بارهء  در     
جدید  الگوهای  از  ناشی  و مصرف  اقتصاد 
اقلیمی، یا کمبود منابع آب و انرژی چه باید 
کرد؟ از طریق کدام روندهای تصمیم گیری 

چنین تغییراتی مقرر و اجرا خواهد شد؟

ایدهء  ای،  پیچیده  سیستم  چنین  در     
است  ممکن  رادیکال  اجتماعی  دگرگونی 
با این حال،  رؤیایی ناممکن به نظر برسد. 
ما  بایستی  »ناممکن«  واژه  به[  ]برخوردن 
را متوقف و وادار به اندیشیدن کند. امروزه 
به طرز عجیبی رایج شده که چپ و راست 
واژه های ممکن و ناممکن را می شنویم و 
آنهم به نحوی کامال افراطی. از یک سو، در 
تکنولوژی  و  آزادی های شخصی  عرصهء 
بیشتر  و  بیشتر  چه  هر  غیرممکن  علمی، 
ممکن می شود )یا آنطور که به ما گفته می 
شود( : »هیچ چیز ناممکن نیست.«. ما از 
و  انحرافی  اشکال  همه  در  جنسی،  فعالیت 
دلخواه آن لذت می بریم. بایگانی های کاملی 
های  و سلایر  ها  برنامه  فیلم،  موزیک،  از 
تلویزیونی برای پیاده کردن و نسخه برداری 
در دسترس داریم. رفتن به فضا برای همه 
کس )البته با پرداخت پول( میسر است. چشم 
و  جسمی  های  توانایی  افزایش  برای  انداز 
روانی ما، برای دستکاری در خصوصیات 
پایه ای ما از طریق دخالت ژنتیک، تا رؤیای 

فناناپذیری،  فنی ـ شناختی ما در رسیدن به 
به  ما  کامل هویت  تبدیل  و  انتقال  به شیوهء 
افزار  یک سخت  از  بتواند  که  افزاری  نرم 
شود،  داده  انتقال  دیگری  افزار  سخت  به 
در  ویژه  به  و  دیگر،  از سوی  موجودند… 
عرصهء روابط اجتماعی ـ اقتصادی، عصر 
ما خود را به عنوان عصر بلوغ می شناسد. 
های  دولت  فروپاشی  با  آن،  در  که  بلوغی 
کمونیست، بشریت رؤیاهای اتوپیایی هزاره 
باورانه را کنار گذاشته، و اجبارهای واقعیت 
اقتصادی  ـ  اجتماعی  واقعیت   : )بخوانید 
سرمایه داری( را، با همهء »ناممکن بودن 
های« آن پذیرفته است : شما نمی توانید با 
اقدام به حرکات بزرگ جمعی )که لزوما به 
ترور تمامیت گرایانه می انجامند( هنوز هم 
به دولت رفاه کهنه بچسبید )این نوع دولت، 
شما را غیر رقابتی می کند و منجر به بحران 
بازار  از  را  و خودتان  می شود(  اقتصادی 
جهانی منزوی می سازید، و غیره و غیره. 
هم  اکولوژی  آن،  ایدئولوژیکی  روایت  )در 
افزاید.  می  را  خود  های  ناممکن  فهرست 
به اصطالح »حد  مانند  بودن هایی  ناممکن 
نصاب« و اینکه گرمایش زمین نباید بیش از 
دو درجه سانتیگراد باشد، و غیره، که همه 

بر پایهء »نظرات کارشناسی« استوارند.(

   در اینجا، تشخیص تفاوت روشن بین دو 
قطعی  اهمیت  دارای  بودن«  »ناممکن  نوع 
آنتاگونیسم  یک  واقعِی«  ـ  »ناممکن  است: 
میدان  که  ی  »ناممکن«  و  اجتماعی، 
ایدیولوژیکی حاکم بر روی آن متمرکز می 

شود.

   امروز، ایدیولوژی حاکم با تمامی نیروی 
خود تالش می کند تا به ما بقبوالند که تغییر 
و  داری  سرمایه  برانداختن  یعنی  رادیکال، 
نیل به دمکراسی که محدود به بازی پارلمانی 
که  منظور  این  به  است،  نباشد، »ناممکن« 
اجتماعی  آنتاگونیسم  واقعِی«  ـ  »ناممکن 
موجود را که از بطن جوامع سرمایه داری 
به همین  نماید.  پنهان  ما  از چشم  می گذرد 
دلیل هم هست که فرمول غلبه بر »ناممکن 
»هر  که  نیست  این  ایدیولوژیکی،  بودن« 
که  است  این  بلکه  است«،  ممکن  چیزی 
»ناممکن روی می دهد«. »ناممکنـ  واقعی« 
به مفهوم الکانی آن، محدودیتی پیشینی نیست 
وارد  واقعگرایانه  طوری  به  بایستی  که 
دخالت  پراتیک  قلمرو  بلکه  شود،  محاسبه 
آنرا  مختصات  میتواند  که  است  ای  گرایانه 
از  بیشتر  چیزی  اقدام،  یا  اکت  دهد.  تغییر 
مداخله در قلمرو »ممکن« است. اکت، خود 
آنچه را که »ممکن« است  اولیه  مختصات 
عطف  با  رو،  همین  از  و  دهد،  می  تغییر 
به ماسبق، شرایط »امکان پذیری« خود را 
که  هست  هم  دلیل  همین  به  کند.  می  خلق 
است.  مربوط  نیز  »واقعیت«  به  کمونیسم 
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اکت،  و  کردن  عمل  کمونیست،  یک  برای 
بنیادی  تناقض  به معنای مداخله در واقعیت 
ای است، که سرمایه داری جهانی امروز بر 

پایهء آن بنا شده است.

ایدهء  به  وفاداری  صرف  بنابراین،     
کمونیستی کافی نیست، بلکه باید جایگاه آن 
تناقض هایی را در واقعیت تاریخی مشخص 
کرد که به این ایده ضرورت و مبرمیت عملی 
می دهند. تنها پرسش حقیقی امروز این است 
که : آیا ما بر غلبهء طبیعی انگاشتن سرمایه 
داری مهر تأیید می زنیم، یا اینکه آیا سرمایه 
قدر  به  هایی  تناقض  امروز،  جهانی  داری 
کافی قوی دارد که از باز تولید نامحدود آن 
جلوگیری نمایند؟ من، چهار تا از این تناقض 
شدن  نمودار   – یک  ببینم:  توانم  می  را  ها 
تهدید فاجعه زیست ـ محیطی؛ دو – نابجا و 
به  برای  مالکیت خصوصی  بودن  نامناسب 
سه  معنوی«؛  و  فکری  »مالکیت  اصطالح 
– آثار اجتماعی ـ اخالقی پیشرفت های جدید 
فنی ـ علمی )به ویژه در حوزهء بیوژنتیک(؛ 
نیست  کمتر  اهمیتش  که  آخرین  و   چهارم 
یعنی اشکال جدید تبعیض گرایی )آپارتاید(، 
گتوها  پیدایش  و  جدید  دیوارهای  برپایی 
فقیر نشین و کثیف  )کوچه ها و محله های 
با  این موارد، ما  حاشیه شهرها(. در همهء 
هستی  مشترک  ذات  با  خود،  »مشترکات« 
اجتماعی مان روبرو هستیم، که خصوصی 
که  است  باری  خشونت  عمل  آنها،  سازی 
هم  خشونت  با  بایستی  لزوم  صورت  در 
مشترکات  این  کرد.  مقاومت  آن  مقابل  در 
فرهنگی،  مشترکات  جمله:  از  اند،  فراوان 
سرمایهء  شدهء  اجتماعی  بالفاصله  اشکال 
زبان،  ویژه  به  و  ما  و شناختی«  »معرفتی 
آموزشی ما، همین طور  ارتباطی و  وسایل 
و  حمل  مانند  ما  مشترک  زیربنایی  میراث 
نقل عمومی، برق، پست و غیره؛ مشترکات 
و  آلودگی  تهدید  مورد  که  خارجی  طبیعت 
بهره کشی قرار دارند )از نفت تا جنگل ها و 
مراتع و خود مکان های طبیعی(؛ مشترکات 
طبیعت داخلی )وراثت بیوژنتیکی انسان( که 
به  وسیلهء تکنولوژی جدید بیوژنتیکی مورد 
تهدید اند، خلق انسان جدید، که تغییر طبیعت 

انسان را در چشم انداز خود دارد.

   اگر منطق سرمایه داری در کشیدن دیوار 
کاری  هر  به  مجاز  مشترکات  این  پیرامون 
باشد، آنچه در همهء این کشمکش ها مشترک 
است، آگاهی از پتانسیل های ویرانگر، حتی 
تا مرز خود نابود سازی نفس انسانیت است. 
رجوع به همین »مشترکات« است که تجدید 
این  ایدهء کمونیسم را موجه میسازد.  حیات 
رجوع ما را قادر می کند تا »دیوار کشی« 
به دور مشترکات را به عنوان روندی ببینیم 
رانده  ذات خود  از  که  هایی  آن  آن،  در  که 
شرایط  گردند.  می  پرولتریزه  شوند،  می 

تاریخی امروز، نه تنها ما را مجبور به رها 
کردن ایدهء پرولتاریا و موضع پرولتاریایی 
به  بلکه بر عکس، ما را موظف  نمی کند، 
رادیکال کردن آن تا سطح واقعیت وجودی 
و هستی، ورای تصور مارکس، می سازد. 
چگونه می توان کمونیسم را در این منظومهء 
جدید بازتعریف کرد؟ آلکس کالینیکوس، در 
در  لندن  در  امروز«  »مارکسیسم  کنفرانس 
جامعهء  از  خود  رؤیای  به   ،۲۰۱۰ سال 
کمونیستی آینده پرداخت. جامعه ای که در آن 
موزه های سرمایه داری بر پا خواهند شد، 
در  عمومی  فرهنگی  آنها محصوالت  در  و 
مورد این سیستم غیرعقالنی و غیرانسانی به 
نمایش در می آیند. طنز غیرعمدی این رؤیا 
این است که امروز، تنها موزه هایی از این 
نوع، موزه های کمونیسم هستند، که هراس 
و وحشت از آن را به نمایش می گذارند.  این 
چنین  در  که  است  مطرح  هم  هنوز  پرسش 
شرایطی چه باید کرد؟ لنین دو سال پیش از 
از  خبری  شد  روشن  که  هنگامی  مرگش، 
ایدهء  ـ اروپایی نخواهد بود، و  تمام  انقالب 
ساختمان سوسیالیسم در یک کشور بی معنا 

ست، نوشت:

   »حاال چه می شد اگر در این اوضاع کامال 
نومیدانه، با ده برابر کردن انگیزهء تالش در 
کارگران و دهقانان، این فرصت به ما داده 
می شد تا شرایط بنیادی الزم را برای ایجاد 
کشورهای  از  متفاوت  ای  شیوه  به  تمدن، 

اروپای غربی، فراهم آوریم.« )۷(

وضعیت  نشاندهندهء  موضوع  این  آیا     
ناگوار حکومت مورالس در بلیوی، حکومت 
مائوئیستی  حکومت  و  هائیتی،  در  آریستید 
انتخابات  طریق  از  آنها  نیست؟  نپال  در 
با شورش و  نه  و  دمکراتیک »منصفانه«، 
قیام به قدرت رسیدند. قدرت را نیز به شیوه 
ای اعمال کردند که )دست کم تا حدی( »غیرـ 
دولتی« بوده و با بسیج مستقیم هواداران خود 
در جنبش های مردمی، و دور زدن شبکهء 
است.  بوده  همراه  دولت  ـ  حزب  نمایندگی 
عینی«  طور  »به  ها  حکومت  این  اوضاع 
نومیدانه است. همهء جریان تاریخ در مقابل 
»تمایالت  به  توانند  نمی  ها  آن  هاست.  آن 
ها  آن  جهت  در  که  باشند  متکی  عینی« 
می  بر  دستشان  از  آنچه  همهء  کند.  حرکت 
سردستی  شدن  مشغول  و  سازی  بدیهه  آید، 
وضعیت  یک  در  که  است  کارهایی  آن  به 
وجود  با  اما،  داد.  انجام  توان  می  نومیدانه 
را  مانندی  بی  آزادی  شرایط،  این  آیا  این، 
برایشان به ارمغان نیاورده است؟ و آیا همه 
ما چپ های امروز، دقیقا در همین شرایط 

قرار نداریم؟

که  ترین مشخصهء عصری  کوتاه  شاید     
عبارت  شد،  شروع  اول  جهانی  جنگ  با 

داده  نسبت  گرامشی  به  که  باشد  معروفی 
و  زوال،  حال  در  کهن  »دنیای  است:  شده 
دنیای نو در حال پدیدار شدن است. اکنون، 
زمان هیوالهاست. آیا فاشیسم و استالینیسم، 
که  نیستند،  بیستم  سدهء  دوقلوی  هیوالهای 
دنیای  حفظ  برای  نومیدانه  تالشی  از  یکی 
ساختن  در  کاری  ندانم  از  دیگری  و  کهن، 
دنیای نو سر بر آوردند؟ در باره هیوالهایی 
و  هستیم،  تولیدشان  حال  در  اکنون  هم  که 
را  جامعه  مان  شناختی  ـ  فنی  رؤیاهای  با 
تحت  آن  دهیم که مردم  به سویی سوق می 
کنترل بیوژنتیکی قرار گیرند، چه باید گفت؟ 
همهء نتایج بایستی از این پارادوکس بیرون 
کشیده شود: شاید گذرگاهی مستقیم به دنیای 
نو، دست کم نه به شیوه ای که ما تصورش 
را می کردیم، وجود نداشته باشد و در هر 
هیوالهایی  ها،  گذرگاه  یافتن  برای  تالشی 

لزوما سربر آورند.

   وضعیت امروز ما، در تضادی آشکار با 
قرار  بیستم  سدهء  ناگوار کالسیک  وضعیت 
داریم و چه  دانستیم چه  آن موقع می  دارد. 
می خواهیم )برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، 
و  باشیم  شکیبا  ناگزیریم  امروز  غیره(.  و 
لحظهء  و  واقعی  فرصت  تا  بمانیم  منتظر 
مناسب خود را نشان دهد. امروز، نمی دانیم 
چه باید بکنیم، اما ناگزیریم فوری وارد عمل 
تواند  می  ما  عملی  بی  نتیجه  زیرا  شویم، 
فاجعه بار باشد. ناچاریم مخاطرهء گام نهادن 
در ورطهء دنیای نو را، در شرایطی کامال 
با  صرفاً  ناچاریم  بخریم.  جان  به  نامناسب 
حفظ آنچه در دنیای کهن دستاوردهایی خوب 
خدمات  در  آموزش،  )در  بودند  مناسب  و 
از  هایی  دارویی، و غیره( جنبه  و  درمانی 
کنیم. خالصهء  اختراع  دوباره  را  نو  دنیای 
که  است  چیزی  آن  شبیه  ما  دوران  کالم، 
استالین در بارهء بمب اتم می گفت : برای 

کسانی نیست که اعصابی ضعیف دارند.
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ژیژک در ایران

سید محمد صدرالغروی . انسان شناسی و فرهنگ

اسالوی  شده  منتشر  آثار  به  مقاله  این  در 
ژیژک در ایران خواهیم پرداخت.

تنها مقاله ی علمی – پژوهشی که در رابطه 
ی با فلسفه سیاسی اسالوی ژیژک منتشر شده 
امریکایی  است، مقاله ی اسالوی ژیژک و 
مسعود  دکتر  نوشته  ما  جهان  زیست  شدن 
حسینی  نجاتی  محمود  سید  دکتر  و  کوثری 
و  های سیاسی  نشریه رهیافت  در  که  است 
بین المللی منتشر شده و در آن به اندیشه های 
امریکایی  درباره  ژیژک،  اسالوی  انتقادی 
شدن زیست جهان ما می پردازد و نشان می 
رابطه  جمعی،  های  رسانه  چگونه  که  دهد 
را  روشنفکران  و  سیاستمداران  و  مردم  ی 
با امر واقعی، یعنی وضعیت سرمایه داری 
و  بنیادگرایی  نظیر  آن،  مازادهای  و  لیبرال 

تروریسم گسسته اند.

از  شده  منتشر  مقاله  اولین  تاریخی  نظر  از 

اسالوی ژیژک به ۲۶ بهمن ۱۳۸۱ بر می 
گردد که در روزنامه همشهری محمد رضا 
ارشاد به ترجمه گفتگوی توماس دایشمن و 
این  با اسالوی ژیژک پرداخت.  سابین ریل 
می  روانکاوی  و  فلسفه  محور  حول  گفتگو 

چرخد.

اولین تالش ها به صورت جدی در ترجمه 
ارغنون  ی  مجله  انتشار  با  ژیژک  آثار  ی 
آن  آغاز شد و در سال ۱۳۸۳ در سه جلد 
با عناوین: فرهنگ و زندگی روزمره )۱(، 
ی  ترجمه  به  فیلم  نظریه  و   )۲( روانکاوی 
اشاره  مورد  های  حوزه  در  ژیژک  آثار 

پرداخته شد.

در  که  اندیشه  اکران  کتاب  سال  همان  در 
بر گیرنده ی فصل هایی در فلسفه ی سینما 
نامه  پایان  شده  بازنگری  نسخه  به  که  بود 
کارشناسی ارشد پیام یزدانجو در رشته سینما 

دانشگاه هنر اختصاص داشت و در آخرین 
بخش خود به اسالوی ژیژک و مقاله ی بوته 

های لذت می پرداخت.

که  رخداد  کتاب  انتشار  با  و  بعد  سال  یک 
گزیده ای از مقاله های اسالوی ژیژک در 
حوزه های نظریه، سیاست و دین را شامل 
به  کتاب  قالب  در  های وی  نوشته  می شد، 
فارسی ترجمه شد. در مقاله های نظری که 
قسمت اول کتاب را تشکیل می دهند، شاهد 
آلیسم  ایده  نظری  سنت  دو  به  ژیژک  تعلق 
آلمانی و روانکاوی هستیم. بخش دوم مقاله 
های ژیژک در این کتاب را تامالت نظری 
در باب سیاست رادیکال و مقاله های سیاسی 
جنگ  مانند  متاخر  رخدادهای  مورد  در 
تشکیل  و …  سپتامبر  یازده  حادثه  بالکان، 
درباره  نیز  ها  مقاله  سوم  دسته  دهند.  می 

مسحیت اند.

نظری
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کتاب اسالُوی ژیژک نوشته تونی مایرس و 
ترجمه فتاح محمدی، بر نظریه های ژیژک 
ترین  مهم  از  یکی  که  در خصوص سوژه، 
پیشنهادهای ژیژک در نظریه انتقادی است، 
های  اندیشه  کتاب  این  در  است.  متمرکز 
مایرس  توسط  مند  نظام  به صورتی  ژیژک 

مرتب شده است.

به برهوت حقیقت خوش آمدید عنوان کتابی 
است از اسالوی ژیژک ترجمه فتاح محمدی 
که حاوی دیدگاه ها و بحث های مختلفی است 
و  تحوالت  ویژه  به  سیاست  ی  عرصه  در 
یازدهم  از جمله حادثه  امروز،  وقایع جهان 
القاعده،  گروه  و  تروریسم  ظهور  سپتامبر، 
مناطق  و  خاورمیانه  در  آمریکا  ی  مداخله 
دیگر، که بر اساس فلسفه سیاسی معاصر و 

با دیدگاه انتقادی نگاشته شده است.

کتاب  انتقادی،  گران  اندیشه  مجموعه  از 
اسالوی ژیژک نوشته تونی مایرز و ترجمه 
قالب  احسان نوروزی به بررسی سوژه در 
و  جنسیتی  ایدئولوژیک،  مدرن،  پسا  های 
که  است  پرداخته  ژیژک  منظر  از  قومی 
متن  در  که  را  هایی  حقیقت  کند  می  تالش 
زندگی و روابط اجتماعی ناخوانا می شوند، 
مرئی کند و با بیان این حقیقت ها شوق تفکر 
درباره مسائل مهم روزگار ما را بیدار می 

کند.

آنچه همیشه می خواستید درباره لکان بدانید 
اما می ترسیدید از هیچکاک بپرسید عنوان 
سه  با  همراه  ژیژک  ویراسته  است  کتابی 
های  فیلم  کاوی  روان  درباره  وی  از  مقاله 
این  تفکر ژیژک در  آلفرد هیچکاک. روش 
کتاب دیالکتیکی است و فیلم های هیچکاک 
و  مدرنیسم  رئالیسم،  ی  دوره  سه  در  را 
پست مدرنیسم مورد بررسی قرار می دهد. 
فلسفی  آثار  همچون  ژیژک،  سینمایی  آثار 
این کتاب ژیژک سوژه  اند. در  او، سیاسی 
می  جو  و  جست  هیچکاک  در  را  دکارتی 
های  فرم  تکرار  با  هیچکاک  که  چرا  کند 
سازد  می  عیان  را  روایی  بستار  داستانی، 
و این بستار روایی است که می تواند نقش 
ایدئولوژی را در یک متن فهرست کند. بنا 
بر نظر ژیژک در این کتاب، ایدئولوژی با 
نامرئی کردن ضرورت ساختاری نهفته در 
رابطه خیر و قانون، این توهم را به وجود 
می آورد که ما در انتخاب آزادیم. از منظر 
ژیژک، بزرگترین خطر هم همین است که 
با ارائه مفهوم انتخاب آزاد، جبر نظم نمادین 

ایدئولوژیک را نادیده می گیرند.

کتاب هنر امر متعالی مبتذل نوشته اسالووی 
درباره  اسالمی  مازیار  ترجمه  و  ژیژک 
است  لینچ  دیوید  ی  گمشده  بزرگراه  فیلم  ی 
فیلم  نظریه  چارچوب  از  ژیژک  آن  در  که 

و  کند  سیاست  و  اخالق  در  و  رفته  فراتر 
متعالی  امر  کتاب هنر  کند. ژیژک  کاو می 
مبتذل را با این جمله از لنین آغاز می کند 
که از ذکاوت دشمنان با هوش می توانیم به 
ضعف های اساسی مان بصیرتی کامل پیدا 
این  در  ژیژک  عمده  های  دلمشغولی  کنیم. 
کتاب، بر سر لذایذ مکشوف ناشده لنین است. 
اجحاف  حقش  در  ژیژک  نظر  از  که  کسی 
شده است. تفسیری که ژیژک در کتاب هنر 
گمشده  بزرگراه  فیلم  از  مبتذل  متعالی  امر 
دیوید لینچ ارائه می دهد، نوعی فرا روی از 
است که جامعه  ایدئولوژیکی  پردازی  خیال 

کاپیتالیستی معاصر را اشباع کرده است.

الکان – هیچکاک عنوان کتاب دیگر ویراسته 
ی اسالوی ژیژک است که مازیار اسالمی 
ویراستار فارسی آن است. این کتاب مجموعه 
از  گروهی  تفسیرهای  و  ها  تحلیل  از  ای 
اسلوونی  پردازان مکتب  متفکران و نظریه 
به همراه منتقدان نسل سوم که گرایش الکانی 

را در نقد فیلم دنبال می کنند، است.

اسالمی  مازیار  توسط  که  سینما  کتاب 
گردآوری و ویرایش شده است، مقاله ای از 
اسالوی ژیژک را در بر دارد با عنوان کلیت 
و استثنای آن: در نقد پست تئوری که توسط 
صالح نجفی ترجمه شده است. در این مقاله 
گرایش پست تئوری به کار حرفه ای محض 
بر اثر میل مفرط به کناره گیری از عرصه 

سیاست اشاره دارد.

کتاب گشودن فضای فلسفه نوشته گلین دالی 
در بر گیرنده ی پنج گفت و گو با اسالوی 
پیش  با  محمدی  گل  مجتبا  ترجمه  و  ژیژک 
ی  حوزه  در  متنوع  های  موضوع  کشیدن 
فلسفه، روان کاوی، سیاست و فرهنگ سعی 
دارد از خالل گفت و گو با ژیژک، گشایشی 
کتاب  او.  های  اندیشه  به  ورود  برای  باشد 
مشتمل بر فصول زیر است: گشودن فضای 
مدرنیته،  های  سوژه  عقل،  جنون  فلسفه، 
می  رخ  ها  معجزه  و  ناپذیر  مدارا  و  مدارا 

دهند.

قانون و خشونت عنوان کتاب دیگری است 
که در آن مقاله وجه وقیح حقوق بشر نوشته 
اسالوی ژیژک و ترجمه مازیار اسالمی آمده 
است. سیاست در این کتاب اساساً شکاف یا 
کنش بر سازنده ی نهفته در درون خشونت و 

قانون فرض گرفته شده است.

ترجمه  واقعی  های  اشک  از  وحشت  کتاب 
فتاح محمدی از روی مجموعه ای از درس 
ژیژک  اسالوی  که  است  برآمده  گفتارهایی 
ارائه کرده است. این کتاب به بحث مربوط 
به مابعد نظریه و شناخت گرایی از طریق 
بر  کیلوفسکی  کریستف  های  فیلم  بررسی 

پردازد.  می  طبقاتی  آگاهی  و  مبارزه  بنیان 
به طور مثال در بخش اول این کتاب تحت 
عنوان امرکلی: بار دیگر دوخت، از طریق 
ی  نظریه  بعد  ما  با  انتقادی  گوی  و  گفت 
داده شود  نشان  شناخت گرا تالش می شود 
ی  مبارزه  پایگاه  کیسلوفسکی،  آثار  چگونه 
طبقاتی در هنر می باشند. هدف ژیژک در 
کتاب وحشت از اشک های واقعی این است 
که به آثار کیسلوفسکی رجوع کند تا به کار 

و نظریه بپردازد.

ژیژک  اسالوی  کتاب  عنوان  نگریستن  کژ 
ترجمه مازیار اسالمی و صالح نجفی است. 
امر  کوشد ساحت  کتاب می  این  در  ژیژک 
بین  این  در  و  بپروراند  را  الکانی  واقعی 
پیش  را  هیچکاک  درباره  تازه  رهیافت  سه 
می کشد و هم چنین از نظریه متاخر الکان 
چند  هایی  گیری  نتیجه  تا  گیرد  می  بهره 
سیاست عرضه  و  ایدئولوژی  در خصوص 
مفهوم سازی  برای  ای  تازه  راه  کند. سپس 
پست  و  مدرنیسم  میان  گسست  ی  درباره 
مدرنیسم پیشنهاد می کند. کتاب با تحلیلی از 
پارادوکس های درونی مفهوم دموکراسی به 

پایان می رسد.

ارنستو  دیالوگ  پوپولیسم  ستایش  در  کتاب 
الکالئو و اسالوی ژیژک ترجمه محمد ایزدی 
به کتاب  نقد ژیژک  از  پیما  و عباس ارض 
عقل پوپولیستی آغاز می شود. علیه وسوسه 
پوپولیستی و جالب بود … مقاله های ژیژک 

را در این کتاب تشکیل می دهند.

کتاب دیگر منتشر شده که در آن مقاله ای از 
اسالوی ژیژک منتشر شده است، ایدئولوژی 
نولیبرال نام دارد. ژیژک در مقاله مقاومت 
تسلیم است، به نقد مبانی فکری نولیبرالیسم 
به عنوان ایدئولوژی ای تقلیل گرا می پردازد 
فرو  پی  در  ایدئولوژی  این  است  معتقد  و 
کاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی 
است. گردآوری و ترجمه مقاله ها به عهده 

پرویز صداقت است.

است  دیگری  کتاب  ایدئولوژی«  »عینیت 
منتشر  ایران  در  که  ژیژک  اسالوی  از 
است  کتابی  نخستین  کتاب،  این  است.  شده 
است و  منتشر کرده  انگلیسی  به  که ژیژک 
در عین حال نقش ماتریسی را دارد که آثار 
آن ریشه گرفته  از  به نحوی  ژیژک همگی 
اند. بنیان نظری تازه ای که ژیژک در این 
کتاب طراحی کرده است، بر گرفته شده از 
الگوهای ارنستو الکالئو و شانتال موفه در 
سوسیالیستی  استراتژی  و  هژمونی  کتاب 
خصلتی  جامعه  که  است  آن  بر  و  است 
اساساً  که  دارد  آمیز(  )خصومت  آنتاگونیسم 
بخش پذیر است و در رسیدن به یک بستار 
ابهام  رفع  ژیژک  باور  به  باشد.  می  ناتوان 
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موجود بر عنصر واالی ایدئولوژی متضمن 
وجود نوعی تالش فکری بود تا فرآیند ابهام 
گونه  هر  اما  آید.  عنصرحاصل  این  زدایی 
تالشی در جهت رفع ابهام به شکست منتهی 
می  اعاده  را  تخیلی  کلیت  یک  و  شود  می 
از  ایدئولوژی  عینیت  تشریح  برای  او  کند. 
میان  به  سخن  دموکراسی  تمثیل  و  مفهوم 
به  مفهوم  این  که  است  آن  بر  و  آورد  می 
لحاظ ایدئولوژیک خنثی است که گروه های 
مختلفی تالش برای رفع ابهام آن داشته اند، 
شده  ختم  شکست  به  ها  تالش  این  همه  اما 
است. بحث دیگر این کتاب ناظر بر ایده ای 
ژیژک  دارد.  ابداعی  جنبه  بیشتر  که  است 
در این کتاب مفهوم کاالی مارکس و مفهوم 
)مارکسیسم  آلتوسر  لویی  استیضاح  خطاب/ 
نام  و  کند  می  تلفیق  هم  با  را  گرا(  ساختار 
سمپتوم اجتماعی)Social Symptom( را 
بر آن می نهد. سمپتوم اجتماعی برای ژیژک 
راهی برای تحلیل گسترده تر جامعه شناختی 
به  بهروزی  علی  را  اثر  این  ترجمه  است. 

عهده داشته است.

لذت  خود  نشانگان  »از  کتاب  در  ژیژک 
ببرید!« ترجمه فتاح محمدی، به بسط مفهوم 
»دیگری بزرگ« می پردازد و معتقد است 
پنهانی ظاهر می  به صورت  عامل  این  که 
شود و رشته ها را به دست دارد و نمایش را 
از پشت صحنه اداره می کند. سپس ژیژک 
به ذکر مثال هایی از این دیگری بزرگ می 
پردازد: مشیت الهی در ایدئولوژی مسیحی، 

توطئه ی یهودی در نازیزم و غیره.

چشمی«  زیر  نگاه  پنج  »خشونت:  کتاب 
ترجمه علی رضا  نوشته اسالوی ژیژک و 
پاکنهاد، به مفهوم خشونت در فلسفه سیاسی 
ژیژک  گفته  به  دارد.  اختصاص  ژیژک 
خشونت سه شکل دارد: کنشگرانه )جنایت، 
ارعاب(، کنش پذیرانه )نژاد پرستی، نفرت 
پراکنی، تبعیض( و سیستمی )تأثیرات فاجعه 
اقتصادی و سیاسی(. ژیژک  نظام های  بار 
در این کتاب به بحث درباره خشونِت سرشته 
داری،  سرمایه  شدن،  جهانی  ذات  در  شده 

بنیادگرایی و زبان می پردازد.

ترجمه  ژیژک«  اسالوی  روایت  به  »سینما 
بنیان  بر  نقادانه  است  کتابی  نوری  سعید 
پنهان  مضامین  شناسایی  به  که  فیلم  تحلیل 
لینچ،  چاپلین،  هیچکاک،  آثار  روانکاوانه  و 
و  آیزنشتاین  کیشولوفسکی،  تارکوفسکی، 
دیگران از منظر اسالوی ژیژک می پردازد. 
این کتاب اولین کتاب منتشر شده از ژیژک 

در آغاز دهه ۹۰ خورشیدی است.

کتاب »تلی از تصاویر شکسته« ترجمه ی 
شهریار وقفی پور، یازده مقاله از زیگموند 
و  میلر  آلن  ژاک  ژیژک،  اسالوی  فروید، 
دیگران را شامل می شود. ژیژک در مقاله 
کتاب  این  های  مقاله  دیگر  ی خود همچون 
در  ناخودآگاه  ضمیر  مصمون  کنکاش  به 
شناخت بازگشت به فروید با اندیشه ی الکان 

می پردازد.

الزم به ذکر است طی سال های اخیر نزدیک 
های  نوشته  و  آثار  ی  درباره  مقاله  به صد 

ژیژک به فارسی منتشر شده است.

فروید زنده است!
اسالوی ژیژک .ترجمه: عباس ارض پیما

توضیح: مقاله حاضر در صفحه »اندیشه« روزنامه اعمتاد مورخ 6آبان به چاپ رسید، با جرح و تعدیل های عجیب وغریب بسیار! 
صرف اشاره به بعضی موارد حذف شدهـ  که گاه ویراستار حتی زحمت با معنا جلوه دادن جمالت را نیز به خود ندادهـ  نیاز به 
تقسیر و احیانا رمزگشایی کسل کننده عمل کرد روزنامه را منتفی می کند: حذف صفت »جنسی« که بخش اعظم مقاله را مهمل 
کرده است؛ حذف ترکیب »اعتراف گیرندگان مذهبی«؛ حذف جمله ای حاوی واژه »هولوکاست«؛ حذف یک پاراگراف درباره 
توان مقابله روان کاوی با گفتار مسلط امروز درباب »لذت«. نکته جالب توجه این است که حذف این موارد نه به دلیل داللت 
متنی که به خاطر هم پوشانی های حتت اللفظی فرامتنی بوده است، به بیان دیگر، مقاله بر جدول ایدئولوژیک حاکم قرار گرفته 

و کلمات ممنوعه به حنوی کامال مکانیکی خط خورده اند، بدوی ترین شکل سانسور!

نظری
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در سال های اخیر اغلب شنیده ایم که می گویند 
جدید  پیشرفت های  است.  مرده  روان کاوی 
در علوم مغزی سرانجام روان کاوی را در 
دادند،  قرار  داشت  تعلق  آن  به  که  مکانی 
تاریک اندیشانه  جست وجو های  انبارِی  در 
جوار  در  پنهان،  معنای  برای  پیشاعلمی  و 
خواب گزاران.  و  مذهبی  اعتراف  گیرندگان 
هیچ کس  میگوید  دوفرسن  تاد  که  که  چنان 
درباره  فروید  از  بیش  اندیشه  تاریخ  در 
اضافه  برخی  ـ  نبود  خطا  بر  بنیانها  همه 
خواهند کرد، به استثنای مارکس. سال گذشته 
»کتاب سیاه روان کاوی« از پی »کتاب سیاه 
خطاهای  همه  و  رسید  راه  از  کمونیسم« 
فروید  که  را  بالینی  دغل کاریهای  و  نظری 
فهرست  بودند،  شده  مرتکب  پیروان اش  و 
کرد. دست کم این گونه همه میتوانند هم بستگی 

محکم مارکسیسم و روان کاوی را ببینند.

را  روان کاوی  فروید  پیشتر،  سده  یک 
بیماری  »سه  به عنوان  خود  آنچه  جزو 
دانست.  بود،  کرده  توصیف  خودشیفتگی« 
نخست، کوپرنیک نشان داد که زمین به دور 
انسان ها  بدین ترتیب  و  می چرخد  خورشید 
محروم  کیهان  در  مرکزی شان  جایگاه  از 
شدند. سپس داروین نشان داد که ما محصول 
میان  در  ممتازمان  مکان  و  تکامل ایم 
جان داران از ما سلب شد. سرانجام فروید با 
ناخودآگاه  مسلط  و  برتر  نقش  کردن  آشکار 
نفس،  که  داد  نشان  روانی  فرایند های  در 
حتی سرور خانه خویش نیز نیست. امروزه 
حقارت  علمی  پیشرفت های  می رسد  به نظر 
ذهن صرفا  آورده اند:  به ارمغان  را  بیشتری 
احساس  و  هاست  داده  پردازش  ماشین  یک 
آزادی و استقالل ما تنها »توهم یک کاربر« 
دستاورد،  این  با  مقایسه  در  ظاهرا  است. 

روان کاوی محافطه کارانه تر بود.

به نظر  می شود؟  منسوخ  روان کاوی  آیا 
از  روان کاوی  باشد.  این طور  یقینا  می رسد 
الگوی  چون  می شود  منسوخ  علمی  لحاظ 
شناختی- عصب شناختی ذهن انسان جایگزین 
کلینیک های  در  است؛  شده  فرویدی  مدل 
مداوای  چون  می شود  منسوخ  روان پزشکی 
روان کاوانه در حال واگذار کردن عرصه به 
درمان دارویی و رفتاری است؛ و در جامعه، 
در مقیاسی گسترده تر، منسوخ می شود، چون 
رانه های  که  اجتماعی  هنجارهای  مفهوم 
افراد را سرکوب می کنند، در برابر  جنسی 
لذت گرایی امروز تاب نمی آورد. با این حال، 
نباید خیلی شتاب زده باشیم. شاید در عوض، 
باید پای بفشاریم که زمان روان کاوی، تازه 
از راه رسیده است. یکی از بن مایه های نقد 
فرهنگی محافظه کار امروز این است که در 
زمانه  سهل انگار ما کودکان از محدودیت ها 
بی بهره اند.  سفت وسخت  محرومیت های  و 
یک  از  و  کرده  مستاصل  را  آنها  امر  این 

می کشاند.  دیگر  افراط  کاری  به  افراط  کاری 
گونه ای  پایه   بر  قاطع  مرز  یک  ایجاد  تنها 
اقتدار نمادین ثبات و رضامندی را می تواند 
تخطی  از  که  رضامندی ای  کند،  تضمین 
برای  فروید  می شود.  حاصل  ممنوعیت  از 
ناخودآگاه  در  نفی  عمل کرد  شیوه ی  توضیح 
بازگویی  از  پس  بیماران اش  از  یکی  تفسیر 
نقل  را  ناشناس  زنی  درباره  خود  خواب 
می کند: »زنی که در خواب دیدم هرکه باشد 
مطمئنا مادرم نیست«. برهانی روشن برای 
برای  بود.  بیمار  مادر  همان  زن  که  فروید 
سرشت نمایی بیمار نوعِی، امروز چه راهی 
همین  به  او  واکنش  کردن  تصور  از  بهتر 
خواب: »زنی که در خواب دیدم هر که باشد 

مطمئنا یک ربطی به مادرم دارد!«

رفته  انتظار  روان کاوی  از  سنتی  به طور 
موانع  بر  تا  سازد  قادر  را  بیمار  که  است 
به هنجار چیره  به رضایت جنسِی  دست یابی 
یک  پیش  شوی  ارضا  نمی توانی  اگر  شود: 
روان کاو برو، او به تو کمک خواهد کرد تا 
از شر بازدارنده های ات خالص شوی. حال 
که از هرسو با فرمان »لذت ببر!« بمباران 
نحو  به  باید  روان کاوی  شاید  می شویم، 
دیگری نگریسته شود، به عنوان تنها گفتمانی 
که در آن شما مجاز به لذت نبردن هستید: نه 
»مجاز نبودن به لذت بردن«، بلکه رهاشده 

از فشار لذت بردن.

این دگرگونی پارادوکسیکال در نقش تفسیر 
مورد  از  روشن تر  هیچ کجا  در  روان کاوانه 
فروید  نظریه   از  عرفی  فهم  نیست.  رویاها 
درباب رویا این است که رویا تحقق خیالی 
به  که  است  شده  مهار  ناخودآگاه  میل  یک 
عمل  جنسی  طبیعت  یک  از  قاعده ای  مثابه 
می کند. فروید در ابتدای کتاب تفسیر رویا، 
درباره  خودش  رویای  از  مفصل  تفسیری 
این  دهد.  می  دست  به  ایرما«  »تزریق 
تفسیر به نحوی شگفت انگیز یادآور لطیفه ای 
»آیا  است:  شوروی  حکومت  دوران  از 
رابینویچ در بخت آزمایی ایالتی یک ماشین 
نو برد؟« » در اصل بله، برنده شد. فقط نه 
یک ماشین، یک دوچرخه، نو هم نبود، کهنه 
بود، برنده هم نشد، آن را دزدید!« آیا رویا، 
آشکارگی میل جنسِی ناخودآگاه فرد رویابین 
است؟ در اصل، بله. با این حال، در رویایی 
که فروید برای تشریح نظریه ی خود درباب 
نه  و  است  جنسی  نه  او  میل  برگزید،  رویا 
ناخودآگاه، و به عالوه، این میل اصال به او 

تعلق ندارد.

ایرما  بیمارش  و  فروید  مکالمه  با  رویا  این 
به علت  او  مداوای  موفقیت  عدم  درباره ی 
عفونت ناشی از تزریق شروع می شود. در 
و  شده  نزدیک  او  به  فروید  گفت وگو،  حین 
می کند.  وارسی  را  او  دهان  درون  دقت  با 

و  زخم ها  از  ناخوشایند  منظره ای  با  او 
استخوان های  شبیه  پیچ درپیچ  ساختارهایی 
ناگهان  لحظه  این  در  می شود.  روبرو  بینی 
وحشت به کمدی تبدیل می شود. سه پزشک، 
از دوستان فروید، که نام یکی از آن ها اتو 
است، ظاهر شده و با زبانی شبه حرفه ای و 
مضحک شروع می کنند به بر شمردن علل 
اگر  ایرما.  احتمالی )و مانعه الجمع( عفونت 
کسی مقصر بوده باشد، در خواب باید برمال 
شود، او کسی نیست جز اتو، چون او بود که 
نتیجه  پزشک ها  داد:  انجام  را  ایرما  تزریق 
انجام  با بی دقتی  نباید  می گیرند که »تزریق 
بوده است«.  آلوده  می شد و احتماال سرنگ 
پس »اندیشه  پنهاِن« هم بسته  خواب نه جنسی 
است و نه ناخودآگاه، بلکه همان آرزوی کامال 
آگاهانه فروید برای تبرئه کردن خود در قبال 
ناکامی مداوای ایرما است. چگونه این امر 
با این تز که رویاها آشکارکننده  امیال جنسی 

ناخودآگاه هستند سازگار می شود؟

ضروری  مهم  تصحیح  یک  جا  این  در 
رویا،  برانگیزاننده   ناخودآگاِه  میل  است. 
صرفا اندیشه  پنهان در رویا، که به محتوای 
بلکه  نیست،  می شود،  ترجمه  صریح اش 
که خود را  است  دیگری  ناخودآگاه  آرزوی 
به واسطه  رویا – کار بر رویا حک می کند، 
پروسه ای که از خالل آن اندیشه  پنهان به فرم 
صریح رویا تغییر شکل می دهد. پارادوکس 
ما  دارد:  قرار  همین جا  در  کار   – رویا 
و  خالصی ناپذیر  اندیشه ای  از  می خواهیم 
آگاهیم رها شویم،  بدان کامال  آزاردهنده که 
پس آن را تغییر شکل داده و به خط تصویری 
)هیروگلیف( رویا ترجمه می کنیم. در حالی 
است  شکل  تغییر  این  به واسطه   درست  که 
رویا  در  را  خود  بنیادی تر  بسیار  میلی  که 
و  ناخودآگاه  میل  همان  می کند،  رمزگذاری 

جنسی.

فروید  چیست؟  فروید  رویای  غایی  معنای 
بر  می دهد  ارائه  خودش  که  تحلیلی  در 
رویا – اندیشه متمرکز می شود، بر آرزوی 
در  بودن  بی تقصیر  برای  خود  »سطحی« 
مداوای ایرما. با این حال، در جزئیات تفسیر 
ژرف تر  انگیزه های  بر  مبنی  اشاراتی  او 
وجود دارد. رویای مواجهه با ایرما فروید را 
یاد زنان متعدد دیگر می اندازد. آزمایش  به 
دهانی یادآور بیمار دیگری است، یک معلم 
سرخانه که وقتی درون دهان اش را نگریسته 
بود »تصویری از یک زیبایی نوشکفته« را 
به  نظرش آورده بود. موقعیت ایرما نسبت به 
پنجره، او را به یاد »زنی از دوستان صمیمی« 
ایرما می اندازد که نسبت به او »نظر بسیار 
مساعدی« داشت؛ االن که به او فکر می کند، 
»مطمئن است که آن خانم نیز دچار هیستری 
او را  بود«. دلمه ها و استخوان های دماغی 
به یاد استفاده خودش از کوکایین برای کاهش 
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زن  به یاد  همچنین  می اندازد،  مخاطی  تورم 
بیماری که، طبق نمونه  خود فروید، »دچار 
مرگ وسیع بافت های غشای مخاطی« شده 
یادآور  دکترها  از  یکی  با  مشورت اش  بود. 
زمانی است که مداوای فروید در مورد یک 
زن بیمار منجر به »مسمومیتی شدید« و در 
هم نام  زن  آن  بود؛  شده  بیمار  مرگ  نتیجه  
دختر بزرگ اش بود، ماتیلدا. میل ناخودآگاه 
رویا همانا آرزوی فروید برای »پدر ازلی« 
که  را  زنانی  همه  که  پدری  است،  بودن 
ایرما در رویا تجسم بخش آنهاست در اختیار 

خویش دارد.

عیان  نیز  را  دیگر  معمایی  رویا  این  اما 
می کند: رویا آشکارکننده  میل کیست؟ تفاسیر 
حقیقی  انگیزه  که  برآن اند  به وضوح  اخیر 
و  هم کار  تبرئه  به  فروید  میل  رویا  پس  در 
و  مسوولیت  از  فلیس،  نزدیک اش،  دوست 
تقصیر است. این فلیس بود که در خصوص 
نهفته  میل  و  کرد،  اهمال  ایرما  بینی  عمل 
در  که  فروید  خود  تبرئه  در  نه  خواب  در 
این  در  که  کسی  است،  دوست اش  تبرئه 
می شود  فرض  که  »سوژه ای  همان  مورد، 
رویا،  او.  انتقاِل  ابژه   بود،  فروید  می دانِد« 
آروزی فروید را درباب این که فلیس مسوول 
ناکامی درمان نبود، این که او فاقد دانش نبود، 
دراماتیزه می کند. رویا، میل فروید را نمایان 
می کند، اما فقط تا آن جا که میل او پیشاپیش 

همان میل دیگری )فلیس( است.

به نحوی  فروید  پاسخ  می بینیم؟  رویا  چرا 
رویا  غایی  کارکرد  است:  ساده  گول زننده 
ماندن  خواب  در  به  رویا بین  ساختن  قادر 
آن  با  رابطه  در  اغلب  پاسخ  این  است. 
نوعی  آنها  در  که  می شود  تفسیر  رویاهایی 
ما  ـ  مثل سروصدا  ـ  بیرونی  آزارنده  عامل 
چنین  در  می کند.  تهدید  شدن  بیدار  به  را 
فورا وضعیتی را تصور  وضعیتی رویابین 
خود  در  را  بیرونی  محرک  این  که  می کند 
ادغام  کند و در نتیجه برای مدت طوالنی تری 
می تواند بخوابد؛ هنگامی که محرک بیرونی 
خواب  از  سرانجام  او  شود،  شدید  بسیار 
بیدار می شود. آیا به راستی همه چیز به همین 
سرراستی است؟ در مثال مشهور دیگری از 
فرسوده،  و  پدری خسته  رویا،  تفسیر  کتاب 
که پسر جوان اش به تازگی مرده، در خواب 
شعله های  میان  در  که  می بیند  را  فرزندش 
آتش در کنار تخت خواب او ایستاده است و 
می کند: »پدر،  را زمزه  ترسناک  سرزنشی 
نمی بینی که دارم می سوزم؟« اندکی بعد پدر 
از خواب می پرد و متوجه شمعی می شود که 
روی کفن پسر مرده اش افتاده است. او، در 
خواب، بوی دود را احساس کرده و تصویر 
پسر در حال سوختن را منضم خواب خود 
کند.  طوالنی تر  را  خواب اش  تا  بود  کرده 
که  بود  پریده  خواب  از  به این دلیل  پدر  آیا 

بود  شده  حدی  از  شدیدتر  بیرونی  محرک 
شود؟  گنجانده  رویا  سناریوی  در  بتواند  که 
یا برعکس، پدر آن رویا را برای طوالنی تر 
کردن خواب اش ساخت، اما آنچه در رویا با 
خود  از  تحمل ناپذیرتر  بسیار  شد  مواجه  آن 
واقعیت بیرونی بود، در نتیجه از خواب پرید 

تا به واقعیت بگریزد.

در هر دو رویا مواجهه ای تروماتیک وجود 
در  فرزند  تصور  ایرما،  گلوی  دارد)منظره  
حال سوختن(؛ اما در رویای دوم، رویابین در 
لحظه  این مواجهه از خواب بیدار می شود، در 
حالی که در رویای اول، هراس تا سررسیدن 
فهم  کلید  توازی،  این  می یابد.  ادامه  دکترها 
نظریه فروید درباره رویا را به ما عرضه 
می کند. درست همان طورکه بیدار شدن پدر 
در رویای دوم همان کارکردی را دارد که 
تغییر وضعیت ناگهانی در رویای اول ]تبدیل 
شدن هراس به کمدی[، واقعیت روزمره نیز 
ما را قادر می سازد تا از مواجهه با ترومای 

حقیقی طفره رویم.

به زعم آدورنو معنای شعار نازی ها »آلمان، 
بیدار شو!« در واقع باژگونه است: اگر به 
به  پاسخ می دادید، می توانستید  این فراخوان 
دیگر،  دهید)به عبارت  ادامه  رویا  و  خواب 
آنتاگونیستی  واقعیت  با  شدن  درگیر  از 
از  بند  نخستین  در  کنید(.  اجتناب  جامعه 
لوی،  پریمو  نوشته  »بیدارباش«،  شعر 
اجباری،  کار  اردوگاه های  از  نجات یافته ای 
زندگی در اردوگاه را به یاد می آورد، او در 
خواب رویاهای پر شوری درباره  بازگشت 
به خانه، غذا خوردن و نقل داستان اش برای 
فرمان  با  ناگهان  که  می دید،  خود  بستگان 
که  می پرید  خواب  از  لهستانی  کاپوی  یک 
دوم،  بند  در  شو!«(.  )»بلند   !Wstawac
است، سیر  در خانه  او  و  یافته  پایان  جنگ 
غذا خورده، داستان اش را برای خانواده اش 
بازگو کرده، که ناگهان خیال می کند دوباره آن 
فریاد را می شنود، Wstawac! . وارونگی 
رابطه  میان رویا و واقعیت از بند اول تا بند 
دوم بسیار مهم است. مضمون صوری آنها 
یکسان است ـ منظره ای خانوادگی و دل پسند 
با فرمان »بلند شو!« گسیخته می شود ـ اما 
در بند اول، رویا به وسیله دستور بیدارباش 
دوم،  بند  در  که  حالی  در  می شود،  گسیخته 
واقعیت توسط فرمانی خیالی از هم می گسلد. 
تفسیر رویا  کتاب  از  دوم  مثال  بتوانیم  شاید 
بدانیم،  هولوکاست  بازمانده   به  متعلق  را 
مرده  کوره   از  پسرش  نجات  از  ناتوان  او 
سوزی، با سرزنش فرزندش مواجه می شود: 

»پدر، نمی بینی که دارم می سوزم؟«

در »جامعه  نمایش« کنونی، که در آن، آنچه 
می کنیم  تجربه  روزمره  واقعیت  به عنوان 
از  ساخته شده  واقعیت  بیشتر شکل  و  بیشتر 

بصیرت های  می گیرد،  خود  به  را  دروغ 
فروید ارزش حقیقی خود را نشان می دهند. 
بگیرید  نظر  در  را  کامپیوتری  بازی های 
می کنند،  خود  مسحور  را  ما  از  بعضی  که 
روان رنجور  ناتواِن  فرد  یک  که  بازی هایی 
را قادر می سازند تا در شخصیت یک نرینه  
کتک  را  دیگر  مردهای  رود،  فرو  متجاوز 
کام  زنان  از  خشونت آمیز  به نحوی  و  بزند 
بگیرد. به سهولت می توانیم فرض کنیم که این 
فرد ناتوان برای فرار از واقعیت کرخت و 
عاجزانه اش به فضای مجازی پناه می برد. اما 
شاید این بازی ها حرف بیشتری برای گفتن 
بازی،  حین  اگر،  می شود  چه  باشند.  داشته 
من درون منحرف و لجام گسیخته شخصیت 
خود را به وضوح بیان  کنم، درونی که به دلیل 
ممانعت های اخالقی ـ اجتماعی نمی توانم در 
زندگی واقعی به آن جامه عمل بپوشانم؟ آیا 
»واقعی تر  حدی  تا  من  مجازی  شخصیت 
از واقعیت نیست«؟ آیا این دقیقا بدین خاطر 
نیست که من می دانم این »فقط یک بازی« 
است و در آن همه کارهایی را که هیچ  گاه در 
دنیای واقعی قادر به انجام آنها نیستم می توانم 
انجام دهم؟ در این معنای دقیق، همان طورکه 
مانند  حقیقت  ساختار  داشته،  بیان  لکان 
امری تخیلی است: گاه آنچه در رویا آشکار 
می شود، حتی در رویاپردازی های روزانه، 
حقیقتی است که واقعیت اجتماعی، خود، بر 
این  جا  می شود.  نهاده  بنا  آن  مبنای سرکوب 
مهم ترین درس کتاب تفسیر رویا نهفته است: 
واقعیت برای کسانی است که نمی توانند رویا 

را تاب بیاورند.

منبع:

 London Review of Books,
۲۰۰۶ May ۲۵ ,۱۰ .No ,۲۸.Vol
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نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو

اسالوی ژیژک . مترجم: پرویز صداقت

اشاره  مترجم: اسالوی ژیژک، روانکاو، فیلسوف و جامعه شناس 59 ساله اهل اسلوونی اکنون یکی از مهم ترین نظریه پردازان 
دنیای معاصر به شمار می رود و در سال های گذشته نفوذ وی در میان محافل دانشگاهی و روشنفکری به حنو روزافزونی گسترش 
یافته است. او اکنون خود را روانکاو و فیلسوفی معتقد به ماتریالیسم دیالکتیکی می خواند و آخرین کتاب خود »در دفاع از 
آرمان های ازدست رفته« که سال گذشته منتشر شد، از ایده رهایی جهان شمول دفاع می کند. در مقاله حاضر، وی به کوتاهی 
و به شکل درخشانی، ماهیت نظام مبتنی بر بازار، یعنی ماهیت نگرورزانه speculative آن را نشان می دهد و با تاکید بر 

بی طرف نبودن نظام بازار آزاد، بحث می کند که این نظام همواره در بند و سیطره تصمیمات سیاسی بوده است.
که:  است  آن  کرده،  تاکید  آن  فعاالن  از  یکی  چنان که  جاری،  مالی  سقوط  به  واکنش  زمینه  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
»هیچ کس واقعا منی داند که چه باید کرد«. علت این است که »انتظارات« بخشی از این بازی است: اینکه چطور بازار به 
یک نوآوری پاسخ می دهد، نه تنها بدان بستگی دارد که چقدر بانکداران و معامله گران به آن نوآوری واکنش نشان می دهند، 
بلکه از آن بیشتر اینکه آنها فکر می کنند دیگران چقدر به آنها اعمتاد می کنند. کینز، بازار سهام را با صحنه رقابتی مقایسه 
کرد که شرکت کنندگان در آن باید چند دختر زیبارو را از میان یک صد تصویر انتخاب کنند: »مسئله، انتخاب کسانی نیست 
که براساس قضاوت شخصی از همه زیباترند، حتی انتخاب آنانی هم نیست که بنابر میانگین نظرات، زیبا ترند. ما به مرحله 
سومی رسیده ایم که در آن باید هوش خود را صرف آن کنیم که پیش بینی کنیم، »میانگین آرا« انتظار دارد »میانگین آرا« چه 
باشد«. ما ناگزیریم انتخاب کنیم، بدون داشنت دانشی که ما را قادر به تصمیم گیری سازد؛ یا چنان که جان گری گفته است، 

»ناگزیریم چنان زندگی کنیم که گویی آزادیم«.

اجماع  که  نوشت  اخیرا  استیگلیتز  جوزف 
روزافزونی میان اقتصاددانان وجود دارد که 
موثر  پالسون  برنامه  بر  مبتنی  نجات  طرح 
نخواهد بود، اما »برای سیاستمداران محال 
است که در چنین بحرانی دست به هیچ کاری 
نزنند. بنابراین باید موافقت نامه ای را بستاییم 
خاص،  منافع  از  است  مسموم  آمیزه ای  که 
اقتصاد گمراه و ایدئولوژی های  دست راستی 
به شکلی،  می تواند،  و  بحران،  این  زاینده 
یا  ـ  است  موثر  که  کند  تولید  نجاتی  برنامه 
شکست آن خطر چندانی در بر ندارد«. حق 
بر  موثری  به شکل  بازارها  زیرا  اوست؛  با 
باورها مبتنی هستند )حتی باورهایی درباره 
باورهای مردم(، اینکه بازار چگونه به طرح 
نتایج  به  نه تنها  دهد،  نشان  واکنش  نجات 
کارایی  به  بازارها  باور  به  که  آن،  واقعی 
می تواند  نجات  طرح  دارد.  بستگی  برنامه 
موثر باشد، هرچند به لحاظ اقتصادی درست 

نباشد.

جورج  سخنرانی های  میان  بسیاری  شباهت 
سخنرانی های  و  بحران،  آغاز  از  بعد  بوش 
۱۱سپتامبر  از  بعد  مردم،  به  خطاب  وی، 
در  به  وی  مقطع،  دو  هر  در  دارد.  وجود 
خطر قرار گرفتن شیوه آمریکایی زندگی و 
ضرورت اقدام سریع و قاطع برای مقابله با 
تعلیق  بر  وی  دوبار  هر  کرد؛  اشاره  خطر 
آمریکایی)تضمین  ارزش های  از  بخشی 
به  بازار(،  سرمایه داری  فردی،  آزادی 

منظور حفظ همان ارزش ها، اشاره کرد.

مردم وقتی با فاجعه ای مواجه می شوند که ما 
در برابر آن هیچ کار حقیقی انجام نمی دهیم، 
گیج و گنگ می گویند، »حرف نزن، کاری 
دست  حد  از  بیش  ما  اخیرا  شاید  بکن!« 
به  که  است  آن  وقت  شاید  می زنیم.  کار  به 
عقب برگردیم، فکر کنیم و چیز درست را 
»بگوییم«. درست است؛ ما اغلب از انجام 
را  کار  آنکه  جای  به  می کنیم،  کار صحبت 
انجام دهیم – اما گاهی ما کارهایی می کنیم 
مانند  کنیم.  از گفتن و فکر کردن پرهیز  تا 
برابر  در  روکردن سریع ۷۰۰میلیارد دالر 
این  که  بیندیشم  آنکه  جای  به  مسئله،  یک 
بیست وسوم  در  شد.  پدیدار  چطور  مسئله 
سپتامبر، سناتور جمهوریخواه، جیم بانینگ، 
برنامه خزانه داری آمریکا برای بزرگ ترین 
را،  بزرگ  رکود  زمان  از  مالی  نجات 
زیان ها  باید  کسی  خواند:  »غیرآمریکایی« 
که  را  آنانی  باید  یا  ما  بگیرد.  برعهده  را 
عواقب  مسوول  گرفته اند،  غلط  تصمیمات 
کارشان بدانیم، یا می توانیم مشکالت آنان را 
کاری  دقیقا  این  و  دهیم.  تسری  دیگران  به 
است که خزانه داری انجام می دهد: مشکالت 
مالیات  پرداخت کنندگان  به  را  وال استریت 
نجات گسترده راه حل  این  تسری می دهد… 
نیست، سوسیالیسم مالی است و غیرآمریکایی 
است. بانینگ نخستین کسی بود که در سطح 
عمومی، دلیل شورش جمهوریخواهان علیه 

رد  آن  اوج  که  کرد  ارائه  را  نجات  برنامه 
مقاومت،  این  بود.  سپتامبر   ۲۹ در  طرح 
براساس »جنگ طبقاتی« وال استریت علیه 
ما  چرا  بود.  شده  عادی صورت بندی  مردم 
برعهده  را  )وال استریت(  آنها  مسوولیت 
معمولی  وام گیرندگان  دهیم  اجازه  و  بگیریم 
)در میان مردم عادی( هزینه آن را پرداخت 
کنند؟ آیا این نمونه روشن آن چیزی نیست که 
 moral( »اقتصاددانان »مخاطرات اخالقی
که  است  ریسکی  این  می نامند؟   )hazard
زیرا  شده،  مرتکب  غیراخالقی  به طور  فرد 
در  آنها  از  دیگر  سازمانی  یا  قانون  بیمه، 
ممکن  رفتارشان  که  زیانی  هرگونه  برابر 
برای  می کند.  حمایت  باشد،  آن  عامل  است 
باشم،  بیمه آتش سوزی داشته  مثال، اگر من 
ممکن است احتیاط کمتری به خرج دهم )یا 
اگر آنها پول مرا برمی گردانند، حتی ]ممکن 
است[ اموالم را به آتش بکشم(. همین مسئله 
در مورد بانک های بزرگ هم صادق است 
که در برابر زیان های بزرگ از آنها حمایت 
حفظ  را  سودشان  می توانند  آنکه  حال  شده، 

کنند.

و  محافظه کار  جمهوریخواهان  انتقاد  این 
به  را  ما  باید  نجات،  برنامه  از  چپ گرایان 
در این باره  و راست  آنچه چپ  وادارد.  فکر 
بورس بازان  به  بی اعتنایی  دارند،  اشتراک 
از  که  است  بزرگی  شرکت های  مدیران  و 
اما  می برند،  سود  مخاطره آمیز  تصمیمات 

نظری
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برابر  آنان در  از  با »چتر نجات طالیی«، 
زمینه،  این  در  می شود.  حمایت  شکست ها 
رسوایی انرون در ژانویه ۲۰۰۲ را می توان 
جامعه  مفهوم  از  دانست  طنزآمیز  تعبیری 
که  کارمندی  صدها  بی تردید،  خطرپذیر. 
دادند،  دست  از  را  پس اندازهای شان  و  کار 
در برابر خطرات رها شده بودند و در این 
مسئله گزینه ای در پیش نداشتند. اما مدیران 
ارشدی که از خطرات آگاه بودند و فرصت 
مداخله  وضعیت  این  در  که  داشتند  را  آن 
معامله«   و »اختیار  نقدکردن سهام  با  کنند، 
خود، پیش از ورشکستگی توانستند ریسک 
خود را به حداقل برسانند. از این رو، درست 
است که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که 
می کند،  طلب  را  مخاطره آمیز  گزینه هایی 
اما این جامعه ای است که در آن قدرتمندان 
دیگران  و  دارند  اختیار  در  را  گزینه ها 

مخاطرات را انجام می دهند.

نجات، معیاری »سوسیالیستی«  برنامه  اگر 
معیاری  است؛  غریب  معیاری  است، 
فقرا  به  کمک  هدفش  که  سوسیالیستی 
است،  ثروتمندان  به  کمک  بلکه  نیست، 
وام گیرندگان.  نه  وام دهندگان،  به  کمک 
است  خوب  »سوسیالیسم«  می رسد،  به نظر 
اما  باشد.  سرمایه داری  خدمت  در  وقتی 
بطن ساختار  در  اخالقی«  اگر »مخاطرات 
این  مسئله  چه؟  باشد،  سرمایه داری  بنیادی 
رفاه  جداسازی  برای  راهی  هیچ  که  است 
مردم عادی از رفاه وال استریت وجود ندارد. 
آنچه  ]یعنی[  است؛  غیرانتقالی  آنها  رابطه 
برای  الزاما  است،  وال استریت خوب  برای 
صورتی  در  اما  نیست،  خوب  عادی  مردم 
که وال استریت خوب عمل نکند، مردم عادی 
قادر به بقا نیستند و این تفاوت، اولویت را به 

وال استریت می دهد.

 trickle( »فروبارشی«  متعارف  بحث 
طریق  )از  مجدد  توزیع  علیه   )down
این  آن(  جز  و  ترقی خواهانه  مالیات ستانی 
ثروتمندتر  را  فقرا  اینکه  جای  به  که  است 
این  می سازد.  فقیرتر  را  ثروتمندان  سازد، 
رویکرد که آشکارا ضدمداخله گرایانه است، 
جاری  مداخله  نفع  به  استداللی  عمل،  در 
دولتی دربردارد: اگرچه ما مایلیم وضع فقرا 
آنها ضدتولیدی  بهتر شود، کمک مستقیم به 
است، زیرا آنان عنصر پویا و مولد نیستند، 
تنها مداخله جایز، کمک به ثروتمندان است 
به طور  سودها  آن گاه  و  شوند  ثروتمندتر  تا 
می یابد.  گسترش  فقرا  میان  در  خودکار 
سرانجام  وال استریت،  به  کافی  پول  پرتاب 
اگر  می رساند.  نفعی  نیز  عادی  مردم  به 
می خواهید مردم عادی پولی برای کسب وکار 
با  ندهید،  پول  آنها  به  مستقیما  باشند،  داشته 
دادن وام به آنها کمک کنید. این تنها راهی 
است که رفاهی ذاتی خلق می کند ـ در غیر 

این صورت، دولت صرفا پول را در میان 
نیازمندان و به زیان کسانی که خلق ثروت 
می کنند، توزیع می کند. رد این خط استدالل 
به مثابه دفاعی ریاکارانه از ثروتمندان، خیلی 
مادامی  که  است  آن  مسئله  اما  است،  ساده 
حقیقتی  هستیم،  سرمایه داری  درگیر  ما  که 
در آن هست: فروپاشی وال استریت به مردم 
که  است  این رو  از  می رساند.  آسیب  عادی 
حمایت  نجات  طرح  از  که  دموکرات هایی 
چپ گرایانه شان  گرایش های  با  می کردند، 
در تناقض نبودند. تنها در صورتی می توان 
این  که  خواند  متناقض  را  دموکرات ها 
را  جمهوریخواه  پوپولیست های  پیش فرض 
بازار  اقتصاد  و  سرمایه داری  که  بپذیریم 
آزاد، امری مردمی و مربوط به طبقه کارگر 
است، درحالی که مداخالت، راهبرد طبقات 
باالیی برای بهره کشی از مردمی عادی است 

که سخت کار می کنند.

در مداخالت قدرتمند دولت در نظام بانکی و 
اقتصاد، به طور کلی اتفاق تازه ای نیفتاده است. 
خود سقوط نتیجه چنین مداخله ای است: وقتی 
در ۲۰۰۱ حباب صنایع دارای فناوری باال 
ترکید، تصمیم  گرفته شد که برای انتقال رشد 
به بخش مسکن، اعتبار اختصاص داده شود. 
در حقیقت، تصمیمات سیاسی مسوول بافت 
تصمیم گیری های اقتصادی بین المللی به طور 
کلی است. چندسال قبل، »گزارش سی ان ان 
درباره کشور مالی« واقعیت »بازار آزاد« 
بین المللی را روشن ساخت. دو پایه اقتصاد 
مالی، پنبه در جنوب و احشام در شمال بود 
و هردو به  این خاطر که قدرت های بزرگ 
همان قوانینی را نقض می کردند که این قدر 
تحمیل  سوم  جهان  کشورهای  بر  بی رحمانه 
مالی،  کشور  شدند.  مشکل  دچار  می کنند، 
تولید کننده پنبه ای با باالترین کیفیت است، اما 
هزینه ای که دولت آمریکا که برای حمایت از 
تولیدکنندگان پنبه خودش صرف می کند، از 
کل بودجه کشور مالی بیشتر است، بنابراین 
نگرانی چندانی از این بابت وجود ندارد که 
مالی قادر نباشد رقابت کند. در شمال کشور 
اروپاست؛  اتحادیه  گردن  به  تقصیر  مالی، 
به هر راس گاو  اروپا  اتحادیه  یارانه ای که 
است.  یورو   ۵۰۰ از  بیش  ساالنه  می دهد، 
وزیر اقتصاد مالی گفت: ما نیازی به کمک، 
یا مشاوره یا درس های شما درباره تاثیرات 
سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛ 
بازار  درباره  خودتان  قوانین  به  فقط  لطفا 
آزاد پایبند باشید، مشکالت ما تمام می شود. 
اینجا، مدافعان جمهوریخواه بازار آزاد کجا 
پیامد  مالی  فروپاشی  چون  هیچ جا،  هستند؟ 
آمریکا  برای  آن  معنای  که  است  چیزی 

»اولویت بخشیدن به کشورمان« است.

آزاد هیچ گاه  بازار  که  نشان می دهد  این همه 
ید  در  همواره  آن  عملیات  نیست:  بی طرف 

اختیار تصمیمات سیاسی است. مسئله اصلی 
نه«  یا  آری  دولتی  »مداخله  که  نیست  این 
بلکه این است که »چه نوع مداخله دولتی«. 
بر سر  مبارزه  است:  حقیقی  سیاست  این  و 
درباره  بحث  ما.  بر  حاکم  شرایط  تعیین 
به  مربوط  تصمیم گیری های  با  نجات  طرح 
ویژگی های بنیادی زندگی سیاسی و اجتماعی 
ما، حتی بسیج شبه مبارزه طبقاتی، سروکار 
حقیقتا  مسائل  از  بسیاری  همچون  دارد. 
سیاسی، این یکی تعصب آمیز نیست. موضع 
تخصصی »عینی« که صرفا باید کاربردی 
شود، وجود ندارد: فرد باید تصمیمی سیاسی 
سپتامبر، جان مک کین  بگیرد.بیست وچهارم 
و  کرد  معلق  را  خود  انتخاباتی  مبارزات 
که  است  آن  زمان  اکنون  که  ادعا  این  با 
اختالفات حزبی را کنار گذاریم، به واشنگتن 
وی  تمایل  نشانه  واقعا  ژست  این  آیا  رفت. 
به پایان سیاست تعصب آمیز، به منظور حل 
مسائل حقیقی ای است که همه ما را نگران 
به  »مک کین  این  خیر،  قطعا  است؟  کرده 
دقیقا  سیاست  است.  می رود«  واشنگتن 
مبارزه بر سر تعریف دامنه »خنثی« است 
کنارگذاشتن  برای  مک کین  پیشنهاد  چرا  که 
است،  سیاسی محض  خطوط حزبی، ژست 
پوشش  می کوشد  که  تعصب آمیز  سیاستی 
غیرمتعصبانه به خود بدهد: با تحمیل خود به 
عنوان صدای همه، چنین سیاستی، مخالفان 
تقلیل  خاص  منافع  کارگزاران  به  را  خود 
اوباما  با  حق  که  است  این رو  از  می دهد. 
بود که فراخوان مک کین برای عقب انداختن 
را  ریاست جمهوری  مناظره های  نخستین 
بحث  این  که سقوط،  کرد  اشاره  و  کرد  رد 
سیاسی را دامن می زند که چگونه دو نامزد 
ریاست جمهوری با بحران روبه رو می شوند 
انتخابات  در  است.  مبرم تر  همه چیز  از  که 
۱۹۹۲، کلینتون با شعار »این اقتصاد است« 
برنده شد. دموکرات ها نیاز دارند پیام تازه ای 
است«  سیاسی  اقتصاد  »این  کنند:  اختیار 
ایاالت متحد، نه کمتر، که بیشتر به سیاست 

نیاز دارد.

۱- این مقاله ترجمه ای است از:

zizek , Don‘t do just do some�
 thing, talk, London Review of

slavoi ۲۰۰۸ October ۹ ,Books

۱۹۸۴( john gary

۲. نظریه پرداز و منتقد سیاسی نئولیبرالیسم.

توزیع  نفع  به  نوکالسیک  استداللی   -۳
ثروت  آن،  براساس  که  درآمد  ناعادالنه  
پایین  طبقات  میان  به  به تدریج،  باال  طبقات 

رخنه می کند

منبع: کارگزاران
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 معنی تحت اللفظی توسعه عبارت است از 
های  کیفیت  از  گذار  بالنده،  حرکت  تغییر، 
نازل به عالی، ارتقا از کیفیت های ساده به 

بغرنج.
 )ما واژه توسعه را بکار می بریم و نه رشد، 

تکامل، تحول و غیره را.
با  توسعه است که  ما تصریح مقوله   هدف 
مقوله های یادشده نباید عوضی گرفته شود، 
و  دارند  هم  با  تنگاتنگی  پیوند  آنها  اگرچه 

گاهی مرز میان آنها سیال است. مترجم(
 به قول لنین، در تاریخ فلسفه و علوم منفرد 
دو نظر متفاوت در باره توسعه وجود دارد:

۱
بزرگتر  یا  و  کوچکتر  معنی  به  »توسعه   

شدن، به معنی تکرار
۲

 توسعه به معنی وحدت اضداد….

آن،  محرکه  نیروی  خودجنبی،  اول  نظر   
سرچشمه و انگیزه آن را نا دیده می گیرد و 
یا سرچشمه آن را نیروی خارجی )مثال خدا، 

سوبژکت و غیره( می داند.
معطوف  را  خود  اصلی  توجه  دوم  نظر   

شناخت سرچشمه خودجنبی می کند.«
 )کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۳۳۹(

I
مفهوم توسعه در فلسفه جهان باستان

 درک دیالک تیکی توسعه بصورت نطفه ای 
در آثار فالسفه جهان باستان، بویژه هراکلیت 

وجود داشته است.
الف

مفهوم توسعه در فلسفه هراکلیت
هراکلیت )۵۵۰ ـ ۴۸۰ ق. م.(
فیلسوف ماقبل سقراطی یونان

افق فلسفی هراکلیت:

تجربه و دانش
شدن و فنا شدن
وحدت و تضاد
کائنات و آتش
کلمه و روح

دولتشهر و حقوق مدنی
انسان و خدا
عقل و جهل

جمالت قصار:
در هیچ رودی نمی توان دو بار شنا کرد!

مبارزه، پدر همه چیزها ست!
و  تغییر  حرکت،  در  را  جهان  هراکلیت   
توسعه مدام می بیند و حرکت را به عنوان 
نیروی  و  سرچشمه  که  داند  می  خودجنبی 

محرکه آن مبارزه اضداد است.
 ب

نظری

تئوری توسعه

شین  میم  شین  برگردان  کالوس.  گئورگ  پروفسور   . کروبر  گونتر  پروفسور 
.دایره املعارف روشنگری
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مفهوم توسعه در فلسفه آناکسی مندر
 آناکسی مندر برای اولین بار، از توسعه در 

جهان جانوران سخن می راند:
 او می گوید:

 »انسانها از انواع دیگر موجودات پدید آمده 
اند.«

ت
مفهوم توسعه در پوتاگوریسم

 در فلسفه یونان باستان اما نظرات متافیزیکی 
)ضد دیالک تیکی( نیز مبنی بر انکار توسعه 

رایج بوده اند.
وار  دایره  حرکت  تئوری  ها  پوتاگوریست   
عام را تعلیم می دادند، که گویا همه چیز پس 
از گذشت چند سال معین به حالت اولیه خود 

برمی گردد.
پ

مفهوم توسعه در فلسفه امپدوکلس
فرم  از  زنده  موجودات  امپدوکلس  نظر  به   
های نازل ماده پدید نیامده اند، بلکه در نتیجه 
های  قسمت  و  اعضاء  تصادفی  پیوستن  بهم 
مختلف بدن که قبال هر یک بطور مستقل و 

جداگانه وجود داشته اند، پدید آمده اند.
 او توسعه را در تعویض بی پایان عشق و 

نفرت خالصه می کند.
II

مفهوم توسعه در فلسفه قرون وسطی
  در قرون وسطای فئودالی، در دوران رکود 
اقتصادی، اجتماعی و علمی، اندیشه توسعه 
بکلی به باد فراموشی سپرده می شود و جای 

آن را طرز تفکر متافیزیکی عمومی گیرد.
III

مفهوم توسعه در فلسفه عصر جدید
توسعه  و  آغازین  داری  سرمایه  پیدایش  با   
آن،  با  رابطه  در  و  مولده  نیروهای  توفانی 
پیشرفت شتابان علوم، اندیشه توسعه دوباره 

و بتدریج وارد صحنه می شود.
الف

مفهوم توسعه در فلسفه یاکوب بومه
یاکوب بومه )۱۵۷۵ ـ ۱۶۲۴(

عارف، فیلسوف و تئوسوف آلمانی
هگل او را »اولین فیلسوف آلمانی« می نامد.

نقاط مرکزی تفکر او:
یکسان انگاشتن طبیعت و خدا

پدیده  همه  در  گشتاور ضرور  بمثابه  تضاد 
های واقعیت عینی

روح  و  جسم  و  قلب  معرفتی  قوه  اهمیت 
)اصل زنانه(

لیاقت انسان به ازادی
 یاکوب بومه توسعه کاینات را ماهیتا بکمک 

افکار عرفانی ـ مذهبی و الشیمی توضیح می 
دهد.

ب
مفهوم توسعه در پانته ئیسم

)جوردانو  ئیستی  پانته  ـ  ماتریالیستی  تفکر   
معنی  به  را  توسعه  اسپینوزا(  و  برونو 

خودبالی یک اصل مادی اعالم می کند.
ت

مفهوم توسعه در فلسفه الیب نیتس
گوتفرید ویلهلم الیب نیتس )۱۶۴۶ ـ ۱۷۱۶(
دیپلومات،  دان،  ریاضی  دانشمند،  فیلسوف، 
شناس  کتاب  سیاستمدار،  مورخ،  فیزیکدان، 

و دکتر در حقوق دنیوی و کلیسائی
ایدئالیست عینی

روح یونیورسال زمانه خویش
الیب  را  خودبالی  تیکی  دیالک  اصل   
فرم  در  )البته  منادها  آموزش  در  نیز  نیتس 

ایدئالیستی آن( اعالم می کند:
فعال،  جوهرهای  از  عبارتند  مونادها   
ای  محرکه  به  مجهز  روحی  و  خودکوش 

درونی، برای رسیدن به کمال.
روند  در  )پیوست(  تداوم  بر  نیتس  الیب   
عدم  انکار  با  ولی  ورزد،  می  تأکید  توسعه 
توسعه،  روند  در  جهش  و  )گسست(  تداوم 
طریق،  بدین  و  کند  می  مطلق  را  پیوست 
درک  شالوده  به  را  )پیوست(  تداوم  اصل 
می  بدل  توسعه  از  متافیزیکی  یکسونگرانه 

سازد.
پ

مفهوم توسعه در فلسفه دکارت
رنه دکارت )۱۵۹۶ ـ ۱۶۵۰(

فیلسوف، ریاضی دان و عالم علوم طبیعی
از مؤسسین راسیونالیسم مدرن عصر جدید 

آغازین
نیز  کارتزیانیسم  را  او  راسیونالیستی  تفکر 

می نامند.
باور  مادرزاد  های  ایده  وجود  به  دکارت 

داشت.
 اندیشه توسعه در فرم گمانورزانه و مکانیکی 
آن برای اولین بار در کیهان شناسی دکارت، 
یعنی در عرصه علوم طبیعی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
 دکارت بر آن بوده که سیستم سیاره ها در 
تشکیل  )اتر(  فرم  بی  ماده  از  گردبادی  اثر 

یافته است.
ایمانوئل کانت )۱۷۲۴ ـ ۱۸۰۴(

برجسته ترین نماینده فلسفه کالسیک آلمان
اثر او تحت عنوان »انتقاد از عقل محض« 
فلسفه  آغاز  و  فلسفه  تاریخ  در  نقطه عطفی 

مدرن محسوب می شود.

فراگیر  دورنمای  زیر  های  زمینه  در  کانت 
نوینی به روی فلسفه گشوده است:

اتیک )انتقاد از عقل عملی(
استه تیک )انتقاد از قوه قضاوت(

فلسفه مذهب
فلسفه حقوق
فلسفه تاریخ

ث
 علیرغم وجود این گونه تصورات نطفه ای 
از اندیشه توسعه در نیمه اول قرن هجدهم، 
طبیعت شناسی مسلط، هنوز متافیزیکی )غیر 
نظریه  و  بود  غیرتاریخی(  و  تیکی  دیالک 
در طبیعت  ثبات مطلق  بر  مبتنی  آن  اصلی 

بود.
I

ضربه بر طبیعت شناسی متحجر
۱

شناسی  طبیعت  براین  کاری  ضربه  اولین   
متحجر بوسیله کانت فرود می آید:

»تاریخ  بنام  خود  ارزشمند  کتب  در  کانت   
و   )۱۷۵۵( درسال  طبیعت«  عمومی 
و  پیدایش  تئوری  ها«  کهکشان  »تئوری 
از  را  زمین  کره  و  شمسی  منظومه  توسعه 

مواد اولیه گازی شکل بنیاد می گذارد.
جهان  در  وقفه  بی  توسعهء  تئوری  اگرچه   
مادی در آغاز بدشواری کسب مقبولیت می 
کند، ولی جلوگیری قطعی از اشاعه آن دیگر 

امکان پذیر نمی گردد.
۲

کاسپر فریدریش ولف
کاسپر فریدریش ولف )۱۷۳۴ ـ ۱۷۹۴(

فیزیولوگ و مؤسس اتمولوژی مدرن آلمانی
 در اواسط قرن هجدهم، محقق علوم طبیعی 
بنام )کاسپر فریدریش ولف( نظریه خود را 
که بر مبنای مشاهدات مستدل بیشمار و ضمنا 
در رد تئوری اسکوالستیکی پره فرماسیون 
و  گیاهان  آن  بر  بنا  که  بود، مطرح ساخت 
موجودات  )تکامل(  توسعه  نتیجه  جانوران 
ساده اند و جنین نتیجه توسعه )تکامل( نطفه 

است.
۳

بوفون
محقق  سوی  از  او  نظر  همین  بعد  چندی   
مورد  بوفون  بنام  فرانسه  در  طبیعی  علوم 

تأیید قرار گرفت.
 بوفون اندیشه توسعه را در مورد کره زمین 

نیز بکار بست.
۴

لی یل
 لی یل در مخالفت با تئوری فاجعه کوویر 
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نظریه تغییر تدریجی زمین را مطرح ساخت.
۵

سن هیلر و گوته
 سن هیلر در آکادمی علوم فرانسه به مخالفت 
با تئوری کوویر مبنی بر تغییر ناپذیری انواع 
و »آفرینش چند باره« برخاست و گوته در 

آلمان از او حمایت کرد.
۶

 تئوری توسعه )تکامل( انواع موجودات در 
قرن  اوایل  و  هجدهم  قرن  پایانی  های  سال 
اروپا  کشورهای  همه  در  تقریبا  نوزدهم 

نمایندگان برجسته داشته است:
الف

 المارک توسعه )تکامل( انواع موجودات را 
بدلیل شرایط متغیر محیط زیست می داند.

ب
 اوکن مطالعه روند توسعه را در طبیعت از 
آشروع می  شیمیائی  و  مکانیکی  های  پدیده 

کند و به موجودات زنده می رسد.
ت

 بائر برای همه موجودات زنده فرم آغازین 
تکوین موجودات  و  قائل می شود  مشترکی 
زنده را ناشی از توسعه آن فرم آغازین می 

داند.
پ

طبیعت  به  مربوط  )تکامل(  توسعه  تئوری   
زنده )ارگانیک( در آثار داروین و هه کل به 

نقطه اوج می رسد.
 مراجعه کنید به تئوری منشأ انواع

را  توسعه  اندیشه  پیروزمند  مارش  انگلس   
قرن  در  زنده  طبیعت  به  مربوط  درعلوم 
هجدهم و نوزدهم بشرح زیر وصف می کند:
 »جالب است که همزمان با حمله کانت بر 
نظریه مبتنی بر ازلی و ابدی بودن منظومه 
 ۱۷۵۹ سال  در  ولف(  ف.  )ک.  شمسی، 
اولین حمله بر نظریه ثبات انواع موجودات 
را  انواع  منشأ  تئوری  و  کند  می  آغاز  را 

مطرح می نماید.
 ولی اگر نظر او که فقط پیش بینی داهیانه 
ای بوده، توسط اوکن، المارک و بائر هیأتی 
استوار به خود می گیرد و درست صد سال 
پیروزمندانه  داروین  توسط   )۱۸۵۹( بعد 

جامه عمل می پوشد.«
ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات   

)۳۱۹
IV

تئوری توسعه در عرصه علوم اجتماعی
 اندیشه توسعه در عرصه علوم اجتماعی نیز 
می  کسب  ای  ویژه  اهمیت  هجدهم  قرن  در 

کند:

۱
گوت هلد افرائیم لسینگ )۱۷۲۹ ـ ۱۷۸۱(
نویسنده و شاعر برجسته روشنگری آلمان

 لسینگ درسال های ۱۷۷۷ ـ ۱۷۸۰ اندیشه 
بنی  »تربیت  بنام  ای  نوشته  در  را  توسعه 
پیدایش  چون  و  چند  توضیح  برای  آدم« 

مذهب مورد استفاده قرار می دهد.
۲

 هردر در سال ۱۷۸۴ در کتابش تحت عنوان 
»افکاری در باره فلسفه تاریخ بشر« اندیشه 
توسعه را برای توضیح تاریخ به خدمت می 

گیرد.
توسعه  از  است  عبارت  تاریخ  او  نظر  به   

پیشرونده قانونمند:
 تاریخ ادامه توسعه در طبیعت است

اصل  روسیه  در  نوزدهم  قرن  اواسط  در   
صفوف  در  ای  برجسته  نماینگان  توسعه، 

دموکرات های انقالبی پیدا می کند:
تاریخ  ادامه  تاریخ تفکر بشری را   هرتسن 

طبیعت می نامد.
نه بشریت را می  داشته که  برآن  تأکید  او   
توان در خارج از توسعه تاریخی تصور کرد 

و نه طبیعت را.
V

تئوری توسعه در فلسفه کالسیک آلمان
 فلسفه کالسیک آلمان جوانب مختلف اندیشه 

توسعه را در قالب فلسفی می ریزد:
۱

 موضوع اصلی فلسفه فیشته، شلینگ و هگل 
را اصل توسعه تشکیل می دهد.

فلسفه  یعنی  نوین  فلسفه  هگل  سیستم  »در   
کالسیک آلمان به نقطه اوج خود می رسد.

بار )و  اولین   در سیستم فلسفی هگل برای 
این خدمت بزرگ او ست( کل جهان طبیعی، 
در  یعنی  روندی،  بمثابه  روحی  و  تاریخی 
وقفه  بی  توسعه  و  تحول  تغییر،  حرکت، 
پیوند  اثبات  جهت  در  و  گردد  می  مطرح 
درونی موجود در این حرکت و توسعه بالنده 

تالش به عمل می آید.«
ص   ،۱۹ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات   

)۲۰۶
مبنای  بر  که  هگل  توسعه  تئوری  اما   
متناقض  و  ناپیگیر  شده،  استوار  ایدئالیستی 

بوده است.
 هگل امکان توسعه طبیعت در زمان را رد 
انعکاس  می کند و توسعه جامعه بشری را 
خودبالی »ایده مطلق« قلمداد می کند و حتی 
زمان  به  فقط  را  تاریخ  در  توسعه  امکان 

گذشته محدود می نماید.
 در حالیکه روند توسعه جامعه بنا بر طبیعت 
باصطالح »حقیقت  با کشف  تواند  نمی  آن، 

مطلق« به کمال فکری خود نایل آید، سیستم 
روند  )یعنی  آن  که  کند،  می  ادعا  هگل 
یافتن(  )مادیت  مادی  تجسم  جامعه(  توسعه 

این»حقیقت مطلق« است.
ص   ،۱۹ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات   

)۲۰۷
 ناپیگیری تئوری توسعه هگل حاکی از آن 
است که طبقه بورژوازی که ایدئولوگ های 
آن خود، روزگاری اندیشه توسعه را بطور 
رشد  سبب  به  اند،  کرده  فرمولبندی  علمی 
اعتبار  تا نخست  داری می کوشند،  سرمایه 
عام آن را محدود قلمداد کنند و بعدها ـ وقتی 
که گذار به مرحله امپریالیسم صورت گرفت 
ـ حقانیت آن را بطور کلی زیر عالمت سؤال 

برند و انکار کنند.
 منافع طبقاتی بورژوازی ایجاب می کند، که 
جهان آنچنان بماند که بعد از پیروزی قطعی 

بورژوازی بوده است.
دفاع  هرگونه  با  اما  توسعه  علمی  مفهوم   
کورکورانه ناسازگار است و عالوه بر این با 
جهان بینی ایدئالیستی، بویژه در فرم مذهبی 

خودویژه آن، آشتی ناپذیر است.
پذیرش  بینی  جهان  این  اصلی  شرط  زیرا   
آغاز  نقطه  شدن  قائل  یعنی  آفرینش،  قصه 

برای توسعه در زمان و مکان است.
VI

ـ  مارکسیستی  فلسفه  در  توسعه  تئوری 
لنینیستی

می  توسعه  پیگیر  و  علمی  واقعا  مفهوم   
ای  طبقه  های  ایدئولوگ  بوسیله  تنها  تواند 
توسعه  لوکوموتیو  که  شود،  فرمولبندی 

تاریخی را بدوش خویش می کشد.
حد  از  توسعه  مفهوم  این صورت  در  تنها   
این  و  فراتر خواهد رفت  بورژوائی  جامعه 
های  ایدئولوگ  جز  کسانی  ها،  ایدئولوگ 

طبقه کارگر نیستند.
 فلسفه طبقه کارگر ـ ماتریالیسم دیالک تیکی 
ـ  مارکسیستی  شناخت  تئوری  و  تاریخی  و 
را  توسعه  اندیشه  مترقی  میراث  ـ  لنینیستی 
حفظ می کند و برمبنای معارف جدید علوم 
انقالبی طبقه  پراتیک  و  اجتماعی  و  طبیعی 

کارگر بدان ژرفا می بخشد.
 لنین مفهوم مارکسیستی توسعه را به شرح 

زیر توصیف می کند:
۱

 »توسعه مراحل پیشین را دو باره طی می 
کند، اما به نحو دیگری و در پله برتری.

 مراجعه کنید به نفی نفی
۲

بلکه به شکل   توسعه نه در خطی مستقیم، 
مارپیچی تحقق می یابد.
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 مراجعه کنید به دیالک تیک پیوست و گسست 
در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

۳
 توسعه جهش وار صورت می گیرد.

دایرة  تارنمای  در  جهش  به  کنید  مراجعه   
المعارف روشنگری

۴
انقالبی  و  است  ها  فاجعه  با  همراه  توسعه   

است.
ـ  اوولوسیون  تیک  دیالک  به  کنید   مراجعه 

روولوسیون )انقالب(
۵

 توسعه قطع جریان آرام و تدریجی است.
۶

 توسعه گذار از تغییرات کمی به کیفی است.
 مراجعه کنید به دیالک تیک کمیت و کیفیت، 

جهش
۷

تضاد،  بوسیله  توسعه  درونی  محرکه   
برخورد و تصادم نیروها و گرایشات مختلف 
بکار می افتد، تضادها و برخوردها، تصادم 
ها و گرایشاتی که برجسم مفروض تأثیر می 
گذارند و در داربست پدیده ای مشخص و یا 

در درون یک جامعه مؤثر واقع می شوند.
۸

 توسعه عبارت است از وابستگی متقابل و 
پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی کلیه جوانب هر 
پدیده )که ببرکت آن تاریخ همواره صفحات 
نوینی را ورق می زند(، پیوندی که به روند 
منجر  حرکت  از  واحدی  و  قانونمند  جهانی 

می شود.
۹

تیک  دیالک  از  چند  خطوطی  همه،  اینها   
بمثابه تئوری توسعه پرمحتوا )در مقایسه با 

تئوری های رایج دیگر( اند.«
 )کلیات لنین، جلد ۲۱، ص ۴۲(

قوانین  عامترین  تیکی  دیالک  ماتریالیسم   
حرکت و توسعه در طبیعت، جامعه و تفکر 

را کشف می کند، از آنجمله اند:
۱

 قانون وحدت و »مبارزه« اضداد که علت، 
منشاء و سرچشمه توسعه را برمال می سازد.
 مراجعه کنید به قانون وحدت و »مبارزه« 

اضداد
۲

که  کیفی،  به  کمی  ازتغییرات  گذار  قانون   
نحوه و نوع پیدایش کیفیت های تازه را در 

جریان توسعه توصیف می کند.
و  کمیت  تیک  دیالک  به  کنید  مراجعه    
کیفیت، حد، قانون گذار از تغییرات کمی به 

کیفی و برعکس
۳

و  و سو  که جهت، سمت  نفی،  نفی  قانون   
نتیجه توسعه را بیان می کند.

ماتریالیسم دیالک تیکی در قرن نوزدهم تزی 
را مطرح ساخت که بنا بر آن ماده در روند 
تغییر مدام قرار دارد و این منجر بدان می 
شود که همواره فرم های سازمانی عالی تر 

و بغرنجتر پدید آیند.
VI

ـ  مارکسیستی  فلسفه  در  توسعه  تئوری 
لنینیستی

۱۰
فرق مفهوم »توسعه« با مفهوم »تغییر«

 فرق مفهوم »توسعه« با مفهوم »تغییر« در 
آن است که »توسعه« دارای جهت، سمت و 
سو و گرایشی است، که به فرم های عالی تر 

منتهی می شود.
۱

های  عرصه  در  شده  کشف  مدارک  کلیه   
شیمی،  )فیزیک،  منفرد  علوم  گوناگون 
زمین شناسی و غیره( داللت بر صحت تز 

ماتریالیسم دیالک تیکی دارند.
 جهان مادی سیستمی متشکل از مراحل کیفی 

توسعه به شرح است:
الف

 مرحله مواد غیر آلی )معدنی(
ب

 مرحله مواد آلی )ارگانیک(
ت

 مرحله جامعه
پ

 مرحله تفکر
۲

 هرکدام از این عرصه های پهناور دارای 
همان  است،  خویش  خاص  توسعه  مراحل 
طور که این امر خود را در عرصه مواد آلی 
)ارگانیک( بطرز بارزی در تکامل انواع تا 

پیدایش انسان نشان داده است.
۳

 عالوه بر این، در هر کدام از این عرصه 
ها، قانونمندی های عام توسعه خطوط خود 
در  توسعه  سرعت  مثال  دارند،  ای  ویژه 
تر  عالی  های  فرم  به  مربوط  های  ابژکت 
حرکت ماده، در مقایسه با فرم های نازلتر، 

فوق العاده بیشتر است.
۴

ماده  حرکت  تر  عالی  های  فرم  برای   
)طبیعت زنده، جامعه( می توان شاخص های 

صریحی از توسعه پیشرونده ترسیم کرد.

 به عنوان مثال:
الف

 کمال سازمان و درجه تمایز موجودات
 مراجعه کنید به تمایز

ب
 درجه رشد نیروهای مولده

 مراجعه کنید به نیروهای مولده
۵

 ولی برای طبیعت جامد و بی جان و بویژه 
برای سیارات این امر امکان ناپذیر است.

۶
 تمامی کاینات را می توان بمثابه سیستمی از 

روندهای توسعه تصور کرد.
 جاده های شیری ، انبوه ستاره ها، مجموعه 
بهم پیوسته ستاره ها، سیستم های خورشیدی 
و سیاره ای همه محصول چنین روند توسعه 

اند
۷

 کلیه اجرام آسمانی ویا روندهای کیهانی به 
این و یا به آن طریق، در روندهای توسعه 
یا خود محصول روندهای  اند و  سهیم بوده 

توسعه بوده اند.
۸

 ولی استفاده از مفهوم توسعه برای کاینات 
بی معنی است.

۹
 چنین تشبثاتی همواره ناکام مانده اند.

۱۰
 تئوری هائی سرهم بندی شده که گویا پیدایش 
صورت  پیش  سال  میلیارد  چندین  کاینات 

گرفته است.
۱۱

 و. آ. آمبارزومجان ـ ستاره شناس شوروی 
پیوسته  بهم  مجموعه  کشف  به  دیگران  و  ـ 
ستاره ها نایل آمده اند که عمرشان می تواند 

فقط چند میلیون سال باشد.
مفهوم »توسعه« از نقطه نظر سیبرنتیک

ـ  همه  از  قبل  ـ  سیبرنتیک  نظر  نقطه  از   
و سیستم  جامعه  ها،  ارگانیسم  توسعه جهان 

ماشین های سیبرنتیکی جالب اند.
۱

 فرق این سیستم های پویا با سیستم های فوق 
سیستم  خصلت  اینها  که  است  آن  در  الذکر 
های خود تنظیمگر و خود مطلوب ساز را 

دارند.
۲

تکامل  امر  حقیقت  توان  نمی  دیگر  اکنون   
سبب  به  را  موجودات  توسعه(  با  )مترادف 
کوهی از مدارک مکشوفه در باره موجودات 
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دوران های گذشته مورد انکار قرار داد.
۳

مهم مطرح  بسیار  دو سؤال  مورد  این  در   
می شوند :

الف
 تکامل موجودات چرا امکان پذیر است؟

ب
 تکامل موجودات چگونه تحقق یافته است؟

۴
چارلز داروین )۱۸۰۹ ـ ۱۸۸۲(

طبیعت پژوه انگلیسی
نظریه پرداز بزرگ در زمینه تئوری تکامل
نوزدهم  قرن  اواسط  در  داروین  چارلز   
توانست به این دو سؤال، جواب های عمدتا 

نیمه تمام زیر را بدهد:
الف

 در روند توارث، گونه هائی از انواع مختلف 
بنا بر قوانین علم آمار یک  آید که  پدید می 

وجه میانگین مطرح می شود.
ب

 در مصاف با ناگواری های محیط زیست، 
آن  که طی  آید  می  عمل  به  طبیعی  انتخاب 
انواع نامناسب نابود و انواع مناسب در اما 
می مانند و بطور کمی تدریجا برای خود در 
داربست تقسیم تصادفی انواع جا باز می کنن

۵
به  زیادی  شباهت  تنوعی  چنین  تشکیل   
استفاده از متد آزمایش و خطا دارد که نوع و 

یا گونه معینی به خدمت می گیرد.
۶

 داروین در باره چند و چون دقیق توارث و 
ها(  ناگهانی ژن  )تغییر  ها  تحقق موتاسیون 

هنوز نمی توانست توضیح مستدلی بدهد.
۷

با  پبوند  در  ژنتیک  علم  امروز،  اما   
دقیق  نسبتا  توضیح  به  قادر  اطالعتئوری 

مکانیسم توارث است:
 توارث بوسیله )DNS( صورت می گیرد.

۸
 اطالعات ارثی از نسلی به نسل بعدی منتقل 
می شوند و بنا بر جا و توالی متفاوت چهار 

گروه ارگانیکی تعیین می شوند.
۹

تکامل  تواند  می  سیبرنتیکی  سیستمتئوری   
ارگانیسم ها را بمراتب بهتر توضیح دهد.

۱۰
سیبرنتیکی  دیدگاه  از  باالتر  پله  به  توسعه   

خاص بشرح زیر جلوه می کند:
الف

 بمثابه تطبیق مطلوب یک سیستم ارگانیکی 
خودتنظیمگر با محیط پیرامون خود

ب
داخلی  سطوح  افزون  دم  استقالل  بمثابه   

سیستم از اختالالت خارجی
ت

چنین  رفتار  شیوه  مطلوب  استکمال  بمثابه   
سیستم هائی.

۱۱
بی  توسعه  توان  نقطه نظری می  از چنین   

واسطه حیات را بسادگی درک کرد
۱۲

 مفهوم »سیستم خودتنظیمگر پویا« امکانات 
انطباق حیات را بدون توسل به مفاهیم غایت 

)تله ئولوژی( توضیح می دهد.
تارنمای  در  ئولوژی  تله  به  کنید  مراجعه   

دایرة المعارف روشنگری
۱۳

 سیستم مافوق ثابت )اولترا ثابت( فهم انطباق 
سیستم های ارگانیکی سیبرنتیکی با تغییرات 

شرایط محیط را آسان می سازد.
۱۴

قادرند،  همواره  ثابت  مولتی  های  سیستم   
کسب  برای  را  تری  تازه  تطبیق  امکانات 
دادن خواص  دست  از  بدون  نوین،  خواص 
که  ئی  استراتژی  اگرچه  آورند،  پدید  کهنه 
در جریان کشاکش با محیط به کسب خواص 
معین منجر شده، در تضاد با استراتژی ئی 
باشد، که در کسب مشخصه دیگر دخیل بوده 

است.
 مراجعه کنید به مافوق ثبات )اولترا ثبات( و 

مولتی ثبات )چندین ثباتی(
I

مفهوم »توسعه« از نقطه نظر سیبرنتیک
۱۵

 این امر به سبب خصلت سیستم مولتی ثابت 
است که می تواند برای مدتی، رابطه این و 
یا آن زیرسیستم را با کل سیستم قطع کند تا 
بتواند نسبت به محیط، رفتاری تقریبا مستقل 

داشته باشد.
 )مفهوم »زیرسیستم« را ما به تقلید از مفهوم 
ریاضی »زیرمجموعه« می سازیم. مترجم(

۱۶
چنان  زنده،  سیبرنتیکی  های  اگرسیستم   
سازمان یافته بودند، که کلیه زیرسیستم های 
تأثیر  در  نظر  هر  از  و  لحظه  هر  در  آنها 
قرار  یکدیگر  با  ماهوی  و  بغرنج  متقابل 
داشته باشند، آنگاه انطباق کل سیستم با محیط 
عمال غیر ممکن می گردید، چرا که در غیر 
این صورت هر تغییر شرایط محیط ایجاب 
می نمود که مجموعه عوامل متغیر سیستم بر 

اساس ارزش های جدید تنظیم شوند.
۱۷

تخمینی  زمان  مدت  کار  این  انجام  برای   
ترین  ساده  از  تکامل  با  رابطه  در  موجود 
موجودات به انسان، یعنی دو و نیم میلیارد 

سال، کفایت نمی کرد.
۱۸

 سیستم مولتی ثابت که برای مدتی با توجه 
نسبتا  های  زیرسیستم  به  معین  پیوندهای  به 
مستقل تجزیه می شود، محیطی را در مقابل 
پیوسته  بهم  شبکه  فاقد  خود  که  دارد  خود 
منسجم از تأثیرات متقابل است و زیرسیستم 
می  عمل  یکدیگر  از  مستقل  کامال  آن  های 

کنند.
می  ثابت  مولتی  سیستم  که  این روست  از   
تواند بخشی از وظایف تطبیق را بعهده یکی 
از زیرسیستم های خود واگذار کند، تا آن در 
استقالل نسبی از کل سیستم، وظیفه اش را 

به انجام رساند.
۱۹

 اگر زیرسیستم های )S۱( و )S۲( سیستم 
سیبرنتیکی معینی، خود را مستقل از یکدیگر 
با زیرسیستم های محیط )U۱( و )U۲( و 
الزم  زمان  میزان  آنگاه  دهند،  انطباق   …
تقلیل  برابر  چند  توان  به  ده  انطباق  برای 
سیستم  با  انطباق  این  اگر  یافت،  خواهد 

دیگری غیرممکن باشد.
۲۰

 ابتدائی ترین موجودات زنده می توانند خود 
هائی  استراتژی  بکمک  تنها  محیط  با  را 
پیشاپیش  خود  های  ژن  در  که  دهند  تطبیق 

بصورت برنامه ریزی شده دارند.
۲۱

پویای  ثبات  توانند،  برنامه هائی می   چنین 
سیستم های خود تنظیمگر را تنها در مقابل 
طبقه نسبتا ثابتی از اختالالت ناشی از محیط 

زیست تضمین کنند.
۲۲

بارز موجودات عالی تر عبارت   مشخصه 
از این است که آنها توانائی آموختن را کسب 

کرده اند.
۲۳

 توارث، انتقال آموخته های نسل های پیشین 
را به نسل های بعدی امکان پذیر نمی سازد، 
می  اکتفا  آموختن  استراتژی  انتقال  به  بلکه 

کند.
۲۴

که  پویائی  تنظیمگر  خود  های  سیستم  فقط   
تئوری سیبرنتیکی را فرا می گیرد، قادر به 
توضیح همه جانبه مکانیسم تکامل موجودات 

اند.
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۲۵
در  ماده  )توسعه(  تحول  پایان  بی  روند   
است  ئی  تیکی  دیالک  وحدت  کاینات، 
از  و  »سقوطی«  و  »صعودی«  ازخطوط 
روندهای با برگشت و بی برگشت )دوطرفه 

و یکطرفه(
 مراجعه کنید به کیهان شناسی

۲۶
 گرایش عمومی توسعه بالنده فقط در مورد 
های  عرصه  و  محدود  مادی  های  سیستم 
محدود در کاینات مصداق دارد، استفاده از 
آنها در مورد جهان الیتناهی بمثابه کل مجاز 

نیست.
۲۷

 توسعه کاینات وجود ندارد، آنچه وجود دارد 
توسعه در کاینات است.

۲۸
تا  ساده  های  فرم  از  ماده  طبیعی  توسعه   
تا  و  جانوران  جهان  بغرنج  ساختارهای 
علمی  بطور  کنونی  جامعه  و  انسان  پیدایش 
و بی کم و کاست تضمین شده است و مورد 
در  هنوز  اگرچه  دارد،  قرار  همگان  قبول 
پیدایش  به  مربوط  مسائل  از  برخی  زمینه 
حیات و در مورد برخی مسائل منفرد مربوط 
به تاریخ پیدایش انسان ابهاماتی وجود دارند.

۲۹
 حتی نمایندگان فلسفه بورژوائی معاصر نمی 
توانند با توجه به کوهی از اسناد و مدارک، 

اندیشه توسعه را منکر شوند.
 تنها کاری که از دست آنها بر می آید، این 
نتایج  از  برخی  نادرست  تفسیر  با  که  است 
حاصل ازعلوم طبیعی مدرن، آغاز و پایانی 

برای توسعه در کاینات سرهم بندی کنند:
الف

 جابجائی قرمز
ب

 مرگ گرمائی کاینات و امثالهم.
۳۰

با  آشکار  تضاد  در  اما  ها  تئوری  اینگونه   
خود علوم طبیعی قرار دارند.

 برای اینکه این تئوری ها آخر سر به پذیرش 
برای  را  راه  و  رسند  می  آفرینش  افسانه 

خرافه های مذهبی باز می کنند.
 مراجعه کنید به تغییر، دیالک تیک، وحدت 
نفی  کمیت،  و  کیفیت  »اضداد«،  مبارزه  و 

نفی، اوولوسیونیسم
پایان

دیالک تیک مطلق و نسبی

مطلق و نسبی  . پروفسور مانفرد بور
برگردان شین میم شین .دایره املعارف روشنگری

مطلق
۱

نامشروط،  مستقل،  مجزا،  یعنی  مطلق   
از  نیاز  بی  کامل،  کلی،  بطور  نامحدود، 

تعریف دقیقتر، فارغ از هر رابطه و پیوند.
 ضد نسبی

۲
 مطلق یعنی نامشروط، بی حد و مرز، بی 

کم و کاست.
 مفهوم مطلق در فلسفه ایدئالیستی به معانی 

زیر بکار می رود:
الف

 به معنی ماهیت نهائی کلیه پدیده ها
ب

 به معنی علت العلل کل جهان
ت

 مطلق اغلب به معنی خدا بکار می رود.
۳

 مطلق به معانی زیرین بکار می رود:
الف

در  خود،  هستی  در  که  چیزی  معنی  به   
حقیقت خود و غیره بوسیله هیچ چیز دیگری 

مشروط نمی شود.
ب

 به معنی چیزی که بی نیاز از هر واسطه 
ای است.

ت
 به معنی چیزی که دارای هستی و اعتبار 

کامال مستقل است.
ث

و  مرز  و  حد  بی  که  چیزی  از  معنی  به   
نامحدود است.

۴
مطلقیت ماده در فلسفه مارکسیستیـ  لنینیستی
 در فلسفه مارکسیستی ماده به عنوان امری 

مطلق مطرح می شود:
الف

 ماده در هستی خود »خودکفا« ست.
ب

 ماده مشروط به چیز دیگر، بویژه مشروط 
به عمل آفرینش نیست.

ت
 ماده دارای هستی جاودان و بی پایان است. 

۵
ـ  مارکسیستی  فلسفه  در  حرکت  مطلقیت 

لنینیستی
مطلق  تعین  حرکت  مارکسیستی  فلسفه  در   

ماده است:
الف

 حرکت فرم هستی و صفت ممیزه )اتریبوت( 
ذاتی ماده است.

ب
 حرکت به محرک خارجی نیاز ندارد.

ت
 حرکت متعلق به همه فرم های حرکت ماده 

است.
 مراجعه کنید به فرم های حرکت ماده

۶
)»مبارزه«  تیکی  دیالک  تضاد  مطلقیت 

اضداد( در فلسفه مارکسیستی ـ لنینیستی 
تیکی،  دیالک  فلسفه مارکسیستی تضاد   در 
»مبارزه« اضداد تعین مطلق ماده متحرک 

را تشکیل می دهد:
مستثنی  را  همدیگر  که  اضداد  »مبارزه   
می کنند، مطلق است، همانطور که ترقی و 

حرکت مطلق اند.«
 )کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۳۳۹( 

۷
مطلق در فلسفه مارکسیستی ـ لنینیستی

الف
 اما در واقع، هر آنچه که کامال منسوب به 
خود باشد، یعنی مطلق مطلق باشد، تصوری 
بیش نیست و با واقعیت عینی ناسازگار است.

ب
 هیچ ابژکت و تعینی در جهان مادی وجود 
پیوندهای عام خود  از  ندارد، که در خارج 

قرار داشته باشد.
ت

 هیچ ابژکت و تعینی در جهان مادی وجود 
ندارد، که بی نیاز از هر واسطه ای باشد.

ث
 هیچ ابژکت و تعینی در جهان مادی وجود 

ندارد، که مطلقا مستقل باشد.
ج

 و لذا مطلق واقعا موجود، می تواند فقط به 
مثابه چیزهای زیر وجود داشته باشد:

۱
 بمثابه »مطلق نسبی

۲
 بمثابه مطلق از نقطه نظر معینی

نظری
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۳
 بمثابه مطلق در رابطه معینی باشد

۴
 مطلق برای بودن خود به تعین نسبی ضد 

خود نیاز دارد.
 مراجعه کنید به دیالک تیک مطلق و نسبی، 

نسبی 
به چیزی  تیکی مطلق(  دیالک   نسبی )ضد 
مشروط،، متناسب، منسوب به چیزی دیگر 

اطالق می شود:
 مثال »حقیقت نسبی« درمغایرت با »حقیقت 

مطلق«
I

نسبیت در عرصه واقعیت عینی
در  در هستی خود،  که  است  نسبی چیزی   
دارای مشخصات زیر  حقیقت خود و غیره 

باشد:
۱

 نسبی وابسته به چیز دیگر است.
۲

 نسبی بوسیله چیز دیگر مشروط می شود.
۳

 نسبی به واسطه نیاز دارد، یعنی بوسیله چیز 
دیگر مورد وساطت قرار می گیرد.

۴
 نسبی تنها در رابطه با چیز دیگر وجود و 

اعتبار دارد.
۵

که  شود  می  مطرح  وقتی  اشیاء  نسبیت   
چیزی  به  بودن  منسوب  ببرکت  فقط  چیزی 

دیگر وجود داشته باشد.
 مثال:

الف
 مثال جرم هر ذره هسته ای نسبی است.

 زیرا جرم ذرات هسته ای مشروط به حرکت 
ذرات است.

ب
 مثال فوتون فاقد جرم سکون است.

سیستم  در  جسم  هر  جرم  به  )جرم سکون   
آن  که  شود  می  اطالق  معینی  مختصات 
جسم نسبت بدان سیستم در حالت ساکن قرار 

گیرد. مترجم(
 جرم فوتون فقط در رابطه با وضع حرکتی 

با سرعت مغایر با صفر وجود دارد.
۵

تئوری  نیز همانطور که   همزمانی حوادث 
نسبیت اثبات کرده، نسبی است.

خود«  »برای  و  خود«  »در  حادثهء  دو   
همزمان نیستند، بلکه تنها در رابطه با سیستم 

معینی همزمان اند.
سیستمی  چنین  با  رابطه  در  که  حادثه  دو   
همزمان اند، حتما نباید در رابطه با سیستمی 

دیگر همزمان باشند.
۶

 تئوری نسبیت همه تعین های فیزیک را به 

هیچ وجه نسبی تلقی نمی کند.
۷

 تئوری نسبیت امکان تفکیک دقیق خواص، 
روابط و غیره نسبی را )مثال همزمانی را( 
بدست  را  و خواص، روابط و غیره مطلق 

می دهد.
۸

 در تئوری نسبیت خاص ـ به عنوان مثال ـ 
مقدار  یک  مینکوسکی  امواج  عنصر خطی 

مطلق است.
۹

 در عرصه جامعه، استثمار یک واقعیت امر 
است که وجود نسبی دارد.

 زیرا استثمار تنها در رابطه با نظام اجتماعی 
معینی وجود دارد.

II
نسبیت در عرصه شناخت

 نسبیت در عرصه شناخت نیز باید مشخص 
شود.

۱
بدون  نسبی است که   مثال هر مفهوم وقتی 
را  آن  نتوان  دیگر  مفاهیم  به  دادن  نسبت 

تعریف کرد.
مفهوم  به  احتیاج  »کودک«  مفهوم  مثال   

»والدین« دارد.
۲

 مهمترین مسئله عرصه شناخت مسئله نسبیت 
حقیقت و رابطه حقیقت نسبی با حقیقت مطلق 

است.
۳

فقط  که  است  حقیقتی  نسبی،  حقیقت   
یا  و  مادی  مختصات  سیستم  درچارچوب 

معنوی معینی اعتبار دارد.
نیوتون  مکانیک کالسیک  نسبی  حقایق  از   

حکم زیرین را می توان نام برد:
حرکت  وضع  از  مستقل  جسم،  هر  »جرم   

آن است.«
۴

 تئوری نسبیت خاص اما برعکس آن، اثبات 
می کند، که این قانون تنها در مورد سرعت 
با سرعت  مقایسه  در  که  دارد  اعتبار  هائی 

نور ناچیزند.
برای  فقط  قانون  این  دقیقتر  عبارت  به   

سرعت مساوی با صفر اعتبار دارد.
III

نسبیت در اتیک )اخالق(
 اعتبارهنجارهای رفتاری معین انسان ها نیز 

می تواند نسبی باشد:
۱

 مثال هنجارهای رفتاری که در اخالق رایج 
اند.
۲

 تا زمانی که استثمار وجود دارد، تا زمانی 
شده،  تقسیم  متخاصم  طبقات  به  جامعه  که 
وجود  توانند  نمی  مطلق  اخالقی  هنجارهای 

داشته باشند.
۳

 شیوه رفتای که در رابطه با هنجار اخالقی 
طبقه ای صحیح بشمار می رود، می تواند 
در رابطه با هنجار اخالقی طبقه دیگر خطا 

باشد.
۴

 قبول وجود سیستمی از هنجارهای اخالقی 
مطلق )از قبیل فرامین مقوله ای کانت( که 
توسعه  سطح  طبقاتی،  خاستگاه  از  مستقل 
از  باشند،  داشته  اعتبار  غیره  و  اجتماعی 
مختلف  اخالقی  های  سیستم  های  ویژگی 

متعلق به ایدئالیسم است.
 مراجعه کنید به هنجار

 در هر حال مفهوم نسبی برای تعریف خود 
به مفهوم مطلق نیاز دارد.

 مطلق و نسبی در وحدت دیالک تیکی با هم 
قرار دارند.

 مراجعه کنید به مطلق، دیالک تیک مطلق 
و نسبی

 
 مطلق و نسبی به تعین های متضاد واقعیت 
در  که  شود  می  اطالق  شناخت  و  عینی 
وحدت با هم به کلیه ابژکت های جهان مادی 
و به انعکاس آنها در ضمیر انسانی مربوط 

می شوند.
 مطلق تنها با نسبی و در نسبی وجود دارد.
 نسبی نیز در عین حال حاوی مطلق است.

I
دیالک تیک مطلق و نسبی در واقعیت عینی

 مطلق و نسبی در رابطه دیالک تیکی با هم 
همدیگر  که  اند  اضدادی  یعنی  دارند،  قرار 
را  همدیگر  حال،  عین  در  اما  مستثنی،  را 

مشروط می سازند.
و  دارد  مطلق  وجود  اگرچه  ماده  بنابرین،   
سازد،  نمی  مشروط  را  آن  دیگر  چیز  هیچ 
می  نه،  و  کرد  خلقش  توان  می  نه،  یعنی 
توان نابودش ساخت، با این حال، مادهء »در 
خود«، بمثابه جوهر مطلق، آنطور که فلسفه 
ایدئالیستی می پندارد، وجود ندارد، بلکه در 
تنوع و کثرت بی نهایت فرم های مشخص 
ساختار و حرکت خود وجود دارد و هر کدام 

از آنها نسبی اند:
۱

 یعنی بوسیله یکدیگر مشروط می شوند.
۲

 یعنی وابسته به یکدیگرند.
۳

و  محدود  زمانی  و  مکانی  بلحاظ  یعنی   
»پایانمند« اند.

 حرکت به این دلیل که ماده بی حرکت وجود 
ندارد، صفت مطلق ماده است

مشخص  های  فرم  به  همواره  حرکت  اما   
نسبی ماده مربوط می شود و از این رو خود 

خصلت نسبی دارد.
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حرکت  و  ساختار  های  فرم  همه  بنابرین،   
اما  اند،  نسبی  در وجود مشخص خود  ماده 
همزمان در مادیت خود، یعنی در مشخصه 
متحرک  ماده  وجودی  »فرم  بمثابه  خود 

بودن« مطلق اند.
 همان طور که در واقعیت عینی نمی توان 
مطلق و نسبی را از هم جدا کرد، به همان 
سان نیز در روند شناخت نمی توان آندو را 

از هم مجزا نمود.
II

دیالک تیک مطلق و نسبی در روند شناخت
نسبی  در  تنها  نیز مطلق   در روند شناخت 

وجود دارد و نسبی حاوی مطلق است.
نسبی  های  تعین  ورای  در  فیزیکدان  مثال   
به  غیره  و  روندها  ها،  سیستم  ها،  ابژکت 
دنبال تعین های مطلق می گردد، بدنبال ثابت 

ها می گردد.
۱

 روند شناخت، خود در فرم معراج از حقایق 
نسبی نظام نازلتر به حقایق نسبی نظام باالتر 
تحقق می یابد، تا گام بگام به حقیقت مطلق 

نزدیکتر شود.
۲

و حقیقت مطلق  نسبی  تیک حقیقت  دیالک   
را  مارکسیستی  شناخت  تئوری  مهم  بخش 

تشکیل می دهد.

III
دیالک تیک مطلق و نسبی در اتیک و رفتار 

انسانی
 دیالک تیک مطلق و نسبی عالوه بر عرصه 
اتیک  در  شناخت،  و عرصه  عینی  واقعیت 
)اخالق( و در هنجارهای رفتار انسانی نیز 

جای خاص خود را دارد.
IV

دگماتیسم و دیالک تیک مطلق و نسبی 
از هم،  نه بطور جدا  نسبی   چون مطلق و 
بلکه در وحدت با هم قرار دارند، جدا کردن 
بر کردوکار عملی و معرفتی  آندو  یکجانبه 

انسانها تأثیر زیانباری بجا می گذارد.
۱

عبارت  )جزمگرائی(  دگماتیسم  مشخصه   
است از چسبیدن خشک و مطلق به احکامی 

که روزی روزگاری صادر شده اند.
۲

 دگماتیسم خصلت نسبی حقیقت را نادیده می 
گیرد.

۳
 دگماتیسم نمی فهمد که حکمی که در شرایط 
در  تواند  می  بوده،  حقیقی  معینی  تاریخی 

شرایط تغییر یافته دیگری باطل باشد.
۴

 بدین طریق، دگماتیسم سد راه هر نوع تفکر 
و عمل خالق می گردد.

 مراجعه کنید به دگماتیسم )جزمگرائی( در 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری

V
رالتیویسم و دیالک تیک مطلق و نسبی

۱
برعکس  )رالتیویسم(  گرائی  نسبیت   
عینی  حقیقت  وجود  انکار  به  دگماتیسم، 
مستقل از سوبژکت می پردازد و همه چیز 

را نسبی قلمداد می کند.
۲

به  ناگزیر  شناخت  تئوری  در  رالتیویسم   
و  تردیدگرائی(  )شکاکیت،  اسکپتیسیسم 

سوبژکتیویسم )ذهنگرائی( می انجامد. 
اسکپتیسیسم،  رالتیویسم،  به  کنید  مراجعه   
تارنمای  در  سوبژکتیویسم  نئواسکپتیسیسم، 

دایرة المعارف روشنگری
۳

سوبژکتیویسم  میان  »تفاوت  لنین،  قول  به   
دیالک  و  غیره(  و  سوفیسم  )اسکپتیسیسم، 
تیک در این است که در دیالک تیک )عینی( 

تفاوت میان مطلق و نسبی نیز نسبی است.
۴

 از نقطه نظر نظر دیالک تیک عینی، نسبی 
حاوی مطلق است.

۵
سوفیسم،  و  سوبژکتیویسم  نظر  نقطه  از   
مستثنی  را  مطلق  و  است  نسبی  فقط  نسبی 

می سازد.«
 )کلیات لنی، جلد ۳۸، ص ۳۳۹( 

 مراجعه کنید به مطلق، نسبی، حقیقت
پایان

دیالک تیک استقالل و وابستگی

پروفسور گونتر کروبر . برگردان شین میم شین . دایراملعارف روشنگری

وابستگی عبارت است از فرمی از پیوند میان 
ابژکت های جهان مادی و یا میان تصاویر 
آنها در شعور و یا ضمیر انسانی، که پیش 
شرط وجود و یا تغییر هر ابژکت، وجود و 

تغییر ابژکت های دیگر است.

مفهوم پیوند میان )A( و )B( تنها بدان معنی 
با  )A(، همواره  تغییر  یا  و  که وجود  است 
با آن در )B( همراه  وجود و تغییر مطابق 

است و یا برعکس.

اما مفهوم وابستگی نشان دهنده سمت و سوی 
پیوند است:

معنی  بدان   ،»)B( به  است  وابسته   )A(«
 ،)A( است که پیش شرط وجود و یا تغییر

.)B( عبارت است از وجود و یا تغییر

از  ـ  پیوند  فرم  بمثابه  ـ  ها  پدیده  وابستگی 
بمثابه شیوه  ـ  وحدت مادی جهان و حرکت 

بود ماده نشئت می گیرد.

به  وابسته   )A( پدیده  تغییر  یا  و  وجود  اگر 
بدان  این  باشد،   )B( پدیده  تغییر  و  وجود 
برای  ضرور  شرط   )B( که  است  معنی 

وجود و تغییر )A( است.

)A( تنها زمانی می تواند وجود داشته باشد 
و یا تغییر یابد که )B( وجود داشته باشد و 

تغییر یابد.

از این رو ست، که وابستگی بیانگر گشتاوری 
منفعل در پیوند میان )A( و )B( است.

و  طبیعت  در  ها  پدیده  وابستگی  شناخت 
جامعه پیش شرط مهمی برای پیشرفت علمی 

و موفقیت در کردوکار عملی هدفمند انسان 
ها ست.

رفتار  شیوه  وابستگی  و چون  چند  با کشف 
یهر سیستم مادی به ساختار آن، می توان با 
مهمترین  پیشگوئی  به  آن،  ساختار  شناخت 

شیوه های رفتار سیستم نایل آمد.

بطور کلی می توان گفت که پیشگوئی های 
علمی تنها زمانی امکان پذیر می گردند که 
عوامل  به  پیشگوئی  مورد  پدیده  وابستگی 

)فاکتورهای( معین معلوم شود.

قاعدتا پیش مرحله ای  شناخت وابستگی ها 
مهم برای شناخت قوانین در هر علم است.

وابستگی از نظر علم منطق یک مناسبت سه 
عضوی است.

نظری
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و لذا کافی نیست، اگر بگوییم:

»!)y( وابسته است به )x («

بلکه باید گفت، که ) x( از چه نظر وابسته 
به )y( است.

مناسبت  هر  کامل  فرمولبندی  بنابرین 
وابستگی باید چنین باشد:

») x( بلحاظ )z(، به )y( وابسته است!«

مثال کشوری که استقالل سیاسی کسب کرده 
استعماری  سیستم  فروپاشی  در جریان  یا  و 
یافته،  دست  دولتی  استقالل  به  امپریالیستی 
می تواند به انحای مختلف سیاسی، اقتصادی، 
نظامی و غیره وابسته کشورهای امپریالیستی 

دیگر باشد.

ضد وابستگی، استقالل است.

استقالل نیز یک مناسبت سه عضوی است:

») x( بلحاظ )z(، مستقل از )y( است!«

معینی  های  جنبه  و  از جهات  ای  پدیده  هر 
وابسته به پدیده های دیگر است.

علت این امر در عوامل زیر است:

۱

در پیوند کلی )یونیورسال( جهان مادی است.

۲

های  پدیده  کلیه  مدام  تغییر  و  حرکت  در 
واقعیت عینی است.

۳

در تأثیر متقابل کلیه پدیده های واقعیت عینی 
است.

پدیده مطلقا مستقل وجود ندارد.

تنها سیستم هائی  سیستم های مطلقا مستقل، 
بکلی  زیست  محیط  از  که  باشند  توانند  می 
پیرامون  محیط  با  یعنی  باشند،  شده  ایزوله 
خود هیچگونه تبادل مادی ـ انرژتیکی و یا 

اطالعاتی نداشته باشند.

ادامه  توانند  نمی  هرگز  هائی  سیستم  چنین 
حیات دهند.

مراجعه کنید به اشتراط، رابطه، پیوند عینی

پایان

نظری

مونیسم )یکتاگرائی(

پروفسور مانفرد بور
برگردان شین میم شین.دایره املعارف روشنگری

آموزش  به  واقع  در  )یکتاگرائی(  مونیسم 
وحدت اطالق می شود.

ضد مونیسم را دوئالیسم )ثنویت، دوگرائی( 
تشکیل می دهد.

مونیسم عنوانی است برای طبقه ای از جهان 
بینی ها که به وحدت جهان اعتقاد دارند.

دوئالیسم  عنوان  همانند  »مونیسم«،  عنوان 
شاخص  چندگرائی(  )چندیت،  پلورالیسم  و 
فقط  بلکه  نیستند،  فلسفی  اصلی  جریانات 
مسئله  به  نسبت  فلسفه  هر  موضعگیری 

وحدت جهان را بیان می دارند.
بنابرین مونیستی نامیدن یک فلسفه نمی تواند 
روشن کند که آن فلسفه به مسئله اساسی فلسفه 
ایدئالیستی،  یا  و  دهد  ماتریالیستی می  پاسخ 
تعلق  ماتریالیسم  اصلی  جریان  به  فلسفه  آن 

دارد و یا به جریان اصلی ایدئالیسم.

بنابرین عنوان »مونیسم« برای تعیین روشن 
نه  فلسفه  یک  بینانه  جهان  محتوای  کیفیت 
بهتر است که  لذا  نه قطعی است و  کافی و 

مورد صرفنظر قرار گیرد.

مونیسم  و  ماتریالیستی  مونیسم  میان  باید 
ایدئالیستی تفاوت قائل شد:

الف
مونیسم ماتریالیستی

در  را  جهان  وحدت  ماتریالیستی،  مونیسم 

مادیت آن می داند.

ب
مونیسم ایدئالیستی

مونیسم ایدئالیستی ـ بر عکس ـ وحدت جهان 
را در روحیت )ایدئالیته( )خدا، روح جهانی، 

اصل روحی بطورکلی( آن می داند.
کریستیان ولف )۱۶۷۹ ـ ۱۷۵۴( 

فیلسوف  دان،  ریاضی  یونیورسال،  عالم 
آلمانی

همراه با الیب نیتس و کانت مهمترین نماینده 
روشنگری

نماینده حقوق طبیعی
)شعور،  مهم  مفاهیم  از  بسیاری  بنیانگذار 

معنی، درخود، دقت(
مؤثر در قانونگزاری پروس

مؤلف آثار بیشمار

عنوان مونیسم را کریستیان ولف برای اولین 
بکار  هائی  فلسفه  کردن  مشخص  برای  بار 
از یک جوهر  جهان  توضیح  برای  که  برد 

اساسی )ماده، روح( استفاده می کردند.
عنوان »مونیسم« در نیمه دوم قرن نوزدهم 

محتوای معنوی کنونی خود را پیدا کرد.
برای  حاضر  حال  در  »مونیسم«  عنوان 
نامیدن فلسفه هائی بکار می رود که وحدت 
قبول  واقعیت  اساسی  تعین  بمثابه  را  جهان 
دارند و کثرت آن را ناشی ازاین وحدت می 

دانند و یا از این وحدت استخراج می کنند.
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ادبیات  وارد  معنی  این  به  مونیسم  عنوان 
فلسفی شده است.

این  بر  فلسفی بورژوائی، عالوه  ادبیات  در 
و  ماتریالیستی  مونیسم  میان  گذاری  تفاوت 
نیز رایج  تفاوت گذاری دیگری  ایدئالیستی، 
میان  تضاد  پوشی  پرده  قصد  به  که  است 

ماتریالیسم و ایدئالیسم صورت می گیرد.
عالمت  فقط  نه  مونیسم  چندمعنائی  این 
عالوه  بلکه  است،  بدان  دلبخواهی  برخورد 
را  مونیسم  که  است  آن  از  حاکی  این  بر 
انگیزه  قبول  سبب  به  گاه  اصل  یک  بمثابه 
الئیک  های  فرم  در  گاه  و  مذهبی  های 
)غیرمذهبی( جهان بینی های مربوطه، نمی 
توان در قبال ماتریالیسم دیالک تیکی و در 
خارج از آن بطور پیگیر و قطعی حفظ کرد.

تفاوتگذاری میان مونیسم ها

زیر  طرق  به  مختلف  های  مونیسم  میان 
تفاوت گذاری می شود:

I
مونیسم متافیزیکی

الف

باصطالح  مونیسم  های  فرم  از  یکی 
باور  طبیعت  و  روح  وحدت  به  متافیزیکی 

دارد:
باورمندی به وحدت روح و طبیعت در فرم 
می  چشم  به  عینی  ایدئالیسم  مختلف  های 

خورد.

ب

باصطالح  مونیسم  های  فرم  از  دیگر  یکی 
باور  طبیعت  و  خدا  وحدت  به  متافیزیکی 

دارد:
فرم  در  به وحدت خدا و طبیعت  باورمندی 

های مختلف پانته ئیسم به چشم می خورد.

مراجعه کنید به ایدئالیسم عینی، پانته ئیسم

ت

باصطالح  مونیسم  های  فرم  از  دیگر  یکی 
نهائی )علت  بمثابه علت  متافیزیکی خدا را 

العلل( همه حوادث جهان می داند:
ته ئیسم )خداشناسی(

II
مونیسم مبتنی بر علوم طبیعی

مونیسم مبتنی بر علوم طبیعی وحدت جهان 
را بر مبنای مطلق کردن جنبه ای از ماده، 

مثال انرژی اثبات می کند:
انرژتیک

III
مونیسم معرفتی ـ نظری

چنان  نظری  ـ  معرفتی  باصطالح  مونیسم 
ـ سوبژکتیف )عینی و  انطباق اوبژکتیف  به 
ذهنی( ، جسمی ـ روانی، ماهیت ـ پدیده می 
پردازد که یکی در دیگری منحل می شود و 

استقالل نسبی خود را از دست می دهد:

الف

مونیسم معرفتی ـ نظری در ایدئالیسم ذهنی، 
مثال در امپیریوکریتیسیسم:

جهان خارج در من و ماده در احساس منحل 
می شوند.

ب

مونیسم معرفتی ـ نظری در ایدئالیسم ذهنی، 
مثال در فلسفه ایماننس:

جهان خارج در من و ماده در احساس منحل 
می شوند.

مونیسم های نارسای دیگری نیز وجود دارند 
که بشرح زیرند:

۱

آن سیستم های  از  که منظور  تفکر  مونیسم 
مختلف ایدئالیسم عینی است.

۲

مونیسم شعور که منظور از آن، سیستم های 
مختلف ایدئالیسم ذهنی است.

۳

مونیسم حیات که منظور ویتالیسم است.

مراجعه کنید به ویتالیسم
۴

مونیسم  یا  و  انتزاعی  پیوندهای  مونیسم 
از  منظور  که  )منطقگرایانه(  لوژیستیستی 

آن، مکتب ماربورگی نئوکانتیانیسم است.

مراجعه کنید به کانتیانیسم و نئوکانتیانیسم

و غیره.

فلسفه  را  ایدئالیستی  مونیسم  نوع  بارزترین 

هگل تشکیل می داد.
در فلسفه هگل، کثرت جهان در روح مطلق 
ـ بمثابه مظهر ایده ای کل جهان ـ به وحدت 

می رسد.

IV
مونیسم ماتریالیستی

یا متمایل به  کلیه فلسفه های ماتریالیستی و 
ماتریالیسم ماهیتا مونیستی اند:

انحا از وحدت مادی  آنها همه به نحوی از 
جهان آغاز به حرکت می کنند و کثرت جهان 

را به وحدت مادی جهان نسبت می دهند.

فلسفه های مونیستی ـ ماتریالیستی کم و بیش 
پیگیر به شرح زیر بوده اند:

۱
اپیکور )۳۴۱ ـ ۲۷۱ ق. م(

از فالسفه یونان باستان
مؤسس مکتب اپیکوریسم

آموزش های دمکریت و اپیکور
۲

جوردانو برونو )۱۵۴۸ ـ ۱۶۰۰(
فیلسوف، شاعر و کشیش انقالبی و پرشور 

ایتالیائی
که از سوی تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک به 

مرگ در تل آتش محکوم شد.

پانته ئیستی عصر جدید، بویژه  سیستم های 
سیستم فلسفی برونو و اسپینوزا

۳

قرن  در  فرانسوی  ماتریالیسم  های  آموزش 
هجدهم

۴

ماتریالیسم  در  باالخره  ماتریالیستی  مونیسم 
دیالک تیکی از ناپیگیری های خود آزاد می 

شود:
را  جهان  وحدت  تیکی  دیالک  ماتریالیسم 
بطور صریح و روشن و مستقیم از مادیت 

آن ناشی می داند.

بر علوم طبیعی  مبتنی  ماتریالیستی  آموزش 
هه کل را می توان مونیسم به معنی محدود 
از »وحدت  نامید که وحدت جهان را  کلمه 

کیهانی« استخراج می کند.

مراجعه کنید به جهان بینی در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

پایان
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نظری

انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه
هربرت مارکوزه

انسان تک ساحتی،هربرت مارکوزه،ترجمه محسن مؤیدی

در  مارکوزه  هربرت 
۱۸۹۸ در برلین و در 
یهودی  خانواده  یک 
آمد.تحصیالت  دنیا  به 
علوم  در  را  خود 
شهر  در  و  سیاسی 
پایان  به  فرایبورگ 

شاگرد  مدتی  و  رساند 
هایدگر و هوسرل بود.بهره مندی از محضر 
استادانی نظیر هایدگر و هوسرل و مطالعات 
فلسفه های  در  ناپذیرش  گیر و خستگی  پی 
کاوی  روان  مبانی  و  نیچه،هگل،مارکس 
ی  قریحه  جودت  مهمتر  همه  از  فروید،و 
فلسفی در اندیشه ی هربرت مارکوزه،زمینه 
را  انتقادی  فلسفه  نوعی  آفرینش  استعداد  و 
بر بنیان دیالکتیک پدید آورده،مخصوصا که 
دوران سازندگی و تعالی اندیشه ی او مقارن 
بوده است با اوج قدرت حکومت نازی ها در 
کشور آلمان.او رساله دکترای خود را درباره 
هگل نوشت و با روی کارآمدن نازی ها ابتدا 
به سوئیس و سپس به آمریکا مهاجرت کرد 
و سرانجام به دعوت هورکهایمردر ۱۹۳۳ 
اجتماعی)مکتب  های  پژوهش  مؤسسه  به 
از  او  فرانکفورت(پیوست.ناخشنودی 
انگیزه  ها،مبانی  نازی  ی  ستمگرانه  رفتار 
در  را  پرخاشگری  و  انتقاد  اصولی  های 
جهانی،نسبت  دوم  جنگ  از  پس  سالهای 
صنعتی  جامعه  و  داری  سرمایه  نظام  به 
کرده  ریزی  پی  او  ی  اندیشه  آمریکا،در 
ها،مقام  جامعه  و  ها  حکومت  این  است.در 
احترامی  بی  انسان،مورد  حقیقی  منزلت  و 
و اهانت ضوابط و ارزشهای مادی،اعم از 
شوند  می  واقع  تکنولوژی،سیاسی،اقتصادی 
و انسانیت مفهوم واقعی خود را از دست می 
دهد؛این است فاجعه بزرگ روزگار معاصر 
که مارکوزه بیش از انسانهای دیگر براستی 
انسان  است.گرفتاری  برده  رنج  آن  از 
امروز، از نظر مارکوزه توسعه تکنولوژی 
نیست، بلکه شیوه بهره گیری از تکنولوژی 
بهره  ی  تر،شیوه  گسترده  بیانی  در  است،یا 

توسعه  سود  به  طبیعت  و  انسان  از  گیری 
افزایش  به سود  تکنولوژی و مآال  تکامل  و 
تولید بازدارنده یا تحمیل مصرف اجباری و 

به زیان آزادی و خودمختاری فرد بشری.

انتقاد  و  ناخشنودی  در  تنها  مارکوزه  هنر 
او از جامعه های معاصر و مویه گری بر 
در  نیست،زیرا  معنوی  ارزشهای  نابودی 
اصالت  اصحاب  و  مذاهب  پیروان  باب  این 
معنی بی آنکه راه عملی ارائه دهند سخنان 
ی  شیوه  در  مارکوزه  اند.هنر  گفته  بسیار 
این  تفکر و برداشت انضمامی او نسبت به 
راههای  ی  ارائه  همچنین  و  است  مسئله 
های  اندیشه  و  پردازی  خیال  عملی،آنسوی 
مجرد و انتزاعی.مارکوزه هرگز نمی گوید 
باید کاست.هنر  از توسعه ی تکنولوژی  که 
مارکوزه سودای به وجود آوردن نظاماتی در 
جوامع پیشرفته ی تکنولوژی است که آزادی 
نیروهای  را  انسان  خودمختاری  و  فردی 
متالشی  و  نابود  ای  بازدارنده  و  سرکوبنده 
نسازند.به بیان دیگر،در عرف جامعه،انسان 
موجودی تک ساحتی تلقی نشود و منحصرا 
ارزشهای مادی،زمام مقدرات او را در دست 

نگیرند.

با  مبارزه  در  مارکوزه  عملی  ی  طریقه 
سیطره ی بازدارنده ی تکنولوژی،آگاهی فرد 
جهان  در  خود  موقع  و  وضع  چگونگی  از 
است.نیل بدین آگاهی در اندیشه ی او نیرویی 
طردکننده و منفی پدید می آورد که مبدأ تفکر 

یا نظریه ی انتقادی اوست.

مارکوزه رابطه ی منطقی نیروی تعقل را با 
نیازهای حسی و غریزی،تنها در جامعه ای 

آزاد که نفوذ و سیطره 
و  اراده  تکنولوژی،  ی 
انسانها  از  را  اختیار 
و  باشد،ممکن  نگرفته 
داند.انسان  می  میسر 
موجودی  ساحتی  تک 
است که در فضای آزاد 
پرورش نیافته و جامعه 
ای بازدارنده و سرکوبنده به بهانه ی تأمین 
رحمانه  او،بی  زیستی  به  تدارک  و  حوائج 

گرفتارش ساخته است.

شاید بتوان گفت از آغاز تاریخ بشر،همیشه 
بیان،معروض  آزادی  و  اندیشه  آزادی 
فشارهای بازدارنده ی جامعه بوده و هرگز 
آزادی را  توانگران و زورمندان ضرورت 
باور نداشته اند! مارکوزه در پاسخی که به 
پرسشهای گروهی از حاضران در کنفرانس 
نیز  حد  این  از  را  دهد،پا  می  جهانی  دیدار 
فراتر می نهد و وجود آزادی را در سراسر 
تاریخ زندگی بشر انکار می کند. مارکوزه 
مارکس  به  حدودی  تا  عقیده  این  ابراز  در 
با  انسان  تاریخی  وضع  شود:  می  نزدیک 
نداشته؛تاریخ  سازگاری  هرگز  او  آزادی 
تمدن حاوی سرگذشت پیکار طبقات محروم 

به خاطر نیل به آزادی است.

از  ای  نشانه  را  طبقاتی  نظام  مارکس 
می  بشری  ی  جامعه  در  آزادی  نبودن 
های  براین،حلقه  عالوه  پندارد،مارکوزه 
پای  بر  که  را  بازدارنده  تولید  نظام  زنجیر 
اراده انسان سنگینی می کند مخل آزادی او 
می داند.نظام تکنولوژی،آزادی را ضرورت 
حیات بشر تلقی نمی کند؛از این قرار،محور 
گسترش  جامعه   را  مارکوزه  تفکر  اصلی 
یافته ی صنعتی تشکیل می دهد.بی شک از 
دیدگاه مارکوزه،تکنیک یک واقعیت تاریخی 
است،واقعیتی که وضع ویژه ای در طبیعت 
پدید آورده و زندگی بشر را دگرگون ساخته 
اعجاب  تکامل  و  توسعه  است.مارکوزه 
آمیز تکنولوژی را ناشی از عالقه به تأمین 
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نمی  نیازمندیهای راستین بشر  بیشتر  هرچه 
و  استثمار  امروز  تکنولوژی  داند،هدف 
که  است  بابت  این  از  و  انسانهاست  بردگی 
فرد  دروغین  نیازمندیهای  کمیت  بر  پیوسته 
آنها،آزادی  تأمین  ی  بهانه  به  تا  افزاید  می 

راستین او را نابود سازد.

عقاید  مبنای  بر  بیشتر  مارکوزه  تفکرات 
سایر  همچون  البته  که  است  مارکسیستی 
همفکران وی در مکتب فرانکفورت،مسائل 
فرهنگی و اجتماعی در کنار مسائل و بنیان 
بسیاری  اهمیت  از  آن  در  اقتصادی  های 
مارکوزه  دیگر  عبارت  برخوردارند.به 
بر  خود  انتقادات  و  ها  تحلیل  بنیان  اگرچه 
اقتصادی  مناسبات  بر  را  غرب  جامعه 
مسائل  به  گذارد،اما  می  تولید  روابط  و 
در  نیست.مارکوزه  توجه  بی  نیز  فرهنگی 
با  بیستم  قرن  در  که  را  جوامعی  حال  عین 
شیوه کمونیستی و یا سوسیالیستی اداره می 
شوند به باد انتقاد می گیرد و معتقد است در 
سوسیالیسم  اصول  با  تحوالت  کشورها  این 

هماهنگی ندارد.

صنعتی  پیشرفته  ساحتی،جامعه  تک  انسان 
می  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  غرب 
دهد؛جامعه ای که وسایل فنی تولید و توزیع 
و ماشین های خودکار در آن صرفا مجموعه 
با  نیستند،بلکه  تولید  ابزارهای  از  هایی 
دخالت در همه ی شئون سیاسی و اجتماعی 
زندگی افراد،آنها را اسیر و برده خود ساخته 
ما  جامعه  در  بازدارنده  سرکوبی  اند.شکل 
توسعه صنعتی  از  پیش  مراحل  در  آنچه  با 
های  جامعه  است.در  متفاوت  داشت  وجود 
نیافته بازدارندگی معلول ناشایستگی  توسعه 
حال  و  بوده  تکنولوژی  ضعف  و  طبیعی 
آنکه در جوامع پیشرفته معاصر ظهور این 
تکنولوژی  تکامل  و  قدرت  بازتاب  حالت 
مادی  و  ذهنی  شایستگی  توانسته  که  است 
به  آن  تسلط  بر  و  دهد  افزایش  را  جامعه 
منطقی و  تولید غیر  بیافزاید.مارکوزه  افراد 
مصرف بیهوده در این جوامع را به باد انتقاد 
و  غیرمنطقی  تولید  گوید:  می  و  گیرد  می 
برای  دارد  وامی  را  بیهوده،افراد  مصرف 
تأمین نیازهای روزمره که شاید مهم تر از 
اندیشیدن درباره آزادی و بردگی به نظر می 
کنند.به  می  کار  خود  توانایی  از  رسد،بیش 
می  خود  فراغت  اوقات  از  آنها  ترتیب  این 
کاهند و شبانه روز به کار طاقت فرسا ادامه 

می دهند.

نیز  کمونیستی  جوامع  مارکوزه  دیدگاه  از 
داری  این شیوه ویرانگر جامعه سرمایه  از 
او  که  روست  همین  از  و  نیستند  امان  در 
اعتبار آنها را به مثابه مخالفان واقعی سیستم 
دهد. می  قرار  سؤال  مورد  داری  سرمایه 
خطرناکی  دشمن  فعلی  داری  سرمایه  نظام 

در خارج از مرزهای خود ندارد زیرا جهان 
کمونیسم،هواخاهان چین یا شوروی از نظر 
اقتصادی و سیاسی اکنون در ردیف کاپیتالیسم 
درآمده اند.او در تشریح این مسئله در جای 
سرمایه  جوامع  گوید:دگرگونی  می  دیگر 
داری سوسیالیستس چنانچه در برخی جوامع 
با اصول سوسیالیسم  داده  مثل شوروی رخ 
هماهنگ نیست.در این جوامع نیز انسان به 
شده  داده  تنزل  بردگی  به  کار  ابزار  وسیله 
افزایشی  به  تولید منظم و رو  تنگنای  و در 
گرفتار آمده است.دولت شوروی نیز توسعه 
قرار  حکومت  بقای  خدمت  در  را  صنعتی 
داده ، نه بهبود مستمر شرایط زندگی مردم، 
آسایش و رفاه بیشتر و کاهش ساعات کار.به 
همین ترتیب مارکوزه سقوطی قریب الوقوع 
را برای نظام سرمایه داری پیش بینی نمی 
کند و می گوید: تجربه دو جنگ جهانی گذشته 
ثابت نمود که با وجود واپس ماندگی عقالنی 
ادامه  امکان  فاشیست  های  رژیم  مادی  و 
نظام  و  است  بوده  فراهم  آنها  برای  زندگی 
سرمایه داری را نیز همین عوامل نگهداری 
را  مارکوزه  دیدگاه  این  کرد.البته  خواهند  
سرمایه  نظام  ماندن  پایدار  معنای  به  نباید 
داری و سلطه همیشگی آن از نظر وی تلقی 
کرد.در حقیقت موتور محرکه تفکر مارکوزه 
همان سیر تفکر مارکسیستی است که معتقد 
تاریخ خود به سوی  است بشر در سرتاسر 
آزادی در حرکت بوده است و اگرچه هیچگاه 
عمال به آزادی دست نیافته اما سرانجام بدان 
خواهد رسید و به این ترتیب می توان گفت 
این اندیشمند نسبت به سرانجام جوامع انسانی 

دیدگاه مثبتی دارد.

مارکوزه تحقق انقالب را در جوامع پیشرفته 
خواه  و  کاپیتالیسم  نظام  تابع  خواه  صنعتی 
ضروری  و  حتمی  امری   ، سوسیالیسم 
سرکوبی  در  ها  جامعه  این  داند،تالش  می 
زندگانی  شرایط  آوردن  پدید  و  روشنفکران 
دستخوش  آزادیشان  که  افرادی  برای  بهتر 
است. بیهوده  شده،  واقع  تکنولوژی  توسعه 
البته تفاوتهایی نیز میان اندیشه های مارکوزه 
خورد. می  چشم  به  مارکس  دیدگاههای  و 
برای  مارکس  که  نقشی  به  مارکوزه  مثال 
پیش  انقالبی  های  جنبش  در  کارگر  طبقه 
انقالب  یعنی  نیست.  وفادار  بود  کرده  بینی 
نمی  کارگر  ناحیه ی گروههای  از  را  آینده 
داند و به زعم او کارگران و کشاورزان و 
گروههای متوسط از این پس نباید نیروهای 
این  زیرا  آیند  حساب  به  جامعه  انقالبی 
شده  مستهلک  تکنولوژی  نظام  در  گروهها 
نسبی  رفاه  و  دستمزد  افزایش  خاطر  به  و 
تن  سازشکاری  و  و رضا  تسلیم  به  زندگی 
گروههای  با  امروز  کارگران  اند.  داده  در 
همکاری  و  تفاهم  متوسط)بورژوا(حسن 
دارند و به سهم خود در راه گسترش استثمار 

و بهره گیری های نظام سرمایه داری فعالیت 
می کنند.گروههای کارگر علی رغم گذشته 
خود  های  آرمان  دور،همگی  چندان  نه  ای 
در جهان  قرار  این  اند.از  داده  از دست  را 
جهش  و  انتقادی  تفکر  هرگونه  معاصر، 
می  سرکوبی  و  شکست  با  مواجه  انقالبی 
گردد.باید دانست قیام فعلی جوانان ارتباطی 
ندارد. کارگر  طبقه  صنفی  های  جنبش  با 
زیرا در نظام سرمایه داری امروز و جامعه 
مرفه کنونی کارگران به سیستم نیازمندیهای 
تحمیلی پیوسته و همگام با جوانان آن را نفی 

و انکار نکرده اند.

از  که  اندیشمندی  انسانهای  همه  این  با 
نابخردیهای جهان تک ساحتی به خود آمده و 
به حالتی از نفی و انکار رسیده اند،انسانهایی 
که سیطره ی تکنولوژی هنوز فردیت شان را 
کامال درهم نشکسته و وسایل ارتباط جمعی 
را  رفتن  فراتر  و  اندیشان،گریختن  فرصت 
از ایشان نگرفته است،همچنان در مخالفت با 
ارزشهای تکنولوژی و سرمایه داری پابرجا 
ایستاده اند.پایمردی و مقاومت این انسانهای 
و  تکنولوژی  ی  سیطره  اندیشمند،سرانجام 
کاپیتالیسم را درهم خواهد شکست و جامعه 
و  بازدارندگی،سرکوبی  از  آن  در  که  ای 
وجود  نیست،به  نشانی  خشونت،کوچکترین 

خواهد آورد.

سرمایه  جوامع  به  مارکوزه  انتقادات  عمده 
آوردن  فراهم  در  آنها  ناتوانی  بر  داری 
و  دارد  تکیه  اجتماعی  و  سیاسی  آزادیهای 
نیازهای درست و طبیعی در  همچنین طرد 
تحمیلی.مارکوزه  و  نادرست  نیازهای  مقابل 
عوامل این ناکامی را نیز در مناسبات ناسالمی 
که به تمرکز نیروهای تولید و تصمیم گیری 
است  معتقد  و  کند  می  شده،ارزیابی  منجر 
وسایل ارتباط جمعی در این جوامع به توجیه 
وضع موجود می پردازند.در حقیقت رسانه 
مثابه عواملی  به  داری  های جامعه سرمایه 
خارجی و بی آنکه فرد بتواند نظارتی را بر 
آنها داشته باشد،نیازهایی را بر زندگی افراد 
از  استفاده  با  دستگاهها  کنند.این  می  تحمیل 
تبلیغات،آگهی های بازرگانی،معرفی کسانی 
دشمن  آنها  با  یا  داشت  شان  دوست  باید  که 
بود،شرایط مطلوب را برای پیشبرد اهداف 

سودجویانه فراهم می آورند.

نکته ای که در درک اندیشه های مارکوزه 
فلسفه  بر  او  است،تکیه  اهمیت  حایز  بسیار 
اندیشه  مارکوزه  واقع  است.در  دیالکتیکی 
بنیان  هایش را بر تفکر و فلسفه دیالکتیکی 
می گذارد و در این چهارچوب وجود تضاد و 
تفاوت را در جامعه عامل حرکت و پیشرفت 
از  داری  سرمایه  نظام  آنکه  داند،حال  می 
گام  تضاد  این  سرکوب  جهت  در  او  نظر 
برمی دارد.از نظر مارکوزه جامعه سرمایه 
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داری با تمام امکانات تبلیغی و رسانه ای اش 
ابتکار  قدرت  و  افراد  فردیت  تا  دارد  تالش 
آنها را از میان ببرد و در حقیقت با یکسان 
ای  مختلف،جامعه  های  زمینه  در  سازی 
تک ساحتی را با انسان های تک ساحتی به 
بر  ماشین  تسلط  از  انتقاد  با  آورد.او  وجود 
را  چنین جوامعی  امروز،افراد  بشر  زندگی 
انسانهایی توصیف می کند که به دنبال شنیدن 
آهنگی منظم و یکنواخت به خواب رفته اند.
در گذشته شرایط اجتماعی بدانگونه بود که 
به افراد اجازه می داد تا حساب خود را از 
سازند.امروزه  جدا  جامعه  در  مستقر  نظام 
به همان نسبت که جامعه این ساحت را از 
محدویت  سوی  به  را  او  گرفته،اندیشه  فرد 
و بی تفاوتی کشانده است.البته در اینجا نیز 
سازگار  در  مهمی  سهم  جمعی  های  رسانه 
تک  گرایش  تبیین  و  توجیه  و  افراد  ساختن 
بیان  دارند:شیوه  جامعه  در  انتقاد  و  ساحتی 
اتحاد  و  پیوستن  هم  به  تبلیغاتی  وسایل  این 
مظاهر گوناگون جامعه و ترویج سودجویی 
به  این مقصود  است.جامعه در راه حصول 
انتقادی  اندیشه های متعالی و  شکل منظمی 

را سرکوب می کند.

وجود  مارکوزه  شد  اشاره  که  همانگونه 
آزادی در جوامع سرمایه داری را زیر سؤال 
آنها  آزادی هایی که  به  اشاره  با  برد و  می 
افزاید:آزادی  خواند،می  می  کننده  گمراه  را 
نفع  به  را  خود  مطالب  شخصا  که  مطالبی 
بین  انتخاب  کنند،آزادی  می  سانسور  دولت 
عالئم تجاری گوناگون و اشیاء سرگرم کننده 
سرمایه  جامعه  که  است  ارزش،چیزی  بی 
تنها  واقع  دهد.به  انسانها هدیه می  به  داری 
دارا بودن حق انتخاب آزادی نیست،توانایی 
درک چگونگی انتخاب و ارزیابی چیزهایی 

که باید انتخاب شوند،نیز اهمیت دارد.

اهمیتی که مارکوزه برای وجود تضاد قایل 
است و آن را الزمه پویایی هر جامعه ای می 
داند،تا به آن حد است که دستگاههای فرهنگی 
و تبلیغاتی جامعه سرمایه داری را به تالش 
برای سرکوب این تضادها محکوم می کند و 
می گوید:در قلمرو فرهنگ،نظام دیکتاتوری 
همبستگی  صورت  به  آشکارا  ای  تازه 
سازمانهای جامعه با یکدیگر پدید آمده و در 
آثار ادبی و هنری هم که پیش از این رنگی 
از تضاد و ناخشنودی داشته اند،رخنه کرده 
و هم زیستی و بی تفاوتی پدید آورده است.
نظیر  فرهنگی  های  حرکت  برخی  مارکزه 
مکاتب سوررئالیسم را در هنر و ادبیات در 
مبارزه  سبب  به  و۱۹۳۰   ۱۹۲۰ های  دهه 
با این همسان سازی فرهنگی مورد ستایش 
وی  نظر  از  که  دهد،جریانهایی  می  قرار 
ویرانگر و در عین حال رهایی بخش بودند 
یا اقدامات هنرمندانی چون برتولت برشت و 
ابداع تکنیک فاصله گذاری او در تئاتر که 

روی  از  جدایی  و  اندیشیدن  به  را  تماشاگر 
صحنه دعوت می کند.این درحالی است که 
همچون  غرب  در  فرهنگی  غالب  جریانات 
پیش  را  دیگری  راه  عمومی  های  رسانه 
آثار  به  مثال  عنوان  به  اند.مارکوزه  گرفته 
فیلم  اونیل،فاکنر و  نویسندگانی چون یوجین 
هایی مثل اتوبوسی به نام هوس،گربه روی 
شیروانی داغ ،لولیتا و غیره اشاره می کند 
که قهرمان این داستانها اگرچه آدمهای خشن 
در  اما چون  پروایند  بی  و  بار  و  بند  بی  و 
شوند،روح  می  موفق  خود  شهوانی  تسکین 
پرخاشگری از وجودشان رخت برمی بندد و 
به انسانهایی سازگار با اوضاع و راضی و 

خشنود تبدیل می شوند.

انتقادی  ی  فلسفه  بزرگ  دشواری 
مارکوزه،تحقق آرمان انقالبی یا به اصطالح 
صنعتی  جامعه  کیفیت  دگرگونی  خودش 
حاکمیت  که  شرایطی  است.در  آینده  در 
های  اندیشه  و  پرخاشگر  جامعه،نیروهای 
ممکن  کند،چگونه  می  سرکوب  را  طاغی 
معروض  آن  سازمانهای  و  نهادها  است 
شوند؟البته  واقع  بنیادین  های  دگرگونی 
جامعه  کمیتهای  دگرگونی  مارکوزه  غرض 
توسعه  نیازی  بی  و  توانگری  با  نیست،او 
مولد،هرگز  نیروهای  تکامل  و  تکنولوژی 
وقوع  که  است  معتقد  و  جوید  نمی  پیکار 
با  تعارضی  هیچگونه  کیفی  دگرگونی 
گسترش مادی جامعه ندارد،با این همه جامعه 
قوا می کوشدکه هرگونه  تمام  با  تکنولوژی 
آزاداندیشی و چون وچرایی را به هر تقدیر 
این  پذیرش  با  بردارد.مارکوزه  میان  از 
به ضرورت  نسبت  را  خود  اعتقاد  واقعیت 
تحول در شئون جانعه از دست نمی دهد:او 
ها،ضرورت  واقعیت  این  ی  گوید:همه  می 
دگرگونی عمیقی را در جامعه های معاصر 
نظام  و  تکامل  توسعه،  زیرا  کند  می  ثابت 
غیرمنطقی  اساس  در  ها  جامعه  این  فکری 
عقیده  تشخیص  شبهه،  می رسد.بی  نظر  به 
از  واقعی  نادرست،مصلحت  از  درست  ی 
و  اهمیت  هنوز  که  است  غیرواقعی،کاری 
با  باید  نداده،تنها  دست  از  را  خود  اعتبار 
روش صحیحی آن را اعمال نمود تا به نتایج 
سودبخش،منجر شود.هر فرد باید این روش 
را بیاموزد و راه صحیح انتقاد را تشخیص 
دهد.مارکوزه پس از آنکه ضرورت انتقاد را 
یادآور می  در مفهوم انضمامی و عملی آن 
شود،دورنمای جامعه ای را که در نتیجه ی 
تفکر انتقادی افراد به وجود خواهد آمدمجسم 
تازه  جامعه،دریافتهای  در  سازد:»وقتی  می 
خود  سوی  به  را  ها  اندیشه  و  یابد  راه  ای 
خواند،تفکر انتقادی به شکل آگاهی تاریخی 
جامعه  امور  ی  کلیه  در  و  آمد  درخواهد 

داوری خواهد کرد.«

زبان  که  گیرد  می  نتیجه  چنین  مارکوزه 

امروز  داری  سرمایه  جامعه  در  قالب 
هرگونه  مخالف  اساسا  و  سازشکاری  زبان 
از  همین  و  است  مناظره  و  بحث  و  انتقاد 
انسانها  که  جدید  جامعه  در  خودبیگانگی 
دارایی  به  را  خود  هویت  و  موجودیت 
و…(پیوند  هایشان)خانه،ماشین،تلویزیون 
مردود  هرگونه  که  شود  می  اند،سبب  زده 
شمردن عقلی و عاطفی این نظام در جامعه 
ناراحتی  ثروتمند،نشانه  و  طلب  راحت 

اعصاب و بی عرضگی تلقی شود.

اطاعت  نه  را  جدید  بردگی  مارکوزه 
کورکورانه،نه کار توان فرسا،که تنها تنزل 
مقام بشری و ابزار و وسیله شدن انسان تعریف 
به  که  را  ظاهری  رفاه  همچنین  کند.او  می 
بهای قربانی شدن آزادی و فراغت انسان در 
پای تکنولوژی ایجاد شده است،مایه سعادت 
گوید:امروزه  می  و  بیند  نمی  بشری  جامعه 
کارگر و کارفرما به یک برنامه تلویزیونی 
می نگرند،سکرتر همانگونه لباس می پوشد 
در  نیز  سیاهپوست  کارفرما،آقای  دختر  که 
گوشه کادیالک آرمیده است و همه مردم یک 
این  شک  کنند،بی  می  مطالعه  را  روزنامه 
میان  از  نشانه  صوری  های  شباهت  گونه 
جوامع  این  در  طبقاتی  های  اختالف  رفتن 
حقیقت  این  روشنگر  برعکس  نیست،بلکه 
به  سرکوفته  گروههای  چگونه  که  است 
ضرورت های ضامن ادامه نفوذ حاکمیت و 
رهبری طبقات باالی جامعه تن داده و تسلیم 

شده اند.

را  وضعیتی  چنین  از  رهایی  راه  مارکوزه 
با تکنولوژی و توسعه و پیشرفت  نه مقابله 
و  تولید  روابط  و  کار  شرایط  تغییر  که 
ارزیابی  انسان  سود  به  جامعه  در  مصرف 
کمیت  مانند  باید  نیز  زندگی  کند:کیفیت  می 
و  فنی  های  دگرگونی  معرض  در  که  آن 
در  کار  پذیرد.شرایط  است،تغییر  صنعتی 
جامعه صنعتی باید به سود انسان بهبود یابد 
بر  مبتنی  باید  و طرح صنعتی شدن جامعه 
و  واقعی  حوایج  بشردوستانه،تامین  اهداف 

حیاتی انسان باشد.

دو  جامعه  یک  منادی  مارکوزه  حقیقت  در 
ساحتی است که در آن تضادها امکان رشد 
اعتقاد  هگلی  خردگرایی  به  باشند.او  داشته 
دارد که بر تناقض استوار است و نه همچون 
تعارض  مفهوم  اندک  اندک  که  امروز  علم 
است. برده  یاد  از  آن  هگلی  معنای  در  را 
در  مثال  ای  جامعه  چنین  در  ترتیب  این  به 
چندین  یا  حزب  دو  چنانچه  سیاسی  عرصه 
تنها  دیگر  باشندمسلما  داشته  وجود  حزب 
منادی یک طرز تفکر و یک اندیشه نخواهند 
بود،چنانچه به اعتقاد وی سیستم های دوحزبی 
در کشورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا بدین 
مسائل  زمینه  در  کمتر  معموال  و  اند  گونه 
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مهم سیاسی و اجتماعی اختالف نظر اساسی 
میان آنها به چشم می خورد؛اگرچه مارکوزه 
را  غربی  جوامع  سوسیالیستی  احزاب  حتی 
نیز منادی همان ارزش های جامعه سرمایه 
داری می بیند و چیزی فراتر از آنها برای 

عرضه ندارند.

اندیشه  یعنی  دوساحتی  ی  اندیشه  جهان 
ساحت  دو  که  نیست  مجرد،شک  و  انتقادی 
مزبور متعارض یکدیگرند اما هردو نشانی 
دیالکتیکی  اندیشه  دارند.ویژگی  واقعیت  از 
ایجاب می کند که تضادهای موجود توسعه 
است:برای  معتقد  یابند.مارکوزه  تکامل  و 
و  آرام  جامعه  یک  مادی  شالوده  نوسازی 
هدف  به  توجه  و  توانایی  خوشبخت،کاهش 
هایی مبتنی بر کیفیت امور،همچون مقاصد 
مادی و کمی،ایجاد و شرایط زمانی و مکانی 
روشنی  های  انگیزه  پایه  بر  را  تولید  که 
جهت  هر  بخشد،از  تحقق  انسانیت  سود  به 
چنبره  در  اسیر  انسان  است.او  ضروری 
این  را  صنعتی  جامعه  در  موجود  روابط 
همه  از  کند:سرخوردگی  می  تصویر  چنین 
ماست.پرده  روزگار  انسان  خاصیت  چیز 
بردگی  و  تکنیک،نابرابری  گسترش  ضخیم 
این  است.در  پوشانده  خود  در  را  انسانها 
شرایط انسان پیش از آنکه از رفاه و آزادی 
های فردی بهره جوید،اسیر ابزار تولید است 

که به ظاهر در اختیار اوست.

می  هشدار  مارکوزه  که  این  سرانجام  و 
کار  در  پیوسته  که  مرفهی  جامعه  دهد 
از  دفاع  برای  سرکوبنده  نیروهای  بسیج 
برای  تواند  است،نمی  خویش  موجودیت 
کتاب  چنانچه  و  بیاورد  خوشبختی  انسانها 
خود  پایانی  در صفحات  ساحتی  تک  انسان 
قدرت  تراکم  از  زندگی  دارد»آرامش  تأکید 
آید،بلکه برعکس توجه به  ها به دست نمی 
می  تحقق  را  آرامش  این  معنوی  ارزشهای 

بخشد.«

  منبع:

انسان تک ساحتی،هربرت مارکوزه،ترجمه 
محسن مؤیدی،تهران،امیرکبیر،۱۳۵۰

هگل و تئوری جهش

رهام برکچی زاده

مساله  فلسفه،  مسائل  ترین  بنیادی  از  یکی 
به  تغییر  و  حرکت  زیرا  است.  حرکت  ی 
در  همواره  ماده،  ذاتی  ی  عنوان خصیصه 
علوم  بررسی  و  مطالعه  مورد  تاریخ  طول 
مختلف بوده است. از اینرو حرکت از زمان 
باستان موضوع تامل و تفکر فراوان فالسفه 
ی یونانی بوده است. مناقشه بر سر نوع و 
شکل حرکت عمومی اجزای عالم از یونان 
باستان تا به امروز ادامه دارد. هدف من در 
این جستار ارائه ی خالصه ای از جریانات 
فکری فیلسوفان در مبحث حرکت از آغاز تا 

امروز است.

موضوع  در  که  مباحثی  مهمترین  از  یکی 
حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد، مبحث 
نوع حرکت از نظر اتصال و انفصال است. 
پرسش اینجاست که حرکت پیوسته است و یا 
بین لحظات و مومانهای حرکتی فاصله وجود 
دارد؟ آیا تغییر به صورت تدریجی صورت 
یا دفعتا صورت می گیرد؟ در  می گیرد و 
صورتی که مومانهای حرکتی ) لحظات ( از 
یکدیگر جدا هستند پیوستگی حرکت چگونه 
یکدیگر  به  لحظات  اگر  و  توجیه می شود؟ 
پیوسته اند سرعت سپری شدن زمان چگونه 
توجیه می شود؟ به منظور پاسخ گویی به این 
باید توجه خود را به جدل تاریخی  پرسشها 

فیلسوفان بر سر نوع حرکت معطوف کنیم.

ف تمثیلهای سگانه ی زنون:

نگرش  گیری  شکل  بدو  از  یونان  فیلسوفان 
فلسفی، به مساله ی بساطت و مرکب بودن 
داشته  مبذول  را  خاصی  توجه  عالم  اجزای 
اند. دموکریتوس و اتمیستها به منظور تشریح 
مکانیسم حرکت و ترکیب عناصر موجود در 
عالم، به وضع دو جوهر پرداختند که عبارت 
بوند ازجوهر ماده و جوهر خال. ماده همان 
ذات و ماهیت اجزای سازنده ی جهان است 
و در مقابل خال به معنای عدم و نیستی است 
که امکان حرکت ماده را در فضا توجیه می 
کند. ماده خود متشکل از ذره ای بنیادی است 
که ذاتا بسیط بوده و در اثر ترکیب عناصر 
مختلف را بوجود می آورد. دموکریتوس این 
در  اتم،  نامید.  اتم  را  بسیط  بنیادی  ی  ذره 
زبان یونانی به معنای تجزیه ناپذیر ) بسیط 

( است.

در کنار شکل گیری نگرش اتمیستی، فیلسوف 
یونانی هراکلیتوس، مفهوم حرکت را  دیگر 

نبود  چیزی  عالم  او  ذهن  در  کرد.  مطرح 
جز ماده ی در حال حرکت. او در این باره 
گفته است: » هیچ انسانی نمی تواند دو بار 
هراکلیت  اما   » کند.  شنا  رودخانه  یک  در 
برخالف اتمیستها به بساطت و مرکب بودن 

اجزای عالم توجه خاصی نمی کند.

منطقدانان  فکری  جریانات  این  کنار  در 
و  ماده  مفهوم  دو  هر  نفی  به  الئایی  مکتب 
این  مهمترین  از  یکی  پرداختند.  حرکت 
فیلسوفان الئایی، زنون است که با طرح سه 
مثال به رد مفهوم حرکت و ماده می پردازد. 
البته باید ذکر شود که ردیه ی زنون بر وجود 
ماده کامال مبتنی بر رد مفهوم امتداد است. 
بدین معنی زنون با رد مفهوم امتداد زمانی، 
حرکت را مورد تردید قرار می دهد و با رد 
مفهوم امتداد مکانی ماده را مورد تردید قرار 
می دهد. هم اکنون به تشریح تمثیلهای زنون 
می پردازیم تا هدف و روش زنون روشنتر 

شود.

▪ مثال اول:

 » الف   « ی  نقطه  از  خواهد  می  متحرکی 
به نقطه ی » ب « برود. نقطه ی » ج « 
وسط دو نقطه ی » الف « و » ب « قرار 
بخواهد  اگر  که  است  مسلم  نتیجه  در  دارد. 
از نقطه ی » الف « به » ب « برود ابتدا 
نقطه ی » ج « بگذرد. حال برای  از  باید 
نقطه  به  الف «  نقطه ی »  از  بتواند  اینکه 
ی » ج « برود ابتدا باید از نقطه ی میانی 
آنها، یعنی نقطه ی » د « بگذرد. مسلم است 
که این عمل تا بی نهایت ادامه خواهد داشت 
زیرا اگر بین هر دو نقطه فاصله ی معینی 
در  ای  نقطه  مسلما  پس  باشد،  داشته  وجود 
وسط این فاصله قرار دارد که طی کردن آن 
فاصله مستلزم عبور از آن نقطه باشد. زنون 

اینگونه استدالل می کند:

۱( حرکت به معنای جابجایی بین دو نقطه 
تنها در صورتی ممکن است که بین دو نقطه 
فاصله ی معینی وجود داشته باشد و در غیر 
این صورت دو نقطه بر هم منطبق هستند و 

این به معنای سکون است.

معینی  ی  فاصله  نقطه  دو  میان  هرگاه   )۲
وجود داشته باشد قطعا نقطه ای در وسط این 
آن  که طی کردن  است  تعریف  قابل  فاصله 
فاصله مستلزم عبور از نقطه ی مورد نظر 

نظری
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معین  فاصله ی  باشد. و عمل نصف کردن 
می تواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند. بنابراین 
بینهایت  از  باید  معین  ی  فاصله  طی  برای 

نقطه ی میانی عبور کرد.

۳( بنابراین حرکت از نقطه ای به نقطه ی 
دیگر مستلزم طی بی نهایت حرکت است.

استدالل می پرسد:  این  زنون پس از طرح 
چگونه ممکن است با طی بی نهایت حرکت 

فاصله ی معینی طی شود؟

هم  دیگر  ای  بگونه  را  خود  مثال  زنون 
مطرح می کند. فرض کنید ما پس از آنکه 
ببه تعداد بی نهایت دفعه عمل نصف کردن 
فاصله ی مورد نظرمان را انجام دادیم نقطه 
ی » ایکس « بدست آمد. دو حالت قابل پیش 
بینی است. یکی اینکه دو نقطه ی » الف « 
و » ایکس « بر هم منطبق هستند که در این 
و  بود  نخواهد  پذیر  امکان  حرکت  صورت 
حالت دیگر این است که بین نقاط » الف « و 
» ایکس « فاصله ی معینی وجود دارد. در 
این صورت پیمودن این فاصله مستلزم طی 
زمان » آلفا « است. حال آنکه برای رفتن از 
» الف « به » ب « زمان مشخص » بتا « 
الزم است. مسلم است که زمان » آلفا « بی 
نهایت بار کوچکتر از زمان » بتا « است. 
نهایت زمان  بی  است گذشت  چطور ممکن 
بگیرد؟  بر  در  را  محدودی  زمان  محدود، 
زنون دو راه پیش روی ما می گذارد. حرکت 
را نفی کنیم یا دچار تناقض شویم ! بنابراین 
عنوان  به  حرکت  معرفی  ممکن  راه  تنها 

توهمی ذهنی است.

▪ مثال دوم:

این مثال مربوط به مسابقه ی دوندگی میان 
پهلوانان  از  یکی   ( اخیلوس  و  پشت  الک 
معروف  تیزروی  به  که  یونان  ای  افسانه 
این است که در  است. ( است. پیش فرض 
اخیلوس  از  جلوتر  پشت  الک  مسابقه  آغاز 
به  اینکه  برای  اخیلوس  است.  گرفته  قرار 
الک پشت برسد باید محل اولیه ی الک پشت 
را هدف قرار دهد. برای اینکه اخیلوس این 
مسافت را طی کرده و به الک پشت برسد 
باید زمانی سفری شود که در این زمان الک 
موقعیت  در  و  رود  می  جلوتر  کمی  پشت 
برای  اکنون  هم  گیرد.  می  قرار  ای  ثانویه 
اینکه اخیلوس به الک پشت برسد باید مکان 
ثانویه ی او را هدف قرار دهد و مسلما باز 
هم باید زمانی هر چند کوتاه تر برای اینکار 
سپری شود. در این زمان الک پشت مجددا 
ثالثی قرار می  جلوتر می رود و در مکان 
گیرد. باز هم اخیلوس برای رسیدن به الک 
و  دهد  قرار  را هدف  مکان سوم  باید  پشت 
مکان  سمت  به  اخیلوس  حرکت  با  همزمان 

رود  می  جلوتر  هم  باز  پشت  الک   ، سوم 
این  طی  یابد.  می  ادامه  ابد  تا  عمل  این  و 
اخیلوس  حرکت  زمانی  های  بازه  حرکات، 
مرتبا کوتاه تر می شود اما هیچگاه به صفر 
نمی رسد زیرا هر چقدر بازه ی زمانی کوتاه 
باشد باز هم حرکتی هرچند اندک را از سوی 
الک پشت به دنبال دارد و این یعنی اخیلوس 
هیچگاه به الک پشت نمی رسد. حال آنکه در 
پیشی  بینیم اخیلوس از الک پشت  عمل می 

می گیرد و این تناقض آشکار است.

▪ مثال سوم:

فرض کنید هم اکنون تیری را از کمان رها 
تیر در لحظه ی  از رها کردن  کردیم. پس 
می  تیر  مکانی  موقعیت  بررسی  به  معینی 
پردازیم. وضعیت تیر منطقا از دو حالت نمی 
تواند خارج باشد. اول اینکه تیر در نقطه ی 
سکون  معنای  به  این  دارد.  قرار  مشخصی 
است زیرا حرکت مستلزم تغییر مکان است 
که در صورت قرار داشتن تیر در نقطه ی 
همان  ندارد.  وجود  مکانی  تغییر  مشخص 
در  اثر  در  تیر  حرکت  دانیم  می  که  طور 
یک بازه ی زمانی ناشی از مجموع حرکت 
تیر در هر لحظه است. بنابراین اگر تیر در 
بود  بدین معنا خواهد  این  باشد  لحظه ساکن 
که مجموع سکونها تولید حرکت می کند! و 
این است  این منطقا محال است. حالت دوم 
که تیر در لحظه ی مورد نظر ساکن نیست. 
پرسشی که مطرح می شود این است که اگر 
در آن لحظه در مکان مشخصی نیست پس 
مکانی  چه  در  او  موجودیت  و  کجاست  در 

تحقق یافته است؟

طرح  به  روش  همین  به  الئایی  ی  فالسفه 
استدالالتی به منظور نفی ماده پرداختند که 
عمدتا مبنی بر رد امتداد مکانی ماده است. 
به طور مثال اگر ماده را به اجزای سازنده 
اش تقسیم کنیم در نهایت به ذراتی می رسیم 
که منطقا جسمیت ندارند. و این تناقض است 
که ماده که دارای جسمیت است از اجزایی 

ساخته شده باشد که جسمیت ندارند.

علیرقم سفسطه های کثیری که در تمثیلهای 
زنون  تمثیلهای  اما  است،  شده  آورده  زنون 
تببین مشکل اساسی  نمونه ی مناسبی برای 
در  اگر  است.  حرکت  چگونگی  فهم  در  ما 
تمثیلهای زنون دقت بیشتری صورت پذیرد 
فهمیده خواهد شد که زنون با طرح هر دو 
شکل اتصال و انفصال در حرکت و به قصد 
دو  این  میان  موجود  تناقض  بر  فشاری  پا 
شکل حرکت، مثالهای خود را بیان می کند. 
است  انفصالی  حرکت  اگر  است  معتقد  وی 
چه عاملی مختصات حرکت را بهم پیوند می 
دهد تا حرکت صورت پذیرد؟ و اگر حرکت 
لحظات  توان  می  چگونه  است،  اتصالی 

حرکتی را از هم متمایز کرد؟

زنون در برهان اول با عمل تقسیم متناوب 
ی  نقطه  دو  بین  دو،  به   ) فاصله   ( امتداد 
و  کند  تعریف می  نقطه  نهایت  بی  مشخص 
با اینکار بازه های حرکتی را به بی نهایت 
بازه  هر  مسلما  کار  این  که  کند  می  تقسیم 
می  نفی  حرکت  و  رساند  می  صفر  به  را 
شود. در این حالت امکان ندارد که هر بازه 
از صفر بیشتر شود زیرا هیچگاه بی نهایت 
نمی  غیر صفر،  محدود  بازه ی  یک  برابر 
تواند محدود باشد. به عبارت دیگر اگر بازه 
ها از صفر بزرگتر شوند باز هم تقسیم پذیر 
خواهند بود و این یعنی بی نهایت بار تقسیم 
نشده اند. بنابراین تناقضی که زنون مطرح 

می کند بی مورد است.

و  پشت  مسابقه ی الک  یعنی  دوم  مثال  در 
مورد  بی  تناقض  طرح  به  زنون  اخیلوس، 
دیگری می پردازد. وی می گوید برخالف 
آنچه که عمال می بینیم اخیلوس نباید به الک 
پشت برسد زیرا با هر بار حرکت اخیلوس به 
سمت الک پشت، الک پشت کمی جلوتر می 
رود. این برهان به راحتی قابل ابطال است. 
در مثالی که از زنون نقل شد هدف اخیلوس 
رسیدن به الک پشت است و طبق نظر زنون 
هیچگاه اخیلوس به الک پشت نمی رسد. اما 
در واقعیت مسابقه هدف اخیلوس گذشتن از 
اتفاق می  این  الک پشت است و میبینیم که 
زیرا  نیست  تناقض  امر  این  بنابراین  افتد. 
اهداف در دو شکل مسابقه تفاوت دارد. در 
حالت اول اخیلوس مکان اولیه ی الک پشت 
را طی هر مرحله مقصد قرار می دهد و به 
ثانویه ی الک  به مکان  هیچگاه  دلیل  همین 
پشت نمی رسد که هر دو در یک خط قرار 
گیرند. اما در حالت دوم مقصد اخیلوس خط 

پایان است.

سفسطه  دچار  آشکارا  زنون  سوم  مثال  در 
جریان  نیازمند  ذاتا  حرکت  زیرا  شود.  می 
مثال  این  در  آنکه  حال  است.  زمان  داشتن 
زیرا   ( رسد  می  صفر  به  زمانی  ی  بازه 
بررسی مکان تیر در شرایطی صورت می 
گیرد که زمان متوقف شده است ( و امکان 
حرکت منتفی می شود. و این در حالی است 
که در واقعیت هیچگاه بازه ی زمانی صفر 
نمی شود ) زمان متوقف نمی شود ( و زمان 
دلیل حرکت  همین  به  دارد.  همواره جریان 

نیز جریان دارد.

برهان چهارم نیز به شکل برهان اول قابل 
استدالل می  برهان چهارم  در  است.  ابطال 
شود که هرگاه جسمی را متناوبا تقسیم کنیم 
جسمیت  که  رسیم  می  ذراتی  به  نهایت  در 
است  این  برهان  این  اساسی  نقص  ندارند. 
که هیچگاه در تقسیم یک مقدار محدود غیر 



54مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

صفر به مقدار محدود غیر صفر دیگر، صفر 
بدست نمی آید. این برهان تنها در صورتی 
امکان دارد که عمل تقسیم تا بی نهایت ادامه 
عمال  بنابراین  و  است  محال  امری  که  یابد 
هیچگاه به ذره ای بدون جسمیت نمی رسیم.

ف فلسفه ی حرکت ارسطو:

بانیان  از  یونانی  سترگ  فیلسوف  ارسطو، 
ابتدایی ترین قواعد الزم برای تشریح حرکت 
و ماده است. همچنین ارسطو از بزرگترین 
و  زنون  بخصوص  سوفسطاییان  منتقدین 
پارمنیدس نیز هست. وی با استفاده از چهار 
مفهوم اساسی دستگاه فلسفی خود به تشریح 
قوانین حرکت می پردازد. این چهار مفهوم 
عبارتند از: ماده ) هیولی (، صورت ، قوه ) 

توانایی ( و فعل ) موقعیت موجود (.

ترکیب  از  عبارتند  اشیاء  ارسطو  تفکر  در 
ماده و صورت. ماده جوهره ی اصلی اشیاء 
خاصی  ویژگی  یا  صورت  هرگونه  فاقد  و 
و  باشد  مرکب  تواند  نمی  اینرو  از  و  است 
مسلما بسیط است، از این رو می توان آن را 
یکپارچه و واحد دانست. حال آنکه صورت 
است  ماده  شکل  و  حالت  معرف  عنوان  به 
و صور خاص ماده از صورت آن حاصل 
خود  خواص  ماده  که  آنجایی  از  شود.  می 
را از صورت دارد، ماده ی بدون صورت 
قابل ادراک نیست و همانطور که گفته شد از 
آنجا که توسط صورت محدود و مقید نشده 
آنکه  است.حال  انفصالی  هرگونه  فاقد  است 
و  خصلت  ماده  به  که  آنجایی  از  صورت 
شکل می دهد، دارای مرز و حدود مشخصی 
است و انفصال و ترکیب در آن معنا پیدا می 
کند. بنابراین هر شئی دارای دو وجه اتصال 

و انفصال است.

ماده و صورت متحدا توسط دو مفهوم قوه و 
فعل تعریف می شوند. فعل حالت و شرایطی 
است که ماده و صورت در آن قرار دارند. به 
عبارت دقیقتر حالت سکون ماده و صورت، 
فعل نام دارد. حال آنکه قوه عبارت است از 
توانایی ها و استعدادهای نهفته در ذات شئ 
که در صورت مهیا شدن موقعیت می تواند 
تازه ای  به ماده صورت  فعلیت برسد و  به 
بدهد. با توجه به تعاریف فوق می توان گفت 
رسیدن  فعلیت  به  از  است  عبارت  حرکت 
صورتی  از  ماده  حالت  تغییر  همان  یا  قوه 
تغییر  این  امکان  زمان،  دیگر.  به صورت 
صورت یا به فعلیت رسیدن قوه را فراهم می 
کند. بنابراین در هنگام حرکت، قوه صورتی 
و  شود  می  بدل  فعل  به  آینده  در  که  است 
فعل نیز صورتی است که در لحظات زمانی 
پیشین قوه بوده است. بنابراین فعل نسبت به 
قوه از لحاظ زمانی متاخر است. پس در یک 
فعل  از  پیش  زمانی  در  شئ  ی  قوه  لحظه 

شئ قرار دارد. از طرف دیگر آنچه که در 
هنگام وقوع حرکت، ثابت و ساکن می باشد، 
ماده است و جزء متحرک شئ که توسط قوه 
و فعل، تغییر شکل می دهد، همان صورت 

است.

با توجه به تعاریف فوق ارسطو به اقامه ی 
استداللهایی به منظور رد براهین زنون می 

پردازد.

ارسطو  زنون  سوم  درمثال  مثال  طور  به 
ی  لحظه  در  ما  نظر  مورد  جسم  گوید  می 
مشخص در نقطه ی مورد نظر بالفعل است 
اما بالقوه در مکان مورد نظر نیست و بدین 
و  زمانی  لحظات  میان  اتصال  امکان  نحو 
مثال  در  آید.  می  فراهم  مکانی  مختصات 
اول زنون، گفته می شود که جسم مورد نظر 
ما باید از بی نهایت نقطه ی میان مسیر ما 
رهایی  تناقض  از  اینکه  برای  و  کند  عبور 
ساکن  خود  جای  در  جسم  بگوییم  باید  یابیم 
است زیرا هیچگاه نمی تواند از بینهایت نقطه 
ی میانی به ترتیب بگذرد. ارسطو در پاسخ 
می گوید در لحظه ی زمانی و مکانی مورد 
در  بالقوه  اما  است  ساکن  بالفعل  جسم  نظر 
استدالل  حال حرکت است. وی معتقد است 
تواند ساکن بودن فعل را به  تنها می  زنون 
اثبات برساند زیرا بازه ی مکانی حرکت را 
به بی نهایت قسمت تقسیم می کند و فاصله 
ها را صفر می کند. اما قوه به این بازه ها 
به  رسیدن  امکان  جسم  برای  و  ندارد  تعلق 
نقطه ی مورد نظر را می دهد و با جلوگیری 
فعلیت  به  مکانی،  های  بازه  شدن  صفر  از 

رسیدن قوه مشاهده می شود.

فلسفه ی ارسطو مبانی حرکت را به خوبی 
اتصال  و  انفصال  مفاهیم  و  کند  می  تشریح 
از توضیح چگونگی  اما  آمیزد.  بهم می  را 
به  تواند  نمی  زیرا  است  عاجز  حرکت 
را  قوه  رسیدن  فعلیت  به  چگونگی  وضوح 
تنها توضیح  ارسطو  فلسفه ی  دهد.  توضیح 
می دهد که چرا حرکت صورت می پذیرد و 

از تشریح چگونگی این تبدیل باز می ماند.

ف هگل و تئوری جهش دیالکتیکی:

ی  ارائه  و  زنون  تمثیلهای  تشریح  از  پس 
این  ناکافی ارسطو، نظر هگل را در  پاسخ 
منطق  مبنای  بر  که  کنیم،  می  تبیین  باره 

دیالکتیک او بنا شده است.

مقدمتا باید بگوییم که منطق هگل که به نام 
یا منطق جدلی خوانده می  منطق دیالکتیک 
شود دارای سه رکن اساسی است که محوری 
ترین آنها »اصل وحدت آنتی ها« است. در 
این اصل، حرکت به واسطه ی تقابل ضدین 
تشریح می شود. از اینرو آن را اصل وحدت 
آنتی ها می نامند. بر مبنای این دیدگاه، حرکت 

به واسطه ی تقابل »تز« و »آنتی تز« که 
در نهایت امر به پیدایش »سنتز« منجر می 
شود، صورت می گیرد. پیرامون این اصل، 
در طول تاریخ فلسفه، چه در تفکر اسالمی 
و چه در تفکر غربی بحثهای طوالنی ای به 
خصوص در قرن بیستم صورت گرفته است 
که دامنه ی گستره ای دارد و از محدوده ی 
بحث ما خارج است. بنابراین توجه خود را 
معطوف  دیالکتیک  رکن  یا  اصل  دومین  به 
می کنیم که به درک ما از مفهوم اتصال و 
انفصال در لحظات زمانی و حرکتی کمک 
اعالم  به جرات  توان  کند. می  بسیاری می 
کرد که این رکن، تا به امروز کم خدشه ترین 

رکن منطق دیالکتیک بوده است

با طرح مساله  دیدیم، زنون  که  همان طور 
ی تقسیمات متداوم حرکت، آن را به پرتگاه 
فنا فرا می خواند. اما ارسطو در برخورد با 
داد، که  ارائه  ای  پاسخ زیرکانه  این مشکل 
نوع  این  او  بست.  را  ها  سوفسطایی  دهان 
خواند  بالقوه  و  ذهنی  عمل  را  بندی،  تقسیم 
و آن را از دایره ی واقعیت حرکت، بیرون 
تقسیم  توانایی  حرکت  معنی،  این  به  راند. 
چنین  عینیت  عالم  در  اما  دارد،  را  شدن 
اتفاقی نمی افتد. اما مسلما پاسخ ارسطو تمام 
مساله را روشن نمی کند. زیرا معلوم نمی 
کند که حرکت به چه صورتی رخ می دهد. 
گفته نمی شود که چرا تقسیم پذیری تداومی 
صورت بالفعل به خود نمی گیرد. نظریه ی 
هگل در رکن دوم، تالشی برای پاسخ گویی 
به این معماست. من به شخصه بر این عقیده 
ام، که این رکن بر خالف ارکان دیگر منطق 
جدلی واجد نوعی رویکرد منطقی است، تا 
نظر  اساس  بر  باورانه.  تجربه  یا  شهودی 
هگل در صورتی که تمثیلهای زنون مصداق 
عینی داشته باشند، حرکت که امری وجدان 
و بدیهی است، زیر سوال می رود. بنابراین 
به  دست  باید  معما  جواب  کشف  برای  باید 
پژوهشی منطقی در حوزه ی واقعیات بالفعل 
زد، بدون این که خودمان را در مخمصه ی 
مقوالت ذهنی ) مانند ارسطو ( گرفتار کنیم. 
بنابراین حل مساله در گروی پاسخ گویی به 
این پرسش است: حرکت در عالم عینیت از 

چه سنخ و به چه صورتی است؟

هگل پس از پذیرش مبانی دیدگاه هراکلیتوس 
به  مادی،  جهان  سلیان  واقعیت  به  نسبت 
می  سوفسطایان  و  زنون  نظریات  بازبینی 
پردازد. در تمثیلهای زنون و با تاکید بر مثال 
اول، سوفسطاییان معتقدند که مفهوم حرکت 
عبارت است از تغییر موقعیت یک ذره از 
یک موقعیت به موقعیت دیگر. بنابراین تنها 
زمانی می توانیم حکم به وقوع حرکت بکنیم 
که موقعیتهای اولیه و ثانویه وجود داشته و بر 
یکدیگر منطبق نباشند، چون در این صورت 
به هیچ وجه حرکت و تغییری شکل نگرفته 
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است. هگل بر مبنای نظریه ی هراکلیتوس 
مبنی بر وجود حرکت، معتقد است که وقوع 
حرکت در جهان مادی از بدیهیاتی است که 
ما نسبت به تحقق آن اطمینان داشته و نسبت 
فرض  بنابراین  داریم.  علم حضوری  آن  به 

معدومیت حرکت محال است.

آن جهت  از  سوفسطاییان حرکت  دیدگاه  از 
و  اولیه  موقعیت   ( انتها  و  ابتدا  دارای  که 
ثانویه ( است، توانایی تقسیم پذیری را دارد. 
در  بتواند  باید  پذیری  تقسیم  این  طرفی  از 
زیرا  باشد،  پذیر  امکان  نامحدودی  ی  بازه 
در خالف این صورت به یک جزء حرکتی 
ندارد  را  شدن  تقسیم  قابلیت  که  رسیم  می 
مقادیر  دارای  تواند  نمی  جزء  این  طبعا  و 
ناصفر باشد زیرا از آن جهت که دارای ابتدا 
و انتهاست، تقسیم پذیر می باشد. بنابراین این 
امر تنها در صورتی ممکن است که آن جزء 
حرکتی دارای مقدار کمی صفر باشد که این 
بنا  تناقض است. زیرا  و  امر خالف فرض 
به تعریف نمی توان یک مقدار کمی ناصفر 
کرد،  تجزیه  مقادیر صفر  به  را  از حرکت 
حرکت  معین  مقادیر  این صورت  در  چون 
بازه ی  چند  مجموع  از  بود  خواهد  عبارت 
بود.  خواهد  صفر  طبعا  که  حرکتی  صفر 
حرکتی  اصال  شرایطی  چنین  در  بنابراین 
محقق نمی شود.از اینرو یک حرکت را تنها 
در صورتی می توانیم حقیقتا حرکت بخوانیم 
ی  بازه  یک  در  پذیری  تقسیم  توانایی  که 
این نظریه  باشد. ارسطو  نامحدود را داشته 
را مسامحتا با افزودن یک قید مهم بر آن می 
پذیرد. ارسطو معتقد است که در نظریه ی 
فوق مفاهیم بالفعل و بالقوه به درستی لحاظ 
نشده است و همین عدم توجه موجب پیدایش 
اشکاالت فاحشی در بطن حکم به نفی حرکت 
می شود. ارسطو تقسیم پذیری تداومی حرکت 
را مفهوما و نه مصداقا می پذیرد. وی معتقد 
قابل  حرکت  مفهوم  بر  تنها  عمل  این  است 
بنابراین  آن.  مصداق  بر  نه  و  است  اطالق 
قید  نظریه،  حکم  به  باید  ارسطو  دیدگاه  از 
»مفهوما« اضافه شود تا قابل تصدیق باشد. 
هگل نیز در این زمینه با ارسطو هم عقیده 
است. اما هگل عالوه بر آن، بر مبنای نظر 
سوفسطاییان مبنی بر نفی حرکت در صورت 
تداومی برای حرکت،  تصدیق تقسیم پذیری 
بالفعل  یا  مصداقی  حرکت  که  است  معتقد 
نمی تواند تا بی نهایت تقسیم پذیر باشد. اما 
این  در  هگل  و  سوفسطاییان  نظر  اختالف 
زمینه اینجاست که آنها بر خالف نظر هگل 
در  تناقض  به  منجر  عقیده  این  که  معتقدند 

تعریف حرکت می شود.

از  را  حرکت  تناقض،  این  حل  برای  هگل 
حیث حالت با توجه به دو مفهوم »اتصال« و 
»انفصال« تعریف می کند. این تالش هگل 
نهایتا به طرح تئوری جهش می انجامد. در 

ذیل به تبیین آن می پردازیم:

همان طور که دیدیم اگر قرار باشد که شئ 
تمامی نقاط میان نقاط پایانی و ابتدایی حرکت 
را بپیماید، حرکت هیچگاه محقق نمی شود. 
به  شئ  که  است  آن  مستلزم  امر  این  زیرا 
را  نقطه  نهایت  بی  هم  دنبال  به  و  ترتیب 
اجزای  از  حرکتی  واحد  هر  زیرا  بپیماید. 
اگر صفر  ) چون  است  تشکیل شده  ناصفر 
کردیم  اثبات  پیش  در  که  طبق حکمی  باشد 
از  نیز  اجزا  آن  ( و  انجامد.  تناقض می  به 
آن جهت که خود یک واحد حرکتی هستند، 
این  اند.  شده  ساخته  کوچکتری  اجزای  از 
عمل تقسیم می تواند تا بی نهایت ادامه یابد 
بالفعل  حرکت  تقسیم  این  باشد  قرار  اگر  و 
آید که شئ در حین حرکت  باشد، الزم می 
تمامی نقاط میانی را طی کند و چون تعداد 
این نقاط نامحدود است ) زیرا طی تقسیمات 
نامحدودی تعریف شده اند. ( یا اصال حرکتی 
محقق شود طبق  اگر  یا  و  شود  نمی  محقق 
مثال اول زنون، باید زمان نامحدودی سپری 
شود. ) علت این امر آن است که یا این نقاط 
اگر  نیستند.  یا  و  هستند  امتداد  دارای  خود 
باشند طی کردن تعداد نامحدود آنها نیازمند 
طبعا  و  است  نامحدودی  مسیر  کردن  طی 
زمان نامحدود نیز می خواهد. از طرفی اگر 
دارای امتداد نباشند، نقطه ی پایانی و ابتدایی 
حرکت بر هم منطبق خواهد بود و از اینرو 

حرکتی محقق نمی شود. (

پذیری  تقسیم  که  شود  می  دانسته  اینجا  از 
ندارد  راه  حرکت  مصادیق  در  تداومی، 
اتصالی  ساختار  دارای  حرکت  اینرو  از  و 
نمی تواند باشد. زیرا همان طور که پیشتر 
گفته شد حرکت اتصالی به حرکتی گویند که 
اولی  موقعیات  میان  موجود  حاالت  تمامی 
و پایانی در حین حرکت پدیدار شود و این 
مستلزم آن است که بی نهایت نقطه و حاالت 
میانی محقق شود که محال است. ( از اینرو 
حرکت باید دارای ساختار انفصالی باشد به 
این معنا که حرکت تمامی حاالت میانی را 
طی نمی کند بلکه برخی از نقاط را طی می 
این معنی حرکت، به چند مرحله  کند. ) به 
از  تقسیم می شود که طی هر مرحله شئ، 
نقطه ی دوم جهش می  به  آغازین  نقطه ی 
شکل  حرکت  جهش  چند  مجموع  از  و  کند 
می گیرد. ( در اینجا اشکالی نمایان می شود 
و آن، این است که چطور ممکن است شئ 
در حین حرکت بدون طی فاصله ی میان دو 

نقطه، از نقطه ی آغازین به پایانی برسد؟

پاسخ هگل به این پرسش این است که شئ به 
واسطه ی یک »جهش بسیط« مسافت تعیین 
شده را طی می کند. هگل برای اثبات وجود 
جهشهای بسیط برهانی اقامه می کند که به 

شرح زیر است:

تواند  نمی  شئ  شد،  اثبات  که  طور  همان 
در  چند  هر   ( باشد  اتصالی  حرکت  دارای 
چارچوبهای متصل و مرتبط وجود دارد. ( 
و از اینرو باید دارای ساختار انفصالی باشد. 
موقعیات  میانی  نقاط  ی  همه  شئ  بنابراین 
آغازین و پایانی را نمی پیماید، بلکه حرکتش 
ی  وسیله  به  پایانی  به  آغازین  ی  نقطه  از 
گیرد.  می  جهشها صورت  از  ای  مجموعه 
از  که  جهت  آن  از  حرکتی  هر  بنابراین 
ترکیب چند جهش تشکیل شده است خود یک 
»جهش مرکب« است. حال اگر قرار باشد 
که همه ی جهشها مرکب باشند، تسلسل الزم 
از مجموع  زیرا هر جهش مرکب  آید؛  می 
چند جهش کوچکتر تشکیل شده است و اگر 
از جهشهای  منوال  به همین  نیز  آن جهشها 
تقسیم  این  باشند،  شده  تشکیل  کوچکتری 
غیر  در  و  شود  ختم  جایی  در  باید  پذیری 
بشویم  مفهوم جهش  منکر  باید  این صورت 
و ناگزیر تقسیم پذیری تداومی را بپذیریم که 

ابطال آن گذشت.

جهش  ی  نظریه  کمک  با  دیگر  طرف  از 
تناقضات  و  انفصال  و  اتصال  ی  مساله 
مربوط به آن نیز به راحتی حل می شوند. 
دارای  خود  حرکت  هگل،  نظر  اساس  بر 
در  که  صورتی  در  است  انفصالی  ماهیت 
می  شکل  مرتبط  و  اتصالی  چهارچوبهای 
حرکتی،  مختصات  و  لحظات  یعنی  گیرد. 
به  آنها  بین  مجازی  نقاط  ی  وسیله  به  خود 
و  مجموعه  یک  و  هستند  مرتبط  یکدیگر 
که  دهند،  می  تشکیل  را  متصل  چهارچوب 
آورد.  می  فراهم  را  حرکت  تحقق  امکان 
اما خود حرکت به واسطه ی مفهوم جهش، 
است.  انفصالی  ساختار  و  ماهیت  دارای 
انفصالی  را  حرکت  ذات  توان  می  بنابراین 
و موضوع آن را اتصالی دانست. این دیدگاه 
در فلسفه ی اسالمی نیز دارای سابقه است 
به  انفصالی  حرکت  از  نگرش  این  در  و 

»حرکت دفعی« یاد می کنند.

 « در  باره  این  در  ای  خامه  انور  دیکتر 
نویسد:  می   » تاریخ  و  طبیعت  دیالکتیک 
می  آشکار  خوبی  به  وقتی  موضوع  این   «
تغییرات  آن دوره ی  گردد که متوجه شویم 
خفیف تدریجی نیز که بین دو جهش بزرگ 
تابع  کوچکتری  حدود  در  خود  دارد،  قرار 
بزرگ  است و شامل جهشهای  قانون  همین 
همین  به  و  باشد؛  می  اولی  تغییر  جریان 
ترتیب اگر در نظر بگیریم که هر جریان از 
دوره های تغییر تدریجی تشکیل شده که می 
این جریان  از  توان آن دوره را یک لحظه 
به   ) زمانی  لحظات   ( مومانها  این  دانست، 
وسیله ی جهش به یکدیگر منتقل می شوند. 
نوبه  به  آن  ی  دوره  هر  یا  لحظه  هر  ولی 
ی خود جریان مجزایی است که از لحظات 
است.  شده  تشکیل  کوچکتری  جهشهای  و 
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خالصه در آخرین تشریح معلوم می شود که 
جهش، سنتز واقعی حقیقت مفاهیم اتصال و 

انفصال می باشد. «

ف زمان در نظریه ی نسبیت انیشتین:فیزیک 
مدرن در قرن بیستم شاهد دو تحول اساسی 
و بنیادی در عرصه ی فیزیک نظری بوده 
است. یکی از آنها تئوری مکانیک کوانتومی 
است که برای اولین بار توسط ماکس پالنک، 
فیزیکدان برجسته ی آلمانی پایه گذاری شد، 
به  و  خاص  نسبیت  ی  نظریه  دیگری  و 
دنبال آن عام انتیشتین است. از میان این دو 
در  سزای  به  تاثیر  نخست  رهیافت  نظریه، 
دوم  رهیافت  و  انرژی  و  ماده  از  ما  درک 
تاثیر گسترده ای از درک فیزیک نسبت به 

فضا و زمان گذاشت.

این  توجه است که هر دوی  همچنین شایان 
رهیافتها، در حوزه ی فلسفه به شدت مورد 
بسیاری  بحثهای  و  گرفتند  قرار  استقبال 
قرن  فیلسوفان  میان  در  این محور  پیرامون 
بیستم به خصوص در غرب صورت گرفت 
لنین و  به نظریات  توان  آن جمله می  از  و 
راسل در مورد نظریه ی نسبیت اشاره کرد. 
اما این قضاوت ها بیشتر به حوزه ی معرفت 
 ) مابعدالطبیعه   ( اولی  ی  فلسفه  و  شناسی 
هدف  شناسی.  حرکت  تا  شوند  می  مربوط 
این جستار، بررسی  این بحث در  از طرح 
مفهوم  به  نسبت  نظریه  این  دیدگاه  اجمالی 

زمان است.

به این منظور ابتدا به تشریح مقدماتی نظریه 
ی نسبیت خاص می پردازیم.

اساسی  نظریه  دو  کالسیک،  فیزیک  در 
از  که  داشت  وجود  نور  ماهیت  به  نسبت 
ای«  »ذره  و  »موجی«  ی  نظریه  به  آنها 
توسط  اول  نظریه ی  که  کنند،  می  یاد  نور 
نیوتن مطرح  هویگنس و نظریه دوم توسط 
شد. در گذر زمان، فیزیکدانان متوجه شدند 
خواص  خود  از  شرایط  برخی  در  نور  که 
خواص  دیگر  شرایط  برخی  در  و  موجی 
تاثیرهای  جمله  از  دهد.  می  بروز  ای  ذره 
ذره ای نور می توان از واجد انرژی بودن 
نام برد و از جمله خواص موجی می توان 
خاصیت پراش را ذکر کرد. پس از پی بردن 
فیزیکدانان به خاصیت موجی نور، آنها در 
جستجوی محیطی می گشتند که موج بتواند 
مفهومی  همین علت  به  منتشر شود.  آن  در 
را به نام اتر اعتبار کردند که در تمام فضا 
منتشر شده بود و امکان عبور امواج نور را 
فراهم می کرد. اما مشکل اساسی این فرضیه 
آن بود که هیچگاه چنین ماده ای کشف نشد.

این اعتقاد تا زمانی ادامه داشت که آزمایش 
فیزیکدانان  ی  همه  توجه  مورل-مایکلسون 

تا  آن  توجیه  اما  کرد.  معطوف  خود  به  را 
مدتها میسر نشد، تا اینکه هندریک لورنتس 
این پدیده را با ایده ی انقباض فضا و زمان 
مقاله  در  انیشتین  دلیل  همین  به  کرد.  تجیه 
با  که  نشان کرد  ای در سال ۱۹۰۵ خاطر 
وجود چنین نظریه ای، نیازی به مفهوم اتر 
نتایجی  از بین می رود. یکی از مهم ترین 
که انیشتین از ایده ی لورنتس گرفت این بود 
که نظریه ی او به شکل عجیبی معنای مطلق 
سرانجام  برد.  می  میان  از  را  زمان  بودن 
را  او  این موضوع،  بر رو  انیشتین  فعالیت 
به ارائه ی یک نظریه ی بدیع فیزیکی در 
مورد مفاهیم فضا و زمان رساند. با توجه به 
این نظریه، هیچ ذره ای قادر نیست با رعتی 
بر  زیرا  کند،  حرکت  نور  سرعت  از  بیش 
اساس معادالت نسبیت جرمش به سمت بی 
نهایت میل می کند. ) خود نور در نظریه ی 
نسبیت دارای جرم سکون نیست و به همین 

علت مشمول این قانون نمی شود. (

نکته ی اصلی نظریه ی نسبیت این است که 
سرعتهای  به  نسبت  زمانی  و  فضایی  ابعاد 
می  ظاهر  مختلف  های  شکل  به  مختلف، 
شوند. برای مثال اگر با سرعت نور حرکت 
متداول  بازه های زمانی  که  بینیم  کنیم، می 
ابعاد فضایی منقبض می  به صفر رسیده و 
شوند تا آنجا که به صفر برسند. به این ترتیب 
بر  شود،  بیشتر  ذره  سرعت  که  اندازه  هر 
اساس معادالت نسبیت، زمان کند تر شده و 
پروفسور  شوند.  می  منقبض  فضایی  ابعاد 
در »تاریخچه ی زمان«  هاوکینگ  استیون 
قابل توجه  پیامد  نویسد: »  باره می  این  در 
ما  برداشت  در  انقالب  ایجاد  نسبیت،  دیگر 
ی  نظریه  برا  بنا  است.  مکان  و  زمان  از 
نیوتن، اگر اشعه ای از نقطه ای ب نقطه ای 
دیگر گسیل شود، ناظران متفاوت در مورد 
مدت زمان سیر نور هم داستانند، ) چرا که 
زمان مطلق است. ( اما لزوما بر فاصله ای 
چرا   ( نیستند.  القول  متفق  پیموده،  نور  که 
که مکان مطلق نیست. ( از آنجا که سرعت 
نور برابر با مسافت طی شده بخش بر مدت 
سرعت  مختلف  ناظران  برای  است،  زمان 
دیگر،  سوی  از  بود.  نخواهد  یکسان  نور 
بنا بر نظریه ی نسبیت همه ی ناظران باید 
گیری  اندازه  ثابت  مقداری  را  نور  سرعت 
نور  که  مسافتی  مورد  در  هنوز  اما  کنند. 
پیموده است هم داستان نیستند. بنابراین باید 
روی زمانی هم که طول کشیده است ا نور 
این مسافت را بپیماید، هم داستان نباشند. به 
دیگر سخن، نظریه ی نسبیت فاتحه ی مفهوم 
زمان مطلق را خواند. به نظر می رسید که 
هر ناظر خود باید معیاری برای زمان داشته 
باشد، و ساعتهای مشابه و یکسان که همراه 
ناظران متفاوت باشد، لزوما زمان واحدی را 
آنگونه  زمان  «بنابراین  داد.  نخواهند  نشان 

امری  شود،  می  ادراک  ما  ذهن  توسط  که 
کامال نسبی و وابسته به وضعیت و موقعیت 
ماست. از طرفی بر مبنای اصول فلسفه ی 
ارسطو حرکت و زمان مصداقا یک چیزند. 
و تنها در ذهن می توان آنها را از یکدیگر 
که  در صورتی  زیرا  کرد.  تفکیک  مفهوما 
حرکت را مرکب از قوه و فعل بدانیم، امری 
خصلتا زمانی خواهد بود. زیرا مفاهیم قوه و 
فعل ذاتا از مفهوم زمان استنتاج می شوند و 
بدون درک زمان، درک مفاهیم قوه و فعل، 
امری محال است. با توجه به این نظر، می 
توان زمان را معیار شناخت حرکت دانست. 
مقدار  و  چگونگی  زمان،  دیگر  عبارت  به 
حرکت را مشخص می کند. بنابراین فاصله 
وقوع  که  است،  زمانی  لحظات  میان  ی 
بر  آنکه  حال  دهد.  می  نمایش  را  حرکت 
مبنای نظریه ی نسبیت زمان، واقعیتی نسبی 
وابسته  زمانی  لحظات  های  فاصله  و  است 
به شرایطی هستند که شناساگر در آن قرار 
دارد. از اینرو با نسبی فرض کردن زمان، 
حرکت نیز نسبی فرض خواهد شد. زیرا با 
زمان اتحاد وجودی دارد و شناخت آنها تنها 

در ظرف یکدیگر ممکن است.

این دیدگاه نمونه ی بارزی از نگرش جهش 
فواصل  زیرا  است.  رکت  به  نسبت  وار 
چند  یا  دو  توانند  نمی  خود  ذات  در  زمانی 
حالت داشته باشند زیرا به تناقض می انجامد. 
از اینرو در نظر گرفتن فواصل مختلف در 
لحظات حرکتی ناشی از نوع حرکت مورد 
نوع حرکت شئ حاکی  و  بود.  نظر خواهد 
حرکتی  جهشهای  ی  اندازه  در  تفاوت  از 
است. به این معنی هر چه جهشهای حرکتی 
بزرگتر باشند ) منظور جهشهای بسیط است. 
کند  اینکه  علت  گذرد.  می  کندتر  زمان   ،)
و تند بودن زمان با نظریه جهش هماهنگی 
دارد این است که در صورت حذف جهشها، 
تصور حرکت با نبی بودن زمان ناهمخوانی 
سنخ  از  حرکت  اگر  زیرا  داشت.  خواهد 
انفصالی و جهش نباشد، بلکه از سنخ اتصال 
فواصل  در  تغییر  امکان  باشد،  امتداد  و 
زمانی نیست و از اینرو زمان مطلق خواهد 
بود. به بیان دیگر اگر لحظات »آ« و »ب« 
در  بگیریم،  نظر  در  متوالی  رویداد  دو  را 
صورتی که زمان نسبی باشد، طی این مسیر 
می تواند با تعداد نامشخصی جهش صورت 
گیرد. ) بستگی به وضعیت شئ دارد. ( که 
اما  تندی زمانند.  و  کندی  نماینده ی  جهشها 
باشد،  امتدادی  شئ  حرکت  که  در صورتی 
این  علت  بود.  نخواهد  نسبی  زمان  دیگر 
اتصالی  امتدادی و  آن است که حرکت  امر 
مقادیر  تواند  نمی  جهشی  حرکت  بر خالف 

متفاوت بپذیرد.



57مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

فوکو، »نقد« و »روشنگری«

زهره روحی . انسان شناسی و فرهنگ

فوکو بر این باور است که به واسطة کردار تاریخی ـ فلسفی خویش قادر به برساخنت رابطه ای شبکه ای بین قدرت و دانش 
است. رابطه  ی در هم تنیده ای که از تاریخ و فلسفه، چهره جدیدی ارائه خواهد می دهد: “از طریق محتواهایی تاریخی که 
تدوین می کنیم و با آنها پیوند داریم …. این پرسش ]فلسفی[ را پیش می نهیم که پس من چیسمت، منی که تعلق دارم به این 
بشریت، شاید به این اقلیت، به این حلظه، به این ]یا[ آن از بشریت که سوژه ـ منقاِد قدرِت حقیقت به طور اعم و حقیقت ها 
با توسل به محتوای تاریخی و آزادکردن محتواهای تاریخی  ]بنابراین[ سوژه زدایی از پرسش فلسفی  به طور اخص است؟ 
اثر  آنها  بر  ]و[  با آن مرتبط اند،  اثرها  این  این حقیقت که  بنابر فرض  اثرهایی که  اثرهای قدرت،   با پرسش گری در مورد 

می گذارد، به نوعی خنستین ویژگِی این کردار تاریخی ـ فلسفی است”

پیشرو،  متفکراِن  خصیصه ی  مهمترین 
به  دعوت  است.  »فراخوانی«   در  جسارت  
به مثابه  گاه  که  »ناشناخته« ای  مسیرهای 
ضرورت در جابه جایِی موقعیت های تاریخی، 
اجتماعی و شناختی ظهور می کنند. و ناگفته 
نماند که هر چند مسیِر پیِش رو و دعوت شده 
بدان، برای متفکری که عهده دار این دعوت 
است، تا حد زیادی ناشناخته است، اما واضح 
به »وضع  نسبت  وی  در عوض،  که  است 

موجود«، آشنایِی قابل مالحظه ای دارد:

انجمن  فوکو،   میشل  سخنرانی  چیست:  نقد 
فرانسوی فلسفه، ۲۷ مه ۱۹۷۸؛ ترجمه نیکو 

سرخوش، افشین جهاندیده

پیشرو،  متفکراِن  خصیصه ی  مهمترین 
به  دعوت  است.  »فراخوانی«   در  جسارت  
به مثابه  گاه  که  »ناشناخته« ای  مسیرهای 
موقعیت های  جابه جایِی  در  ضرورت 
تاریخی، اجتماعی و شناختی ظهور می کنند. 
و ناگفته نماند که هر چند مسیِر پیِش رو و 

دعوت شده بدان، برای متفکری که عهده دار 
این دعوت است، تا حد زیادی ناشناخته است، 
اما واضح است که در عوض، وی نسبت به 
مالحظه ای  قابل  آشنایِی  موجود«،  »وضع 
فراخواِن  واسطه اش  به  که  شناختی  دارد: 
همان گونه  می شود.  برساخته  »خروج« 
از  خروج  فراخوان های  معموالً  گفتیم،  که 
می شود  داده  دوره هایی  در  موجود،  وضع 
وجود  موقعیت  در  جابه جایی  ضرورت  که 
دارد، اما به دلیل »عادت واره«های زیستی 
ـ فکری، )و مسلماً سلطة پنهاِن ناشی از آن( 
از  و  هستیم.  تشخیصی  و  قدرت  چنین  فاقد 
غیرمتفکر  به  نسبت  »متفکر«  تفاوت  قضا 
تفاوتی  می شود.  آشکار  که  جاست  این  در 
بیان نگرشی  به جسارت طرح و  او را  که 

متمایز از آنچه که هست، تشویق می کند.

سخنرانِی  می رسد،  نظر  به  اساس  این  بر 
انجمن  )در   ۱۹۷۸ سال  در  فوکو،  میشل 
فلسفه(، نوعی »فراخوان« است.  فرانسوی 
به  تشویق  تنها  نه  در سخنرانی خویش  وی 

از  »خروج«  کانتی،  تعبیر  به  یا  و  ترک 
موقعیِت »حکومت شدن« می کند، بلکه تالش 
جایگزین  طرح  از  چشم اندازی  تا  می کند 
خویش که همانا »حکومت نشدن، توسط این 
آن صورت…«،  یا  و  این  به  یا  و  آن  یا  و 
ارائه دهد. شاید بهتر باشد قبل از هر بحثی 
طرح پیشنهادی فوکو را باز و روشن سازیم.

در  فوق العاده ای  فوکو تخصص  که  می دانیم 
نظریه های مربوط به »قدرت« دارد. و از 
قضا در جلسه سخنرانِی مزبور نیز موضوع 
مسئله  این  به  دیگر  بار  را  خود  سخنرانی 
در  که  »قدرت«ی  به  دهد:  می  اختصاص 
شاید  درکارند.  دانش  و  علم  گزاره های  پس 
با خود بگوییم پیش از وی هم بیکن »دانش 
را به مثابه قدرت« شناسایی کرده و هم نیچه 
با نیتی افشاءگرانه، از این مسئله رمزگشایی 
کرده است. بله، این سخن کامالً درست است  
نوعی  به  فوکو  کار  بتوان گفت  و شاید حتا 
که  نیچه ای  البته  است.  نیچه  کار  ادامة  در 
از هیجان  کشفی که در این زمینه انجام داده 

نظری
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دانِش  تمسخِر  جای  به  و  گرفته  آرام  است، 
حامل قدرت، آستین همت باال زده و به مثابه 
شدت  به  که  )چیزی  دانشمند«  »فیلسوفی 
این  نخستین  علِت  از  بود(،  گریزان  آن  از 
مسئله، یعنی از هستِی انضمامی ـ اجتماعِی 
کرده  رمزگشایی  آن  برساخته های   و  آدمی 
فوکو در خصوص رابطه های  باری،  باشد. 
به  قدرت«،  و  »دانش  تفکیک  غیرقابل 

وضوح می گوید:

دانش صحبت  از  که  هنگامی  من،  دید  ”از 
می کنم، عجالتاً فرقی نمی گذارم میان جمله ی 
یک روان پزشک و یک اثبات ریاضی. تنها 
وارد  تفاوت ها  آن  از  من  که  ])؟([  نقطه ای 
می کنم، دانستن این است که از یک سو کدام اند 
اثرهای  عبارتی،  به  یا  قدرت،  اثرهای  آن 
درون  در  می تواند  جمله  این  که  القایی … 
عرصه ای علمی که در درون آن صورت بندی 
می شود ـ ریاضیات، روان پزشکی و غیره ـ 
بگذارد، و از سوی دیگر، کدام اند شبکه های 
صوری سازی  غیرقابل  ناگفتمانی،  نهادینه، 
و به ویژه ناعلمِی قدرت که این جمله از آن 
زمان که به گردش در می آید، با آنها مرتبط 
می نامم:  دانش  من  که  است  همین  است. 
عناصری از شناخت که در درون و بیروِن 
ِاعمال  را  قدرت  از  اثرهایی  عرصه شان، 
می کنند، حال ارزش شان برای ما، برای یک 
ذهن ناب هرچه می خواهد باشد)ص۳۰۷(”.

سخن فوکو، در خصوص قدرِت موجود در 
ریاضی،  معادالت  یا  و  روان پزشک  کالم 
کامالً منطقی است. اصالً در قلمرو عمومِی 
منکر  می تواند  کسی  چه  امروزی  جوامع 
قدرتی شود که در پِس بسیاری از گزاره های 
بهداشت  روان شناسی،  یا  و  روان پزشکی 
روان، جامعه شناسی و …، وجود دارد. به 
بیانی، در اکثر جوامع عصر حاضر، چنانچه 
توصیه اِی«  »گزاره های  هستیم،  شاهد 
متخصصان، به گونة شگفتی روانه ی قلمرو 
عمومی شده اند. یعنی از مطب، بیمارستان، 
و  آمده  بیرون  دانشگاه  یا  و  مشاوره  دفتر 
طریق  از  رسانه  ای«،  »موقعیت ِ  به منزلة 
یا  و  تلویزیونی  برنامه های  یا  و  روزنامه ها 
همایش های عمومی )که معموالً شهرداری ها 
قلمرو  به  را  خود  هستند(،  آنها  متولیان 
عمومی، پیوند زده اند. اما همانگونه که دیدیم  
فوکو حتا به فراتر از این مسئله نظر دارد، به 
»قدرت«ی که همراه هر گفتمان دانشی ست؛ 
حتا در شکل یک فرموِل شیمیایی ـ پزشکِی 
فی المثل داروی میگرن، و یا اثباتی ریاضی. 
چرا که به قول خودش هر کدام از آنها، به 
گفته ی خودش، ”اثرهایی از قدرت را ِاعمال 
می کنند”. بهرحال شاید جالب باشد بدانیم که 
در نگرش هایی همچون ِ بوردیو، نه تنها از 
این نگرش فوکو استقبال می  شود، بلکه حتا 
حلقه ی  می تواند  جامعه شناختی،  جایگاه  از 

حلقه های  به  که  دهد  تشخیص  را  دیگری 
منضم  دانش«،  و  »قدرت  تفکیک  غیرقابل 

است.

ارائه  بوردیو  که  دیدگاهی  در  عبارتی،  به 
و  دیالکتیک  رابطة  بر  عالوه  می کند، 
برساخته ی بین قدرت و دانش، به گروه های 
اجتماعِی مختلفی نیز توجه می شود که تحت 
و  داریم  آشنایی  آنها  با  »متخصصان«  نام 
»تخصص«  با  سروکارمان  هم  مدام  اتفاقاً 
در  بوردیو،  تفسیر  در  بهرحال  آنهاست. 
و »قدرت«  ِ»دانش«  توی  در  تو  حلقه های 
منضم  و  مرتبط  که  ـ  هم  سومی  حلقه ی  با 
که  شویم  می  مواجه  ـ  آنهاست  دوی  هر  به 
از  آنکه  از  پیش  که  متخصصانی اند  همانا 
»اثرها«ی دانشی ِ خویش به مثابه »قدرت« 
بهره گیرند )یا شاید بهتر باشد بگوییم، برای 
و  مقیم  گیرند(،  بهره  آن  از  بتوانند  آنکه 
برساخته ی قلمرو تخصصی خویش اند. مقیم 
»میدانها«یی که در تالشی بی وقفه، برآنند تا 
در  خویش  تخصصِی  مرزهای   و  میدان  از 
مقابل حریفان و رقبایی که سعی در محدود 

و یا محو آن دارند، حفاظت کنند.

به عمد در صدد  آگاهانه و  آنکه فوکو  حال 
متالشی کردن این حلقه ی سومی ست که در 
آن به شکل و شمایل »نقش و هویِت اجتماعِی 
آدمی« ظاهر می شود ): به منزلة تنها حلقه ای 
که کامالً به عملکرد انسان اجتماعی، چه در 
حالت اثرگذاری و چه در حالت اثرپذیری، 
این  واقعیت  بهرحال،  دارد(.  اختصاص 
شاید  فوکو  جسارت آمیز  فراخواِن  که  است 
این  کردِن  متالشی  خصوص  در  نوعی  به 
از  پهلویی که  دو  باشد. وضعیت  حلقة سوم 
تحت  سوم  حلقه ی  ویرانی  در صدد  یک سو 
سوی  از  و  است  منقاد«  ـ  عنواِن»سوژه 
 دیگر، این عمل را در عرصه ی »فراخواِن« 
 جسارت آمیز خویش به انجام می رساند. یعنی 
در عرصه ای که  با الهام از »پرسشگرِی« 
تا  است  آن  بر  متفکران عصر روشنگری، 
روش و عرصة»نقد« خویش را به خروج 
از »نابالغِی« سوژه تعبیر کند. اما نه به یارِی 
نامشروعیت  افشاءکننده ی  یا  و  منتقد  سوژة 
جستجوی  در  که  سوژه ای  بلکه  قدرت، 
اقتدار دانِش »حکومت شدن« است )فی المثل 
اقتداری که در پس سخن روان پزشک وجود 
دارد(. به عبارتی، فوکو در فراخوان خویش 
خواهان انحالل »سوژه «ای است که کانون 
قدرت  از  درس گفتاری  برای  صرفاً  را  نقد 
به  در»حکومت مندسازی«،  آن  اثرهای  و 
کار می گیرد. احتماال مسئله با مثال روشن تر 
می شود. فی المثل وقتی فوکو متوجه این مسئله 
»حکومت مندسازِی«  برابر  در  که  می شود 
اقتدار، کنشی مخالف و نافرمان تحت عنوان 
می گیرد،  شکل  حکومت نشدن«،  »خواست 
به این مسئله نظر دارد. به بیانی به »خواست 

نافرمانی«. به گفتة خودش این خواست،”به 
یک  آنچه  اجماالً  که  است  این  قطع  طور 
اقتدار به شما می گوید حقیقت است، به منزلة 
حقیقت نپذیرد، یا دست کم آن را از آنرو که 
اقتدار به شما می گوید که حقیقت است  یک 
بپذیرید  صورتی  در  صرفاً  بلکه  نپذیرید. 
که خودتان دالیل پذیرش آنرا درست قلمداد 

کنید”)ص۲۷۳(.

فوکو  نظر  از  پیداست  چنانکه  بنابراین 
چون،  عناصری  از  برساخته  نقد،  عرصة 
قدرت، حقیقت و سوژه است؛ بدین معنا که 
در آن »قدرت«ی هست که باید خنثا شود و 
باید دگرگون  که  بیفتد، »حقیقت«ی  کار  از 
که  قدرتی  تابع  »سوژه«ی  باالخره  و  شود 
از  )آزاد  دیگر  تا سوژه ای  باید منحل شود، 
فوکو  گردد.  آن  جایگزین  قدرت؟(  اثرهای 
دربارة متِن پرسش از »روشنگرِی« کانت 

می گوید:

باب  در  خود   ۱۷۸۴ متن  در  ”کانت 
روشنگری چیست؟ روشنگری را نسبت به 
وضعیت معینی از عدم بلوغ تعریف می کند، 
داشته  نگه  آن  در  بشریت  که  وضعیتی 
می شود و مستبدانه در آن نگه داشته می شود. 
دوم اینکه کانت این عدم بلوغ را … نوعی 
ناتوانی در به خدمت گرفتن فهم خود بدون 
آنچه دقیقاً هدایت ]از سوی[ دیگری  است و 
می برد.  کار  به  را   )Leiten  ( کلمه ی  او 
از  تعریف شده ای  کامالً  مذهبِی  معنای  که 
لحاظ تاریخی دارد. ]...[ با این حال، کانت 
در  نقد  به  می زند  پیوند  را  شناخت  شناختِن 
اقدام اش برای سوژه ـ منقاد زدایی، نسبت به 
بازِی قدرت و حقیقت، و به منزله ی وظیفه ی 
و  کنونی  روشنگری  هر  مقدمه ی  و  اصلی 

آینده”)صص ۲۷۴،۲۷۶(.

می دهد،  تذکر  فوکو  که  همانگونه  بنابراین 
عصر  گفتمان  به  پاسخ  در  کانت  شیوة 
به »شناخت«  آنرا  این است که  روشنگری 
پیوند می زند. با این عمل »حق دانستن و خود 
ـ تأملی«، نه تنها به منزلة ضرورت و حتا 
یکی از پیش شرط های مهم »آزادی« قلمداد 
می  شود، بلکه از این پس، اساس »نقد«، به 
تحقیق در امر مشروعیِت تاریخی و یا فرضاً 
منجر  حقیقتی  )کذب(  نادرستی  یا  درستی 
خواهد شد که قدرِت حاکمه در وضع موجود 
از آن محافظت می کند و خود را متولی آن 
می داند، و از اینرو اساس »حکومت « خود 

را بر مبنای آن می گذارد.

کانت،  روشنگرانة  نقد  از  استقبال  با  فوکو 
)به منزلة سرنمونی الهام آمیز( می گوید: ”حال 
باب  این روش که شکل تحقیق در  به جای 
را  شناخت  تاریخی  شیوه های  مشروعیِت 
در  را  متفاوتی  روش  بتوان  شاید  می یابد، 
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نظر گرفت. این روش برای ورود به پرسش 
شناخت،  مسئله ی  نه  می تواند  روشنگری، 
بلکه مسئله ی »قدرت« را در نظر گیرد؛ این 
روش نه به منزلة تحقیق در باب مشروعیت، 
بلکه به منزله ی چیزی که می خواهم آزمودِن 
به   ]...[ بنامم، پیش می رود.  رویداد پردازی 
و  مشروعیت  اثرهای  خنثاسازِی  عبارتی 
آشکارکردِن آن چه این اثرها را در لحظه ای 
معین قابل پذیرش می کند و موجب می شود که 

به واقع پذیرفته شوند”)صص۲۸۵، ۲۸۶(.

به  یا  و  این عمل  است  معتقد  وانگهی، وی 
اصطالح »کردار فلسفی ـ تاریخی« زمانی 
میسر می شود که دانش و قدرت را به مثابه 
با  یعنی  آوریم.  نظر  در  تحلیلی  شبکه ا ی 
به  آن  تقلیل  و  ارزشی  نظام  در  دخالت 
که  نمی کند  هم  فرقی  ابزاری»مقبول ساز«؛ 
این نظام چگونه نظامی باشد: ”چه این نظام، 
نظام بیماری روانی باشد، چه نظام کیفری، 
چه نظام بزهکاری، چه نظام سکسوالیته و 
غیره؛ ]...[ پس نوعی روش داریم که خارج 
از دغدغه ی مشروعیت و در نتیجه با فاصله 
چرخه ی  قانون،  بنیادین  دیدگاه  از  گرفتن 

ایجابیت را مرور می کند”)ص۲۸۸(.

حال اگر کسی این پرسش مهم را داشته باشد 
»رهایی بخشِی«  برابر  در  فوکو،  روش  که 
این  به  کانت)ی  عصر  روشنگرِی  روش 
سو(، ـ که به اعتراف خوِد فوکو روش وی 
از نقد و روشنگرِی مبتنی بر مشروعیت ها 
است  گرفته  فاصله  آنها،  فقداِن  افشاء  یا  و 
اصال  آیا  )یا  دارد،  جایگزین  ایده ای  چه  ـ 
چنین دغدغه ای دارد یا نه!؟(، می باید گفت، 
فراخوان فوکو اصالً برای این است که چنین 

پرسشی را تغییر دهد. چنانکه معتقد است:

در  باید  شناخت  باب  در  پرسش  ”اگر 
پرسش  این  شود،  طرح   استیال  با  نسبت اش 
می تواند نخست و پیش از همه با عزیمت از 
باشد،  قاطعانه حکومت نشدن  نوعی خواسِت 
این خواست قاطعانه، این رهیافِت هم فردی، 
به قول کانت به خروج از عدم  هم جمعی، 

بلوغ. پرسِش رهیافت.”)ص۲۹۳(.

اما آیا با حذف پرسش های مبتنی بر »تحقیق 
اصلی   مسئله ی   ، تاریخی«  مشروعیت های 
تغییر  ِصرِف  بیانی،  به  ناپدید می شود!؟  هم 
در شیوه ی پرسشگری، آیا می تواند هم انساِن 
اقتدار  از  ستم کننده  ساختار  هم  و  ستم  تحت 
بیماری  نظام های  نابالغِی  بر  مبتنی  سیاسِی 
بزهکاری،  آموزشی،  کیفری،  روانی، 
»خروج«  به  قادر  را   ،.… و  سکسوالیته 
کند!؟ پاسخ به این پرسش بسیار مهم است. 
باشد.  مثبت  پاسخ  نمی رود  گمان  بهرحال 
آن هم به این دلیل ساده که تا جایی که می دانیم 
و  »نقد  فضای  شکل گیری  امکان  آنچه 

روشن گرِی« جلسه ای را که فوکو در تاریخ 
۲۷ می ۱۹۷۸ در آن حضور یافته به وجود 
مبارزات و مطالبات واقعی و  آورده است، 
عینی ای  است که پیشتر در قبال سیاست های 
گرفته  انجام  ارتجاعی  ساختارهای  زیستِی 
است. مبارزه های افشاگرانه ای که در دوره ای 
از تاریخ اجتماعِی اروپا، ساختارهای فکرِی 
نسبتاً مترقی مدرن ـ که اکنون از نظر فوکو 
به دلیل اثرهای قدرتی که حامل  آنند،  احتماالً 
باید متحول شوند ـ ، به عهده گرفته  بودند. 
انتقادِی  نگرشهای  یقیناً  آن  ادامه ی  در  و 
مترقیانه تری وجود داشته اند که تالش می  کنند 
با شاخصه هایی چون »حکومِت مشارکتی، و 
یا خود ـ نمایندگی«، بر فاصله و شکافی که 
بین حکومت کننده و حکومت شونده به وجود 
آمده است )همچون شکاف بین سوژه و اُبژه( 

فائق آیند.

واقعیت این است که هر چند فوکو تا حدی 
از رودررویی مستقیم  را  نقِد خویش  کانون 
با اقتدار سیاسی بیرون برده است، و تالش 
قدیمی  به نظرش   از روش هایی که  می کند 
مشروعیت  از  پرسش  همانا  )که  می آیند 
توصیه های  در  نهفته  قدرت  افشاء  و 
تخصصی ست(، دوری گزیند، اما به هیچ رو 
اینکه وی  به محض  که  منکر شد  نمی توان 
بیماری های روانی،  نظام ِ  انواع  مدیریِت  از 
کیفری، بزهکاری و سکسوالیته ای یاد می کند 
که »خشونِت« آن را از قدرت و مقبولیت آن 
تفکیک ناپذیر نمی داند )ص۲۸۹( و شناسایی 
و  ساختار  این  برابر  در  »خودسرانگی« 
آن  قدرت  و  دانش  شبکة  در  را  ترفندهایش 
انتظار می رود،  که  همانگونه  نظام می بیند، 
مبنای»نقد« خود را به ناچار در جبهة مقابله 
و شکستن شالوده های اقتدار قرار می دهد. به 
ویژه اینکه برای درک روش انتقادی ای که به 
کار می گیرد، )حتا با وجود »نو« بودن اش(، 
ناچار متکی به پیش فهم هایی ا ست که ریشه 
در مطالبات انتقادِی به شیوة کالسیک مدرن 

دارند.

در هر حال، فوکو بر این باور است که به 
واسطة کردار تاریخی ـ فلسفی خویش قادر 
به برساختن رابطه ای شبکه ای بین قدرت و 
از  که  تنیده ای  هم  در  رابطه  ی  است.  دانش 
خواهد  ارائه  جدیدی  چهره  فلسفه،  و  تاریخ 
که  تاریخی  محتواهایی  طریق  ”از  می دهد: 
تدوین می کنیم و با آنها پیوند داریم …. این 
پرسش ]فلسفی[ را پیش می نهیم که پس من 
بشریت،  این  به  دارم  تعلق  که  منی  چیستم، 
شاید به این اقلیت، به این لحظه، به این ]یا[ 
آن از بشریت که سوژه ـ منقاِد قدرِت حقیقت 
به طور اعم و حقیقت ها به طور اخص است؟ 
با  فلسفی  پرسش  از  سوژه زدایی  ]بنابراین[ 
آزادکردن  و  تاریخی  محتوای  به  توسل 
با پرسش گری در مورد  تاریخی  محتواهای 

اثرهای قدرت،  اثرهایی که بنابر فرض این 
حقیقت که این اثرها با آن مرتبط اند، ]و[ بر 
آنها اثر می گذارد، به نوعی نخستین ویژگِی 
این کردار تاریخی ـ فلسفی است”)ص۲۸۳(.

اما نکته ی بسیار مهمی که فوکو کامال از آن 
غفلت کرده، این است که پس از این روش 
برای مان  چیزی  »چه  آزادسازی،  نوین 
پرسش  باشد  بهتر  شاید  می ماند؟«.  باقی 
این  از  پس  آن چه  کنیم:  مطرح  این گونه  را 
تاریخِی«  ـ  فلسفی  »کردار  اصطالح  به 
چیست؟  می ماند  باقی  برای مان  روشنگرانه 
اگر محو  کنیم که  آغاز  این گزاره  از  یعنی 
آن  وسیع  معنای  در  را  قدرت«  »اثرهای 
یعنی خنثا ساختن انواع اثرهای برساخته شده 
منحل  همچنین  و  دانشی  گفتمان های  توسط 
سازوکاِر  به  متعلق  اثرهای  انواع  کردِن 
در  گیریم،  نظر  در  نظام های حکومت مند ی 
بدان  آن چه  می کنیم  گمان  آیا  صورت  این 
تاریخِی  ـ  فلسفی  سوژة  می تواند  می رسیم، 

فارغ از اثرهای قدرت باشد؟

هستی ِ  روش شناختی  از  الهام  با  واقع  به 
می تواند  پرسش  این  هایدگری،  دازایِن 
حیرت انگیز باشد. زیرا از افق چنان روشی، 
ساختن  محو  حال  در  که  حینی  همان  در 
دانشی  قلمروهای  انواع  »قدرِت«  اثرهای 
عدم  دلیل  به  هستیم،  زیستی  سیاست های  و 
که  )چیزی  برسازنده  قدرتی  جایگزینِی 
»وجود بی بنیاد« با درآمیختگی با آن، فرایند 
هستی شناختی  لحاظ  به  بیآغازد(،  را  خود 
وجودِی  عناصر  کردن  ویران  حال  در 
بود….!  خواهیم  اجتماعی  ـ  تاریخی  انساِن 
فوکو  که  است  مهمی  بسیار  مطلب  آن  این 
از  فوکو  بیانی  به  است.  کرده  غفلت  آن  از 
قدرت  دانش،  اجتماعِی  ـ  تاریخی  سرشِت 
از  که  سرشتی  است.  کرده  غفلت  سوژه  و 
شیوة هستِی آدمی )در مقام موجودی بی بنیاد( 
تفکیک ناپذیر است. همانگونه که فوکو خود 
که  کرد  تصور  نباید  ”هرگز  است،  گفته 
دانش، قدرت، به خودِی خود و در خود مؤثر 
ادامة  در  اکنون  و  کارآمدند” )ص۲۸۷(.  و 
همین سخن می باید افزود که خوِد سخن فوکو 
نیز حامل قدرت و اثری ست که نمی توان آنرا 
ـ  از» سخِن« وی )در مقام گفتمانی دانشی 
ـ  که  اثری  و  قدرت  کرد.  تفکیک  شناختی( 
در  ـ  دیگر،  عناصر  از  بسیاری  با  همراه 
در  را  فوکو  وجودِی  شیوة  خاصی،  مقطع 
برساخته  اجتماعی  ـ  تاریخی  موجودی  مقام 
به  شما  و  من  امروز  که  طوری  به  است. 
در هستِی  مؤثر  آن عناصِر  یاری تک تک 
فوکوست.  »او  بگوییم  می توانیم  فوکو، 
میشل فوکویی که هستی اش این گونه است؛ 
هستی ای در »قدرت«؛ پرورده و رشد یافته 
»هستیِ   بگوییم  است  بهتر  شاید  یا  آن؛  در 
»دانِش«  زیرا  »قدرت«؛  در  مضاعف« 
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خود را به مطالعة آن اختصاص داده است«. 
ضمن آنکه، سخِن آخر حامل این معنی ست 
که زمانی که وی قصد »اثرزدایی از قدرت« 
رو  پیش ِ  علمی  پروژه ای  به مثابه  )حتا(  را 
دارد، بیش از هر زماِن دیگری درگیر قدرت 

و اثرهای آن است…..

و  من  هستی  همچون  فوکو،  هستِی  بهرحال 
شما به دلیل سرشت و امکان های تاریخی ـ 
اجتماعِی عام، هستی ای در قلمرو قدرت است 
)بخوانیدش زاده شده و مقیم قلمرو قدرت(، از 
این رو هم او و هم ما و هم همة انسان هایی که 
در ساختارهای اجتماعی زندگی می کنند، جداً 
ناگزیر به مواجهه با آثار قدرت هستیم. و به 
نظر می رسد تنها چیزی که در این وضعیت 
به ظاهر جبرآمیز می تواند به دادمان برسد، 
است.  خود«  برای  »آگاهی  به  دست یافتن 
که  آگاهی  ست  نوع  آن  به  دست یابی  منظور 
مشارکت  به  قادر  قابل،  معماِر  یک  به مثابه 
هستی شناسانه ای  عناصر  و  شرایط  در 
ضمن  موقعیت هاست.  تعیین کنندة  که  شود 
منابع  همگانی کردن  و  دموکراتیزه  با  آنکه 
نظام های  ازگفتمان های  رمز گشایی  و  دانش 
حکومت مندساز، »خشونت« درونی و پنهاِن 

قدرت و اثرهای آنرا از کار بیندازد.

بهرحال اینکه نگاه ما به میشل فوکو چگونه 
یا  و  انتقادی  کامالً  یا  و  )تحسین آمیز  است 
یک چیزی بین این دو(، فرقی در این واقعیت 
آگاهی ای که برای  به یاری  نمی کند که وی 
شیوة هستِی خود بنیان گذارده است، همچون 
خود  خالق،  هنرمنداِن  و  متفکران  تمامی 
شدن«،  »حکومت  نازِل  موقعیت  از  را 
برای رفع  باشد  رهانیده است. و شاید الزم 
که  بیفزاییم  هم  را  این  تفاهمی  سوء  هر 
کردن  متالشی  برای  وی  که  زمان  آن  حتا 
»حکومت  و  »حکومت مندسازی«،  فرایند 
شدن«، خود را درگیر قدرت و اثرهای آن 
آزادسازِی  مسیر  در  همچنان  باز  می کند، 
منکر  نمی توان  زیرا  می کند.  عمل  خویش 
و  با »قدرت  جدال وی  که  شد  واقعیت  این 
»حکومت شدِن«  پیش شرِط  که  آن  آثار« 
آدمی ست، صرفاً در مقام آزادگی و اثبات آن 
از راه سرکشی و مخالفت  اثباتی که  است؛ 
به  گشوده  آغوش  و  »حکومت شدن«  با 
می شود.  ظاهر  نشدن«  وضعیِت »حکومت 
اکثر  برای  که  وضعیِت »حکومت نشدن«ی 
نیچه  )خصوصاً  اگزیستانسیالیست  متفکران 
که  دارد  اهمیت  قدری  به  زرتشت(  در  ـ 
حساب  به  »رستگاری«  حکم  در  می تواند 
آید. رستگار از سلطه و نفوذ موقعیت بندگی 
و یا »نابالغی«. موقعیتی که کانت و گروهی 
از  پیش  حتا  متفکران عصر روشنگری  از 
نیچه فراخوان به »خروج« از آن داده بودند.

بهرحال اگر عرصة پیش فهم های خود راـ  که 

شامل بخش عمده ای از دانش و تجربیات مان 
است، ـ  به منزلة »هدایت از سوی دیگری« 
بدانیم، یا به بیانی دقیق  و صریح تر، آنها را 
به عنوان »میراث تاریخِی انساِن اجتماعی« 
درک کنیم، در این صورت به نظر می رسد، 
»خود تأملِی« کانتی، چاره ای به غیر از این 
ندارد که برای پرهیز از هر گونه خودفریبی، 
از این پس، »فهم« و »شناخت« را امری 
ترتیب،  بدین  کند.  تلقی  »مشارکت آمیز« 
گفتماِن خروج آدمی، از »نابالغی خویش«، 
از  تا  می کند  پیدا  را  فرصت  و  امکان  این 
وضعیت فردی و انتزاعِی کاذب به در  آید و 
آن گونه که در واقعیت است، آن را منضم به 
وضعیتی تاریخی ـ اجتماعی  دریابد. بهرحال 
گمان می کنم برای ُحسن ختاِم اقدام روشنگرانة 
فوکو بد نباشد متِن حاضر را به احترام کانت 
با سخن وی به پایان بریم. وی در اواخر قرن 
ـ  سیاسی  مبارزات  اوج  در   )۱۷۸۴( هجده 
گفتمانی  طی  و  روشنگری  اجتماعِی عصر 
تاریخی، تعریف خود را از »روشن گری« 

این چنین ارائه می دهد:

نابالغی  از  آدمی ست  خروج  ”روشن نگری، 
به تقصیِر خویشتِن خود. و نابالغی، ناتوانی 
بدون  است  خویشتن  فهم  کارگرفتن  به  در 
هدایت دیگری. به تقصیر خویشتن است این 
نابالغی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم، بلکه 
آن  کار گرفتن  به  دلیری در  اراده و  کمبود 
در  باش  »دلیر  دیگری.  هدایت  بدون  باشد 
به کار گرفتن فهم خویش!« این است شعار 
تا کتابی هست که برایم   ]...[ روشن نگری. 
اسباب فهم است، تا کشیش غمگساری هست 
که در حکم وجدان من است و ….، دیگر 
اندازم. اگر پول اش  چرا خود را به زحمت 
اندیشیدن  به  نیازی  چه  مرا  باشد،  فراهم 
است؟ دیگران این کار مالل آور را برایم و 
به جایم خواهند کرد”)کانت، ۱۳۷۷: صص 

.)۱۸ ،۱۷

برای نوشتن این متن از کتابهای زیر استفاده 
شده است

درس گفتارها،  از  گزیده ای  فلسفه:  تآتر   ۱٫
نوشته   ،  … گفت وگوها،و  نوشت ها،  کوتاه 
میشل فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین 

جهاندیده، نشر نی، ۱۳۸۹

۲٫ روشنگری چیست؟ نظریه ها و تعریف: 
ترجمه  دیگران(؛  )و  کانت  از  مقاالتی 

سیروس آرین پور، نشر آگه،۱۳۷۷

پایان

چه بدیلی برای 
سرمایه داری؟ 

سرمایه داری پس 
از کمونیسم

نوشته پری ّاندرسون 
 ترجمه حبیب ساعی

اندیشه و پیکار

از  متعارف  درک  که  گفت  می توان   
سوسیالیسم بر چهار مبنای تئوریک استوار 
بود. این مبانی چهارگانه یعنی پروژه پردازی 
اجتماعی،  جنبش  تاریخی،   )projection(
 )ethique( هدف سیاسی و آرمان اخالقی
قرار می دهیم.  بررسی  مورد  اجمال،  به  را 
از  سرمایه داری،  از  رفتن  فراتر  به  امید 
اجتماعی تر  ماهیت عینی هر چه  بر  طرفی 
در  که  بود  استوار  صنعتی  تولید  نیروهای 
درازمدت می رفت تا مالکیت خصوصی بر 
آن ها را – که در همان زمان نیز سرچشمه 
بحران های ادواری بود- با خود منطق توسعه 
اقتصادی ناهمساز کند و از طرف دیگر بر 
تولید  به روابط  گذار  بتواند  که  ذهنی  عامل 

اجتماعی را تامین کند، همان

صنعت  خود  محصول  که  جمعی  کارگر 
خود  که  کارگری  طبقه  یعنی  بود،  مدرن 
را  آینده  جامعه  اصول  آن،  سازمان دهی 
تصویر می کرد. نهاد کلیدی چنین جامعه ای، 
به نوبه خود، قرار بود برنامه ریزی مشورتی 
شهروندان آن باشد که به عنوان تولیدکنندگانی 
که آزادانه شریک هم گشته اند، وسایل اساسی 
حیات خود را با هم تقسیم می کنند. باالخره 
برابری  نظمی  چنین  مرکزی  ارزش  این که 
اما نه به مفهوم سربازخانه ای،  خواهد بود، 
بلکه به معنی توزیع مایحتاج، بنا به نیازهای 
هر کس و تقسیم وظایف بنا بر استعدادهای 

هر کس، آن هم در جامعه ای بدون طبقه.

حال آن که امروز، کلیه عناصر تشکیل دهنده 
دورنمای سوسیالیستی عمیقاً زیر سئوال رفته 
به هر  تولیدی  نیروهای  تمایل دیرینه  است. 
مارکس  که  آن چنان  شدن،  اجتماعی تر  چه 
می کردند،  تصور  لوکزامبورگ  روزا  و 
هر  ثابت  سرمایه  مجتمع های  رشد  )یعنی 

نظری
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چه بزرگ تر و ادغام شده تر که مدیریت هر 
انقالب  اولین  از  می طلبد(  متمرکزتری  چه 
صنعتی تا رونق درازمدت پس از جنگ دوم 
سال  بیست  این  در  اما  یافت.  ادامه  جهانی 
راه عکس  و  وارونه شده  گرایش  این  اخیر 

طی می کند.

در  تکنولوژیک  طرح های  بعد،  به  آن  از 
قطعه  به  دست  ارتباطات،  و  نقل  و  حمل 
قطعه کردن فرآیندهای ساخت و پرداخت و 
ادغام شده گذشته  تولیدی  پراکندن واحدهای 
زدند. هم زمان، طبقه کارگر که صفوف آن 
در کشورهای مادر )متروپل( تا اواسط قرن 
چندین برابر گشته بود، نه تنها از نظر کمی 
انسجام  از  مهمی  بخش  بلکه  یافت،  کاهش 
اجتماعی خود را نیز از دست داد. در مقیاس 
جهانی، بالعکس، به مرور که صنعتی شدن 
جهان سوم را فرا گرفت، شمار مطلق طبقه 
با  نسبی،  لحاظ  به  چند  هر  یافت؛  افرایش 
در نظر گرفتن این نکته که جمعیت جهانی 
بسیار سریع تر رشد یافته، شمار نسبی طبقه 
دیگر،  طرف  از  است.  شده  کمتر  کارگر 
برنامه ریزی متمرکز در شرایط محاصره یا 
چه  و  سرمایه داری  جوامع  در  چه  جنگی، 
کمونیستی، پیش رفت چشم گیری کرده است. 
اما در زمان صلح، سیستم اداری کشورهای 
)تحقق(  مساله  به  برخورد  در  کمونیستی 
هماهنگی عوامل تولید در اقتصادهای هر چه 
پیچیده تر ضعف و ناتوانی خود را به وضوح 
آشکار کرد. امری که خود آن چنان سطحی 
از اسراف را به وجود آورد و موجب چنان 
فعالیت های غیرعقالیی گردید  از  روندهایی 
که به وضوح از پدیده های مشابه در اقتصاد 
بازار، در همان برهه زمانی افزون تر بود و 
سرانجام، موجب ظهور نمودهای یک سقوط 
که  برابری  نفس  این که  باالخره  شد.  بالقوه 
به  امروز دست کم  تا  از جنگ جهانی دوم 

ارزشی سخن ورانه در حیات عمومی تبدیل 
شده بود، وسیعاً اعتبار خود را از دست داده 
و به اصلی تبدیل شده که نه ممکن است و 

نه مطلوب.

از  امروزه  که  گفت  می توان  کلی  طور  به 
نظر عقل سلیم، همه امیدهایی که در گذشته 
نوعی اعتقاد به سوسیالیسم را تغذیه می کردند 
یادآور  انبوه  تولید  نیستند.  بیش  الشه هایی 
گذشته های دور است. مالکیت جمعی ضامن 
برابری  است.  کارآیی  عدم  و  زورگویی 
جوهری با آزادی یا بارآوری متناقض است. 
قطعی  جنبه  رایج  احکام  این  حد  چه  تا  اما 
دارند؟ در واقع، هیچ کدام از تغییرات عینی 
تحول  دست خوش  را  سوسیالیسم  اعتبار  که 

کرده اند خالی از ابهام نیست.

اجتماعی شدن نیروهای تولید- که به معنای 
)یعنی  می شود  فهمیده  آن ها  فیزیکی  تمرکز 
ناحیه ای  و  صنعتی  مجتمع های  شدن  انبوه 
کاهش  به  رو  یقیناً  آن ها  جغرافیایی  شدن 
دارد، اما اگر اجتماعی شدن نیروهای تولید 
باشد،  فنی  متقابل  رابطه  نوعی  معنی  به 
یعنی آن مکانی باشد که در آن روند ادغام 
نهایی شکل  مرحله  در  تولیدی  واحد  چندین 
می گیرد، در این حالت می توان گفت که این 
مفهوم دامنه ای وسیع یافته است. سیستم های 
به مرور  )مانوفاکتوری( خودکفا،  کارگاهی 
که شرکت های چندملیتی رواج یافته، اهمیت 
خود را از دست داده اند و بدین نحو شبکه ای 
شده  ایجاد  فراگیر  متقابل  وابستگی های  از 
مارکس  و  سیمون  سن  زمان  در  که  است 

غیرقابل تصور بود.

یدی معادن و  پرولتاریای صنعتی کارگران 
کارخانه ها به نحو چشم گیری در کشورهای 
با  و  است  یافته  کاهش  غنی  سرمایه داری 
و  تولید  کنونی  تمایالت  داشتن  نظر  در 

جمعیت شناسی به احتمال قریب به یقین، در 
مقیاس جهانی، وزن گذشته خود را به دست 
نخواهند آورد. اما تعداد حقوق بگیران که در 
نیمه قرن، هنوز اقلیتی از جمعیت جهانی را 
تشکیل می دادند، با شتاب بی سابقه ای رو به 
افزایش است، در حالی که دهقانان کشورهای 

جهان سوم از زمین روی می گردانند.

برنامه ریزی  سابق،  سوسیالیستی  بلوک  در 
رفته  میان  از  و  شده  اعتبار  بی  آمرانه 
است، در حالی که در دنیای سرمایه داری، 
و  مقیاس  در  موسسات  برنامه ریزی  هرگز 
دورنمای محاسبات خود، بدین سان پیچیده و 
بلندپروازانه نبوده است، موسساتی که امروز 
در  را  زمین  کره  برنامه ریزی  این  یمن  به 
بر گرفته و خود را در زمان بسط می دهند. 
حتی مفهوم برابری که در همه جا به عنوان 
مانعی در برابر توسعه اقتصادی مورد لعن 
مثابه، خواستی  به  بود، رفته رفته  نفرین  و 
قضایی و قاعده ای در هدایت امور روزمره 
بسط یافته است. سرچشمه های سوسیالیسم به 
مفهوم سنتی شان، به این سادگی ها هم خشک 

نشده اند.

این نکته نیست که  این تشخیص ضامن  اما 
گذشته  از  موثرتر  آینده  در  این سرچشمه ها 
بدیل  مثابه  به  را  سوسیالیسم  اعتبار  باشند. 
به  گذاشتن،  امتحان  بوته  به  سرمایه داری 
بر  مسائلی  حل  در  سوسیالیسم  ظرفیت 
قدر  زمان  در  سرمایه داری  که  می گردد 
بی  آن مواجه است.  با  تاریخی خود  قدرتی 
تردید، فرهنگ چپ به خاطر سقوط کمونیسم 
یا بن بست سوسیال دموکراسی غربی، خود 
را از نظر فکری نباخته است و بدین معنی، 
را  خود  کماکان  سوسیالیستی  سنت  شادابی 
می کند.  آشکار  گوناگون  عرصه های  در 
به  مربوط  پیش نهادهای  طیف  از  گذشته 
احیای سوسیالیسم، به نظر می رسد که روی 



62مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

اتفاق  دیگر  چیز  هر  از  بیش  مضمون،  دو 
نظر وجود دارد. اولین مضمون بر آن است 
استالین  ظالمانه  تجربه  که  سوسیالیسمی  که 
و سازشکاری سوسیال دموکراسی را پشت 
سر گذاشته باشد نه بیان الغای ناممکن بازار 
خواهد بود و نه پذیرش غیرانتقادی آن. در 
این حالت، اشکال متفاوت مالکیت جمعی بر 
مالکیت  )یعنی  تولید  ابزارهای  اصلی ترین 
مالکیت  شهرداری ها،  به  متعلق  تعاونی، 
منطقه ای یا ملی( تحت یک کنترل عمومی و 
مرکزی موازنه های اقتصاد کالن با مبادالت 

بازار ترکیب می شود.

آن  شاید  میان،  این  در  دریافت  جالب ترین 
این  کردن  واژگون  به  که  است  دریافتی 
مفهوم آشنا می پردازد که می گوید: برآمد آن 
اقتصادی که هر چه بیش تر مبتنی بر اطالعات 
است و لذا خواستار لغو نابهنگامی هایی است 
که حفظ اسرار بازرگانی با خود دارد، هر 
بدیلی را برای سرمایه داری منسوخ می کند. 
هدف در این جا اجتماعی کردن بازار است 
در  موسسات  تولید کنندگان  به  را  قدرت  که 
هزینه های  و  تکنیک ها  که  هم  با  رقابت 
با  و  کرده  منتقل  می شناسند  را  یک دیگر 
آزادی  همگانی،  پایه ای  درآمد  یک  ضمانت 
مکانیسم های  می کند.  فراهم  را  خانوارها 
برنامه ریزی در چنین بازار اجتماعی شده ای 
می تواند به انواع گوناگون باشد، اما همگی 
سیستم  بر  مرکزی  کنترل  نوعی  به  منجر 

اعتباری می گردند.

دومین  این جا  در  که   – کنترلی  چنین 
به  باید  است-  فعلی  بحث  اصلی  مضمون 
که  بپردازد  دموکراسی  ارائه  به  خود  نوبه 
نمونه ای  از  بیش تر  خیلی  آن  مفصل بندی 
است.  کرده  عرضه  سرمایه داری  که  باشد 
در  شرکت  مشوق  که  دموکراسی ای 
نسبت  بی تفاوتی  موجب  نه  باشد،  انتخابات 
انتخاب شوندگان  میان  فاصله  از  که  آن؛  به 
از  را  موانع  که  بکاهد؛  انتخاب کنندگان  و 
آن ها  برداشته و  اجرایی  فرآیندهای  سر راه 
را  تصمیم  اتخاذ  مراکز  که  کند؛  کنترل  را 
از  را  ممکن  افراد  بیش ترین  و  بخشد  تنوع 
هر دو جنس شامل گردد. سرانجام البته همه 
توافق دارند که نیروی اجتماعی الزم برای 
نوع،  این  از  سوسیالیستی  در جهت  فعالیت 
بگیران  حقوق  از  اتحادی  برگیرنده  در  باید 
باشد که به مراتب از اتحاد کارگران یدی که 
بودند،  متکی  آن  بر  اساساً  پیشین  درک های 

وسیع تر باشد.

نظری  لحاظ  به  ایده  این  اگر  آن که  حال 
پذیرفته شده است، در سطح عملی  کمابیش 
مهم ترین  امروزه  نیست.  منوال  بدین  وضع 
داشت  می توان  سرمایه داری  به  که  انتقادی 
ترکیب  آبشخور  سرمایه داری  که  است  این 

مهلکی از بحران زیست محیطی و قطب بندی 
هیچ  بازار  نیروهای  است.  اجتماعی  شدن 
راه حلی برای این مسائل ندارند. آن ها تحت 
و  دارند  قرار  خصوصی  پروژه  اجبار 
منطق شان نیشخند زدن به صدماتی است که 
بر محیط زیست وارد می آورند و نیز تحکیم 
موضع شان در رده بندی های اجتماعی. نتایج 
عمومی توسعه خود به خودی این نیروها حکم 
ابطال آشکاری است بر دریافت های مکتب 
از  حاکی  کیرنف،  هایک،  میزس،  اتریشی 
آن که این توسعه نقش CATALLAXIE )یا 
مبادله صلح آمیز و( مفیدی را ایفا می کند. در 
این جا به خصوص، استدالل موافق با مداخله 
جمعی و آزادانه۱ قابل پذیرش نخواهد بود. 
در این سطح عالی که در آن حتی سرنوشت 
کره زمین رقم خواهد خورد، آیا با بازگشت 
فاتحانه استدالل های متعارف سوسیالیسم در 
جهت کنترل دموکراتیک هدفمند شرایط مادی 
زندگی رو به رو نیستیم؟ اگر همان گونه که 
روشن بین ترین تحلیل گران پیش بینی می کنند، 
باید انقالبی در محیط زیست در پیش داشته 
significa- بودن  شاخص  در  که  )ااشیم، 

و  صنعتی  انقالبات  با  تنها  خود،   )tion
چگونه  است،  مقایسه  قابل  پیش،  زراعی 
به  انقالبی  چنین  که  نمود  تصور  می توان 
طریق آگاهانه یعنی برنامه ریزی شده تحقق 
نپذیرد؟ آیا اهدافی که تاکنون نیز دولت های 
ملی و آژانس های بین المللی به نحوی ضعیف 

تعیین کرده اند، چیزی جز این است؟

بدیهی  معنا  یک  به  سئواالت  این  به  پاسخ 
است. اما به معنای دیگر، این پاسخ به لحاظ 
ناسازه  زیرا  است؛  مبهم  کماکان  سیاسی 
)پارادوکس( آن جا است که عرصه ای که نقد 
امروزه  سرمایه داری  اقتصاد  سوسیالیستی 
عین  در  دارد،  برد  همیشه  از  بیش  آن  در 
به سوسیالیسم وظایفی  حال، جایی است که 
محول می سازد که از آن چه تاکنون بر عهده 
مراتب  به  برساند  ثمر  به  نتوانسته  و  داشته 
مشکل تر است. مساله هماهنگی، اصلی ترین 
برنامه ریزی  اقتصاد  یک  راه  سر  بر  مانع 
همان طور  اقتصاد،  این  که  چرا  است.  شده 
به  قادر  می داد،  هشدار  اتریشی  مکتب  که 
به  بازار  قیمت های  با سیستم  برابری کردن 
مثابه، سیستمی اطالعاتی نیست، آن هم در 
شرایط دشوار کسب اطالعات. از دید مکتب 
این  از  سادگی  به  مساله  اتریشی،  انتقادی 
قرار است که تعداد تصمیماتی که باید اتخاذ 
گردد آن چنان زیاد است و منجر به آن چنان 
مرکزی  محاسبه  هر  که  می گردد  پیچیدگی 
برنامه ریزی  اگر  ناممکن می سازد. حال  را 
اقتصاد ملی، در  سوسیالیستی در سطح هر 
مقابل این مساله شکست خورده است، چطور 
می تواند از پس پیچیدگی های بی نهایت یک 
اقتصاد فراگیر برآید؟ آیا محتمل تر نیست که 

می گویند،  لیبرال ها  که  آن صورت  توان،  به 
تعادلی  به  ویژه  تنظیمی  طریق  از  کمابیش 
زیست محیطی دست یافت؟ تنظیمی که هدف 
تولید و  اجتناب از بعضی از اشکال  از آن 
عکس،  بر  آنکه  نه  باشد،  دیگر  برخی  منع 
مثل چیزی که امروز کمابیش رایج است، با 
وضع کردن مالیات های مربوط به انرژی و 
یا قوانین مربوط به داروسازی، این اشکال 

تولید را تجویز کند؟

با وجود این، در چارچوب رایج سرمایه داری، 
چنین راه حلی کامالً غیرعملی است. چرا که 
فزآینده  مطلق  سطح  صرفاً  مرکزی  مساله 
)زیا-  زیست  محیط  بر  وارد  خسارت های 
شامل  بلکه  نبوده،   )biosphere سپهرـ 
سهم مسئولیت نسبی اقتصادهای ملی در این 
خسارت ها نیز می گردد. فقط مجموعه ای از 
بتواند  ممنوع کردن ها و سهمیه بندی ها شاید 
دیگر،  عبارت  به  کند.  حل  را  مساله  این 
مساله فقط پیش گیری نیست، بلکه تخصیص 
به مفهوم مشخص  برنامه ریزی  یعنی  دادن، 
طرز  به  دادن  تخصیص  اما  هست.  نیز  آن 
مطرح  را  انصاف  مساله  اجتناب ناپذیری، 
در  می توان  اصول،  کدام  براساس  می کند. 
سوخت  مواد  مصرف  جهان  ملت های  بین 
فسیلی را توزیع نمود؟ همین مساله در مورد 
تفاله های مواد هسته ای تولید کربن جایگزینی 
)کلر و فلور و کربن که قشر اوزون زمین 
را خراب می کند(، استفاده از سموم دفع آفات 
است.  نیز صادق  جنگل ها  از  بهره گیری  یا 
در این زمینه بازار – هر قدر هم که کنترل 
امر  این  نمی دهد.  ارائه  راه حلی  باشد-  شده 
که حداقلی از افراد مرفه، ثروت های جهان 
آورده اند،  در  خود  زیان بار  تملک  تحت  را 
منابع همراه است و  این  نابودی  با  بدبختانه 
علیه  مشترک  پاسخی  به  یافتن  دست  امکان 

خطرهای افسار گسیخته از میان می رود.

مثابه  به  نه  را  برنامه ریزی  سوسیالیسم 
هدفی در خود، بلکه وسیله ای برای برقرار 
عدالت خواسته است. کامالً منطقی است که 
تئوری مکتب اتریشی به مثابه منسجم ترین و 
زیرکانه ترین مداح سرمایه داری، ایده عدالت 
رد  برنامه ریزی  ایده  از  شدید تر  حتی  را 
کند. اما یک پاسخ واقعی، در سطح جهانی 
الزامی می سازد.  ایده را  این دو  اتحاد  دقیقاً 
انقالب زیست محیطی بدون درک نوینی از 

مسئولیت های مساوات گرا ناممکن است.

طور  به  نمایندگی  نهادهای  عرصه  در 
به رو  رو  ناسازه  همین  با  تقریباً  نیز  اخص 
دموکراتیک  اشکال  کردن  فروکش  هستیم. 
اصلی ترین جوامع سرمایه داری هر چه  در 
دولت  مجریه،  دستگاه های  است.  مشهودتر 
را  خود  قدرت  مقننه،  مجالس  ضرر  به 
افزایش داده اند. گزینش های سیاسی با محدود 
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شدن خود، دیگر جذابیت توده ای ندارند، به 
خصوص، مهم ترین تغییرات، یعنی آن هایی 
تغییر  است  موثر  شهروندان  رفاه  در  که 
مکان داده و بازارهای بین المللی محول گشته 
می رسد  نظر  به  شرایطی  چنین  در  است. 
برای مقابله با از دست رفتن جوهر و اقتدار 
دولت های ملی، درمان ضروری، برپا کردن 

حاکمیت های واقعی مافوق ملی است.

اما در اینجا رئالیسم واقعیت سختی را به ما 
تحمیل می کند و آن این که هر چه یک اقتصاد 
مشکل تر  آن  برنامه ریزی  باشد  وسیع تر 
و  پهناورتر  دولتی  سرزمین  قدر  هر  است. 
جمعیتش فزون تر باشد، همان قدر برای یک 
کنترل دموکراتیک نامساعدتر است. امروزه 
و  قانون  بی  مقننه اش  قوه  که  متحده  ایاالت 
قوه مجریه اش بلوکه شده و کمتر از نیمی از 
جمعیت در انتخابات شرکت می کنند بهترین 
نمونه آن است و بی تردید روسیه فردا نمونه 
دیگر آن خواهد بود. به این ترتیب می بینیم 
باعث می شود که میزان  که مقیاس )وسیع( 
مشارکت شهروندان کاهش یابد، چرا که از 
یک طرف فاصله ای فضا/ مکانی و ساختاری 
بین دولت مرکزی و انتخاب کنندگان برقرار 
می کند و استقالل بوروکراسی خود را افزایش 
می دهد و از طرف دیگر، با امتیاز دادن های 
رده بندی  در  که  گروه هایی  به  متناسب  غیر 
و  دارند  اختیار  در  را  مهم  منابع  اجتماعی 
وسایل  و  داخلی  خوب  ارتباط  از  نتیجه  در 
افکار عمومی  به  دادن  گسترده جهت شکل 
سازمان دهی  هزینه های  هستند،  بهره مند 
سیاسی به طرز فاحشی افزایش می یابد. در 
توده هایی  به ضرر  )وسیع(  مقیاس  عوض، 
تمام می شود که در مناطق گسترده پراکنده اند 
و  تشکل  برای  الزم  هزینه  پر  وسایل  و 
مبارزه در اختیار ندارند. امروزه مسیری که 
به سوی یک دموکراسی کارآمدتر می رود از 
ورای دولت/ ملت می گذرد. اما این مسیر این 
خطر را در خود دارد که طوالنی تر باشد… 
دموکراسی  از  سوسیالیستی  نقد  نتیجه  در 
با  حادتری  بسیار  شکل  به  سرمایه داری، 
همان مسائلی روبه رو خواهد بود که امروزه 
آن را در عرصه ای که پروژه سوسیالیستی 
باید در آن فعالیت می کرد تشخیص می دهد. 
واژگون  دیالکتیک  تصویر  نیز  این جا  در 
سرمایه داری  تضادهای  یعنی  می گردد. 
بلکه  نکرده،  حل  را  سوسیالیسم  مشکالت 
اصول  برای  امر  این  اگر  می دهد.  افزایش 
دارد،  صحت  سیاسی  نهادهای  و  اقتصادی 
بود؟  خواهد  اجتماعی چگونه  عوامل  وضع 
شمار پرولتاریا کالسیک کارگران صنعتی، 
به طور مطلق در کشورهای پیش رفته و به 
طور نسبی یعنی به عنوان بخشی از جمعیت 
جهانی، کاهش یافته است، اما در عین حال، 
وابسته  مادی شان  زندگی  که  کسانی  شمار 

دریافت  که  است  دست مزدی  و  حقوق  به 
هر  کرده،  پیدا  افزایش  شدت  به  می کنند، 
بشر  نوع  اکثریت  هنوز  آن ها  احتماالً  چند 
را تشکیل نمی دهند. از دومین جنگ جهانی 
در  چه  کار،  بازار  به  زنان  ورود  بعد،  به 
فقیر،  درکشورهای  چه  و  غنی  کشورهای 
از  پس  جهانی،  جامعه  در  تغییر  مهم ترین 
کاهش شمار دهقانان، محسوب می شود. این 
کارگری  جنبش  که  زمانی  نسبت  به  تغییر 
محدود  صرفاً  و  بود  خود  اوج  در  سنتی 
بالقوه  توان  می گشت،  جنس  دو  از  یکی  به 
را  سرمایه  فرامین  با  مخالفت  جهت  بشری 
داده  کاهش  گشته  جهان شمول تر  واقعاً  که 
اختالط  مهاجرت ها  دیگر،  طرف  از  است. 
از  که  است  رسانده  مقیاسی  به  را  جمعیت 
این  بود.  نشده  دیده  کنون  تا  گذشته  قرن 
را  واقع بینانه ای  مبنای  چه  عینی  تحوالت 
سوسیالیستی  پروژه  دوباره  طرح  برای 
بسیار  پاسخ  نیز  این جا  در  عرضه می کنند؟ 
آن ها  واضح  تاثیر  اگر  که  چرا  است.  مبهم 
بسط دادن نیروهای اجتماعی بالقوه ای است 
نظم  پایی  بر  برای  فراخوان  به  آماده اند  که 
جهانی دیگری پاسخ دهند، در عین حال، در 
این نیروها تفرقه نیز ایجاد می کنند. حتی در 
طبقه کارگر کشورهای مادر)متروپل( کمتر 
با هم سانی در مشاغل و فرهنگ  از گذشته 
رو به رو هستیم. اگر آن ها را خارج از این 
همه  در  تنوع  نیز  بگیریم  نظر  در  صفوف 
ملیت  جنس،  شغل،  درآمد،  زندگی،  شئون 
و اعتقاد فراوان است. البته بسیاری از این 
با  بوده اند.  موجود  هم  درگذشته  تمایزات 
این حال، هسته جنبش کارگری سنتی نسبتاً 
یک دست بود، یعنی اساساً از کارگران یدی 
مرد  آنان  قاطع  اکثریت  که  می شد  تشکیل 
امروز  زندگی می کردند.  اروپا  در  و  بودند 
با چیزی مشابه روبه رو نیستیم. فاصله میان 
زامبیایی،  روزمزد  یک  کره ای،  خیاط  یک 
ماساژ دهنده  یک  لبنانی،  بانک  کارمند  یک 
فیلیپینی، یک منشی ایتالیایی، یک معدن چی 
روسی، یک کارگر ذوب آهن ژاپنی، خیلی 
بیش از آن چیزی است که موقتاً انترناسیونال 
دوم و سوم توانستند پر کنند؛ حتی اگر بخشی 
مجموعه  یک  حقوق بگیر  کارگران  این  از 
مالی- صنعتی باشند. واقعیت نوین حاکی از 
عدم تقارنی عمیق و بی سابقه در تاریخ میان 
قدرت تحرک و سازمان یابی سرمایه از یک 
طرف، و تشتت و قطعه قطعه شدن کار از 
طرف دیگر است. جهانی شدن سرمایه داری 
نه تنها مقاومت های علیه حاکمیت سرمایه را 
به یک دیگر پیوند نداد، بلکه بر آن ها غالب 

شده، آن ها را متالشی نمود

شاید در آینده ظهور عامل اجتماعی نوینی این 
اوضاع را در برابر چشمان حیرت زده، دیگر 
عوامل تغییر دهد، اما فعالً تغییر چندانی در 

این عدم تعادل اسفناک نیروها دیده نمی شود. 
گسترش بالقوه منافع اجتماعی برای )ایجاد( 
کاهش  با  سرمایه داری  برابر  در  بدیل  یک 
ظرفیت های اجتماعی مبارزه در جهت چنین 

بدیلی همراه شده است.

دارند.  واحدی  منشاء  مشکالت  این  همه 
عرصه ای  همان  در  سرمایه داری  بر  فشار 
قوی تر است که ظرفیت سوسیالیسم نازل تر 
در  جهانی  سیستم  عرصه،  در  یعنی  است. 
مجموعه آن. این ضعف سوسیالیسم هم واره 
یک  در  انقالب  امیدهای  نخستین  همان  از 
امیدهایی  یعنی  قاره  یک  در  حتی  یا  کشور 
دامن  آن  به  عصرانش  هم  و  مارکس  که 
قرن  در  اما  است.  بوده  موجود  بودند،  زده 
بیستم، جنبشی که به فراتر رفتن از مرزهای 
سیستمی  با  مقایسه  در  می کرد،  افتخار  ملی 
چه  هر  داشت،  را  آن  جایگزینی  هدف  که 
تمدن سرمایه  بیش تر عقب نشست، چرا که 
هم واره بیش از پیش بین المللی شد. آن هم نه 
طریق  از  اقتصادی  مکانیسم های  در  صرفاً 
ورود شرکت های چندملیتی، بلکه با نهادهای 
سیاسی و دم و دستگاه پیمان آتالنتیک شمالی 
است  کافی  صنعتی.  کشور  هفت  و  )ناتو( 
اردوگاه  گذشته  در  آن چه  عملکرد های  به 
تفاوت  این  تا  بیفکنیم  سوسیالیسم بود نظری 

فاحش را تشخیص دهیم.

انفجار  شعله های  شاهد  نیز  امروز  حتی 
ملی گرایی ها درسرتاسر جهان، به خصوص 
اما  هستیم،  کمونیستی  سابقاً  کشورهای  در 
آینده متعلق به مجموع نیروهایی است که در 
حال پشت سرگذاردن دولت- ملت ها هستند. 
این  مهم ترین  است  توانسته  سرمایه  تاکنون 
حدی  به  کند،  هدایت  و  جذب  را  نیروها 
گذشته،  سال   ۵۰ در  گفت  می توان  که 
است.  کرده  اردوگاه عوض  انترناسیونالیسم 
عرصه  این  در  نتواند  چپ  که  زمانی  تا 
ابتکار عمل را در اختیار گیرد، هیچ خطری 

سیستم فعلی را تهدید نخواهد کرد.

مصنوعی  نظم  LA TAXIS(یا   (  ۱
ساختمان گرانه که تئوری مکتب اتریش شدیداً 

آن را رد می کند
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نظری

تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو

از ژرار دومنیل و دومینیک لوی .برگردان : ب. کیوان .نگرش

نو،  لیبرالیسم  بررسی  در  ؟  کرونیسم  آنا 
سرمایه  باره  در  تحلیل  یک  به  باید  چگونه 
داری سالخورده با بیش از ۱۵۰ سال سابقه 
و  دگرگون می شود  ؟ چه چیز  یافت  دست 
سرمایه داری معاصر بی اندازه متفاوت از 
داری است که کارل مارکس شاهد  سرمایه 
آن )در انگلستان و ایاالت متحد قرن ۱۹ در 
کم ترین مقیاس( بود، و در باره تفسیرهایی 
در  لنین  و والدیمیر  هیلفردینگ  که رودلف 
باید  چگونه  کردند،  ارائه   ۲۰ قرن  آغاز 
اندیشید؟ ما چند دهه پیشرفت کرده ایم؛ با این 
همه نزدیک به یک قرن است که ما را از 

تئوری سرمایه مالی جدا می کند.

البته، زمان به کلی مناسب نیست؛ به طور 
های  مشخصه  راز  گشودن  انگیز  شگفتی 
آغاز  و  قرن۲۰   پایان  داری  سرمایه  ویژه 
قرن ۲۱  در پرتو کاپیتال آسان تر ازکاربرد 
این چارچوب تحلیلی در نخستین دهه هایی 
پی  در  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  که  است 
می آید. تناقض تنها ظاهری است. می توان 
تاریخ پدیداری لیبرالیسم نو را گذار از دهه 
های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دانست. لیبرالیسم نو با 
شدت ویژه برخی از مشخصه های سرمایه 
داری خود ویژه اقتصادها و جامعه های مارا 
به وجود می آورد که دلیل آن درکاپیتال در 

بیان آمده است.

از  که  کسی  است؟  قرار  چه  از  موضوع 
اصالح سخن می گوید، از زوال پیشین سخن 
می گوید. به این دلیل برای ما الزم است که 
کمی به عقب بر گردیم . به رغم خصلت های 
امپریالیستی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دهه 
های جنگ های استعماری و »جنگ سرد« 
آتشین، پس از جنگ، فرصت برای پیشرفت 
های برجسته در کشورهای مرکز: مانند باال 
 ، مزدبران  عظیم  توده  خرید  قدرت  رفتن 
توسعه سیستم های حمایت اجتماعی ، سیاسی 
در زمینه  ها  پیشرفت  و  برای شغل  مساعد 
آموزش و پرورش و بهداشت عمومی فراهم 
توسعه  های  مدل  التین،  آمریکای  در  بود. 
را   %۷ یا   ۶ رشد  نرخ  خط  متمرکز  خود 
تقریباً در مکزیک یا برزیل ممکن ساختند. 
در آسیا، برخی کشورها، چون ژاپن و کره 
نهادند.  گام  شتابانی  بسیار  در خط سیرهای 
ها  امتیاز  نشینی  پس  با  ها  آزمون  این  همه 
زمان  هم  سرمایه  دارندگان  درآمدهای  و 

فزاینده  استقالل  با  همراه  پسروی  این  بود. 
کادر ها بود که سرانجام به مدیریت مؤسسه 
موقعیت  مثل  در  انجامید.  ها  سیاست  یا  ها 
های چشمگیر ژاپن در ناچیز شمردن منافع 
شدید  دخالت  راه  از  مالی،  سرمایه  هنگفت 
دولت به دست آمده است. کادرهای مؤسسه 
ها و وزارت خانه ها در مرکز این »مدل« 

قرار دارند.

دارنده  های  طبقه  نو  لیبرالیسم  پدیداری  با 
و  یافتند  باز  را  شان  های  امتیاز  سرمایه 
خشن  های  جنبه  از  بسیاری  داری  سرمایه 
خاص خود را دوباره احیا کرد. این بازگشت 
اجباری و اغلب به شیوه خود خواهانه و زننده 
انجام گرفته است. این جریان تازه چیزها در 
مجموع وسیله های بسیار ژرف شیوه تولید 
ریشه دارد که عبارت از مکانیسم اقتصادی 
یا سیاسی )وانگهی به دشواری جدایی پذیر( 
است. مبارزه طبقه ها مثل همیشه بر پویایی 
بسیار  طور  به  هنوز  البته   ، داری  سرمایه 
آشکار فرمان می راند. در زمینه امپریالیسم، 
یافته  تغییر  آشکارا  ها  برخی چگونگی  اگر 
سرنگونی،  فساد،   ، اقتصادی  خشونت  اند، 

جنگ همواره در دستور روز قرار دارند.

برای ما، تحلیل گرانی که به اصولی متوسل 
می شوند که ۱۵۰ سال پیش توسط مارکس 
پیشنهاد شد، چگونه باید این تناقض را فرمول 
مارکس  یا  نو  لیبرالیسم  این  آیا  کرد؟  بندی 
کند؟  آسان می  ما  برای  را  که وظیفه  است 
همگرایی  این  ؛  هردو  است:  روشن  پاسخ 

شگفتی انگیز در این مقاله رسوخ می کند.

در این واژگان بسیار کوتاه ، می توان یک 
دست  به  اجتماعی  نظم  از  ترکیبی  تعریف 
سرمایه  از  مرحله  یک  نو  لیبرالیسم  داد: 
داری واپسین تاریخ است که ویژگی اساسی 
سرمایه  های  طبقه  درآمد  قدرت  تقویت  آن 
طبقاتی  و  مالی  نهادهای  مشکل  یک  دار، 
است. این اصالح، عمل یک وجود اجتماعی 
نام  مالی  آن را سرمایه  ما  پیوندی است که 
گذاری کرده ایم . این اصالح، بخش باالیی 
طبقه سرمایه دار و نهاد های مالی »اش« را 
متحد می کند. به این دلیل، می توان این نظم 
مالی  هژمونی  یک  عنوان  به  را  اجتماعی 
قرن  آغاز  از   ( بار  نخستین  در  که  ثانوی 
۲۰ در رکود دهه ۱۹۲۰(باز تاب می یابد، 

نشان داد.

این چارچوب تحلیلی از ما است. اصطالح 
شناسی از یک نویسنده تا نویسنده دیگر تغییر 
fi- مالی«  »مدیریت  اصطالح  کند.  )یی 
nance(  اغلب به نهادهای مالی اختصاص 
این همه، همگرایی های  با  است.  داده شده 
شمارمند و زیادی بین مارکسیست ها وجود 

دارد. )۱(

و  مالی  آفرینی  سرمایه  روند  روی  همه 
کنند.  می  تکیه  مالی  کارهای  سازو  اهمیت 
و  کنند  می  تصریح  را  استثمار  تشدید  همه 
است.  مهم  بسیار  همواره  امپریالیستی  ُبعد 
است  گرویده  تزی  به  اکنون  هاروی  دیوید 
قدرت  دوباره  اصالح  نو  لیبرالیسم  در  که 
طبقه های فرمانروا را می بیند. )۲( ما جنبه 
های تئوریک، تاریخی و آزمونی آن را بنابر 
اثرها نشان داده ایم. البته، برخی اختالف ها 
باقی می مانند. آن ها به ارتباط بین سرمایه 
لیبرالیسم نو مربوط  داری ، جهانی شدن و 
اند. )گفتگو در مقاله »لیبرالیسم نو چیست؟ 

« به آن گواهی می دهد(.

از  بدون صحبت کردن   . نه  البته،  ؟  مبتذل 
فرمانروا،  های  طبقه  خدمتگزار  اقتصاد 
را  ها  مسئله  این  کینزی  های  پروبلماتیک 
به طور بسیار متفاوت مورد بحث قرار می 
دهند. در آن ها کامالً یک پیشرفت تدریجی 
 ، سیاسی  پهنه  طرف  یک  در  دارد.  وجود 
کینز گرایی ساده اندیشانه وجود دارد که در 
ورود به لیبرالیسم نو ، نتیجه مبارزه غول ها 
، بازار علیه دولت را به عنوان دو بازیگر 
های  سال  نخستین  در  بیند.  می  اجتماعی 
آگاهی یافتن از چرخش نو لیبرالی این بینش 
بسیار سنگینی کرده است . در طرف دیگر، 
کینز گرایی سیاسی وجود دارد که به طور 
چشمگیر به پروبلماتیک مارکسیستی نزدیک 
می شود، بی آن که حد و مرز کامالً معین 

باشد.

دارند که  به ویژه طبقه هایی وجود  این جا 
برای کینزی ها مسئله آفرین اند. سلسله مرتبه 
ها  برابری  نا  با  ارتباط  در  اجتماعی  های 
اندیشیده شده اند. دولت هنوز اغلب به عنوان 
یک وجود مستقل ، فراسوی طبقه ها درک 
هستند،  ها  ملیتی  چند  ها  ابلیس  است.  شده 



65مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

راستی  به  ها  آن  که  کنند  می  فراموش  اما 
اربابان، طبقه های سرمایه دار هستند.

موضوع این مقاله لیبرالیسم نو است. از این 
رو، یک جنبه مهم تحلیل مارکس به عنوان 
از  کند.  می  رها  را  شدن  جهانی  اندیشمند 
”مانیفست حزب کمونیست” )۱۸۴۸(  زمان 
، اندیشه شکل بندی بازار جهانی به عنوان 
تعریف شده  داری  اساسی سرمایه  مشخصه 
است. این اندیشه پی آمد های سیاسی مهمی 
»پرولتر  مشهور  فرمول  ها  آن  در  دارد، 
تاب  باز  شوید!«  متحد  کشورها  همه  های 
حیث  از  مارکس  را  بینش  این  است.  یافته 
سیاسی خیلی دیر به خدمت می گیرد. زیرا 
در گفتمان خود در باره مبادله آزاد )هم زمان 
با مانیفست(، تردید ندارد به نفع مبادله آزاد 
که به شدت زیان های آن را محکوم می کند، 
احساس های خود را دربیان آورد؛ زیرا می 
اندیشد که جهانی شدن سرمایه داری انقالب 

را شدت می بخشد.

نخستین عرصه ای که درآن نوشته مارکس 
در تحلیل لیبرالیسم نو اساسی است، عرصه 
شکل های تشکیل طبقه سرمایه دار به عنوان 
بازیگر مبارزه طبقه ها از راه دولت و نهاد 
مسئله  است.  بخش(  )نخستین  مالی  های 
ثانوی  عرصه  داری  سرمایه  بندی  دوره 
)دومین بخش را تعریف می کند. آیا تئوری 
مارکسیستی مرحله ها )Etapes( یا مرتبه 
ها )Stades( )دو اصطالحی که باید آن ها 
را در نظر گیریم( وجود دارد؟ چگونه باید 
آن را توصیف کرد؟ با این همه، می دانیم که 
در نزد مارکس، اندیشه پیشرفت تاریخی از 
بندی بزرگی که آن  باره دوره  بینش او در 
های  شیوه  توالی  اندیشه  انگیزد،  می  بر  را 
را  داری  سرمایه  از  فرارفت  راه  تولیدکه 
می گشاید، جدایی نا پذیر است. به چه دلیل 
لیبرالیسم نو را در برابر داریم؟ واپسین بخش 
به کوتاهی در باره دشواری مارکسیست ها 
در  داری  سرمایه  توانایی  با  سازگاری  در 
انداختن  تأخیر  به  و  ها  بحران  بر  چیرگی 

پایدار فرا رفت از آن اظهار نظر می کند.

تحلیلی  چارچوب  روی  را  تأکید  مقاله  این 
خود  روی  نه  دهد،  می  قرار  مارکسیستی 

تاریخ.

         طبقه سرمایه دار سازمان یافته

 

تاریخی،  بازیگر  یک   ، نو  لیبرالیسم  تحلیل 
باالیی  بخش  ویژه  به   ، دار  سرمایه  طبقه 
اش )مهمترین بخش  ها بیش از بخش های 
کوچک( را در صحنه قرار می دهد. البته، 
دار جمع  طبقه سرمایه  های  کنش  و  قدرت 

راه  از  ها  آن  نیستند.  فردی  دخالت  ساده 
کادرهای نهادی عقیده و اندیشه های خود را 
تاریخ  در  بازیگر  کنند. یک چنین  بیان می 
است که شایسته نامیدن طبقه برای خود، در 
با تعین بسیار ساختاری طبقه سرمایه  تقابل 
دار به منزله طبقه ی در خود باشدکه مستقیم 

به رابطه های تولید باز می گردد. )۳(

عمده  نهادی  چگونگی  دو  بخش،  این  در 
به  داری در جامعه  امپراتوری سرمایه  این 

نمایش در می آید:

در  طبقاتی  دولت  که  دولتی  قدرت   ) الف 
جامعه طبقاتی )نخستین موضوع ( را مجسم 
می کند، ب (قدرت مالی ، نمود دیگر شکل 
های  نهاد  راه  از  دهی جمعی  های سازمان 

مالی ) موضوع های بعدی( است.

مسئله  که  جاری  زبان  در  دولت،  قدرت 
است،  ما  های  »دموکراسی«  از  عبارت 
مفهوم دولت را به مجموع نهاد ها نسبت می 
دهند که در مرکز آن ها پلیس ها ، دولت و 
رئیس دولت وجود دارند که مجموعه وسیع 
 ، پلیس  گوناگون،  های  اداره   : ها  سازمان 
این  توان  می  گیرند.  می  بر  در  را  ارتش 
دولت را در سطح ملی )از جمله منطقه ای 
و محلی(، در ارتباط با شهروندان اش ، یا 
دولت  آن  در  که  نظر گرفت  در  المللی  بین 
ها تأثیر متقابل دارند، و با هم همکار ی و 

رقابت می کنند.

را  دولت  مارکس  نیست.  مارکس  بینش  این 
قدرت  با  طبقاتی  ساختار  با  اش  ارتباط  در 
طبقاتی تعریف می کند. البته، مسئله عبارت 
از مجموع نهادها است . اما آن ها از دیدگاه 
کارکردهای سازماندهی شان درک نشده اند. 
قدرت  های  ارتباط  ها  آن  نخست،  جای  در 
بین طبقه ها و بخش های طبقاتی را ترکیب 
می کنند. در جای دوم، دولت عامل اجرای 
قدرت این سان شکل گرفته است که می داند 
این اجرا فقط می تواند جمعی )پاره ای اقلیت 

ها که پایه های اش هستند( باشد.

پیچیده  بدون هیچ تردید، موضوع ها بسیار 
اند، زیرا فراسوی این پایه های اساسی در 
هم چنین حامل یک  دولت  ساختار طبقاتی، 
بشری  های  جامعه  خاص  تاریخی،  جنبش 
که  است  چیزی  کادرهای  جستجوی  در   ،
مارکس آن را »اجتماعی شدن « می نامید. 
)۴( این جنبش یک اهمیت ملی و بین المللی 
اندیشه مارکس  این مشخصه پیشرفت  دارد. 
بدتر  و  بهتر  تیک«  »دیالک  این  که  است 

دایمی است. )۵(

اند؟  کدام  تمایزی  چنین  تاریخی  داوهای 
دریافت از لیبرالیسم نو به عنوان تقابل بین 
دولت و بازارها هنوز حتا در میان کسانی که 

مدعی مارکسیسم اند، زیان می رساند. بااین 
ندارد.  قرار  ها  طبقه  فراسوی  دولت  همه، 
دهه های  از  دولت  قدرت  ادعای پس روی 
کینزی تا دهه های نو لیبرالی تنها نمود تغییر 
و  ها  طبقه  بین  قدرت  های  ارتباط  ترکیب 
بخش های طبقه از یک دوره تا دوره دیگر 
از مضمون  تر  پایین  اندکی  البته  )که  است 
به  دولت  کاهش  کند(.  می  مشخص  را  اش 
بنیاد  از  نتیجه گیری های  به  ابزارهای اش 
نا درست می انجامدو موجب از دست دادن 
تحلیل یگانگی اش به تحلیل سیاست و اقتصاد 

می شود.

حتا بنابر طبیعت لیبرالیسم نو، دولت لیبرالی 
دولتی  برعکس،  نیست،  دولت ضعیف  یک 
بسیار قوی است. پس چگونه فرض می کنند 
ایاالت متحد دولت ضعیف است؟  که دولت 
بنابر این، در باره چه چیز صحبت می کنند؟ 
و  ملی  اقتصادی،  و  سیاسی  سطح  باره  در 
دولت  این  البته،  دولت؟  فعالیت  المللی  بین 
خود را نسبت به برخی کارکردها، نمودهای 
حمایت  زمینه  )در  داخلی  اجتماعی  نظم 
اجتماعی، سیاست صنعتی( متعهد نمی داند، 
بینیم که به تقویت خود  اما رویهم رفته می 
پرداخته است. در لحظه یادآور می شویم که 
اعتقاد به اهمیت نقش دولت در لیبرالیسم نو 
نظر  به  »بازار«  مطلق  قدرت  مخالف  )که 
پرسش  معین زیر  های  تحلیل  به  می رسد( 
قرار دادن مفهوم این دوره از سرمایه داری 
فقط  تحلیل  این  که  انجامد. در صورتی  می 
اصطالح  مناسب  نا  ای  اندازه  تا  خصلت 
مورد استفاده لیبرالیسم نو را برای توصیف 

کردن آن تصریح می کند.

برنهادهای  دار  سرمایه  طبقه  فرمانروایی 
مستقل  فرمانروا  طبقه  باشد،  چه  هر  دولتی 
از بافت ارتباط هایی که آن ها با دیگر طبقه 
ها برقرار می کنند، فرمان نمی رانند. برای 
در نظر گرفتن این ترکیب های ارتباط های 
قدرت، ما از مفهوم سازش استفاده می کنیم. 
برپایه این اصطالح ، ما فقط »سازش« های 
کنیم  نمی  درک  را  سیاسی  و  ایدئولوژیک 
، بلکه اتحادهایی را در نظر می گیریم که 
استوار بر پایه های اقتصادی است: در مثل 
اقتصادی ویژه در زمینه درآمدها را  وضع 
مرور کنیم. به طور نمونه، مسئله عبارت از 
اتحادها با طبقه های متوسط است، البته نمی 
توان از این مفهوم مبهم قانع شد. ما از سازش 
کینزی و سازش نو لیبرالی صحبت می کنیم 
که مشخصه های آن ها در مقاله )لیبرالیسم 
چیست؟( تعریف شده است. از یک دوره تا 
دوره دیگر، دولت از این دگرگونی سازش 
و  شمارها  گاه  است.  آمده  وجود  به  طبقاتی 
مضمون ها کم یا بیش بنابر کشورها، همان 
طور در فرانسه و ایاالت متحد متمایزند. با 
دولت  انحالل  معنی  به  گذار  این  همه،  این 
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نبود، بلکه ترکیب دوباره سازش ها بود.

نتیجه گیری در اندکی از واژه ها جا دارد: 
پیوستن دوباره به تئوری دولت مارکس برای 

درک کردن لیبرالیسم نو است.

به  نو  لیبرالیسم  تحلیل   . مدیریت  و  مالکیت 
طور مستقیم با جنبه دیگر اثر مارکس ربط 
می یابد. مسئله عبارت از تئوری دگرگونی 
های رابطه مالکیت سرمایه داری در کتاب 
III  کاپیتال است. این تحلیل اورا به بررسی 
آن چه که می توان آن را در زبان معاصر 
نشان  مدیریت  و  مالکیت  جدایی  عنوان  به 
داد، هدایت می کند. یکی از کلید های تفسیر 
پویایی سرمایه داری در ارتباط با آغاز قرن 

بیستم است.

در سرمایه داری که مارکس شاهد آن بود، 
اما  بود،  خانوادگی  یا  فردی  هنوز  مالکیت 
شکل های آغازین دگرگونی هایی که شیوه 
 ۲۰ و   ۱۹ های  قرن  به  گذار  در  را  تولید 
زیرو رو می کند، اکنون در حال پیشرفت اند 
و مارکس اهمیت تاریخی آن ها را درک می 
کند. می توان دو مرحله را در روندی که او 

شرح می دهد، متمایز کرد.

الف ( سرمایه گذار و پیمان کار – با عزیمت 
از سرمایه داری فردی که سرمایه پیشنهاد و 
پیدایش گروه  کند، مارکس  اداره می  آن را 
جدید سرمایه دارانی را یادآور می شود که 
از پیش بدون درگیر شدن در مدیریت سهیم 
اند. مسئله عبارت از سرمایه دار حامل سود 
است، البته، این گروه، سهامدار را نیز در بر 
می گیرد: در مجموع این چیزی است که ما 
آن را سرمایه سرمایه گذاری )سرمایه گذار( 
می نامیم . در مقایسه، سرمایه دار ی که در 
سرمایه  مارکس  توسط  است،  مدیریت  گیر 
دار فعال نامیده شده است. اگر سرمایه گذار 
سود یا سود سرمایه اش را دریافت می کند، 
سرمایه دار فعال سود مؤسسه یا کامالً سود 
پیمان کار را دریافت می کند. این پیمان کار 
به این نتیجه می رسد خودش را در عنوان 
دو گانه در نظر گیرد ۱ ( از پیش سهیم شدن 
اش بر پایه برابری با دیگر سرمایه گذاران 
و ۲ ( عاملی که عهده دار چیزی است که 
یا  دار  سرمایه  کارکردهای  را  آن  مارکس 

مدیریت در مفهوم وسیع می نامد.

جدید-  مرحله   . کننده  اداره  مزدبر   ) ب 
 ، کننده  اداره  عنوان  به  پیمانکار،  شخص 

جارا به مدیر مزدبر می سپارد.

دارنده  عنوان  هیچ  به  که  ساده  مدیر   )…(
نه  کار،  پیمان  عنوان  به  نه  نیست،  سرمایه 
را  واقعی  های  وظیفه  همه  دیگر،  نحو  به 
کیفیت  این  در  فعال  سرمایه  برای  الزم  که 
به  نتیجه  این  آن  از  دهد.  می  انجام  است، 

دست می آیدکه تنها کارگزار]کسی که وظیفه 
ها را انجام می دهد یا اداره کننده[باقی می 
ماند، سرمایه دار از روند تولید]دقیق تر از 
روند سرمایه: ارزش افزایی و گردش آن[ به 

عنوان چیز زاید زدوده می شود. )۶(

شده  منتقل  مزدبران  به  مدیریت  نهایت  در 
از  عبارت  مسئله  باال  گزیده  در  است. 
مدیریت است، اما، این نمایندگی در راستای 

هرم چنین مزدبران انجام می گیرد.

بنابر این، کادر نهادی که »مالکیت« سرمایه 
این  است.  شده  دگرگون  دارد،  جا  آن  در 
مفهوم در یکپارچگی خود مالکیت در مفهوم 
محدود، گاه موسوم به »حقوقی« را گرد می 
آورد: یعنی انتقال دادن این مالکیت و بهره 
بردن از درآمدی که فراهم می آورد از یک 
سو، و اجرای نظارت، یا مدیریت از سوی 
گذاران و  داری سرمایه  این سرمایه  دیگر. 
اداره کنندگان مزدبر که پیدایش آن به آغاز 
اقتصاد  مشخصه  گردد،  می  باز   ۲۰ قرن 

معاصر است.

های  تنش  مالکیت  رابطه  انفجار  این 
چشمگیری بر می انگیزد که مارکس آن را 
تحلیل نکرده است. مالکان و اداره کنندگان 
بسیار بلند پایه در مکان اجتماعی که ما آن 
دنیای  مدیریت،  مالکیت-  مشترک  مرز  را 
فرمانروایی  به  موسوم  باال،  بسیار  مدیریت 
، همان طور در شوراهای دستگاه  مؤسسه 
این  کنند.  می  تالقی  باهم  نامیم،  می  اداری 
در بخش بزرگی مسئله های همیاری بین این 
بخش های طبقه های فرمانروا را تنظیم می 

کنند.

گذاری  سرمایه  سرمایه  کننده  اداره  بانک 
نخست،  کاپیتال  در  مالی  های  نهاد  تحلیل   .
تحلیل سرمایه بانکی، نهاد اصلی مالی سرمایه 
مارکس  زندگی  طی  در  ویژه  به   ، داری 
است. این تحلیل به دو عرصه تئوریک باز 
می گردد. نخست، تئوری گردش سرمایه، و 

دوم، تئوری سرمایه سرمایه گذاری .

کتاب II کاپیتال به گردش سرمایه اختصاص 
گردش  کامل،  گردش  در  است.  شده  داده 
عبور  کارگاه  از  سرمایه  صنعتی،  سرمایه 
می کند. بنابر این، شکل های پول، A ،کاال 
P : » ‘  « A_M…F M

افزایش  کندکه  می  پیدا       ’P…M‘ _A
احتکار  از  شودکه  می  یادآور  را  ارزشی 
قطعه  برخی  ناشی می شود-  ارزش  اضافه 
های این گردش به مؤسسه های ویژه مانند: 
تجارت کاالها و »تجارت پول« واگذار شده 
اند. بر پایه این واپسین اصطالح ، مارکس 
های  کارکرد  و  داری  حساب  کارکردهای 
 A وصول و تبدیل پول که سرمایه در شکل

خود کسب می کند، نشان می دهد. این بانک 
تضمین می  را  کارکردها  این  که  هستند  ها 
کنند، و این به آن ها امکان می دهد، دارایی 
های بدون مصرف مؤسسه ها را که دارایی 
های خانواده ها و دولت به آن ها ملحق می 
به  ها  دارایی  این  اگر  حتا  کند.  متحد  شود، 
ها  آن  تمرکز   ، باشند  روزانه  فردی  طور 
حجم مبلغ های کم یا بیش ثابت را تغذیه می 

کنند.

دومین کارکرد بانک تمرکز سرمایه سرمایه 
گذاری و در اختیار گذاشتن پول هایی است 

که از آن ها استفاده می کنند.

ایم که حفظ مبلغ های  پیشین دیده  در بخش 
فنی  کارکردهای  گران،  معامله  ذخیره 
دریافت و پرداخت پول ، پرداخت های بین 
در  ها  شمش  تجارت  راه  این  از  و  المللی 
پیوستگی  اند.  بانکداران متمرکز شده  دست 
با این تجارت پول جنبه دیگر سیستم اعتبار: 
یا سرمایه – پول  اداره سرمایه حامل بهره 
عنوان  به  را   ] گذاری  سرمایه  ]سرمایه 
کارکردهای ویژه بانک ها گسترش می دهد. 
وام گرفتن و قرض دادن پول کار ویژه آن 

ها می شود. )۷(

از این رو، مالکیت سرمایه ، دست کم یک 
بانکی  سیستم  توسط   ، بخش  این  مهم  بخش 
میانجی قرار می گیرد و اداره کننده آن می 

شود.

سرمایه  تحلیل  به  نزدیک  بسیار  جا  این  ما 
مالی  سرمایه  هستیم.  هیلفردینگ  مالی 
سرمایه  سرمایه  آن  در  که  است  دستگاهی 
گذاری توسط بانک ها گردآوری می شود و 
در اختیار مؤسسه ها قرار می گیرد. لنین این 

موضوع را دنبال می کند.

دراین بند چیزی چاپ نشده است.

که  نیست  مالی  بخش  یک  مالی  سرمایه 
رویاروی یک بخش غیر مالی، آن طور که 
اغلب آن را می پندارند، قرار گیرد. سرمایه 
از  یکی  بانک  ؛  است  بزرگ  مالی سرمایه 
سرمایه  به  که  است  دستگاهی  های  رکن 
اصطالح  بنابر  »اربابان«   ، بزرگ  داران 
هیلفردینگ امکان می دهد که مؤسسه های 

بزرگ سیستم تولیدی را کنترل کند.

سرمایه  وابسته  ترتیب  بدین  صنعت  اگر 
نیست  معنی  این  به  این  شود،  می  بانکی 
بانک  به  نیز  خودشان  صنعت  اربابان  که 
وابسته اند. خیلی بیشتر ، همان طور که خود 
سرمایه  اش  باالی  بسیار  سطح  در  سرمایه 
مالی، ارباب سرمایه، سرمایه دار مالی می 
سرمایه  مجموع  اختیار  پیش  از  بیش  شود، 
ملی را به شکل فرمانروایی سرمایه بانکی 
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گرد می آورد. )۹(

بنابر این، هیلفردینگ و لنین اندیشه مارکس 
در باره این پیکر بندی دوباره قدرت سرمایه 
چه  آن   – کنند  می  دنبال  را  بزرگ  داران 
سرمایه  طبقه  باالیی  »بخش  را  آن  ما  که 
ما می  مینامیم.  مالی  نهاد های  دار« – در 
اندیشیم که این یکی از کلیدهای تفسیر پویایی 
 ۱۹ قرن  پایان  از  داری  سرمایه  تاریخی 
fi- مالی  مدیریت  از  ما  مفهوم  در  )سست. 
باالیی طبقه  پیوستگی: بخش  این   )nance
سرمایه دار و نهادهای مالی بسیار مهم است. 
باید همه ساحت  در سرمایه داری معاصر، 
ها: مانند بانک ها )در ایاالت متحد، از این 
نهاد های  مالی،  پس، کمپانی های سهامدار 
گذاری،  سرمایه  صندوق  مالی(،  گوناگون 
و  المللی  بین  پول  صندوق  مرکزی،  بانک 
غیره را به نهادهای مالی داد. درلیبرالیسم نو، 
همه این نهادها )از جمله نهادهایی با خصلت 
دولتی( عامل های قدرت های خانواده های 
بزرگ سرمایه دار و ضامن های درآمد های 
شان هستند. از این رو، می توان سه کلید مهم 
تفسیر لیبرالیسم نو را که تئوری مارکسیستی 
برای ما فراهم می آوردبه کوتاهی دسته بندی 
کرد: تحلیل دولت در ساختار طبقاتی، طرح 
ریزی تئوری سرمایه حتا جدایی مالکیت و 
در  داری  سرمایه  رابطه  تمرکز  و  مدیریت 

نهاد های مالی.

        کدام مرتبه ها ؟

 

زمینه دیگری که بنابر آن ارزش یابی کردن 
تحلیل  در  مارکسیستی  پروبلماتیک  سهم 
بندی  دوره  سهم  است،  ممکن  نو  لیبرالیسم 
است. چگونه باید مرتبه ها در تاریخ سرمایه 

داری را متمایز کرد ؟

های  بندی  دوره  تئوری  مارکس  نزد  در 
او  تحلیل  به  توان  می  ندارد.  وجود  دراز 
پایان کتاب  او، در  آغازین  انباشت  باره  در 
این  البته،  اندیشید.  آغازین  مرتبه  نخست، 
دوره  کاپیتال  در  است.  یگانه  یک وضعیت 
مربوط  که  دارد  وجود  گوناگون  های  بندی 
فنی-  های  شیوه  نهادی  های  چارچوب  به 
سازماندهی است. یک نمونه بسیار مشهور 
نمونه توالی فازها است: همیاری، دستکارگاه 
و ماشینیسم و صنعت بزرگ است. )۱۰( این 
فاز وجه تمایز دیگری از اهمیت گاه شناسی 
را تأیید می کند؛ وجه تمایزی که رویاروی 
از  واقعی  و  صوری  های  فرمانبرداری 

سرمایه است . )۱۱(

داران  سرمایه  توسط  کارگران  که  هنگامی 
سازمان  و  فنی  شرایط  در  آیند،  می  گرد 
کنند.  می  کار  تغییر  بدون  تقریب  به  دهی 

به  موسوم  سرمایه  از  شان  فرمانبرداری 
صوری است. ماشینیسم یک رابطه وابستگی 
مستقیم کارگر را در برابر پویایی که توسط 
سرمایه  وسیله  به  و  آمده  وجود  به  ماشین 
داری )در واقع نمایندگان اش( هماهنگ شده 

متداول می کند.

بندی سرمایه  دوره  که یک  اندیشیم  نمی  ما 
به  روشنی  به  که  ای  سنجه  بنابر  داری، 
سایرین تحمیل می شود، وجود دارد. آری، 
سرمایه داری دگرگون می شود و در مورد 
های زیاد می توان گسست های تا اندازه ای 
بنابر  مشکل  البته،  کرد.  شناسایی  را  شدید 
است.  آمده  وجود  به  ها  دیدگاه  گوناگونی 
گرایش های مهم دگرگونی فنی وارونه می 
شوند؛ نرخ سود می تواند افزایش یا کاهش 
یابد. ساختار های طبقاتی ویران می شوند. 
شکل هایی که مالکیت سرمایه پیدا می کنند، 
تواند کاهش  دگرگون می شوند: رقابت می 
در  برتر  بندی  دوره  بنابر  یا  یابد؛  شدت  یا 
پیکر  در  قدرت های طبقاتی   ، بررسی  این 
شوند.  نمودار  وغیره  گوناگون  های  بندی 
گذارها می توانند با رویدادهای شگفتی انگیز 
یا  ها  بحران  مانند  بار  فاجعه  کلی  طور  به 
جنگ ها تالقی کنند. همان طور که شرایط 
انگیزنده دگرگونی اند، دوره بندی ها بسیار 
یا  عادی اغلب »پیش« و »پس از« جنگ 
بحران چه بسا بسیار مناسب اند. و این اتفاقی 
نیست که بسیاری از تحلیل ها آن جا به هم 

می رسند.

بندی  دوره  در  مرکزی  مضمون   . رقابت 
سرمایه داری توسط مارکسیست ها مضمون 
رقابت، به طور مشخص از بین رفتن آن به 
نفع انحصاری شدن است. در ایاالت متحد، 
دنباله  دوم قرن ۱۹  نیمه  در  ها  تئوری  این 
راه  )که  شدند  پدیدار  سود،  نرخ  تنزل  فاز 
را به روی بحران دهه ۱۸۹۰ گشود(. این 
تنزل توسط معاصرین اش به رقابت افراطی 
داده  نسبت  خطرناک«  »گذرگاه  به  موسوم 
شده بود. مؤسسه ها به آن در ضمن سازمان 
آن  ها که در  کارتل  تراست ها و  یافتن در 
ها به تقاضا یا سودها تقسیم می شوند، پاسخ 
داده قیمت ها و غیره را معین می کنند. این 
فدرال در ۱۸۹۰  قانون  پراتیک ها  توسط 
شگفتی  موج  قرن  چرخش  در  شد.  ممنوع 
انگیز در آمیزی ها در شرکت های سهامی 
قانون های  توسط  که در ۱۸۹۰  پدیدار شد 
های  مؤسسه  شد.  شناخته  رسمیت  به  دیگر 
گوناگون در یک شرکت یگانه متشکل شدند. 
cor� )یین موج به عنوان انقالب شرکت ها 

porate Révolution(  شهرت یافت.

آمده  جمله  از   )۱۲( رقابت«  »تاریخ  در 
این مضمون گسترده  باره  در  ادبیات  است: 
رقابت  رفتن  دست  از  فرض  این  و  است، 

را به عنوان توضیح اساسی بحران ۱۹۲۹ 
)برای برابری با مصرف کم، تئوری رقیب( 
انحصارها  با  تقابل  بود.  خواسته  یاری  به 
کارگران  ویژه  به  و  کشاورزان  جانب  از 
چشمگیر بود؛ به همان اندازه بیشتر سرمایه 
داران بخش اقتصاِد کم تر پیشرفته این جنبش 
توده ای را برای دفاع از منافع خاص خویش 

ابزاری کردند.

همان  در  همانند  های  تنش  عرصه  اروپا 
بنابر این، شگفتی آور نیست که  دوره بود. 
های  نوشته  در  لنین  ویژه  به  و  هیلفردینگ 
خود به ترتیب در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۶ انحصار 
ها را مشخصه مهم فاز جدید سرمایه داری 

در کنار سرمایه مالی معرفی کردند. )۱۳(

بایست  می  اگر  کندکه  می  تأیید  لنین     
کرد،  تعریف  ویژگی  یک  با  را  امپریالیسم 
این همانا »مرتبه انحصاری سرمایه داری« 

خواهد بود.

کاسته  فرو   ، انحصاری  داری  سرمایه  تز 
از  ای  مرتبه  به عنوان   ، تمرکز  تئوری  به 
ولی  دارد.  آشکاری  قدرت  دار ی،  سرمایه 
به عنوان تئوری پایان رقابت یا حتا کاهش 
تز  این  همه،  این  با  است.  خطا  امری  آن، 
در اندیشه اقتصادی که از آغاز قرن ۲۰ به 
مارکس متوسل می شود، رسوخ کرده است. 
ُپل  انحصاری  داری  تزسرمایه  نمونه  یک 
باران و ُپل سوئیزی است. )۱۴( در فرانسه 
با تحلیل حزب کمونیستدر باره سرمایه داری 

انحصاری دولتی آشناییم . )۱۵(

گوناگون  ها  عقیده  و  فکر  ما  در عصر     
اند . با این همه دنبال کردن رشد در قواره 
مؤسسه ها، برخی ها شدت رقابت را تصریح 

می کنند.

که  ندارد  نو وجود  لیبرالیسم  از  ای  ویژگی 
گرایش  باشد.  رقابت  و  تمرکز  به  مربوط 
و  شدن«،  »جهانی  به  موسوم  پیشین،  های 
دنبال  جهانی  سطح  در  ها  غول  رویارویی 
تشکیل  عنصرهای  از  یکی  شوند.  می 
دهنده لیبرالیسم نو دگرگونی روند های ضد 
تراست، پراتیک بیش از قانون گذاری است 
شدت  از  کردن  که صحبت  نیست  روشن   .
و  ها  ادغام  افزایش  به رغم   ، تمرکز  یافتن 
ای  نمونه  جا  این  ما  باشد.  الزم  ها  تملک 
از اطالع های شمارمند جمع آوری شده بین 
سنجه های دوره بندی را هر چند که روی 
هم چیدن دقیق آن ها نا ممکن است، بررسی 

می کنیم.

انباشت ورشد. دگرگونی   : موج های دراز 
فنی و درآمد زایی . چارچوب تحلیلی موج 
انبوه  در   ،۱۹۲۰ های  سال  از  دراز  های 
داده  بسط    )۶( کندراتیف  نیکوال  اثرهای 
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شده است. )این نویسنده قیمت ها را بررسی 
را  ها  تحلیل  مدرن،  های  بررسی  اما  کرد، 
این  اند(.  کرده  متمرکز  رشد  روی  دوباره 
پروبلماتیک به مارکسیست ها به عنوان یک 
اصالح کننده بینش های فرجام شناسی تحمیل 
های  تضاد  انباشت  آن  در  که  است،  شده 
سرمایه داری و بحران های اش شتابان آن 
را به خاک می افکند. سرمایه داری به طور 
دوامدار  و  های ژرف  بحران  در  ای  دوره 
فرو می رود، اما دوباره جان تازه می گیرد 
و این اگر در نظر گیریم که ۳۰ سال زود 

گذشته است، به طور سپنجی است.

این جریان در مارکسیسم معاصر خوب نشان 
ارتباط  در  گفتار  چنین  است. یک  داده شده 
با سیکل های بلند است که ارنست مندل در 
بیان آورد. )۱۷( او این تناوب را با فازهای 
که  سرمایه  آمدزایی  در  فرودین  و  فرازین 
بدین ترتیب با جنبه مرکزی تئوری مارکس: 
خورد،  می  گره  سود  نرخ  تنزل  به  گرایش 
نو بسیار  لیبرالیسم  با  ارتباط  ربط می دهد. 
فازهای  بین  گذار  زمان  آن  از  است،  قوی 
فرادین و فرودین توسط نویسندگان با روند 
سرمایه  جایی  به  جا  با   )۱۸( شدن،  مالی 
گذاری »از سپهر تولید به سپهر مالی«، آن 
طور که امانوئل والرشتاین )۱۹( در باره آن 

نوشت، پیوند یافته است.

   در لیبرالیسم نو، انحراف مسیرهای مالی 
فاز  نیروی  رفتن  تحلیل  به  نموِد  معاصر 

فرازین است.

مارکسیست ها آن طور که می توانند آن را 
انباشت  آن  در  که  واقعی  بغرنجی  این  در 
ورشداز یک سو و تکنیک و درآمدزایی از 
گیری  شوند، سمت  می  ترکیب  دیگر  سوی 
هایی  عرصه  از  یکی  این  البته،  کنند.  می 
بدون  و  جالب  بسیار  ها  آن  سهم  که  است 

رقیب ها در اقتصاِد فرمانرواست. )۲۰(

رابطه تولید و ساختار های طبقاتی . دوره 
بندی ها می توانند یا خواهند توانست استوار 
بر دگرگونی رابطه های تولید باشند. مسئله 
دگرگونی شکل  از  عبارت  اساسی  به طور 
ها است که درآن مالکیت وسیله های تولید 
در بیان می آید. همان طور که یادآور شدیم، 
سرمایه  مالکیت  های  دگرگونی  مارکس 
داری را به طور بسیار دقیق تحلیل می کند. 
او هرگز آن را به روشنی از تعریف مرتبه 
ها نتیجه گیری نمی کند . او از سرمایه داری 
مالکیت فردی یا خانوادگی به سرمایه داری 
مالکیت و مدیریت جدا  آن  می رسد که در 
نهاد  مالکیت متمرکز در  نمایندگی  اند.  شده 
های مالی و مدیریت به مزدبران سپرده شده 
است. با این همه، مارکس نیاز به دوره بندی 
را احساس نمی کند: سرمایه داری به سوی 

می  ما  برعکس  یابد.  می  تحول  خود  کمال 
اندیشیم که این دگرگونی ها ی را بطه های 
ترسیم  را  متمایز  روشنی  به  فازهای  تولید 
می کنند. ممکن است که آن ها یکی از دوره 
را  داری  سرمایه  مناسب  بسیار  های  بندی 

مشخص کنند.

توجه  با  توانند  می  چنین  هم  ها  بندی  دوره 
رابطه  بین  ساختی  هم  یا  دقیق  ارتباط  به 
های تولید و ساختار های طبقاتی استوار بر 
با  تنگاتنگ  ارتباط  در  طبقاتی  های  رابطه 
دوره پیشین باشند. موضوع تعیین کننده این 
جا پیدایش طبقه هایی از کادرها و کارکنان 
که  است  مارکسیستی  نا  اندیشه،  این  است. 
مفهوم سرمایه داری مدیری را که در مرکز 
آن این طبقه های جدید و جود دارند، سنت 
دراز در ایاالت متحد به وجود آورده است. 
مارکسیست ها این جا مایه ترس درک شده 
اند. ما سرمایه داری معاصر را از انقالب 
پایان قرن ۱۹ و حتا در عصر  در  مدیری 
سرمایه  عنوان  به  نو  لیبرالیسم  رغم  به  ما 
نو   )۲۱(  . کنیم  می  توصیف  کادریسم   –
اقتصادی   – اجتماعی  مدل  پایه  بر  واژگی 
می  آرزو  را  آن  اگر  است…  شده  ساخته 
کنیم ، می توان این مفهوم را به رغم تفاوت 
ژرف پروبلماتیک ها با مفهوم سرمایه داری 

مدیری همانند دانست.

در تحلیل سرمایه داری معاصر، این سکوت 
عمدی نسبت به در نظر گرفتن ساختار های 
دارد.  جدی  بسیار  های  نتیجه  طبقاتی  جدید 
ما می اندیشیم که درک کردن مفهوم واقعی 
پروبلماتیک  این  از  خارج  نو  لیبرالیسم 
موضوع  است.  ممکن  نا  کادریسم  سرمایه- 
بین  ها  قدرت  موازنه  مسئله  از  عبارت 
سرمایه داران و کادر ها است. کادر ها که 
های  دهه  نخستین  اجتماعی  سازش  محور 
سازش  به  موسوم  اغلب   ، جنگ  از  پس 
دار  آن طبقه سرمایه  در  اندکه  بوده  کینزی 
چیزی  آن  این  اند.  شده  دفع  یا  فرمانبردار 
است که لیبرالیسم نو با تحمیل انضباط جدید 
به مدیران، برتری قدرت مالکان سرمایه را 

دوباره بر قرار کرده است.

قدرت های طبقاتی و رقابت های بین المللی . 
بنابر این، آن چه را که لیبرالیسم نو در زمینه 
دوره بندی تعریف می کند، از طبیعت دیگر 
ارتباط  بندی  پیکر  یک  نو  لیبرالیسم  است. 
های قدرت درون یک ساختار طبقاتی است، 
شکل  یک  یا  ویژه  طبقاتی  ساختار  یک  نه 
نهادی مالکیت سرمایه؛ این چیزی است که 
فرمول هژمونی مالی را با توجه به تعریفی 
دست  به  مالی  مدیریت  از  این  از  پیش  که 
داده شد، توضیح می دهد. مسئله عبارت از 
قدرت و به طور متناسب درآمد بخش باالیی 
طبقه سرمایه دار در ارتباط برتر آن با نهاد 

های مالی است. این فرمانروایی اتحادها را 
مدیران  مراتب  باالی سلسله  با  برخورد  در 

در ایاالت متحد نفی نمی کند.

مفهوم های هژمونی مالی نخستین و دومین 
های  اتحاد  از  روشنی  به  کینزی  سازش  یا 
برومر   ۱۸ در  مارکس  که  گذرا  سیاسی 
فراتر می روند؛ هر  دهد،  آن را شرح می 
هژمونی  دومین  زیستی  دیر  از  ما  که  چند 
هایی  فاز  از  عبارت  مسئله  آگاهیم.  نا  مالی 
است که در چند دهه گسترش یافتند این ها 
بر  استوار  اما   ، سیاسی  مهم  های  موقعیت 
پایه اقتصادی: چگونگی های معین کارکرد 
ارتباط  ها  چگونگی  این  اند.  داری  سرمایه 
های درونی سازش بین بخش های گوناگون 
نو  لیبرالیسم  در  مثل،  در  نهند.  می  بنا  را 
)اکنون فرتوت در طی ربع قرن(، شیوه های 
مدیریت مؤسسه ها، سیاست ها و کادرهای 
سرمایه  و  آزاد  گردش  آزاد،  )مبادله  نهادی 
ها… (در ژرفا دگرگون شده اند. بخش های 
نظم  معین  سودهای  در  ها  کادر  این  باالیی 

جدید اجتماعی سهیم اند.

انسان  مارکس   . داری  سرمایه  سوی  فرا 
دوره بندی های سرمایه داری نبود. در این 
باره می توان دو دلیل ارائه داد. بدون شک 
نخستین دلیل درک بغرنجی تحول شیوه تولید 
است. البته، در نزد مارکسدوره بندی هایی 
سازمان  های  دگرگونی  بندی  دوره  چون 
دهی های فنی را می یابیم. می بینیم که او 
با چه دقت برخی دگرگونی های معین، مانند 
سرمایه  مالکیت  های  شکل  های  دگرگونی 
را بررسی می کند. البته، او هرگز نکوشید 
سیستمی ایجاد کند، واحد های کوچک را در 

واحد های بزرگ بگنجاند.

دلیل دوم سیاسی است . مارکس به آن چه که 
برای او دوره بندی است، چشم دوخته است: 
سرمایه  از  رفت  فرا  به  که  ای  بندی  دوره 
داری می انجامد. گفته اند که مارکس توجه 
اش را روی کمال سرمایه داری که آن را به 
عنوان روندی متضاد درک می کند، متمرکز 
آن  او  که  چه  آن  های  پیشرفت  سازد:  می 
اما هم چنین هرج و  را »اجتماعی شدن«، 
مرج بالقوه ای می نامدکه از خصلت هنوز 
اجتماعی  قدرت  های  مکانیسم  خصوصی 
سرمایه  جدید  فاز  جای  به  شود.  می  ناشی 
داری ، این کمال، لغو آن را تدارک می کند. 
ناگزیر  انقالب  نویسد:  می  مارکس  مثل  در 
است! زیرا شفابخش تمرکز سرمایه در دست 

افراد اندک شمار است.

این حذف شیوه تولید سرمایه داری در داخل 
شیوه تولید خود سرمایه داری است. بنابراین، 
تضادی که در نفس خود ویران ساز است و 
با همه روشنی، خود را چونان فاز ساده گذار 
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به شکل جدید تولید می نمایاند. )۲۲(

        مارکس و مارکسیست ها در برابر 
تاریخ

 

گواه  مارکسیستی  تئوری  تاریخ  این  بنابر 
دگرگونی  دو  است.  دایمی  سازگاری  بر 
ضرورت داشته است. هر دو در پیوستگی 
تولید  شیوه  از  فرارفت  پایدار»گزارش« 

قرار دارند:

   الف ( به درستی، سرمایه داری خشونت 
حذف خاص اش را تولید کرده است. البته، 
دیر  طبقه  بدون  جدید،  جامعه  ساختمان 
یابد. خیلی زود او خصلت های  سامان می 
کادریسم  طبقاتی،  اجتماعی  نظام  برقراری 
بعد  است.  کرده  آشکار  را  بوروکراتیک 
خود  کردن  اصالح  توانی  نا  ها  جامعه  این 
ها  آن  فرمانروای  طبقه  ساختند.  نمایان  را 
نتوانسته است به دموکراسی )طبقاتی( اش تا 
فرارسیدن سرنگونی عظیم در سمت پیدایش 
وسیله های تولید خصوصی فردی در اتحاد 
شوروی نایل آید )آن چه که به نظر می رسد 
انجام رساند(.  به  با متانت زیاد آن را  چین 
در طی این مدت سرمایه داری مسابقه اش 
اندکی آرام، حتا گاه  را در نفس خود تقریباً 
مارکسیست  رو،  این  از  داد.  ادامه  آشفته 
نوسازی  پیوسته  دیدند،  ناگزیر  را  خود  ها 
سرمایه داری، جهش به مرحله های جدید را 
بشناسند. باید هم زمان اندیشیدن به دگر گونی 
و پیوستگی را فرا گرفت . رقابت نا پدید می 
شود. اما باقی می ماند! نرخ سود کاهش می 
رو،  این  از  رود!  می  باال  دوباره  اما  یابد، 
زیر  تاریخ  بارورتر  مارکسیستی  تفسیرهای 

نفوذ رویدادها تدارک می شود.

، ضرورت  نو  لیبرالیسم  با  البته،   ) ب     
می  احساس  زیاد  شدت  با  هنوز  نوآوری، 
شود. رویارویی تئوری پردازان مارکسیسم 
دو  پدیده  یک  لیبرالی  نو  نظم  با  معاصر 
ارزشی است. از یک سو، لیبرالیسم نو به آن 
ها به عنوان تحلیلگران خدمت عظیمی می 
از خصلت های سرمایه  بسیاری  کند. زیرا 
شان  زننده  بسیار  های  شکل  در  را  داری 
بر می انگیزد؛ از سوی دیگر، آن ها را با 
دوره  های  با سنت  بیگانه  جدید،  دوره  یک 
رویارو  شان  تئوریک  جریان  خاص  بندی 
روند  به  نسبت  نشینی  واپس  سازد.  می 
هایی که مارکس، هیلفر دینگ و لنین آن ها 
را خوب  انحصار(  و  شدن  جهانی  )یعنی   :
شناسایی کرده اند، از آن جا است. مارکس 
در بانک ها اداره کنندگان سرمایه مالی را 
تمیز داده است؛ هیلفردینگ بسیار نزدیک به 
است.  بوده  مالی  هژمونی  نخستین  توصیف 

البته، سلسله مراتب درون طبقه سرمایه دار 
به  حرکت   : اند  مانده  باقی  اندیشیدن  برای 
سوی اوج گیری در تدارک واژگونی بزرگ 
پابرجاست. نهمارکس، نه ادامه دهندگان بلند 
پایه او مارکسیست ها را برای انقالب اندیشه 
طبقه  های  امتیاز  کاهش  مفهوم  بنابر  الزم 

سرمایه دار و اصالح آن آماده نکرده اند.

در  بها  گران  بسیار  که  چه  آن  رو،  این  از 
انجام امروزی شدن به نظر می رسد، نشانه 
چارچوب  میراث  بلکه  مارکسنیست،  ویژه 
دولت  تئوری  ویژه  به  تحلیلی  بزرگ  های 
و، می توان از آن در شگفتی ماند، تئوری 

سرمایه است !

                                                                                                                      
برگردان بهمن ماه ۱۳۹۰

        یادداشت ها

بررسی  سمینار  اثر  و  مارکس  آکتوئل  مجله 
های مارکسیستی، مدیریت مالی سرمایه داری، 

پاریس، مطبوعات دانشگاهی فرانسه، ۲۰۰۶ .

نو  لیبرالیسم  مختصر  تاریخ  هاروی،  دیوید 
آکسفورد،  دانشگاهی  مطبوعات  آکسفورد،   ،

۲۰۰۶ ، ص ۱۶

کارل مارکس، فقر فلسفه )۱۸۴۷( ، در اثرها، 
۱۹۶۵ ص  گالیمار،  پاریس   ،  ۱  . ج  اقتصاد، 

. ۱۳۴ �۱۳۵

 ،  )۱۸۶۷(  ۱ کتاب  کاپیتال،  مارکس،  کارل 
پاریس، انتشارات سوسیال، ج ۳ ، ۱۹۶۸ صص 

۲۰۴ �۲۰۵

ژ . دومنیل، د ، لوی، »سه عرصه تئوری ارتباط 
مالی هیلفردینگ و  مالی مارکس، سرمایه  های 
مارکسیستی،  های  بررسی  سمینار  در   ، لنین« 
جا، صص  همان  داری،  سرمایه  مالی  مدیریت 

. ۱۸۱ �۲۱۹

 ،)۱۸۹۴(  ۱۱۱ کتاب  سرمایه،  مارکس،  کارل 
 ،۱۹۶۷  ،  ۲ ج  سوسیال،  انتشارات  پاریس، 

صص، صص، ۵۳� ۵۲ .

همان جا ، ص . ۶۶

همان جا ، ص . ۶۷

ر . هیلفردینگ ، سرمایه مالی، بررسی ها در 
باره رشد تازه سرمایه داری )۱۹۱۰( ، پاریس، 

بررسی های مینویی، ۱۹۷۰، ص. ۳۱۸

 ،  )۱۸۶۷(  ۱ کتاب  کاپیتال،  مارکس،  کارل 
پاریس، انتشارات سوسیال، ج ۲، ۱۹۶۸ . فصل 

x ۱۷ و x ۷ ، x  ۱۱۱

کاپیتال،  نیافته  انتشار  فصل  مارکس،  کارل 
کلکسیون  انتشارات،  عمومی  اتحادیه  پاریس، 
تاریخی  فاز  :دو   G فصل   ۱۰/  ۱۸/  ۱۹۷۱

توسعه تولید سرمایه داری، صص ۲۲۳� ۱۹۱

 ۱۹۹۷  ،  xl  ۱۱ ج   ، گلیک   . ام  دومنیل،  ژ. 
صص ۴۱۶ – ۳۷۳

؛  جا  همان  مالی،  سرمایه   . دینگ  هیلفر   . ر 
مرحله  امپریالیسم،   ،  ۲۳ ج  اثرها،  لنین،   . و 
عالی سرمایه داری )۱۹۱۶( ، پاریس،انتشارات 

سوسیال . ۱۹۷۶، صص ۳۲۷ – ۲۰۱

داری  سرمایه   ، سوئیزی  پل   ، باران  پل 
صنعتی  جامعه  باره  در  بررسی   ، انحصاری 

آمریکا، پاریس، ماسپرو، ۱۹۷۰

سرمایه  باره  در  ها  بررسی   ، بوکارا   . پ 
 ، آن  گریزگاه  و  بحران  دولتی،  انحصاری 

پاریس،انتشارات سوسیال، ۱۹۷۴

ن . د. کندراتیف ، »استاتیک و دینامیک چشم 
انداز اقتصاد ها« فصل نامه اقتصاد، ج ۵۸۳ – 

۵۷۵ صص، ۱۹۲۵, ۳۴ .

ِا . ماندل موج های بلند رشد سرمایه داری، یک 
تفسیر مارکسیستی، پاریس، انتشارات صفحه دو 

. ۱۹۹۹

گ . آریگی، درازای قرن بیستم: پول ، قدرت 
نیویورک،  لندن،  ما،  زمان  های  سرچشمه  و 

ورشو، ۱۹۹۴ .

ای . والرشتاین »جهانی شدن یا عصر گذار؟ یک 
پندار در پایان دراز خط سیر سیستم – جهان« 
در سمینار مارکسیستی، فاز جدید سرمایه داری؟ 

پاریس، سیلپس، ۲۰۰۱ ، ص.  ۷۸ .

والت  حد  آن  تا  که  بندی  دوره  به  ما  مثل  در 
جامعه   )۱  : اندیشیم  می  کرده،  ستایش  روستو 
کنده شدن   کنده شدن ۳(  های  مقدمه  سنتی  ۲( 
»فراسوی   )۵ و    ، زیاد  مصرف  عصر    )۴
مصرف« ، واپسین مرتبه که پیش بینی نا پذیر 
است )و .و . روستو مرحله های رشد اقتصادی: 
نه در مانیفست کمونیست، کمبریج . مطبوعات 

دانشگاهی کمبریج، ۱۹۶۰ (

بنابر مدل اجتماعی – اقتصادی ، و  نو واژگی 
نه سوسیال- اقتصادی ساخته شده است. نفی در 
نظر گرفتن این دگر گونی های سرمایه داری به 
نا توانی در مشخص کردن جامعه ها از آن چه که 
مناسب برای نامیدن »کشور های سوسیالیستی« 
است می انجامد، بنگرید به ژ. دومینیل ، د . لوی 
، ر . لیو ، »کادریسم و سوسیالیسم . یک مقایسه 
 . گذارها   ، چین  سوسیالیستی-  شوروی  اتحاد 
 . ژ  ۱۹۵؛   –  ۲۲۶ ، صص   ۱۹۹۹  ،  ۴۰ ج 
دومینیل ، »استبدادباوری بوروکراتیک به عقیده 
 ،  ۳۹ شماره   ، مارکس  آکتوئل   ، لوین«  موشه 

۲۰۰۶ ،صص ۱۷۲� ۱۶۷

 )۱۸۹۴(  ۱۱۱ کتاب  کاپیتال،  مارکس،  کارل 
پاریس، انتشارات سوسیال، ج ۲ . ص ۱۰۴
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حضور کارل مارکس در جنبش “اشغال وال استریت”

علی رها

نمادی خود  از  که  درچرخه سرمایه جهانی 
در  ”چیز  بسان  و  گشته،  برخوردار  گردان 
خودی” غیر قابل شناخت، گویی کل دنیا را 
فرا  نقاط عطفی  است،  نموده  جادو  و  مسخ 
می رسد که پوسته اسرار آمیزش فروریخته 

و سرشت تضادمندش پدیدار می شود.

در مناسبات سرمایه داری، چنین نقاط عطفی 
توام  اقتصادی  های  بحران  ظهور  با  غالبا 
بوده است. آنچه امروز در ”بحران سرمایه 
بحران  که وجود  اینست  نمایان گشته  مالی” 
نه فقط ذاتی روابط سرمایه است، بلکه تعدیل 
حذف  بمعنی  نیز  پیشین   دوران  بحرانهای 
بحران نبوده و معضل انباشت سرمایه را با 
شدت و حدت بیشتر و ابعادی عمیقتر از نو 

بروز داده است.

ظهور  با  کنونی  مزمن  بحران  شدن  عجین 
جهانی  ابعادی  در  جدید  اجتماعی  جنبشهای 
روند  بر  مالی  انحصاری سرمایه  که سلطه 
تولید و بازتولید هستی را به چالش کشیده اند، 
عمومی  خرد  در  نوینی  آغاز  نقطه  نشانگر 
است که در صورت تداوم و تعمیقش، قدرت 
ادراک و ظرفیت برقراری روش جدیدی از 

زندگی را در نهاد خود دارد.

در عین حال با ترکیدن حباب سرمایه مالی 
و فروریختن توهم سرمایه ”خود ارزش زا”، 
بسیاری از متفکران دوراندیش سرمایه داری 
با پی بردن به ساختاری بودن بحران کنونی، 
به  دادن  خاتمه  برای  جویی  چاره  درصدد 
روند گسترش گسست بین انباشت سرمایه و 
که  دانانی  اقتصاد  اند.  برآمده  اشتغال  ایجاد 
بحران مارکس را در دوران رونق  تئوری 
بعد از جنگ جهانی دوم برای همیشه مدفون 
کرده بودند، دوباره به مارکس رجوع نموده 
ماهیت  به  بردن  پی  با  بقول خودشان  تا  اند 
بحران، از نتایج منطقی ناگوارش جلوگیری 

کنند. )۱(

و  چاپ  تجدید  و  مارکس  به  روآوری  اما 
سراسر  در  »سرمایه«  کتاب  از  استقبال 
مطالعاتی  گروههای  ظهور  نیز  و  جهان، 
مباحث  در  موضوعیتش  و  »سرمایه« 
اشغالی ”جنبش  اماکن  میادین و  عمومی در 
امروزی  از  حاکی  درواقع  استریت”،  وال 

بودن اندیشه های مارکس می باشد.

به  بازگشت  با  که  برآنست  کنونی  گفتمان 
جهت  کوچکی  گام  خود  سهم  به  مارکس، 
شناخت بحران فعلی برداشته و مدخل بحثی 

برای خروج از بحران و چشم اندازی بسوی 
آینده گردد.

۱ -  ”کمونیسم کاپیتالیستی”

زمان  یعنی  گذشته،  سال  سپتامبر  هفدهم 
بود  مصادف  استریت،  وال  جنبش  ظهور 
با سومین سالگرد نجات بانکها و مؤسسات 
این  از ورشکستگی کامل. در  آمریکا  مالی 
روز »هنری پالسون« با تایید رئیس جمهور 
وقت، جورج بوش، با طرحی ضرب العجل 
ترلیون  به یک  نزدیک  ”تارپ”،  به  موسوم 
دالر را از خزانه ملی خالی کرده و به جیب 
سخاوتمندی  این  ریخت.  مالی  مؤسسات 
های  دارایی  با  گسیخته  افسار  و  جسورانه 
مردم آمریکا، با انتخاب باراک اوباما تداوم 

یافته و تشدید شد.

رئیس خزانه داری آمریکا به ”کمیسار هنری 
پالسون” شهرت یافت و رسانه های رسمی 
شده  سوسیالیست  همه  ”ما  که  کردند  اعالم 
که  رسید  اثبات  به  دیگر  یکبار   )۲( ایم”! 
برسر  ایدئولوژیکی  اختالفات  همه  علیرغم 
اقتصادی،  فرآیند  در  مرکزی  دولت  نقش 
باشد،  میان  در  ”نظام”  جان  پای  وقتیکه 
جناههای  همه   ،۱۹۳۰ عظیم  رکود  همانند 

نظری
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سرمایه داری متحد شده و راه نجات را در 
دخالت مستقیم و همه جانبه دولت می یابند.

پیدایش  با  که  میگفت  درست  مارکس 
مالی،  سرمایه  چیرگی  و  سهامی  شرکتهای 
و  تولید  روش  براساس  ذاتا  که  ”سرمایه 
اکنون  است،  استوار  اجتماعی  کار  نیروی 
برخالف سرمایه خصوصی، شکلی اجتماعی 
که  افرادی  سرمایه  )یعنی  گیرد  می  بخود 
بطوری مستقیم به تعاون رسیده باشند( و در 
تعارض با شرکتهای خصوصی، مؤسساتش 
بسان مؤسساتی اجتماعی پدیدار می گردند. 
مالکیتی  بعنوان  سرمایه  الغاى  بمنزله  این 
خصوصی در چارچوب شیوه تولید سرمایه 

داری است.” )سرمایه:۵۶۷:۳(

به  پاسخگویی  درمقام  مارکس  حال  درعین 
منقدانش و رفع ابهام از اقتصاد دانان سرمایه 
مجموعه  یک  بمثابه  را  سرمایه  داری، 
اجتماعی ارزیابی کرده و تاکید می ورزد که 
وقتی سرمایه اجتماعی بعنوان یک ”بلوک” 
ابدا خصلت  شود،  گرفته  درنظر  ”کلیت”  یا 
دهد.  نمی  ازدست  را  خود  داری  سرمایه 
دار  سرمایه  شویم،  مواجه  آن  با  باید  ”آنچه 
اشتراکی ]کلکتیو[ است.” )سرمایه، ۵۰۹:۲(

درحقیقت آنچه در قرن پیش ضربات مهلکی 
به مارکسیسم مارکس زد، این تصور غالب 
بر مارکسیستهای پسا مارکس بود که حذف 
شدن  دولتی  آنجا  از  و  خصوصی  مالکیت 
پنداشتند.  می  سوسیالیسم  معادل  را  سرمایه 
آنان چنان عزم به جزم کرده بوده بودند که 
استالین در سالهای  حتی وقتی خود ژوزف 
سوسیالیستی  جامعه  در  که  کرد  اذعان   ۴۰
”قانون ارزش” کماکان بر روند کار و تولید 
و  سماجت  از  دست  است،  حاکم  اجتماعی 
مقوله  درواقع  داشتند.  نمی  بر  حمایت  نیز 
”کمونیسم کاپیتالیستی”، اصطالحی است که 
خود مارکس در توصیف فرآیند رقابت و نیز 
تراکم و انباشت سرمایه بکار می برد. )نامه 

به انگلس، ۳۰ آوریل ۱۸۶۸(

اقتصاد  نقد  در  مارکس  کلیدی  مفاهیم  اینکه 
سیاسی امروزی شده اند و ”پیشگویی” های 
وی فعلیت اجتماعی یافته اند، صرفا بواسطه 
درایت و نبوغ مارکس نیست. وجه مشخصه 
در  دیالکتیکی  روش  بازآفرینی  در  مارکس 
با مقوالت تجربی )آمپریک( است  برخورد 
که بقول خودش به وی امکان ”آزادی حرکت 
در امور مادی” را می دهد. لذا مارکس در 
از  داری،  سرمایه  اجتماعی  روابط  تعیین 
سطح به عمق و از ”نماد” به ”ذات” رفته و 
قوانین حرکت سرمایه  و  درونی  تعارضات 
را تا فرجام منطقی اش دنبال می کند. بهمین 
خاطر است که در جلد اول »سرمایه«، در 
بخش ”فرآیند انباشت سرمایه”، تشخیص می 

دهد که ادامه منطقی تراکم و تمرکز سرمایه 
” کل  منتهی شود که  به شرایطی  تواند  می 
سرمایه اجتماعی در دست یک سرمایه دار 
واحد  داری  یا یک شرکت سرمایه  و  واحد 

متحد گردد.” )سرمایه:۷۷۹:۱(

2 -  از “مناد“ تا “ذات“
در  مارکسی  مقوالت  ترین  اساسی  از  یکی 
تفکیک  داری،  سرمایه  تولید  شیوه  تبیین 
نمادین روابط سرمایه از ماهیت  جلوه های 
تاکید  دائما  و ذات آن روابط است. مارکس 
همواره  ذات  و  نماد  چنانچه  که  ورزید  می 
به  نیازی  اصوال  بودند،  می  یکدیگر  قرین 
ذات  نمادین و  اگر شکل   ” بود.  نمی  ”علم” 
امور مستقیما منطبق بودند، علم بکلی زائد 

می گشت.” )سرمایه:۹۵۶:۳(

افزایی  ارزش  روند  مارکس،  منظر  در 
که  است  دورانی  حرکتی  دارای  سرمایه، 
میانجیگری  با  را  تولیدی  بالفصل  فرآیند 
گردش، یا عرصه بازار و مبادله، دوباره به 
تولید )باز تولید( متصل می کند. پیکربندی 
انبوهی  گردش،  عرصه  در  سرمایه  روابط 
از الیه های مختلف ”دگردیسی های شکلی” 
را پدیدار می سازد که سرچشمه تولید ارزش 
را در پرده ای از ابهام می پوشاند، بوجهی 
که خود این ”میانجی” وجودی بظاهر مستقل 
یافته و بخودی خود عامل ارزش آفرینی می 
گردد. این امر در خودآگاهی ”حاملین” مبادله 
در بازار، پدیده گردش را بقدری اسرارآمیز 
از  را  ارزش  یابی  فعلیت  وهله  که  کند  می 
کلیه مناسبات و فرآیندهای تولیدی که بوجود 
آورنده اش بودند منتزع می نماید. این جدایی 
درونی  بندی  ساختمان  از  بارآوری سرمایه 
نمادی خودکفا می بخشد و  اش، به سرمایه 
مجموعه روابط اجتماعی را به یک رابطه 
خالص، یعنی به ”رابطه سرمایه با خودش” 

تنزل می دهد.

در تئوری های اقتصاددانان سرمایه داری، 
فرآیندی که ارزش و از آنجا اضافه ارزش را 
از قوه به فعل می رساند کامال مخدوش شده و 
ذاتی بازار می گردد. لذا آنچه درخالل تولید 
بواسطه تعامل و تداخل کار زنده اجتماعی با 
”کار مرده” )یا ”کار گذشتگان”(، که درپیکر 
مجموعه ابزار و وسایل تولیدی تجسم یافته، 
عینیت  کاال  یا  محصول  در  و  آمده  بوجود 
یافته است، صرفا معادل ”هزینه تولید” می 
درمقطع  کاال  یک  که  نیست  شکی  گردد. 
معینی می تواند گرانتر از ارزشش بفروش 
برسد. بعنوان نمونه، یک محصول تازه که 
بواسطه معرفی و استفاده از یک تکنولوژی 
بری  تواند  می  است  رسیده  بازار  به  جدید 
و  شده  فروخته  آن  ارزش  از  فراتر  مدتی 
کاالهای دیگر را از دایره رقابت خارج کند. 
اما بزودی خود این تکنولوژی جدید بنوعی 

همگانی شده، رقابت تشدید گردیده و ”قیمت” 
آن سقوط می کند. بنابراین در درازمدت و 
”ارزش”  و  ”قیمت”  وسیع،  نگرش  یک  در 

بطور میانیگین معادل یکدیگرند.

و  نماد  مارکسی،  دیالکتیک  در  درواقع 
تبعات  از  سیاسی  اقتصاد  مقوالت  در  ذات 
متعددی برخوردارند که شامل ”قیمت” بمثابه 
”ارزش  نماد  بعنوان  ”سود”  ”ارزش”،  نماد 
اضافه”، و بطور کلی عرصه گردش بعنوان 
نماد عرصه تولید می گردند. بدیده مارکس، 
علم اصیل اقتصاد سیاسی که با ویلیام پتی و 
آدام اسمیت آغاز شده و با دیوید ریکاردو به 
عرصه  به  پا  موقعی  ”فقط  رسد  می  فرجام 
فرآیند  از  نظری  مباحث  که  گذاشت  وجود 
)ص  کردند.”  پیدا  انتقال  تولید  به  گردش 

)۴۵۵

بعنوان  دستمزدی”  ”کار  حتی  منظر  دراین 
شاخص  از  یکی  که  کار  از  معینی  شکل 
باشد  می  داری  سرمایه  تولید  اساسی  های 
بخودی  و  بوده  مرتبط  توزیع  حیطه  با  نیز 
خود معرف تولید ”ارزشی” نیست. لذا تکیه 
آنجا  از  و  دستمزد  میزان  و  چگونگی  بر 
اجتماعی”،  ”عدالت  بر  تکسویه  پافشاری 
ماهیت روابط سرمایه داری و قانون ارزش 

را مورد سنجس و پرسش قرار نمی دهد.

توزیع  روابط  ”باصطالح  مارکس،  بنظر 
و  خاص  تولیدی  فرآیند  اجتماعی  اشکال  با 
معین تاریخی مطابقت داشته و از آن ناشی 
کار  ارزش  لذا   )۱۰۲۳ گردند.”)ص  می 
پیش از انکه وارد مبادله شود معین گردیده 
و نه ازپس قرارداد بین فروشنده و خریدار 
نیروی کار، چراکه همانند هر کاالی دیگری 
میزان معینی از کار اجتماعا ضروری برای 

تولیدش مصرف شده است.

کار  نیروی  ”ارزش مصرف”  اینوصف،  با 
بعد از استخدام شدنش و در حین کار فعلیت 
بقول  گردد.  می  غریبه   کارگر  با  و  یافته 
مارکس: ”عرصه گردش یا معاوضه کاال که 
چارچوبش  در  کار  نیروی  فروش  و  خرید 
بهشت  بمنزله  واقع  در  پذیرد،  می  صورت 
موعود حقوق ذاتی بشر است؛ یعنی عرصه 
اختصاصی آزادی، برابری، مالکیت و فایده 
عرصه  دراین  )سرمایه:۲۸۰:۱(  گرایی.” 
هم خریدار و هم فرشنده کاال، بخوان نیروی 
کار، با اراده ”آزاد” خودشان وارد عمل شده 
اند. آنها بعنوان افرادی آزاد قرارداد بسته و 
در پیشگاه قانون برابرند. پس آنچه در اینجا 

معاوضه می شود، ارزشهای ”برابرند.”

برمی  بانگ  مارکس  که  است  همین  برای 
هیاهو  پر  عرصه  این  بگذارید   ” که:  آورد 
را ترک کنیم – عرصه ای که در آن همه 
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صورت  عام  دید  برابر  در  و  سطحی  چیز 
و  سرمایه  بهمراه  صاحب  و   – پذیرد  می 
صاحب نیروی کار وارد منزلگاه پنهان تولید 
اعالم  اش  ورودی  در  آستانه  در  که  گردیم 
شده: ‘ورود ممنوع است مگر برای کسب و 
”ذات”  و  ”نماد”  اینهمه،  با  )همانجا(  کار’.” 
دارنده  دربر  همچنین  ”افتراق”،  حین  در 
”تشابه” اند. یک ذات مآال می باید ”پدیدار” 
تحوالت  تمامی  علیرغم  نماد،  یک  و  گردد 
ذات  یک  نماد  گوناگونش،  و صورتبندیهای 

است.

درحین  »سرمایه«،  سوم  درجلد  مارکس 
وارسی سرمایه مالی، خواننده را دوباره به 
جلد اول رجوع داده و اظهار می کند که این 
ناشی از ”واژگونگی  آمیز خود  نماد اسرار 
فرآیند  درخالل خود  که  است  ابژه  و  سوژه 
تولیدی اتفاق می افتد. ما در آنجا ]جلد اول[ 
مالحظه کردیم که چگونه تمامی توانمندیهای 
سوبژکتیو کار بارآور بسان نیروهای مولده 
سرمایه نمودار می گردند. از یکسو ارزش، 
مسلط  زنده  کار  بر  که  گذشتگان  کار  یعنی 
از  یابد،  می  شخصیت  سرمایه  در  است، 
کاری  نیروی  بعنوان  کارگر  سو،  دیگر 
می  پدیدار  کاال،  یک  بمثابه  یافته،  عینیت 
شود. این رابطه واژگونه حتی در خود یک 
مفاهیم  به  نیز ضرورتا  تولیدی  رابطه ساده 
متناسب و واژگونه چنین وضعیتی منجر می 
شود؛ یعنی آگاهی جابجا شده ای که سپس با 
تحوالت و دگردیسی های خود عرصه گردش 
تداوم و انکشاف می یابد.” )سرمایه:۱۳۶:۳(

3 – سرمایه مالی یا شکل عالی 
“بتوارگی” سرمایه

آنچه مارکس اقتصادیات ”مبتذل”  می نامد، 
تمامی مفاهیم خود را بر روی بازار و مبادله 
اسیر  ازاینرو  و  است  کرده  متمرکز  کاالیی 
”سحر و جادوی” تحوالت و دگردیسی های 
گردش سرمایه می باشد. با ظهور، گسترش 
این  که  است  مالی  چیرگی سرمایه  و سپس 
”ناب”  و  نهایی  شکلی  آمیز  اسرار  خصلت 
می  مبدل  خودکار”  ای  ”بتواره  به  و  یافته 

شود.

درحرکت  شد،  اشاره  پیشتر  که  همانطور 
مبدا  به  آن  بازگشت  وهله  سرمایه،  واقعی 
می  انجام  گردش  فرآیند  وساطت  با  خویش 
تبدیل شده  تولیدی  ابزار  به  پولی که  پذیرد. 
بود، درخالل تولید مبدل به ”کاال” می گردد 
پول  به  دوباره  کاال،  آن  فروش  بواسطه  و 
تبدیل شده و وارد فرآیند بازتولید می شود. 
بصورت  را  دورانی  حرکت  این  مارکس 
»پول – کاال – پول اضافی« فرمولبندی می 
کند.اما در سرمایه مالی، حرکت واقعی پولی 
که بعنوان سرمایه وام داده شده بود، صرفا 

وام  بین  که  گردد  می  ای  معامله  مترادف 
دهنده و وام گیرنده انجام پذیرفته است. اینکه 
که  ای  زمانی  درفاصله  شده  داده  وام  پول 
بهمراه ”بهره” مسترد گردیده وارد چه فعل و 
انفعاالتی شده، حرکتی است که خارج از آن 
معامله صورت پذیرفته است. در اینجا دیگر 
پول(،  )بهره  یافته  افزایش  پول  و  پول  بین 

ظاهرا واسطه ای موجود نیست.

اضافی«  پول   – کاال   – »پول  فرمول  لذا 
استحاله  اضافی«  پول   – »پول  فرمول  به 
کلیه  و  آورد  می  پول  پول،  یعنی  یابد؛  می 
تعیناتی که منجر به بازدهی پول گردیده، از 
انظار پنهان می ماند. مارکس این شکل معین 
ارزش افزایی را ”شکل غیر عقالنی” حرکت 
بهره وری  این  که  سرمایه می خواند، چرا 
کامال ”فاقد معنی” است. حتی سرمایه تجاری 
نیز که در مدار گردش سیر می کند، بنوعی 
شکل عمومی حرکت سرمایه را حفظ نموده، 
شامل فرآیند خرید و فروش می شود. لذا با 
اینکه از فعالیت ”غیر” سود می برد، از یک 
رابطه اجتماعی ناشی شده است و نه حاصل 

یک ”شیئ” صرف.

اما سرمایه مالی معرف رابطه بین ”کمیت” 
هاست و خود را همانند ارزشی که مستقیما 
در  سازد.  می  وانمود  زاست  ارزش  خود 
اینجا ”رابطه اجتماعی در رابطه یک شیئ، 
با خودش به کمال رسیده است.  یعنی پول، 
سرمایه،  به  پول  بالفعل  استحاله  بعوض  ما 
با یک شکل بری از محتوا مواجهیم.” )ص 
۵۱۶( سرمایه مالی خصلت مرموز سرمایه 
و بتوارگی آن را تمام و کمال کرده و منبع 
تولید ارزش را کامال مدفون می سازد. این 
”شکل بتوارگی ناب”، تمامی تعینات سرمایه 
را تحلیل برده و عوامل واقعی سازایش را 

”نامرئی” می کند.

اکنون یک ”شیئ، )پول، کاال، ارزش( صرفا 
بعنوان یک شیئ، معادل سرمایه می گردد. 
باشد،  می  تولیدی  فرآیند  کل  حاصل  آنچه 
چیز  یک  از  برآمده  که  خاصیتی  بعنوان 
درخود است پدیدار می گردد.” )ص ۵۱۶( 
سرمایه یک شیئ می شود، و شیئ، سرمایه؛ 
می  مبدل  ای”  ”سوژه  یا  عامل  به  سرمایه 
شود که بمثابه یک ”شیئ” بفروش می رسد؛ 
کمیتی که با برخورداری از کیفیتی ”غیبی”، 
بسان سوژه ای خود کار و فعال، کل ثروت 

اجتماعی را از آن خود می سازد.

مارکس این ”شیئیت یافتگی” روابط اجتماعی 
و شخصیت یافتگی اشیا را به ”دین زندگی 
روزمره” تشبیه می سازد که نمایندگانش را 
مسخ قدرت جادویی خود کرده و در ”عالم 
واعظان  و  مداحان  برد.  می  فرو  توهمات” 
همچون  مرتبا  را  سرمایه  موجود،  وضع 

ناب،  جزم”  ”یک  و  طبیعی”  ”ضرورتی 
ساخته و پرداخته می کنند. )ص ۹۶۰(

جهان  ”وجدان”  دادن  تکان  برای  مارکس 
چهره  از  برکشیدن  نقاب  نیز  و  مسیحی 
تاریخی،  بررسی  یک  با  تزویرگرش، 
اصحاب سرمایه مالی را در ”سرمایه ربایی” 
بهره  آزاد سازی  در  را  کلیسا  نقش  و  یافته 
سازد.  می  برمال   – خواری  نزول   – پول 
به  بارها  »سرمایه«  کتاب  در  اینرو  از 
مارتین لوتر رجوع کرده و با برجسته کردن 
ایستادگی او دربرابر قدرت مطلقه کلیسا، نقل 
قول های مشروحی از وی را باگو می کند. 
اخطار می  هایش  از خطابیه  یکی  در  لوتر 
کند که ” به کلمات اسحاق عمل کنید: حاکمان 
که  دزدهایی  چراکه  دزدانند،  همدست  شما 
چندر غاز ربوده باشند را اعدام می کنند ولی 
می  تبانی  چاپند  می  را  دنیا  کل  کسانیکه  با 
 : که  اند  المثل  این ضرب  آنها مؤید  نمایند. 
دزد بزرگ، دزد کوچک را سر می زند.” 

)ص ۴۴۹(

به باور مارکس، با فراگیر شدن سرمایه مالی 
و بهمراه ظهور نظام بانکی، سیستم اعتباری 
چهره  در  جدیدی  انگلهای  بورس،  بازار  و 
بانکها،  رؤسای  عامالن،  مدیر  مشاوران، 
شرکتهای  و  بازان،  بورس  بازان،  سفته 
بزرگ سهامی پا به عرصه وجود می گذارند 
که جمعا یک ”اریستوکراسی جدید مالی” را 
جامعه  امنای  ”هیئت  این  دهند.  می  تشکیل 
حرکت  واقعی  روند  برفراز  بورژوایی” 
تولید، روبنای گسترده ای از صورتبندیهای 
تصنعی، کاغذی و اعتباری بوجود می آورند 
سرمایه  بیشتر  هرچه  تمرکز  به  منجر  که 
صاحبان  از  بسیاری  عملی  مالکیت  خلع  و 
می  خصوصی  های  کارخانه  و  شرکتها 
گردد. این سلب مالکیت در چارچوب نظام 
کل سرمایه  تصاحب  بمنزله  داری،  سرمایه 
اجتماعی در دست عده ای ”کاله بردار” است 
که با بهره برداری از بازار بورس و سیستم 
اعتباری، به ”ماجرجویانی” تبدیل می شوند 
که با سرمایه ای که بواقع به خود آنها متعلق 
نیست قمار می کنند. پس درحقیقت دالالن و 
سوداگران حرفه ای مؤسسات مالی، ”سرمایه 
مخاطره  به  را  ”غیر”  یا سرمایه  اجتماعی” 
را  کردن  ریسک  امکان  این  و  اندازند  می 

برایشان آسان تر می سازد.

”شرکتهای  گیری  شکل  مارکس،  نظر  به 
و  تاسیس  به  منجر  حال  عین  در  سهامی”، 
گسترش مؤسسات تولیدی عظیمی می گردد 
تحصیل  قابل  شخصی  های  سرمایه  با  که 
تولید  شیوه  بر  ذاتا  که  سرمایه  بودند.  نمی 
اجتماعی  تراکم  و  است  استوار  اجتماعی 
نهاده  پیش  کار  نیروی  تجمع  و  تولید  ابزار 
به  تبدیل  وضعیتی  چنین  در  باشد،  می  آن 
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سرمایه ای ”اجتماعی” می گردد. بازار پول 
مجموعه  بلکه  انفرادی  ای  سرمایه  نه  را 
که  کند  می  نمایندگی  متراکم  و  متمرکز  ای 
می  قرار  بانکداران  نظارت  و  کنترل  تحت 
واقعا  سرمایه  دراینجا  مارکس،  بقول  گیرد. 
می  مبدل  طبقه”  یک  اشتراکی  ”سرمایه  به 

شود. )ص ۴۹۰(

4 – سرمایه “جعلی“و سرمایه “واقعی“ 
است  عنوانی  ”موهوم”  یا  جعلی  سرمایه 
سرمایه  ماهیت  توصیف  برای  مارکس  که 
و  بظاهر خوپو  گیرد. سیره  بکار می  مالی 
در عرصه گردش  مالی  خودمختار سرمایه 
گوناگونش،  و  پیچیده  های  جلوه  تمامی  در 
درتداوم خود بقدری از منشا ارزش آفرینی 
و تولید ثروت مادی فاصله پیدا می کند که 
انگار سرمایه بدون تولید سرمایه داری قادر 
به رشد و خود افزایی است. سرمایه مالی که 
در هیئت مؤسسات و بانکهای عظیم جهانی، 
سرمایه داران صنعتی را بدهکار و مغلوب 
خود نموده بود، اکنون منزلت آنها را به حد 
یک ”عمله” و ”حامل” صاف و ساده روند 
عمومی کار تنزل داده و به ”کارگر مزدگیر” 

مبدل می سازد.

سرپرستی،  در  فعال  دار  سرمایه  نقش 
مدیریت و فرمانراویی مستقیم بر ”کار غیر” 
خالصه می شود. ”کار” او اما بهره کشی از 
ازآنجا  است.  تولید  در خالل  واقعی  مولدان 
که استثمار نیروی کار به وی محول گردیده، 
و  شدت  چگونگی،  به  نسبت  مالی  سرمایه 
و  بوده  تفاوت  بی  کامال  کشی  بهره  حدت 
”خارج” از عرصه تعارض بالواسطه کارگر 
و کارفرما بسر می برد. آنچه سرمایه مالی 
مطالبه میکند بازپراخت سرمایه بعالوه بهره 
ای متناسب است، و چون با فعل و انفعاالت 
به  کاری  زند،  نمی  سروکله  کاری  فرآیند 
کار رنج و مشقت دیگران نداشته و حتی از 

سرمایه دار خصوصی هم بیرحم تر است.

با  مستقیم  بطور  اینکه  با  مالی  سرمایه  پس 
نیروی کار در حال مقابله نیست، و طرف 
تجاری  یا  فعال صنعتی  معامله اش سرمایه 
بعنوان  سرمایه  معرف  واقع  در  باشد،  می 
با  غیر  کار  محصول  از  مندی  بهره  ابزار 
این  لذا  است.  بارآور  سرمایه  میانجیگری 
پندار که کل سرمایه اجتماعی، بدون دخالت 
و حضور افرادی که آنرا به جریان انداخته 
و ارزش زا نمایند، می تواند به سرمایه مالی 
مبدل شود، کامال بی معنا و بدور از واقعیت 

است.

با ین وجود، از آنجا که در دورانهای رونق 
مجموعه دگردیسی های شکلی بازار مالی در 
انواع مختلفش، منجمله اوراق بهادار، سهام 
مالی، اسناد، قواله ها و عنوانهای مالکیت، 

قرضه های دولتی، چکهای تضمینی، وثیقه 
ها و حواله های بانکی و غیره، بدون هیچ 
مرتبا  واقعی،  تولید  با  محسوسی  ارتباط 
باشند، در ذهنیت  درحال تکثیر و رشد می 
می  القا  ادراک  این  معامالت  این  حامالن 
گردد که پول بخودی خود پول ساز و بارآور 
عنوانهای  این  مستقل  بظاهر  حرکت  است. 
اعتبار  تنزل  و  بحران  بروز  بمحض  کاذب 
و بهای آن اسناد کاغذی، به یکباره متوقف 

می گردد.

های  سرمایه  صابونی  حبابهای  ”ترکیدن  با 
مالی صوری”، سریعا خصلت صرفا جعلی 
و تخیلی آنها نقش بر آب گشته و معلوم می 
شود که هیچک از آن اشکال معرف ”سرمایه 
اصیل” نبوده و بخودی خود فاقد ارزش می 
باشند. بحران، حامالن بسیاری از این عناوین 
رسمی  نمایندگان  بمثابه  را  کاغذی  و  پوچ 
و خانه  نشانده  به گل  ناموجود،  ای  سرمایه 
خراب می کند. کسادی و رکود اقتصادی با 
اینکه مجتمع عظیمی از سهامداران و دالالن 
درعین  میکشاند،  ورشکستگی   به  را  مالی 
حال خود اهرم قدرتمندی جهت تمرکز هرچه 

بیشتر سرمایه مالی می گردد.

که  مرکزی  قدرت  این  مارکس،  درزمان 
توانمندی  به  اتکا  با  بود،  انگلیس  بانک  در 
مالی خود، ازپس رکود اقتصادی، مجموعی 
را  فروریخته  سهام  و  مؤسسات  از  وسیعی 
باور  به  نمود.  می  بازخرید  نازل  قیمتی  با 
مارکس، کل این نظام تصنعی را نه با وضع 
قوانین بانکی جدید و نه حتی با دخالت دولت 
توان از عارضه بحران نجات  مرکزی می 
داری  سرمایه  آنچه  اساسا  که  چرا  بخشید، 
بحران  نه  کشاند  می  سقوط  ورطه  به  را 
مصرف، که سترونی و عدم قابلیت سرمایه 

در ارزش افزایی است.

بازتولید  تولید و  تبعات بحران در  بی شک 
در  رکود  و  بازار  شامل  همواره  سرمایه، 
خرید و فروش نیز می گردد.  اما حتی در 
نشانه های اصلی بحران  نیز  بازار  عرصه 
فروشی  عمده  و  کالن  معامالت  در  ابتدا 
ظاهر می گردد و نه در حیطه جزیی فروشی 
که  همانطور  است.  مترادف  با مصرف  که 
بحران،  آستانه  در  کند،  می  تاکید  مارکس 
وسعت بازار و حجم سرمایه هایی که فرآیند 
بازتولیدشان مهار شده، همواره در نقطه اوج 
راکد  بازتولید  که  ازآنجا  است. )ص ۶۱۴( 
مانده است، سرمایه های مولد نیز در مقیاسی 

وسیع از حرکت باز می ایستند.

نیست که ثروتی  این  پس ”موضوع بر سر 
بیش از حد تولید گردیده است، بلکه ثروتی 
در شکل سرمایه دارانه و تضادمندش ایجاد 
شده است.” )ص ۳۶۷( بعبارت دیگر، ازپس 

برآورده کردن نیازمندیهای انسانی نیست که 
حرکت تولید متوقف می شود، بلکه این رکود 
روابط  خود  که  است  هایی  راهبند  بخاطر 
خود  پای  پیش  سود  تحقق  نحوه  و  تولیدی 
گذاشته است. همانطور که مارکس می گوید، 
سرمایه  تولید  شیوه  راه  سر  بر  که  موانعی 

داری قرار دارند از اینقرارند:

کار  بارآوری  رشد  که  بابت  این  از  ”یکم، 
افت  شکل  در  که  است  قانونی  دربردارنده 
نرخ سود در مقطع معینی با خود این رشد 
کند،  می  برخورد  روش  ترین  خصمانه  به 
بوجهی که همواره از طریق بحران قادر به 

برطرف کردنش می گردد؛

کار  درآوردن  بتصرف  که  ینرو  از  دوم، 
کار  بین  تناسب  آنجا  از  و  نشده،  پرداخت  
عمومی  یافته  عینیت  کار  و  نشده  پرداخت 
است که تعیین کننده انبساط و انقباض تولید 
می باشد و نه تناسب بین تولید و نیازمندیهای 
اجتماعی، یعنی نیازمندیهای انسانهای تکامل 

یافته اجتماعی. ” )همانجا(

روش  ترین  مناسب  داری  سرمایه  نظام  لذا 
برای خروج از بحران را در اسقاط کردن 
و یا منهدم نمودن سرمایه می یابد، و شکل 
نیز  تولیدی  وسایل  و  سرمایه  انهدام  نهایی 
روست  همین  از  نیست!  جنگ  مگر  چیزی 
که مارکس اعالم می نماید که ”مانع حقیقی 
بر سر راه تولید سرمایه داری، خود سرمایه 

است.” )ص ۳۸۵(

مارکس همواره تاکید می ورزید که روابط 
تولیدی سرمایه داری را هرگز نباید بعنوان 
بعنوان  کرد،  توصیف  نیست  که  آنچیزی 
مصرف  اش  بالواسطه  هدف  که  تولیدی 
است، و یا بعنوان تولید وسایل نشاط و لذت 
خود سرمایه دار. روند عینی حرکت سرمایه، 
خود سرمایه دار را نیز به ”سرمایه شخصیت 
ای کالن،  در عرصه  کند.  می  مبدل  یافته” 
مالکیت سرمایه به سرمایه دار این اختیار را 
نمیدهد که آنرا بسوزاند و یا به دلخواه خود 
آنرا حیف و میل کند. آنچه در تبیین سرشت 
تشخیص  دارد  اهمیت  داری  سرمایه  روابط 
ارزش  و  سرمایه  خود  که  است  امر  این 
آفرینی اش، نقطه آغاز و انجام، یعنی هدف 
در  را  خویش  غایت  تولید،  باشد.  می  تولید 
با  ارتباط مستقیمی  بهیج وجه  خود داشته و 
گسترس و تعمیق کیفیت زندگی تولیدکنندگان 
اجتماعی ندارد. لذا هدف محدود تولید با خود 
نامحدود  گسترشی  بسوی  که  تولیدی،  روند 
حرکت می کند، در تعارض دائمی بسر می 

برد.

۵ -  افت نرخ سود و بحران

از  یکی  که  کرد  اذعان  باید  اغراق  بدون   
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کشف  مارکس  دستاورهای  ماندگارترین 
سرمایه  انباشت  روند  درونی  حرکت  قانون 
است. پژوهشگرانی که با »سرمایه« آشنایی 
دارند بخوبی واقفند که مارکس در همه جا 
بعنوان نمونه،  ادا می کند.  سهم دیگران را 
مدیون  را  ارزش  قانون  کشف  بروشنی  او 
ریکاردو  از  حتی  و  داند،  می  اسمیت  آدام 
ارزش  اضافه  قانون  ناپیگیر  کاشف  بعنوان 

یاد می کند.

که  ورزد  می  تاکید  مارکس  وجود،  این  با 
به  بردن  پی  درحین  کالسیک  اقتصاددانان 
جلوه های خارجی ”افت نرخ سود”، قادر به 
درک چرایی آن نگردیدند. او افت نرخ سود 
را بعنوان ”معمایی” ارزیابی می کند که که 
اقتصاد سیاسی هرگز موفق به رمزگشایی از 

آن نگردید.

سوم،  جلد  »سرمایه«،  کتاب  سوم  بخش 
نرخ  افت  به  گرایش  ”قانون  به  سراسر 
مارکس  است.  شده  داده  اختصاص  سود” 
را  سرمایه  کل  که  خود  پیشینیان  برخالف 
درگردش”  ”سرمایه  و  استوار”  ”سرمایه  به 
”ترکیب  بار  اولین  برای  بودند،  تقسیم کرده 
ارگانیک سرمایه” را تشریح کرده و به دو 
بخش سرمایه ”ثابت” و سرمایه ”متغیر” در 
خود ساختمان بندی سرمایه تقسیم می نماید. 
کار  معرف  ثابت  سرمایه  منظر،  این  در 
”مرده”ای است که بعنوان کار عینیت یافته 
در پیکر ابزار و وسایل تولیدی نمودار می 
گردد و سرمایه متغیر معرف کار ”زنده” یا 
سرمایه ای است که برای تولید و بقای نسل 

کارگران در ”دستمزد” نمادین می شود.

همانطور که پیشتر در جلد اول »سرمایه«، 
مارکس  بود،  رسانیده  اثبات  به   ،۲۵ فصل 
در اینجا تصریح می کند که حرکت سرمایه 
بسوی تراکم و تمرکز بیشتر از قانونی درونی 
ترکیب  که  کند  می  پیروی  تضادمند  ولی 
ارگانیک و تعادل سرمایه را دائما تغییر می 
دهد. الزمه انباشت سرمایه بحرکت درآوردن 
سرمایه بیشتری برای بازتولید فزاینده است. 
افزایش  درحال  سرمایه  کل  باوجودیکه  اما 
تصاعدی  بطور  اش  داخلی  ساختمان  است، 
سرمایه  نسبت  به  را  ثابت  سرمایه  حجم 

متغییر مرتبا افزایش می دهد.

تر،  وسیع  مقیاسی  در  بازتولید  برای  لذا 
ثابت  سرمایه  از  بیشتری  میزان  همواره 
ضروری است. چنانچه نرخ اضافه ارزش 
ثابت  کار  نیروی  از  کشی  بهره  میزان  یا 
سرمایه  تصاعدی  رشد  شود،  مفروض 
نرخ  افت  به  متغیر،  نسبت سرمایه  به  ثابت 
است  معنی  بدان  این  شود.  می  منجر  سود 
تعداد  یا  کار  نیروی  از  که کمیت مشخصی 
حجم  ثابت  زمانی  مدت  در  کارگر  معینی 

دائما بزرگتری از وسایل کار و ماشین آالت 
و غیره را به حرکت درآورده و به مصرف 

می رسانند.

سرمایه  کل  نسبت  به  متغیر  سرمایه  تنزل 
تولید مقدار  بمنزله  در جریان، درعین حال 
بیشتری کاال یا ارزش در مدت زمانی واحد 
تدریجی  شدن  ارزان  به  منجر  که  است 
تولید  برای  چراکه  شود،  می  کاالها  قیمت 
هرکدامشان، مقدار کمتری کار مصرف شده 
برای  دیگری  نام  ”سود”  که  آنجا  از  است. 
”اضافه ارزش” است، افت تناسب بین اضافه 
ارزش و کل سرمایه بکار افتاده به تنزل نرخ 

سود منتهی می شود.

که  درآنست  ”قانون”  این  درونی  تعارض 
علیرغم افزایش حجم مطلق سود، مرتبا نرخ 
آنرا کاهش می دهد. بهمین خاطر بسیاری از 
اقتصاد دانان زمان مارکس به خود دلداری 
سود،  حجم  افزایش  بلحاظ  که  دادند  می 
در  سرمایه  کل  نرخش،  افت  از  صرفنظر 
این  اقتصاددانان،  از میان  بود.  امان خواهد 
فقط ریکاردو بود که افت نرخ سود را مانعی 
از  اما  دید.  می  سرمایه  حرکت  راه  برسر 
آنجا که روابط سرمایه داری را ”مطلق” و 
جاودانی می انگاشت، در تالشی بی فرجام 
برای برطرف کردنش بود، بدون آنکه آنرا 

ذاتی حرکت درونی سرمایه تشخیص دهد.

درواقع افت نرخ سود نام دیگری است برای 
شدن  کند  سرمایه.  افزایی  ارزش  نرخ  افت 
های  سرمایه  ایجاد  و  بازتولید  نرخ،  این 
انکشاف  برای  و  کرده  مهار  را  تر  جدید 
تولید سرمایه داری تهدیدی جدی بشمار می 
رود. افت نرخ سود، انباشت سرمایه را از 
نقطه نظر ارزشی بمرور آهسته می کند. در 
بحرانهای ادواری سرمایه داری، ارزش کل 
کرده، وضعیت  های موجود سقوط  سرمایه 
عادی گردش و فرآیند بازتولید سرمایه آشفته 
شده و به رکود و ایستایی تولید می انجامد. 
در عین حال، کاهش سرمایه متغیر به نسبت 
سرمایه ثابت، مرتبا جمعیتی معلق یا بیکار 
کسادی  زمانهای  در  که  کند  می  ایجاد  را 

بسرعت تعدادشان افزایش پیدا می نماید.

که  است  بحرانی  دورانهای  در  درست 
استقالل نمادین سرمایه مالی نیز مرتفع شده، 
آشکار  تولیدی  با روابط  ارتباط درونی اش 
گردیده، و نرخ بهره که حرکتی خودمختار 
نمی  پیروی  قانونی  هیچ  از  و  کرده  کسب 
کرد، ریشه های خود را در نرخ سود می 
یابد. آنوقت معلوم می شود که صرفنظر از 
ور  کجا شعله  از  درابتدا  بحران  آتش  اینکه 
تابع بحران درتولید  باشد، بحران مالی  شده 
و ورشکستگی سرمایه های فعالی است که 
اکنون از بازپرداخت بدهی های کالن خود 

به مؤسسات مالی نیز عاجز شده اند.

کند:  می  یادآوری  مارکس  که  همانطور 
فرآیند،  دو  وحدت  فروش…تجلی  و  ”خرید 
یا درواقع یک فرآیند در دو فاز متضاد می 
باشد…وحدت آنها فقط درحین بحران به تایید 
لذا بحران تجلی بخش وحدت دو  می رسد. 
فازی است که از یکدیگر مستقل شده بودند.” 

)»تئوری های ارزش اضافی«:۵۰۰:۲(

۶ – از وحدت نماد و ذات تا ”قلمرو آزادی” 

همانطور که از گفتمان باال بر می آید، ”ذات” 
ناشکافته  رازی  همچون  انگار  که  سرمایه 
درپشت صورتبندیهای نمادینش ”پنهان” شده 
بود، درمواقع بحرانی برون جسته، و هم در 
و  نماد  یگانگی  به  تفکر  در  هم  و  واقعیت 
ذات  این  شدن  پدیدار  اینکه  رسد.  می  ذات 
چرا صرفا بهنگام ”بحران” فعلیت می یابد، 
روابط  تضادمند  ”وجود”  دهنده  نشان  خود 
سرمایه است که درحقیقت معرف واژگونی 
همه جانبه تفکر و واقعیت، ذهنیت و عینیت 
و بیگانگی متقابل آنها نسبت به یکدیگر می 

باشد.

بهمین خاطر است که مارکس باکشف ”قانون” 
حرکت جامعه سرمایه داری، وجه تشابه این 
قانون اجتماعی با قوانین طبیعی را به چالش 
کشیده و می پرسد: این چه قانونی است که 
می  نمودار  را  خود  بحرانی  مواقع  در  فقط 
کند، یعنی ‘درست مثل قانون جاذبه، وقتیکه 
خابه برسرت خراب شد، خود را تصریح می 
پرسش،  این  با  او  )سرمایه:۱۶۸:۱(  کند.” 
چگونگی و فرم اجتماعیت روابط بین انسانها 
را مورد سنجش قرار داده و ابراز می کند 
ایم،  آورده  بوجود  ما  خود  که  اجتماعی  که 
تبدیل شده  جامعیت مجردی  چنان  به  اکنون 
طبیعی”  انگار حاصل یک ”صورتبندی  که 
است. ”این کیفیت منسجم شده اشکال طبیعی 
و  دانش  اراده،  بر  چنان  اجتماعی”  هستی 
کنش ما چیره شده که تعامالت و ارتباطات 
بین خود انسانها را بصورت عجیب و غریب 

فعل و انفعاالت بین اشیا پدیدار می سازد.

پس اگر روابط اجتماعی بین فعالیت انسانها 
بین  اجتماعی  مستقیم  رابطه  یک  بصورت 
خود افراد نمادین نمی گردد، بلکه برعکس، 
بصورت رابطه ای ”مادی” بین اشخاص و 
می  پدیدار  اشیا  بین  ”اجتماعی”  ای  رابطه 
واقعیت  مظهر  حقیقت  در  ”نماد”  این  شود، 
در  که  است  انسانی  بالفعل  روابط  وجودی 
شکلی ”بی معنا” به اجماع رسیده و خاصیتی 
بظاهر ”ازلی” پیدا کرده اند. لذا مارکس در 
پاسخ به این پرسش که خصلت اسرار آمیز 
روابط انسانی ازکجا ناشی شده، باصراحت 
این  خود  از  که  است  ”واضح  گوید:  می 
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شکل.” )ص ۱۶۴(

همینجا باید تاکید نمود که آنچه نهایتا به این 
پاسخ عینیت بخشید بزرگترین رخداد زمان 
وی، یعنی کمون پاریس، بود که ناگهان شکل 
کامال جدیدی از همبستگی و تعامل افراد را 
در صورتبندی تازه ای که مارکس آنرا یک 
”کل  و  رساند  ظهور  به  نامید،  ”نا-دولت” 
افسونی  تمام اسرار غیبی و  معمای کاالها، 
که فرآورده های کار را برپایه تولید کاالیی 
احاطه می کنند” مرتفع ساخت. )ص ۱۶۹( 
فرانسوی »سرمایه«  بازنویس چاپ  در  لذا 
کاالیی”  ”بتوارگی  قسمت  مارکس  که  بود 
فصل اول  کتاب را تدقیق و تکمیل کرده و 
فعالیت انسانهایی که آزادنه به تعاون رسیده 
اند را بعنوان راه خروج از ”شکل ارزشی” 

تولید عرضه می نماید. )۳(

اول  جلد  نهایی  و  هشتم  بخش  در  مارکس 
»سرمایه«، ”فرآیند انباشت سرمایه”، غایت 
را  سرمایه”  انباشت  عمومی  مطلق  ”قانون 
با سقوط آن مترادف می کند. آنگاه ”نیروها 
که  یابند  می  ظهور  جدیدی”  های  انگیزه  و 
آنها را  داری راه شکوفایی  اجتماع سرمایه 
مسدود ساخته بود. سپس مارکس با بیان اینکه 
مالکیت  سالب  از  مالکیت  سلب  ناقوس  آنها 
می  اعالم  آورند،  می  در  بصدا  را  کنندگان 

کند که: ”اینست نفی نفی.” )ص ۹۲۹(

مارکس  که  است  ناپذیر  کتمان  حقیقتی  این 
که  را  نفی”  ”نفی  تاریخی  دیالکتیک  مفهوم 
داری  سرمایه  پسا  جامعه  به  ورود  بمعنی 
و  حاضر  ای  نسخه  بصورت  باشد،  می 
آماده تحویل نسلهای بعدی نداد. او در یکی 
”یادداشتهایی  بنام  هایش  نوشته  آخرین  از 
پاسخگویی  درمقام  واگنر”،  آدولف  درباره 
که  کند  می  ابراز  با صراحت  منقدانش،  به 
تئوری ارزش مارکس،  آقای واگنر،  ”بنظر 
شاکله نظام سوسیالیستی اوست. اما از آنجا 
که من هرگز ”نظامی سوسیالیستی” طراحی 
است.”  واگنر  خیاالت  جزو  این  ام،  نکرده 

)مجموعه آثار:۵۳۱:۲۴(

وی  اندیشه  سپهر  که  ندارد  حقیقت  این  اما 
فاقد مبانی و چشم اندازهایی همه جانبه نسبت 
با  لذا  باشد.  می  آزاد  کامال  اجتماع  یک  به 
اینکه وی قائل به قالبگیری آینده نبود و باور 
داشت که ساختمان یک جامعه نوین محصول 
انگیزه  و  ”نیروها  خودآهانه  و  جمعی  کنش 
درسراسر  باشد،  می  انسانی  جدید”  های 
آثارش زمینه های جامعی برای برون رفت 
از محدوده روابط سرمایه داری ارائه کرده 

است.

اینکه مارکس تمامی آثارش را به نقد وضع 
موجود اختصاص داده بود، نیازی به توضیح 

برهان  در  داشت که  باید درنظر  اما  ندارد. 
دربردارند سنجشی  ”نقد” هم  او،  دیالکتیکی 
موجود  اجتماعی  روابط  مجموعه  از  ژرف 
بود، و هم حاوی مفاهیمی ”ایجابی”. بعنوان 
نمونه باید اشاره کرد که تاکنون بسیاری از 
مارکسیستهای بعد از مارکس، درمورد ”متد 
اقتصاد سیاسی” وی تحقیق کرده، و ساختمان 
»سرمایه« را منطبق  با»علم منطق« هگل 

می دانند.

انگلس،  فردریش  این  بار  نخستین  برای 
که  بود  مارکس،  نزدیک  دوست  و  همکار 
ابراز نمود سامانه »سرمایه« برپایه مقوالت 
”اگر  است:  شده  ریزی  پایه  هگل  منطقی 
با  مارکس  در  را  سرمایه  به  کاال  انکشاف 
انکشاف وجود به ذات مقایسه کنی، مترادف 
به  )نامه  یافت.”  خواهی  را  خوبی  بسیار 

کنراد اشمیت، ۱۸۹۱(

»یادداشتهای  در  که  بود  لنین  این  سپس 
هگل،  منطق«  »علم  درباره  فلسفی«اش 
فهم  و  عمیق  مطالعه  ”بدون  که  کرد  اعالم 
»سرمایه«،  کامل  درک  منطق«،  »علم  
بویژه فصل اول، غیر ممکن است” و بالفصله 
اعالم می دارد که هیچیک از مارکسیستهای 
اند.”  نفهمیده  را  ”مارکس  گذشته  سال   ۵۰
)مجموعه آثار:۱۸۰:۳۸( او اولین کسی بود 
که پی برد ساختمان »سرمایه« به ”وجود” 
و ”ذات” ختم نشده بلکه همچنین شامل بخش 
نهایی »علم منطق«، یعنی ”دکترین مفهوم” 

است. )۴(

ماحصل کالم اینکه، مارکس با شروع از کاال 
)کیفیت،  مقوالتش  و  ”معادل” وجود  بعنوان 
مبادله  واحد،  کاالی  یا  مقیاس،  و  کمیت 
کاالها و پول( و سپس گذار به عرصه ذات 
وارد  تضاد(،  و  تولید  )عرصه  مقوالتش  و 
قلمرو مفهومی یا عرصه ”آزادی” میگردد، 
یعنی قلمروی که در آن تعارض بین عینیت 
واقعیت،  و  ایده  عمل،  و  تئوری  ذهنیت،  و 
”سوژه”  یک  میانجیگری  با  و  شده  مرتفع 
تعارض  الغای  به  انسانی،  ُبعد  یعنی  جدید، 

بین کار جسمی و کار فکری  می رسد.

برای همین است که مارکس در همان فصل 
اول »سرمایه«، پس از تحلیل کاال و خصلت 
دوگانه آن، یعنی یک جنس قابل مصرف و 
به  مبادله”،  ”ارزش  در  نمادش  و  ”ارزش” 
کار و خصلت دوگانه آن، یعنی کار مشخص 
و کار انتزاعی می رسد. بعبارت دیگر، وی 
کار را به کار مفید و معین انسانی، و کار 
بعنوان صرف نیروی کار بطور عام و بدون 
مصرفش  چگونگی  و  نحوه  گرفتن  درنظر 

تقسیم می کند.

کار  دوگانه  ”خصلت  که  کند  می  تاکید  او 

برای  است.  اساسی  واقعیت  کل  فهم  برای 
همین بالفاصله در نخستین فصل منظور شده 
است.” )نامه به انگلس، ۲۴ اوت ۱۸۶۷( او 
در آن فصل ابراز می کند که: ”من نخستین 
کسی هستم که این سرشت دوگانه کار نهفته 
ام.”  کرده  بررسی  نقادانه  را  کاالها  در 

)سرمایه:۱۳۲:۱(

بگیرید.  درنظر  را  خیاطی  نمونه،  بعنوان 
جامعه  مارکس،  بقول  اینکه،  از  صرفنظر 
سال  هزاران  ضرورت،  بخاطر  بشری 
پوشاک تولید کرده بود بدون اینکه هیچ کس 
”خیاط” شده باشد، خود خیاطی معرف کیفیت 
نیاز  که  باشد  می  هدفمند  کار  از  مشخصی 
از  چنانچه  اما  کند.  می  برآورده  را  معینی 
کیفیت معین کار بارآور و مفید تجرید حاصل 
کمیت  صرف  ماند،  می  باقی  آنچه  کنیم، 
در  که  باشد  می  کار  نیروی  از  مشخصی 
چنین حالتی با سایر کارهای مفید قابل قیاس 
اندازه  قابل  مصرفشان  زمان  با  و  گریده، 
گیری می شود. این یعنی برابری کمی انواع 
مختلف کار بشرطی که کیفیت آنها تجریدی 
شده و در کاال بیان ارزشی، یا ارزش مبادله، 

پیدا کرده باشد.

”کارگر  بنام  موجودی  که  است  بدیهی 
با  سرمایه  اما  یافت.  توان  نمی  انتزاعی” 
از  ای  مجموعه  کاری”،  ”ساعت  به  تاسی 
توانمندیهای انسانی را فشرده کرده، به ”کار 
اجتماعا ضروری” و انتزاعی مبدل می سازد.
درسته که کارگر بمحض ورود به کارگاه به 
تبدیل می شود،  ”زائده ای” از ماشین آالت 
فقط  پذیر،  مبادله  کاالهای  تمامی  ازبین  اما 
یک کاالی ”زنده” وجود دارد. آنچه درخالل 
به مصرف می رسد، ”ظرفیت کاری”  کار 
اوست و شخص کارگر زنده، بمثابه ”سوژه” 
جذب  فکری،  قوای  از  برخوردار  انسانی 
”عینیت” ماشین آالت یا مواد مرده نشده، به 
اعتراض و رویارویی خود با کار بیگانه شده 
ادامه می دهد. برای همین است که مارکس 
با گذار از بازار و ورود به عرصه تولید، 
مقابله  به  را  »سرمایه«  از  اعظمی  بخش 
نیروی کار با سرمایه، و مبارزه برای کوتاه 

کردن روازنه کار اختصاص می دهد.

به باور مارکس، ”پیش شرط بنیادین”جامعه 
چگونگی  از  صرفنظر  داری،  سرمایه  پسا 
کار  سهمیه  دریافت  یا  پرداخت  میزان  و 
است”  کار  روزانه  کردن  ”کوتاه  اجتماعی، 
توان  می  مبنا  آن  بر  و  )سرمایه:۹۵۹:۳( 
تمدن بشری را مورد سنجش قرار داد. جهت 
یک صورتبندی  عناصر  و  مصالح  آفرینش 
عالی تر اجتماعی، کوتاه شدن مدت زمانی 
که به ”کار مادی” اختصاص داده شده است، 
توانمندیهای  تمرکز  کردن  برطرف  زمینه 
علمی و فکری از انحصار گروهی خاص را 
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بوجود می آورد.

در  عمل  و  تئوری  وحدت   مارکس،  بدیده 
می  عرصه  به  پا  هنگامی  زندگی،  واقعیت 
گذارد که نخست ”کار اشتراکی” را از ”کار 
سپس  و  دهیم،  تمیز  اونیورسال(  )یا  جامع” 
”کار جامع روح انسانی و انطباق اجتماعی 
دهیم.  تلفیق  بهم  را  جمعی”  کار  توسط  آن 
سرمایه  پسا  جامعه  به  گذار   )۱۹۹ )ص 
داری، موقعی آغاز می شود که ”کار مستقیم 
و کمیتش بعنوان تعیین کننده اصل تولیدی، 
با کار عمومی  ناپدید شده باشد و درمقایسه 
علمی، انطباق تکنولوژیک علوم طبیعی، هم 
از لحاظ کمی تنزل یافته باشد، و هم از لحاظ 
تقلیل  تابع،  اما  ای ضروری  وهله  به  کیفی 

یافته باشد.”  )گروندریسه، ۷۰۰(

منشا  دیگر  مادی  مستقیم  کار  که  بمحضی 
واحد سنجش  نیز   کار  زمان  نباشد،  ثروت 
کار  کالن  تنزل  ”آنوقت  بود.  نخواهد  آن 
زمان  بهمراه  حداقل،  به  اجتماع  ضروری 
آزاد شده، با تکامل افراد در عرصه هنری، 
علمی و غیره توام می گردد.”) ص ۷۰۶( 
درآنصورت، کار ضروری صرفا ازطریق 

نیازمندی های فرد اجتماعی شده سنجیده می 
کار  زمان  با  نه  دیگر  ثروت  معیار  شود. 
شود.  می  گیری  اندازه  آزاد  زمان  با  بلکه 
کار  های  نهاده  برابر  انتزاعی  تعارض  لذا 

مستقیم و وقت آزاد ازبین می رود.

ظهور  جدیدی  کامال  تاریخی  سوژه  آنگاه 
انباشته  دانش  کل  ذهنش  ”در  که  کند  می 
)ص  کند.”  می  پیدا  موجودیت  اجتماع  شده 
آزادی  واقعی  ”قلمرو  این منظر،  ۷۱۲( در 
تعین کار توسط  زمانی شروع می شود که 
خاتمه  خارجی  ضرورت  و  وقت  اقتضای 
یافته باشد. این ]قلمرو[ بنا به سرشتش، در 
آن  اخص  بمعنی  مادی  تولید  ورای عرصه 
تکامل  آزادی،  حقیقی  دارد…قلمرو  قرار 
توانمندیهای انسانی بعنوان هدفی در خویش 

است.” )سرمایه، ۹۵۹:۳(

۲۵ بهمن ۱۳۹۱

 زیرنویسها:
۱ – نگاه کنید به:

http://www.businessweek.com/magazine/marx-to-mar�
html.۰۹۱۴۲۰۱۱�ket

۲ – نگاه کنید به ”نیوزویک” :

we�are�/۰۶/۰۲/۲۰۰۹/http://www.thedailybeast.com/newsweek
all-socialists-now.html

۳ – برای یک بررسی کامل درمورد تاثیر کمون پاریس بر ساختمان »سرمایه«، نگاه 
کنید به کتاب »مارکسیسم و آزادی«، نوشته رایا دونایفسکایا، فصل ششم.

۱۹۵۸ ,Marxism and Freedom, New York, Bookman

۴ – برای رابطه لنین و فلسفه هگلل، نگاه کنید به کتاب »فلسفه و انقالب«، نوشته رایا 
دونایفسکایا. فصل چهارم، ”شوکه تشخیص و دوگانگی فلسفی لنین”

۱۹۷۳ ,Philosophy and Revolution, New York, Delacorte

منابع:

 ,Marx, Karl, Capital, Vol. I, Ben Fowkes )New York, Vintage  
)۱۹۷۶

 ,Capital, Vol. II, David Fernbach )New York, Vintage  ______
)۱۹۸۱

 ,Capital, Vol. III, David Fernbach )New York, Vintage  ______
)۱۹۸۱

 ,The Grundrisse, Martin Nicolaus )New York, Vintage ______
)۱۹۷۳

 ,Selected Correspondence, )International Publishers  ______
)۱۹۶۸

 London, Lawrence &(  ,۳۸  .Lenin, V.I., Collected Works, Vol
)۱۹۶۱ ,Wishart

اقتصادی

دوازده افسانه درباره گرسنکی

ترجمه احمد سیف
 جمع آوری از سایت کوخ

افسانه 1- غذا به اندازه کافی وجود 
ندارد.

بهترین  کمیابی،  نه  و  فراوانی  واقعیت:   
توصیف برای عرضه مواد غذائی در جهان 
است. به اندازه کافی گندم، و برنج و دیگر 
غالت تولید می شود که به هر انسان روزی 

۳۲۰۰ کالری بدهیم. واین تازه شامل شماری 
دیگر از مواد غذائی که در طول روز می 
نخود  سبزیجات،  مثل  شود،  نمی  خوریم 
ولوبیا، محصوالت ریشه ای، انواع بادامها، 
میوه، حیوانات علف خوار، ماهی. درجهان 
به اندازه کافی غذا داریم که هر انسان بتواند 
روزی ۴٫۳ پوند غذا داشته باشد، ۲٫۵ پوند 

غالت، نخود و لوبیا و بادام، یک پوند میوه 
هم  دیگر  پوند  یک  تقریبا  و  سبزیجات،  و 
برای  حتی  که  مرغ-  تخم  و  شیر  گوشت، 
مشکل  بود.  خواهد  کافی  مردم  کردن  چاق 
آدمها  از  زیادی  تعداد  که  است  این  اصلی 
موادغذائی  بتوانند  که  هستند  فقیرترازآن 
بسیاری  حتی  نمایند.  خریداری  را  موجود 
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سیرکردن  برای  گرسنه«  کشورهای   « از 
ولی  دارند،  غذائی  مواد  خود  جمعیت  شکم 
و  غذائی  مواد  کننده  صادر  هاشان،  خیلی 

محصوالت کشاورزی هستند.

افسانه 2: قحطی همیشه تقصیر طبیعت 
است.

واقعیت: سرزنش کردن طبیعت خیلی آسان 
بشر  نیروهای  که  است  این  واقعیت  است. 
در  روزافزونی  بطور  را  انسانها  ساخته، 
برابر نامالیمالت طبیعی آسیب پذیرتر کرده 
باشند،  داشته  پول  که  کسانی  برای  است. 
که  درزمانی  گرسنگی  هست.  همیشه  غذا 
سراغ  به  همیشه  شود  می  دشوار  شرایط 
انسان  میلیونها  رود.  می  آدمها  فقیرترین 
نقاط  در  و  افریقا  شرقی،  جنوب  درآسیای 
کنند چون  فاجعه زندگی می  دیگر، درمرز 
بوسیله یک اقلیتی قدرتمند از مالکیت زمین 
محروم شده اند ودرتله قرض گرفتارند و یا 
ناچیزی دارند. حوادث طبیعی  درآمد بسیار 
به دشواری توضیح دهنده مرگ اند بلکه در 
اند  شده  نزدیک  مرگ  به  که  کسانی  مورد 
آنها به واقع آن فشار نهائی هستند. نهادها و 
سیاست های انسان هاست که تعیین می کند 
دروقتی که وضعیت دشوار می شود، کی غذا 
می خوردوچه کسی گرسنگی خواهد کشید. 
به همین نحو، درامریکا، تعداد زیادی از بی 
خانمان ها ازسرمای زمستان می میرند ولی 
مسئولیت نهائی به گردن هوا و طبیعت نیست. 
مقصرواقعی، اقتصادی است که نتوانسته به 
جامعه  مقصرواقعی  بدهدو  فرصت  همگان 
ای است که درآن کارآئی اقتصادی از شفقت 

و دلسوزی انسانی مهم تر است.

افسانه 3: تعدادمان زیاد است.
شدت  به  درجهان  زادوولد  نرخ  واقعیت: 
مانده  باقی  های  بخش  و  است  یافته  کاهش 
کشورهای جهان سوم هم دگرسانی جمعیتی 
شان را آغاز کرده اند، یعنی زمانی که نرخ 
زاد وولد به کاهش در نرخ مرگ و میر عمل 
بسیاری  در  اگرچه  داد.  خواهد  نشان  العمل 
یک  هنوز  جمعیت  سریع  رشد  کشورها  از 
کشوری  هیچ  در  ولی  است،  جدی  مسئله 
نمی  توضیح  را  گرسنگی  جمعیتی  غلظت 
جائی  داریم-  که  بنگالدشی  هر  برای  دهد. 
که غلظت جمعیت زیاد است -، ما نیجریه، 
برزیل و بولیوی را هم داریم که درآنها منابع 
همزیستی  گرسنگی  با  غذائی  مواد  عظیم 
با  داریم که  هلند را  یا کشوری چون  دارد. 
زمین سرانه بسیار ناچیز نه فقط گرسنگی را 
ریشه کن کرده بلکه یک صادر کننده مواد 
علت  نیز  جمعیت  سریع  رشد  است.  غذائی 
ریشه ای گرسنگی نیست. همانند گرسنگی، 
نابرابری  نتیجه  هم  جمعیت  سریع  رشد 
های موجود است که به مردم به خصوص 

و  اقتصادی  های  فرصت  فقیر  زنهای  به 
جمعیت  سریع  رشد  دهد.  نمی  کافی  امنیت 
و گرسنگی در جوامعی بومی شده است که 
در آن مالکیت زمین، شغل، آموزش، خدمات 
بهداشتی، و امنیت در کهن سالی دردسترس 
اغلب مردمان نیست. کشورهای جهان سوم، 
که در کاستن از نرخ افزایش جمعیت موفق 
و  کوبا،  کلمبیا،  سیریالنکا،  چین،  اند-  شده 
ایالت کراال در هندوستان- نشان داده اند که 
ابتدا  باید  فقیر  زنان  بخصوص  فقرا  زندگی 
بهبود یابد یا کمتر بچه دار بشوندبقیه دارد…

افسانه 4: بهداشت محیط زیست یا 
غذای بیشتر

البته که ما باید هشدار باشیم چون  واقعیت، 
یک بحران محیط زیستی باعث کاهش منابع 
وجود  ولی  است  شده  ما  غذائی  مواد  تولید 
یک بده بستان بین بهداشت محیط زیست و 
نیازجهان به غذا اجتناب ناپذیر نیست. آنچه 
که موجب بحران در بهداشت محیط زیست 
گرسنگان  کردن  سیر  برای  کوشش  شده 
نیست. شرکت های غول پیکر مسئول جنگل 
زدائی هستند، چون با ایجاد تقاضا برای چوب 
های خوش رنگ و جذاب مناطق گرمسیری 
ازبرآوردن  گاه  آن  پس  غنی  درکشورهای 
برند. بخش عمده ای  تقاضا سود می  همین 
آفات که در جهان سوم بکار  دفع  از سموم 
محصوالتی  روی  عمدتا  شود،  می  گرفته 
است که برای صادرات تولید می شوند که 
ندارند  گرسنگان  درسیرکردن  زیادی  نقش 
درحالی که در امریکا استفاده از این سموم 
فقط برای این است که ظاهر این محصوالت 
را رها از مضرات نشان بدهد بدون این که 
هیچ گونه اثر مثبتی برروی کیفیت تغذیه ای 
این محصوالت داشته باشند.بدیل وجود دارد 
موفقیت  اند.  ممکن  هم  زیادی  های  بدیل  و 
کشت ارگانیک در امریکا نشان می دهد که 
درمقابله  کوبا  موفقیت  هست.  امکاناتی  چه 
و  اتکائی  برخود  تکیه  با  غذائی  بحران  با 
پایداری یک کشاورزی تقریبا رها از سموم 
دفع آفات نمونه خوب دیگری است. درواقع، 
زیست  محیط  بهداشت  که  کشتی  های  شیوه 
های  شیوه  با  مقایسه  در  نمایند  رعایت  را 
بازدهی  اند،  زیست  محیط  کننده  منهدم  که 

بیشتری دارد.

افسانه 5: انقالب سبز حالل همه 
مشکالت است

.واقعیت پیشرفت هائی که از طریق انقالب 
خاطر  به  نیست.  افسانه  افتاد  اتفاق  سبز 
استفاده از بذرهای جدید میلیون ها تن غالت 
تمرکز  ولی  شود.  می  تولید  بیشتر  هرساله 
تواند  نمی  تولید  افزایش  برروی  انحصاری 
کار  این  چون  باشد  گرسنگی  پاسخگوی 
نمی تواند نظام شدیدا متمرکز توزیع قدرت 

اقتصادی که خریداران مواد غذائی را تعیین 
می کند، را تغییر بدهد. به همین خاطر است 
که در چند کشور که نمونه موفقیت انقالب 
سبز هستند، برای مثال هندوستان، مکزیک، 
و فیلی پین، تولید غالت و حتی در مواردی 
صادرات غالت افزایش یافته ولی گرسنگی 
تولیدی  ظرفیت  و  دارد  وجود  چنان  هم  هم 
درازمدت خاک کاهش یافته است. ما اکنون 
باید با یک » انقالب تازه سبز« براساس بیو 
فن آوری مقابله کنیم چون این کار، موجب 

افزایش نابرابری خواهد شد.

افسانه 6: ما به واحدهای تولیدی 
خیلی بزرگ نیازمندیم.

اغلب  که  بزرگ  داران  زمین  واقعیت، 
بخش  کنند،  می  کنترل  را  ها  زمین  بهترین 
عمده این زمین ها را عاطل می گذارند. نظام 
های  زمین  منصفانه  غیر  کشاورزی  های 
ترین  کارآمد  غیر  اختیار  در  را  کشاورزی 
تولید کنندگان باقی می گذارد. بعکس، تولید 
هر  از  وار  نمونه  بطور  کوچک،  کنندگان 
هکتار حداقل ۴ یا ۵ برابر محصول برداشت 
می کنند، از جمله به این خاطر که زمین شان 
را بطور فشرده تری مورد استفاده قرار می 
پایدار  تولیدی  های  نظام  از  بعالوه  و  دهند 
و بهم پیوسته استفاده می کنند. بدون امنیت 
اجاره  کشاورزان  میلیون  چندین  مالکیت، 
نشین درجهان سوم، انگیزه ای برای سرمایه 
گذاری برای بهبود کیفیت زمین، آیش گذاشتن 
درازمدت  در  آن  بازدهی  حفظ  برای  زمین 
به  ندارند.  گوناگون،  محصوالت  کشت  و 
با  آینده  در  غذائی  مواد  تولید  خاطر،  همین 
خطر روبروست. از طرف دیگر، بازتوزیع 
تاریخ،  استناد  به  است.  تولید  نفع  به  زمین 
جانبه  هم  و  کامل  ارضی  آمداصالحات  پی 
چون  درکشورهائی  تولید  چشمگیر  افزایش 
بررسی  یک  بود.  تایوان  و  زیمبابوه  ژاپن، 
اگر زمین  بانک جهانی برآورد می کند که 
های شمال برزیل را به واحدهای کوچکتر 
بین کشاورزان تقسیم کنند، تولید ۸۰ درصد 

افزایش خواهد یافت.

افسانه 7: بازارآزاد به گرسنگی پایان 
خواهد داد.

بازارخوب   « دیدگاه  این  متاسفانه  واقعیت، 
به  تواند  نمی  گاه  هیچ  بد«  دولت  و  است 
علل ریشه ای گرسنگی بپردازد. این موضع 
گیری قشری باعث گمراهی ما می شود که 
دو  این  بین  تواند  می  جامعه  کنیم یک  فکر 
انتخاب کند در حالی که همه اقتصادی های 
روی زمین ترکیبی از بازار و دولت را برای 
تخصیص منابع و توزیع کاالها به کار می 
گیرند.کارآئی بی نظیر بازار فقط درشرایطی 
که  منجر شود  به حذف گرسنگی  تواند  می 
قدرت خرید به گسترده ترین حالت بین مردم 
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که  کسانی  همه  باشد.درنتیجه  شده  توزیع 
در ضمن  و  باوردارند  بازار  بودن  مفید  به 
پایان بخشیدن به گرسنگی را هم  ضرورت 
می پذیرند باید به جای تشویق بازار برروی 
مهم  دراین  نمایند.  تمرکز  کنندگان  مصرف 
دولت نقش مهمی دارد تا از تمایل به تمرکز 
اقتصادی از طریق نظام مالیاتی، اعتبارات، 
اصالحات ارضی برای توزیع قدرت خرید 
به نفع فقرا، جلوگیری نماید. روندهای کنونی 
درراستای خصوصی سازی و کنترل زدائی 

بدون شک، پاسخ این مشکل نیستند.

افسانه 8: جتارت آزاد جواب این 
مشکل است.

واقعیت: این فرمول بندی که تشویق تجارت 
شکست  وضوح  به  کاهد  می  گرسنگی  از 
خورده است. در اغلب کشورهای جهان سوم 
درحالی که صادرات رشد یافته، گرسنگی نه 
فقط ادامه یافت بلکه بیشتر شده است. درحالی 
بسیار  برزیل  از  سویا  لوبیای  صادرات  که 
بیشتر شد- برای تغذیه حیوانات در اروپا و 
ژاپن- گرسنگی به جائی رسید که به جای یک 
سوم جمعیت، اکنون دو سوم جمعیت برزیل 
گرسنه اند. درشرایطی که اکثریت مردم به 
حدی مستمند شده اند که برای خرید آنچه که 
برروی زمین های کشورشان تولید می شود 
پول به اندازه کافی ندارند، تعجبی ندارد که 
جوامع  این  در  را  تولیدی  منابع  که  کسانی 
درراستای  را  منابع  این  کنند،  می  کنترل 
برآوردن نیازهای بازارهای پرسود خارجی 
برای  محصوالت  تولید  بگیرند.  بکار 
صادرات، امکانات تولید مواد اساسی غذائی 
قراردادهای  اصطالح  به  کند.  می  کمتر  را 
تجارت آزاد، از جمله نفتا و سازمان تجارت 
جهانی، کارگران و تولید کنندگان کشورهای 
مختلف را دربرابر یک دیگر قرار می دهند 
تا در یک رقابت » مرگ و زندگی« با هم 
اصلی  اساس  که  درشرایطی  کنند.  رقابت 
حاضر  کسی  چه  که  است  این  هم  رقابت 
یا  و  بکند،  کار  کمتر  حقوق  برای  است 
یا  و  باشد،  داشته  کمتری  بهداشتی  شرایط 
بهداشت  استانداردهای  با حداقل  درشرایطی 
روشن  نمونه  یک  بکند.  کار  زیستی  محیط 
این وضعیت امریکا و مکزیک اند. از زمان 
تشکیل نفتا، در امریکا، ما با از دست رفتن 
ایم  شده  روبرو  شغلی  فرصت  میلیون  یک 
درحالی که مکزیک هم ۱٫۳ میلیون فرصت 
داده است،  از دست  شغلی درکشاورزی را 
افزایش  هردوکشور  در  گرسنگی  بعالوه  و 

یافته است.

افسانه 9: گرسنه تر از آن هستند که 
برای حقوق شان مبارزه کنند.

که  فقیر  مردم  باتصاویر  وقتی  واقعیت، 
ضعیف و گرسنه اند بمباران می شویم ما از 

درک بدیهیات وا می مانیم که برای کسانی 
واقع  به  هم  بقا  حتی  دارند،  کمی  منابع  که 
واقع  به  اگرفقرا  طلبد.  می  زیادی  کوشش 
بقا  به  قادر  ازآنها  کمی  تعداد  بودند،  منفعل 
می شدند. درسرتاسر جهان، از زاپاتیستا در 
چیاپاس مزیک، تا نهضت مردم بی زمین در 
افریقای جنوبی، یعنی هرجا که مردم بدون 
برای  هائی  نهضت  کشند،  می  عذاب  دلیل 
به  اگر  توانند  می  مردم  دارد.  وجود  تغییر 
آنها امکان داده شود، شکمشان را سیر کنند. 
این وظیفه ما نیست که » همه چیز را برای 
دیگران مهیا کنیم«. وظیفه ما این است که 
موانع را از سر راهشان بر داریم. موانعی 

که

و  پیکر  غول  های  شرکت  بوسیله  معموال 
دولت امریکا، و سیاست های بانک جهانی 

و صندوق بین المللی پول ایجاد می شوند.

افسانه 10: کمک بیشتر امریکا گرسنگی 
را ختفیف خواهد داد.

امریکا  های  کمک  عمده  بخش  واقعیت، 
کند.  می  عمل  گرسنگی  ضرر  به  مستقیما 
را  چیزی  که  این  نه  خارجی  های  کمک 
بیشتر  را  موجود  شرایط  بلکه  بدهد  تغییر 
تنها  دولتها  که  درجوامعی  کند.  می  تثبیت 
به نخبگان پاسخ گوئی دارند، نه فقط کمک 
های ما به گرسنگان نمی رسد، بلکه دقیقا به 
مردم  همین  برعلیه  که  است  نیروهائی  نفع 
تحمیل  برای  ما  های  کمک  کنند.  می  عمل 
سیاست های تجارت آزادوبازارآزاد، تشویق 
غذائی  اصلی  مواد  تولید  زیان  به  صادرات 
های  دولت  برای  اسلحه  تامین  چنین  هم  و 
سرکوبگر به کار گرفته می شود تا در قدرت 
اضطراری،  های  کمک  حتی  بمانند.  باقی 
 %۸ تنها  که  دوستانه  نوع  های  کمک  یعنی 
تر  ثروتمند  هاست، عمال موجب  کل کمک 
شدن شرکت های غالت امریکائی می شود 
در حالی که به گرسنگان نمی رسد. و حتی 
بخشی که می رسد، بطور خطرناکی ارزان 
تر از تولید موادغذائی داخلی در کشورهای 
از  تا  است  بهتر  است.  کننده کمک  دریافت 
کمک های خارجی برای کاستن از سنگینی 
بدون قید و شرط بدهی خارجی استفاده کنیم. 
بدهی  بازپرداخت  سنگینی  درواقع،  چون 
خارجی است که اغلب کشورهای جهان سوم 
را مجبور کرده است تا ازهزینه های اساسی 
برنامه ها برای  آموزش، و دیگر  بهداشت، 

کاستن از فقر بکاهند.

افسانه 11: ما از فقر آنها استفاده می 
بریم.

واقعیت: بزرگترین خطری که رفاه اکثریت 
پیشرفت  نه  کند  می  تهدید  را  ها  امریکائی 
نداری گرسنگان است. مزدهای  تداوم  بلکه 
چه  و  دیگر  رکشورهای  د  چه  پائین- 

است  ممکن  خودمان-  بزرگ  درشهرهای 
و  کامپیوتر  پیراهن،  موز،  که  شود  باعث 
کنندگان  اغلب مصرف  برای  آماده  غذاهای 
صورت  و  شکل  به  ولی  باشد،  تر  ارزان 
و  گرسنگی  هزینه  داریم  ما  متفاوتی  های 
فقر را می پردازیم. فقر تحمیل شده برجهان 
که  است  خطری  بزرگترین  درواقع  سوم، 
ها  امریکائی  کاری  شرایط  و  مزد  اشتغال، 
را تهدید می کند. چون شرکت های بزرگ 
کارگران  امریکا  از  درخارج  کوشند  می 
ارزان تری را بکار بگیرند. دریک اقتصاد 
امریکائی  کارگران  که  چه  آن  شده،  جهانی 
کاری  و شرایط  مزد،  اشتغال،  درخصوص 
به دست آورده اند تنها در صورتی می تواند 
یابد که کارگران در همه کشورها از  ادامه 
وضعیت العالجی اقتصادی رها شده باشند.
دراینجا- در اقتصاد امریکا- اصالحات نظام 
رفاهی تعداد بسیاربیشتری از مردم را وارد 
بازار کار می کند که بازار توان جذب شان 
اشتغال  های  برنامه  درخصوص  ندارد-  را 
از  کمتر  مزدی  با  کارکردن  یعنی  آفرینی، 
مزد  میزان  روی  که  مزد-  حداقل  میزان 
کسانی که اندکی بیشتر مزد می گیرند فشار 
می آورد. شماره روزافزونی از کسانی که 
آنهائی  فقیرند  چنان  هم  هم،  اشتغال  درحال 
هستند که با مزدهای خیلی پائین شغل تمام یا 
نیمه وقت دارند و نمی توانند برای اعضای 
خانواده خود غذای کافی و یا سرپناهی تهیه 
نمایند. اگربه خودمان درباره منافع مشترک 
که  فقرائی  با  و  سوم  جهان  فقرای  با  مان 
در کشورخودمان زندگی می کنند، آموزش 
آنها ترحم  به  این که  بدون  توانیم  بدهیم می 
نشان بدهیم با آنها همدردی کنیم. درکوشش 
برای آزاد کردن فقرااز فشارهای اقتصادی 

ما در واقع، خودمان را هم آزاد می کنیم.

افسانه 12: برای پایان بخشیدن به 
گرسنگی باید از آزادی مان مایه 

بگذاریم.
واقعیت، هیج دلیل نظری و یا عملی وجود 
ندارد که بین آزادی، به معنای آزادی مدنی 
و پایان بخشیدن به گرسنگی تناقضی وجود 
هیچ  ما  بنگریم  جهان  اگربه  باشد.  داشته 
رابطه ای بین آزادی های مدنی و گرسنگی 
محدود  بسیار  تعریف  اما یک  و  بینیم.  نمی 
نامحدود  انباشت  آزادی  یعنی  آزادی،  از 
اموال ثروت افزا و بکار گیری آن دارائی به 
هر شکل وصورتی که می پسندیم، با پایان 
دارد.  اساسی  تناقض  گرسنگی  به  بخشیدن 
ولی تعریف دیگری از آزادی که با دورنمای 
ساخته  مارا  جامعه  این  اساس  که  اساسی 
است، یعنی، امنیت اقتصادی برای همه، به 
واقع تضمین کننده آزادی ماست. این درک 
گرسنگی  به  بخشیدن  پایان  برای  آزادی  از 

اهمیت اساسی دارد.
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اقتصادی

به  مختلفی  منظر های  از  حاضر  کتاب 
بیست ویکم  قرن  بزرگ  رکود  خنستین 
انور شیخ( می پردازد؛ رویکرد  بیان  )به 
مکتب  دیدگاه  جهانی،  سیسمت  مکتب 
وجه  غیره.  و  نوکینزی ها  ریویو،  مانتلی 

متایز این رویکردها در چیست؟
تالش کرده ام در این کتاب، طیف متنوعی از 
دیدگاه های دگراندیش در تحلیل بحران کنونی 
به  اشاره  از  قبل  ارایه شود.  اقتصاد جهانی 
وجه تمایز، الزم است به وجه اشتراک این 
دیدگاه ها اشاره کنم. ریشه اصلی دگراندیشی 
شکل گیری  و  نوزدهم  قرن  به  اقتصاد  در 
»علم  برابر  در  سیاسی«  »اقتصاد  دوگانه 
مخالف  جریان  بازمی گردد.  اقتصاد« 
ارتدوکسی و راست آیینی در نظریه اقتصاد، 
علم  اصلی  جریان  از  ناراضیان  و  مخالفان 

اقتصاد را دربرمی گیرد.

ارتدوکس که  اقتصاد  امروز جریان مخالف 

می توان آن را جریان دگراندیش یا دگرآیین 
جاافتاده  خواند اصطالحی   ) Heterodox (
در میان پژوهشگران عرصه اجتماعی است 
و طیفی رنگارنگ از اقتصاددانان نهادگرا، 

مارکسی و پساکینزی را شامل می شود.

از دهه ۱۹۹۰ به این سو برای نامیدن این طیف 
متنوع فکری بیش تر از عنوان »دگراندیش« 
رویکردهای  توسعه  است.  شده  استفاده 
اقتصادی دگراندیش با شکست فاحش اقتصاد 
پیدا کرد  نولیبرالی در سال های اخیر شتاب 
مثال امروز در حدود ۱۴۰ نشریه دانشگاهی 
با رویکرد دگراندیشانه منتشر می شود و ده ها 
با  اما  رویکردی  چنین  با  نیز  دیگر  نشریه 
زبانی ساده تر مفاهیم منتقدانه این دیدگاه ها را 
اقتصاددان  ترویج می کنند. همچنین هزاران 
علم  خبرنامه  مشترک  جهان  سرتاسر  در 
اقتصاد دگراندیش هستند که از سال ۲۰۰۴ 
اشتراک  وجه  بنابراین،  است.  شده  منتشر 
این رویکردها آن است که همگی منتقد نظام 

بازارند و نولیبرالیسم افراطی دهه های اخیر 
را عامل بروز رکود بزرگ کنونی می دانند.

اما در مورد وجه تمایز این دیدگاه ها نخست 
باید رویکرد نوکینزی استیگلیتز و کروگمن 
را از سایر دیدگاه ها تفکیک کرد. سیاست های 
سنت  چارچوب  در  اساسا  اینان  پیشنهادی 
در  دارد  قرار  سوسیال دموکراتیک  کینزی ـ 
حالی که سایر دیدگاه ها از منظری رادیکال 

بحران کنونی را تبیین می کنند.

رویکرد  به  تحلیلی  نگاه  نزدیک ترین 
نوکینزی، مکتب مانتلی ریویو است. البته در 
ارایه بدیل، این رویکرد به غایت رادیکال تر 
است. اما از منظر نوع نگاه به بحران، تحلیل 
بحران از دیدگاه کم مصرفی و نیز تاثیرپذیری 
از کینز و نیز دیدگاه های کینزگرایانی مانند 
هایمن مینسکی در تحلیل رشد سرمایه مالی، 
رویکرد  با  مشابهی  فکری  خاستگاه های 

کینزی دارد.

مقاومت، تنها روزنه امید

بحران اقتصادی، جنبش وال استریت و بازار آزاد 
 گفتگوی رحمان بوذری با پرویز صداقت

»از سقوط مالی تا رکود اقتصادی« درست در شرایطی منتشر شده که بحران اقتصادی نفس وال  استریت را به شماره انداخته 
است. مقاومت مردمی در سراسر اروپا و آمریکا شکل گرفته و دیگر بدون در نظر گرفنت جنبش تسخیر خیابان ها منی توان به 
حتلیل این پدیده نشست. مجموعه مقاالتی که در این کتاب گرد آمده، چنان که از زیر عنوان کتاب هم بر می آید، ریشه های 
بحران بزرگ مالی را بررسی می کند. کتاب شامل سه رویکرد مکتب سیسمت جهانی، مکتب مانتلی ریویو، نوکینزی ها و نیز 
دیدگاه دیوید هاروی، اسالوی ژیژک و انور شیخ به بحران اقتصادی 200٨ است که تا به امروز نیز ادامه داشته است. پرویز 
صداقت گردآورنده و مترجم کتاب در انتهای این گفت وگو به خطر مهمی اشاره می کند؛ بروز جنگ برای کمک به برون رفت 
سرمایه  از بحران. خطری که الاقل بنابه جتربه تاریخی منی توان آن را نادیده گرفت. از صداقت پیش تر کتاب هایی همچون 

»ایدئولوژی نولیبرال«، »مارپیچ سرمایه« و… منتشر شده است.
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البته، در همه این رویکردها عناصر مشابه 
تحلیلی هست. ولی هرکدام بر وجوه خاصی 
جهانی  سیستم  رویکرد  مثال  دارند.  تاکید 
سیستمی  ـ  تاریخی  تحلیل  منظر  از  بیش تر 
سرمایه  انباشت  درازمدت  چرخه های  و 
به  هژمونیک  تغییرات  و  جهانی  مقیاس  در 
پدیده نگاه می کند. هاروی ضمن نگاه متأثر 
و  سرمایه  انباشت  درازمدت  چرخه های  از 
رشد بخش مالی در این چارچوب، بر موانع 
گردش سرمایه تاکید دارد و می گوید سرمایه، 
خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که 
گاهی  دارد؛  جریان  می خوانیم  سرمایه داری 
مثل یک قطره و گاه همچون سیالب. و وقتی 
گردش سرمایه مختل می شود، مانند گردش 
جامعه  کالبد  کارکرد  انسان،  بدن  در  خون 

سرمایه داری را مختل می سازد.

اقتصاد  از رویکردهای دگراندیش در علم    
گفتید، مگر مکتب اتریشی در این چارچوب 
از مکتب  نمی گیرد، پس چرا صحبتی  قرار 

اتریشی نیست؟

ظاهرا  اتریشی  مکتب  مهجور  گرایش 
است  وطنی  نولیبرال های  کشف  جدیدترین 
و  پرونده  نشریات شان  در  دایما  اکنون  که 
ویژه نامه برایش منتشر می کنند. در شرایطی 
آموزه های  تجویز  و  توصیه  دهه  دو  که 
به  شیکاگو  مکتب  اقتصادی  درسنامه های 
در  اقتصادی  کنونی  فالکت بار  وضعیت 
انجامیده  جهانی  و  منطقه ای  و  ملی  سطح 
انفجار  شرف  در  دنیا  می رسد  نظر  به  و 
بدی  نظری  گریزگاه  اتریشی  مکتب  است، 
که  چرا  نمی رسد  نظر  به  نولیبرال ها  برای 
آموزه های  همان  مخالف خوان  ظاهری  با 

نولیبرالی را تکرار می کند.

به  را  دگرآیینی  پیشین  سوال  به  پاسخ  در 
نظر  در  ترقی خواهی  مترادف  طور ضمنی 
گرایشی  اتریشی  مکتب  آنکه  حال  گرفته ام. 
است که در وجه غالب آن به غایت ارتجاعی 
است. اگر برخی آن را در میان گرایش های 
سبب  به  بیش تر  می دهند  قرار  دگراندیش 
نگرش  و  مکتب  این  قیاسی  روش شناسی 
»کانتی« آن در تحلیل های اقتصادی است که 
و  تجربی  استقرایی ـ  روش شناسی  مقابل  در 
قرار  دانشگاهی  اقتصاد  پوزیتویستی  دیدگاه 

دارد.

اما آنچه مکتب اتریشی حقیقت های پیشینی و 
می کند  تعریف   ) a priori ( تجربه  بر  مقدم 
یعنی حقوق مالکیت و نظام قیمت ها، در واقع 
امر پدیده های تاریخی هستند که در مقطعی 
زاده شدند و بر جامعه و حیات انسانی چیره 
شدند.تعریف به اصطالح پدران فکری مکتب 
مانند هایک، محترم شمردن حقوق  اتریشی 
از سوی دولت  آن  به  تعدی  مالکیت و عدم 

افراطی ترین  به  گرایش  این  است.  )حداقل( 
وجه طرفدار آزاد گذاشتن بازارهاست. یعنی 
همان چیزی که سقوط مالی را در پی داشت 
با این تفاوت که توصیه می کنند بعد از سقوط 
دولت نباید مداخله کند. باید همه چیز را به 
برای  بازار  نامریی  دست  واگذارد.  بازار 
آنان همچون قدیسی است که ناجی اقتصاد از 
بحران است. واژه قدیس را به این خاطر به 
کار می برم که این گروه برای بازار حرمتی 
قادر  ماورایی  نیرویی  با  که  قایل اند  قدسی 

است معضالت اقتصادی را حل کند.

در پاسخ به ادعاهای مکتب اتریشی باید تاکید 
کرد که چیرگی بازار بر جامعه حقیقتی قدسی 
نیست و پی آمد قرن نوزدهم و سرمایه داری 
لیبرال است و حیات درازمدت چنین نهادی 
طبیعی  و  انسانی  سرشت  انهدام  مستلزم 
سویی  از  میان  مصالحه  می شود.  جامعه 
و  دیگر سرمایه  از سوی  و  و سرمایه  کار 
طبیعت در افق درازمدت تاریخی امکان پذیر 
نیست و از همین روست که تنها دو بدیل در 
انقیاد سرمایه  از  فرا رفتن  یکی  داریم  پیش 
سرمایه  که  بربریتی  به  بازگشت  دیگری  و 
بد  می نهد.  بشر  فراروی  طبیعت  انهدام  با 
یادآوری کنیم هایک، مهم ترین چهره  نیست 
این مکتب، همان کسی است که در دوران 
دیکتاتوری پینوشه در شیلی در دفاع از وی 
شکل  دیکتاتوری  شاید  که  بود  کرده  اظهار 

مناسب سیاسی برای دوران گذار باشد.

حوزه  در  حتی  که  اتریشی  مکتب  متأسفانه 
مهجور  گرایشی  نیز  غربی  دانشگاهی 
مدد  به  تنها  و  است  کم طرفدار  به شدت  و 
افراطی  راست گرایان  مالی  کمک های 
حزب  افراطی  جناح های  برخی  و  ثروتمند 
جمهوری خواه آمریکا توانسته به حیات خود 
ادامه دهد قبله گاه جدید برخی  ژورنالیست ها 
و اقتصاددانان وطنی شده که سه دهه است 
ایده های  و  ساختاری  تعدیل  برنامه  مدافع 
برابر  در  اکنون  و  بوده اند  جهانی  بانک 
رکود  و  بحران  عریان  و  سخت  واقعیت 

اقتصادی هیچ ندارند بگویند.

بنگریم  اخیر  بحران  به  که  منظری  هر  از 
همه در یک نکته متفق القولند: رکود مالی 
رکود  ساختاری ترین  و  عمیق ترین   ۲۰۰٨
دهه های اخیر است که از برخی جنبه ها حتی 
به رکود دهه ٣۰ آمریکا پهلو می زند. نظام 
از  می تواند  چگونه  و  آیا  جهانی  سرمایه 

ورطه سقوط جان سالم به  در برد؟

البته، صرف وجود رکود و بحران اقتصادی 
ضرورتا به سقوط سیستم نمی انجامد. درست 
قابل  کنونی  نظم  و  موجود  وضع  که  است 
از  رفتن  فراتر  برای  اما  نیست،  استمرار 
نظم موجود نیاز به »بدیل« داریم. گفتن این 

هم که بدیل خود در جریان پویش مبارزاتی 
شکل می گیرد هرچند حاوی بخش مهمی از 
واقعیت است به تنهایی راه گشا نیست. از این 
رو اندیشیدن به بدیل و طراحی آن را نباید 
تجارب  آنکه  خصوص  به  کرد.  فراموش 
گران بهای قرن بیستم را پشت سر گذاشته ایم.

در قرن بیستم، سه بدیل در برابر نظم موجود 
قد علم کرد. نخست، بدیلی که انقالب روسیه 
سوسیالیستی  کشورهای  به اصطالح  بعد  و 
کردند.  طراحی  سرمایه داری  برابر  در 
کشورهای  در  سوسیال دموکراسی  بدیل  دوم 
کانونی سرمایه داری و سوم بدیل جنبش های 

استقالل طلبانه کشورهای پیرامونی.

دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سال های شکست هر 
سه بدیل و ظهور و قدرت گیری به اصطالح 
بدیل ها  این   همه  بود.  نولیبرالی  ضدانقالب 
به رغم تمامی دستاوردها و پی آمدهای شیرین 
کرد،  فهرست  برایشان  می توان  که  تلخی  و 
ناکام  پایدار  قابل اتکای  در ساخت یک نظام 

ماندند.

دهه ۱۹۷۰  از  که  سوسیال دموکراسی  بدیل 
اقتصاد  در  ساختاری  تورمی  رکود  گرفتار 
قرار  مردمی  مطالبات  برابر  در  بود،  شده 
طلب  عدالت طلبانه تر  سیاست های  که  داشت 
می کردند و در عمل ناتوان از برآوردن این 
نیازها بود و سرانجام شاهد شکست این بدیل 
در برابر راست جدید و نوظهوری شدیم که 
جهانی  سیاست  یکه تاز عرصه   ۸۰ دهه  از 

شده بود.

آن  رادیکال  بدیل های  پی آمد  تلخ ترین 
جایگزین  نظام  ساخت  در  همه  که  بود 
سلسله مراتب  بر  مبتنی  نظاماتی  عمل  در 
را  جدیدی  سلسله مراتب  و  آوردند  پدید 
دوگانه  کردند.  کهنه  سلسله مراتب  جایگزین 
کشورهای  در  مردم  و  نومونکالتورها 
سوسیالیستی سابق، وشکل گیری طبقه مسلط 
به  که  کشورهایی  در  نظامی  ـ  بوروکرات 
اصطالح راه رشد غیرسرمایه داری را طی 
غیردموکراتیک،  نظام هایی  در  می کردند 
حافظه  از  هیچ گاه  که  است  تلخی  واقعیت 

تاریخ پاک نمی شود.

من  گمان  شما  سوال  به  پاسخ  در  بنابراین، 
این است که بدون تردید وضع موجود قابل 
استمرار نیست. اما این ضرورتا بدان معنی 
آینده  داریم.  پیش رو  بهتری  آینده  نیست که 
قابل اتکاست که  بدیلی  بهتر در گرو ساختن 
بتواند منازعات و تضادهای گوناگونی را که 
امروز در پهنه جهانی شاهد هستیم، از جمله 
تضادهای طبقاتی را تقلیل دهد و راهکاری 
کنونی  اکولوژیک  بحران  بر  غلبه  برای 

داشته باشد.
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کتاب شما دست بر قضا در دوره ای از بحران 
دامن گیر و فزاینده اقتصادی و مالی منتشر 
شده که این بحران وارد فاز جدیدی از حیات 
خود شده است؛ شکل گیری جنبش اعتراضی 
ضد وال استریت در آمریکا و سراسر اروپا. 
با اضافه کردن این عنصر به معادالت بحران 
گشوده  ما  پیش روی  جدیدی  افق های  چه 

می شود؟

برای  گسترده ای  مردمی  مقاومت  اکنون 
جریان  در  اقتصادی  ریاضت های  با  مقابله 
است. برای اولین بار در تاریخ است که این 
فراگیری  چنین  جغرافیایی  گستره  مقاومت 
میدان  از  وال استریت،  تا  یونان  از  دارد: 
در  شیلی  دانشگاه های  تا  قاهره  در  تحریر 

آمریکای التین.

تحمیق  و  سرکوب  دهه  سه  که  شاهدیم 
نیست.  ادامه حیات  به  قادر  دیگر  نولیبرالی 
نفع  به  تنها  عمل  در  مالی  نجات  بسته های 
عمل  مالی  بزرگ  سرمایه های  و  بانک ها 
ریشه  که  را  بحرانی  نیستند  قادر  و  کردند 
در ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی و فقدان 

تقاضای موثر دارد، حل کند.

در هر عرصه ای که به موضوع نگاه کنیم 
می تواند  که  است  امید  روزنه  تنها  مقاومت 
افق های جدیدی پیش روی جنبش اعتراضی 
بگشاید. چرا که با محدود شدن هر چه بیش تر 
سیاست گذاری  در  انتخابی  نهادهای  قدرت 
مالی  سرمایه  کنترل  در  دولت ها  اقتصادی، 
امکانات بسیار محدودی دارند. جنبش تسخیر 
وال استریت و جنبش های اعتراضی مردم به 
امروز  همین  تا  اروپا  جنوب  در  خصوص 
البته  است.  داشته  بسیاری  دستاوردهای 
دولت ها از سیاست های ریاضت طلبانه دست 
نکشیده اند. اما این جنبش ها روزنه ای از امید 
همان  که  داده اند  نشان  زیرا  گشودند  ما  بر 
عنصر تعیین کننده و سرنوشت ساز همیشگی 
است:  یافته  حضور  صحنه  در  دیگر  بار 

مردم و طبقات فرودست.

امیدوار  آینده  به  می توان  صورتی  در  تنها 
همچنان  اجتماعی  خیزش های  این  که  بود 
خیابان،  در  باشد.  داشته  استمرار  هدفمندانه 
تمامی  در  دانشگاه،  در  کار،  محیط  در 
عرصه های تعامل اجتماعی باید مقاومت را 

سازمان دهی کرد.

  با توجه به انتشار کتاب نکته دیگری را نیز 
مدنظر دارید؟

مایلم در پایان به نکته مهمی اشاره کنم که در 
کتاب آمده است. هشداری مهم را در البه الی 
آنجا  یکی  می بینیم.  نویسندگان  نوشته های 
که والدن بللو در مقاله آغازین کتاب که در 
نخستین روزهای پس از سقوط وال استریت 

اقتصاد  »آیا  می نویسد:  چنین  شده،  نوشته 
نیاز  دیگری  سوداگرانه  حباب  به  آمریکا 
دارد که خود را از بحران خارج سازد؟ و 
از  بعدی  اگر چنین است، حباب سوداگرانه 
کجاست؟ برخی می گویند مجتمع های نظامی ـ 
نائومی  که  فاجعه   سرمایه داری  یا  صنعتی 
حباب  خاستگاه  می نویسد،  آن  درباره  کالین 

بعدی است.«

شیخ  انور  دیگر  منظری  از  تحلیلی  در 
بسیج  از  ویژه ای  شکل  »جنگ  می نویسد: 
اجتماعی در خدمت افزایش تولید و اشتغال 
است. در چنین رویدادی، بخشی از اشتغال 
به دست آمده، ناشی از تقاضا برای تسلیحات 
برای  تقاضا  و  کمکی  خدمات  و  کاالها  و 
نوبه خود حاصل  به  که  است  اقالمی  دیگر 
مستقیم  اشتغال  دیگر  بخش  اما  هستند.  آن 
امنیتی،  ادارات دولتی،  در نیروهای مسلح، 
و  عمومی  تسهیالت  بازسازی  و  نگهداری 
خصوصی و جز آن است… بنابراین پرسش 
بود  خواهیم  قادر  آیا  که  است  این  ما  زمانه 
از بسیج اجتماعی برای مقابله با پی آمدهای 
»رکود بزرگ« بدون درگیرشدن در جنگ 
برخوردار باشیم؟ این پرسشی جهانی است، 
زیست  محیط  تخریب  و  فقر  بیکاری،  زیرا 

به تمامی جهانی است.«

تأکید و نگرانی پایانی ام این است که به نظر 
می رسد اکنون خطر بروز جنگ هایی برای 
کمک به برون رفت سرمایه  از بحران بیش 

از هر زمان دیگری احساس می شود.

در روزنامه شرق منتشر شد

چهار بحران 
نظام معاصر 
سرمایه داری 

جهانی

ویلیام ک. تب
ترجمه: پرویز صداقت

اشاره ی مترجم

و  سیاسی  اقتصاد  متخصص  تب،  ویلیام 
علوم اجتماعی، استاد ممتاز کویینز کالج و 
نویسنده ی چند کتاب مهم در زمینه ی اقتصاد 
سیاسی و جهانی سازی است. از جمله آثار 

وی عبارتند از:

جهانی سازی  عصر  در  اقتصادی  حاکمیت 
]۱[)۲۰۰۴(

درباره ی  مقدماتی  بحثی  نابرابر:  شرکای 
جهانی سازی )۲۰۰۲(]۲[

توسعه ی  و  جهانی سازی  غیراخالقی:  فیل 
بیست ویکم  سده ی  اوایل  در  سرمایه داری 

]٣[)۲۰۰۱(

تجدید ساختار اقتصاد سیاسی: تقسیم بزرگ 
در اندیشه ی اقتصادی )۱۹۹۹(]۴[

نظام ژاپنی پس از جنگ: اقتصاد فرهنگی و 
دگرسانی اقتصادی )۱۹۹۵(]۵[

مالی  بحران  و  نیویورک  بزرگ:  شکست 
شهری )۱۹٨۲(]۶[

اقتصاد سیاسی گتوی سیاه )۱۹۷۰(]۷[

وی  سخنرانی  از  برگرفته  حاضر  مقاله ی 
در آوریل ۲۰۰٨ در کیپ تاون در افریقای 
جنوبی در همایشی با عنوان »پیوستگی و 
گسست سرمایه داری در افریقای جنوبی پس 
از آپارتاید« است. در این مقاله، تب بر چهار 
معاصر  سرمایه داری  در  بحران  حوزه ی 
هژمونی  بحران  مالی،  بحران  دارد:  اشاره 
جدید  کانون های  پیدایش  بحران  امریکا، 
انباشت سرمایه و در نهایت بحران منابع و 
زیست محیطی. وی سیاست های پیشنهادشده 
خورده  شکست  را  واشنگتن«  »توافق  در 
ارزیابی می کند و شکل گیری بدیلی بر اساس 
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بحران یکم. مالی گرایی و بحران مالی]۹[

سقوط  که  خسارتی  میزان  از  آگاهی  برای 
مالی کنونی پدید می آورد همچنان باید منتظر 
بوده  چشمگیر  زیان  این  کنون  تا  اما  ماند، 
مسئله ی  سیستمی،  بحران  سطح  در  است. 
مهم تنها آن نیست که هزینه های اقتصادی و 
عملیات نجاتی که مبتنی بر پرداخت از سوی 
مالیات دهندگان است چه قدر هزینه دارد، بلکه 
آیا سرمایه داری مالی می تواند  این است که 
خود را حفظ کند. مارتین ولف، ستون نویس 
ارشد اقتصادی »فایننشال تایمز«، می نویسد 
که سرمایه داری از »سرمایه داری مدیریتی 
نیمه ی قرن بیستم به سرمایه داری مالی جهانی 
جهش یافته است.«]۱۰[ جان بالمی فاستر، 
»هرچند  می گوید  ریویو«  »مانتلی  سردبیر 
این سیستم در نتیجه ی مالی گرایی تغییر یافته 
است، مالی گرایی به مرحله ی تلفیقی جدیدی 
انجامیده  سرمایه داری  انحصاری  عصر  از 
است که می توان آن را ”سرمایه ی انحصاری 
است  بوده  قادر  مالیه  نامید.«]۱۱[  مالی”  ـ 
که سرمایه داری تولیدی، اقتصادی را که در 
عمل تولیدکننده ی کاالها و خدماتی است که 
کند.  تجدیدساختار  می کنند،  مصرف  مردم 
مازاد  به شکل جدید  مالی  این سرمایه داری 
هر چه بیشتری را که در فرایندهای تولید، 
نه تنها در کانون، که در آنچه پیرامون نظام 
جهانی بوده است، به خود اختصاص می دهد.

به طور کلی، سود شرکت های بخش مالی در 
اقتصاد امریکا در سال ۲۰۰۴ را که معادل 
۳۰۰ میلیارد دالر بود در نظر بگیرد و آن 
را با ۵۳۴ میلیارد دالر سود صنایع داخلی 
غیر مالی مقایسه کنید، حدود ۴۰ درصد از 
مالی  بخش  در  داخلی  شرکت های  سود  کل 
بوده است. این شرکت ها چهل سال پیش تنها 
داشتند  اختیار  در  را  کل سود  از  ۲ درصد 
در  مالی گرایی  رشد  روشن  نشانه ی  این  و 
بخش  که  این  است.  امریکا  سیاسی  اقتصاد 
مالی اهرم کنترل بقیه ی اقتصاد را در اختیار 
می گیرد و در واقع از قدرت تحمیل اولویت  
آسیب پذیر  شرکت های  بدهکاران،  بر  خود 
تحولی  هم  می شود  برخوردار  دولت ها  و 
اقتصادی و هم تحولی سیاسی است. همچنان 
که قدرت بخش مالی رشد می یابد، خواهان 
مقررات زدایی بیشتر می شود تا رشد هرچه 
بیشتر خود را امکان پذیر سازد و ثبات نظام 

بزرگ تر اقتصادی را به خطر می افکند.

به نظر می رسد که مالیه مدار جادویی پول 

بر  جهانی  سیاسی  اقتصاد  ساختار  تجدید 
را  جنوب  کشورهای  و  مردم  منافع  اساس 

ضروری می داند.]٨[

اقتصاد  جنبه های  آن  بررسی  به  مقاله  این 
سیاسی جهانی می پردازد که امیدوارم برای 
دولت ها و جنبش های ترقی خواه برا ی تغییر 
مقاله،  این  در  باشد.  آگاهی بخش  جهانی 
موانع و فرصت های شرایط کنونی توسعه ی 
سرمایه داری جهانی با تحلیل چهار حوزه ی 
بحران در نظام معاصر جهانی سرمایه داری 
تنها  حوزه   چهار  این  می شود.  ارزیابی 
عناصر تناقض زا در شرایط معاصر نیستند 

اما به نظر من مهم ترین آن ها هستند.

که  است  مالی  آشفتگی  مسئله  نخستین 
و  شده  آن  به  مبتال  متحده  ایاالت  اقتصاد 
بحرانی  این  است.  داشته  فراگیری  تاثیرات 
است که جریان اصلی امریکایی ـ انگلیسی 
علم اقتصاد را بی اعتبار می سازد. تشخیص 
بحران سرمایه داری  این  که  نیست  این  من 
سرمایه داری  بحران  که  این  برای  است. 
باشد نه تنها باید بسیار عمیق تر شود، بلکه 
تاثیرات آن به مثابه شکستی سیستمی باید 
مهم تر،  همه  از  شود.  درک  محسوس تر 
را  آن  تبیین  توان  که  است  حزبی  تشکیل 
بحران هایی  چنین  چه طور  که  باشد  داشته 
است  سرمایه داری  کارکرد  طبیعت  ذات  در 
و در عین حال توان الهام بخشیدن به بدیلی 
داشته  جنبشی  بسیج  برای  سوسیالیستی 
نژادی در  تبعیض  به  که  آن دست  از  باشد 
افریقای جنوبی خاتمه داد. بدون این مورد 
تنها  پرالتهاب  اخیر، حتی بحرانی عمیق و 
فرصتی برای اصالح سرمایه داری است، نه 

از میان برداشتن آن.

رهبری  به  امپریالیسم  بحران  دوم  بحران 
جنگ های  اثر  بر  هم  که  است  امریکا 
هم  و  رژیم ها  تغییر  هدف  با  خودخواسته 
به سبب مقاومت روزافزون موثر در برابر 
نظام مالی بین المللی و نظام تجاری ای که ما 
با عنوان توافق واشنگتنی می نامیم اعتبار 
خود را از دست داده است. نولیبرالیسم به 
سبب زیان های بی شماری که به بار آورده 
لحاظ  به  اکنون  می آورد  بار  به  همچنان  و 
ایدئولوژیک در موضع دفاعی است. نقطه ی 
سوم بحران رشد کانون های جدید قدرت در 
سرمایه داری  نظام  اقمار  که  است  مناطقی 
بودند و تنش هایی که این مسئله پدید آورده 
که  کشورهایی  مانور  برای  که  امکانی  و 
ایجاد  هستند  امریکا  از  گسست  خواهان 
کرده است. چهارمین حوزه ی بحران مربوط 
نامتوازن  توزیع  منابع،  از  استفاده  به 
ضرورت های زندگی، و الگوی رشدی است 
که دیگر پایدار نیست. در این جا جنبش های 
و  جنوبی  افریقای  در  مردمی  اجتماعی 

جاهای دیگر فعاالن اصلی برای مقاومت در 
برابر خصوصی سازی ها و تحمیل فردگرایی 
افراطی است که برای اغلب سرکوب شدگان 
داشته  همراه  به  فاجعه  استثمارشدگان  و 

است.

پول  آن  در  که  آورده  وجود  به  را  پول  ـ 
صرفاً از پول زاده می شود بدون آن که تولید 
واقعی در آن دخالتی داشته باشد.]۱۲[ فرض 
و  مالی  اهرم  انباشت  جدید  راز  که  می شود 
مدیریت ریسک است که خرید دارایی هایی با 
بازده باالتر را وعده می کند هرچند ریسکی 
پولی که  استقراض  دارد و  به همراه  باالتر 
سرمایه گذار در سهام شرکت دارد به دفعات 
مواردی  در  یا  ـ شاید ۱۰، ۲۰، ۳۰  متعدد 
وقتی  می سازد.  امکان پذیر  برابر   ۱۰۰
حتی  دارد،  وجود  بزرگی  مالی  اهرم  چنین 
سود  می تواند  ارزش  در  مختصر  افزایشی 
با  کند.  ایجاد  اولیه  بسیار در سرمایه گذاری 
توجه به بازارهای جهانی، پول را می توان 
وام  ژاپن  ین  در  ناچیز  بهره ی  نرخ های  با 
گرفت و در بازدهی باالی دارایی های مالی 
امریکایی، اوراق قرضه ی بنجل، و انواع و 

اقسام مشتقه ها سرمایه گذاری کرد.

می رود،  باال  دارایی ها  ارزش  که  مادامی 
اوراق  در  رهنی  وام های  سبد  در  خواه 
بدهی ها  از  مجموعه ای  پشتوانه ی  به  بهادار 
فرآورده هایی  در  خواه  و  وام ها]۱۳[  و 
پول  می توانند  سرمایه گذاران  غریب تر، 
تشویق  را  دیگران  کار  این  بسازند.  زیادی 
می کند از راهبردهای آنان تقلید کنند و قیمت 
فزاینده ی  ارزش  ببرند،  باال  را  دارایی ها 
برای  بیشتر  وام گیری  امکان  دارایی ها  این 
و  می سازد  امکان پذیر  را  دارایی ها  خرید 
بهای دارایی ها را باال می برد، در مارپیچی 
فرارونده حباب هایی تولید می شود که سرانجام 
است  انباشتی  راهبرد  مالی گرایی  می ترکد. 
که نه تنها با شکست بازارهای مالی، بحرانی 
را  متحده  ایاالت  که  است  آورده  پدید  حاد 
در موضعی همانند کشوری فقیر قرار داده 
خارجی  وام دهندگان  به  که  کشوری  ـ  است 
پولش کاهش می یابد،  ارزش  بدهکار است، 
نفع نخبگان است  به  سیاست های تجاری اش 
درخواست  مالیات دهندگان  از  دولتش  و 
تا نظام مالی را تجدید  بیشتر دارد  پرداخت 
معافیت های  که  حال  عین  در  کند،  سرمایه 
مالیاتی بیشتر برای ثروتمندان و شرکت های 

بزرگ ایجاد می کند.

در اغلب بحث ها به اوراق بدهی سمی اشاره 
مالی گرایی رشد  اما جنبه ی اصلی  می شود، 
بدهی دولتی )بخش اعظم  بدهی است:  خود 
بخششش های  و  نظامی  مخارج  حاصل  آن 
مالیاتی و سایر »انگیزه ها« برای شرکت ها 
بدهی  اقسام  و  انواع  است(،  ثروتمندان  و 
انفجار  شرکت ها.  بدهی  و  مصرف کننده، 
بخشیده  قدرت  اقتصادی  به  بدهی  خلق 
دارد.  قدرتمند  رکودی  گرایش های  که 
که  است  آن  طبقاتی  جامعه ای  عدم عقالنیت 
سودهایی که شرکت ها به دست می آورند در 
طور  به  جامعه  و  مردم  که  چیزهایی  تولید 
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هستند  آن  خواستار  و  نیازمندند  بدان  کلی 
قدرت  زیرا  نمی شود،  مجدد  سرمایه گذاری 
خرید طبقه ی کارگر محدود نگه داشته شده 
و ثروتمندان در شرکت ها مالیات هایی را که 
کاالهای مطلوب  ارائه ی  برای  دولتی  بخش 

عمومی بدان نیاز دارد پرداخت نمی کند.

سرمایه گذاری مازاد در ظرفیت تولید وجود 
دارد که در ساختار اجتماعی نامعقولی که در 
با پشتوانه ی  تقاضای  تقاضای موثر  تنها  آن 
بهره برداری  آن  از  نمی توان  است  خرید 
کرد. مازاد تولید در بطن عدم تامین نیازهای 
اجتماعی، مشخصه ی سیستمی است که  در 
همه جا به اعمال فشار بر روی کارگران به 
نتیجه ی  در  دستمزدها  ساختن  کم تر  منظور 
قرار  در  آن  توان  و  سرمایه  طبقاتی  قدرت 
دادن کارگران در برابر یکدیگر می پردازد. 
نمی توان مازادی را که سرمایه تولید می کند و 
به خود اختصاص می دهد به تولید اختصاص 
داد، این مازاد به سوداگری مالی می رود که 
در آن جذب حباب های سوداگرانه ای می شود 
و  بی نظمی  و  می کند  سقوط  نهایت  در  که 

آسیب را در سرتاسر اقتصاد می گستراند.

ایاالت  بوش،  جمهوری  ریاست  دوران  در 
از  را  خود  مشاغل صنعتی  یک پنجم  متحده 
مالی گرایی  از  بخشی  نیز  این  و  داده  دست 
کاهش  دستمزدها  است.  جهانی سازی  و 
کم تر شدند،  بازنشستگی  مزایای  داده شدند، 
و  کارگران  بر  بهداشتی  مراقبت های  بار 
خانواده های آنان تحمیل شد، کارکنان ناگزیر 
از کار پاره وقت، یا اخراج و بازگشت دوباره 
با عنوان »کارگر موقت« شدند، و  کار  به 
که  بود  آن  منظور  به  همه  این  ـ  آن  مانند 
بدهی های هنگفتی  یابد و  تحقق  اهداف سود 
استقراض  به سبب  تامین شود که شرکت ها 
دامنه ی  گسترش  مالی  تامین  برای  گسترده 
مالکیت شان زیر بار آن بودند. افراد بیشتری 
نگران  و  دارند  موقتی  یا  پاره وقت  کار 
که  می بینند  آنان  هستند.  فرزندانشان  آینده ی 
دولت شان در سیطره ی شرکت های بزرگ و 

ثروتمندان است.

بدبینی گسترده ی مردمی توجیهی دارد زیرا 
سه روند در تعامل با هم چشم انداز اکثریت 
می سازد.  نومید کننده  امریکا  کارگران 
تولید  مستمر  جهانی سازی  روند  نخستین 
دستمزدهای  برابر  در  خدمات  و  کاالها 
در  را  کم تر  مهارت  با  کار  است.  کم تر 
داد. عالوه  انجام  ارزان تر  می توان  جا  همه 
محدودیتی  دیگر  تحصیالت  میزان  این،  بر 
برای مشاغل نیست و بسیاری از کارها را 
می توان از طریق کارگران تحصیل کرده در 
هند، چین، اروپای شرقی و سایر نقاط جهان 
کارگر  هر  بازده  فن آوری  دوم،  داد.  انجام 
را افزایش می دهد، بدین معنا که هر کارگر 

می تواند بیشتر تولید کند و وقتی تقاضا برای 
گسترش  آنها  بهره وری  از  سریع تر  تولید 
این  ما  هست.  نیاز  کم تری  کارگر  به  نیابد، 
فوالد  و  خودرو  مانند  پایه  صنایع  در  را 
کارگران  از  بسیاری  شمار  زمانی  در  که 
تولیدی در آن به کار مشغول بودند می بینیم. 
عمدتاً  می یابد  گسترش  که  مشاغلی  سوم، 
و  غیراتحادیه ای  مک دونالدی،  شغل های 
حمله ی  به عالوه،  هستند.  ناچیز  پرداخت  با 
بی امان به اتحادیه ها که از انحالل اتحادیه ی 
زمان  در  هوایی  ترافیک  کنترل کنندگان 
از  استفاده  برای  سابقه ای  شد  آغاز  ریگان 
کارگران جایگزین برای شکستن اعتصاب ها 
را ایجاد کرد، بگذریم از توانایی مالکان ـ به 
سبب تبانی هیئت ملی روابط کارگری]۱۴[ ـ 

برای اخراج کارگران.

فرض می شود تخصص امریکایی ـ انگلیسی 
این  مستمر  رونق  مالی  امور  زمینه ی  در 
کشورها  این  می کند.  تضمین  را  اقتصادها 
که در رشد مالی گرایی در اقتصاد خودشان 
هنگفت  مقادیر  خلق  با  بوده اند،  پیشگام 
و  نظام  و  می راند  پیش  به  را  رشد  بدهی 
حال  در  جهان  درباره ی  خود  مالی  قوانین 
بین المللی  صندوق  وساطت  به  را  توسعه 
بدین  و  تحمیل می کند،  بانک جهانی  و  پول 
در  را  خود  مالی  عملیات  سرمایه  ترتیب 
گسترش  نوظهور  بازارهای  به اصطالح 
وال استریت  سقوط  شاهد  ما  اکنون  می دهد. 
و این رویداد شگفت هستیم که صندوق های 
خارجی سرمایه گذاری کشوری]۱۵[ و سایر 
امپراتوری  ستون های  باید  سرمایه گذاران 
تحوالت  این  دهند.  نجات  را  امریکا  مالی 
این  باید درک کنیم؟  تناقض آمیز را چه گونه 
مسئله ای سیاسی است. الزم است این مسئله 
را مانند سایر موضوعات اقتصادی که در آن 
بی شمار  افرادی  هزینه ی  به  اندک  نخبگانی 
آن  راه حل  دهیم.  توضیح  می شوند  ثروتمند 
این  آنها همچنان  نیست که چه طور بگذاریم 
کار را انجام دهند بلکه آن است که چه گونه 
نظارتی اجتماعی تحمیل کنیم که آنان نتوانند 

چنین کنند.

رسمی،  اپوزیسیون  که  اینجاست  در 
اروپا  در  و  دمکرات  حزب  امریکا  در 
سه  دیگر  جاهای  در  و  سوسیال دمکرات ها 
اساسی  پذیرش  با  راه سومی  جانبه گرایان 
میان  در  را  خود  محبوبیت  سرمایه  قدرت 
کارگر  طبقه ی  می دهند.  دست  از  کارگران 
اگر درصدد است از منافع خود دفاع کند و 
استثمار  وعده ی  تنها  که  اجتماعی  مناسبات 
بیشتر در آینده را می دهد تغییر دهد، اکنون 
خود  ضدسرمایه داری  احزاب  خلق  با  باید 
تشکیل حزب چپ  در  کند.  سازمان دهی  را 
چپ  جناح  از  بسیار  فاصله ی  که  آلمان 
نمونه ی  دارد،  آلمان  سوسیال دمکرات های 

بدل  که  می بینیم  را  حزبی  چنین  از  موفقی 
می شود.  کشور  آن  سیاست  در  نیرویی  به 
همچنان که در ادامه ی این مقاله خواهیم داد، 
با طوالنی ترین  قاره ای  التین،  امریکای  در 
از  توده ها  نولیبرالیسم،  ویران گری  تجربه ی 
انواع حزب های چپ که به درجات گوناگون 
اجتماعی  مناسبات  از  گسست  وعده ی 

سرمایه داری می دهند حمایت می کنند.

بحران دوم: امپریالیسم امریکا ـ هژمونی از 
دست می رود

امریکا  امپریالیسم  اخیر  شکست  دو  شاهد 
نولیبرالی  توافق  بی اعتبارشدن  بوده ایم: 
خشونت  برابر  در  مقاومت  و  واشنگتنی 
خودخواهانه ی  نظامی گری  بهت  و  شوک 
واشنگتن. گمان می کنم این اشتباهات فزاینده 
به مثابه بحرانی برای اعمال مستمر و آسان 
هژمونی و این تصور طبقه ی حاکم است که 
توان مدیریت یکجانبه ی جهان را در اختیار 
دارد. پس از شکست های عراق و افغانستان، 
به  بوش  دولت  نومحافظه کاران  غرور 
امریکاییان  اغلب  اکنون  و  رفته  سوال  زیر 
تردید  فتح  و  جنگ  برای  آنها  برنامه ی  در 

کرده اند و شاید اکنون مخالف آن باشند.

بخشی از این طبقه ی حاکم نظام های تجارت 
نفع سرمایه ی  به  بین المللی را که  مالیه ی  و 
امریکایی است کلیدی راهگشا می داند. جناح 
اعمال  برای  نظامی  اقدام  و  تهدید  به  دیگر 
مجدد و تحمیل هژمونی امریکا شتاب بخشیده 
است. طبقه ی حاکم امریکا همواره از هر دو 
راهبرد استفاده می کند، اما تراز بین این دو با 
شرایط جهانی و سیاست داخلی تغییر می کند.
]۱۶[ دو جناح ایدئولوژیک اصلی این طبقه 
را می توان با چهره های اصلی هیئت دولت و 
اخیر مشخص  سیاست های دو رییس جمهور 
کلینتون،  بیل  دولت  اصلی  چهره ی  ساخت. 
در  بود.  خزانه داری  وزیر  رابین،  رابرت 
دولت بوش، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع از 

همه قدرتمندتر است.

چنی،  ،دیک  دولت  اصلی  چهره ی  البته، 
بی نظیری  فریب کاری  است،  بوش  معاون 
و  امپراتوری  ریاست  وقف  را  خود  که 
و  کرده،  کم شمار  اقلیتی  به  منفعت رساندن 
برای  الزم  وسیله ی  هر  از  استفاده  به  مایل 
تهدید و نابودی مخالفان در کشور و خارج از 
آن است. در دوران کلینتون، هرچند اهداف 
قدرت امریکا و استفاده از قهر اهمیت داشت، 
خارجی  سیاست  واشنگتنی  توافق  گسترش 
اصلی بود. در دولت بوش سیاست شوک و 
بهت محوریت داشت. امروز، هر دو راهبرد 
ناموفق  نشان داده اند که به شکل گسترده ای 
ایجاد  در  واشنگتنی  توافق  شکست  بوده اند. 
توسعه در حد گسترده ای تصدیق شده است 
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و به رغم آن که در دهه های ۸۰ و ۹۰ در 
در  اکنون  شده،  تحمیل  بسیاری  کشورهای 
عمل در سرتاسر جهان در برابر آن مقاومت 
می شود. بار دیگر این بدان مفهوم نیست که 
آسیب  همچنان  نشده   انجام  سیاست  دو  این 

بسیار به بار خواهد آورد.

نظامی گری  به اختصار  نخست  دهید  اجازه 
مفصل تر  سپس  و  کنیم  بررسی  را  امریکا 
کنیم.  بحث  واشنگتنی  توافق  فروپاشی  از 
جنگ  به  دروغ هایی  اساس  بر  امریکایی ها 
اطمینان  اکنون  و  شدند  کشانده  عراق  در 
یا  ندارند که حمله به عراق کار خوبی بود 
خیر. رفته رفته این درک به وجود می آید که 
که  داده  دست  از  را  عراق  تنها  نه  امریکا 
نشان دهنده ی  بیشتر  افغانستان  در  وضعیت 
اجباری رژیم و  تغییر  اشغال و  ناتوانی در 
ایجاد ثبات امپریالیستی است. آگاهی فزاینده 
از این که ماجراجویی های این چنینی کشور 
الزم  که  حالی  در  می سازد  ورشکست  را 
مراقبت های  مانند  داخلی  اولویت های  است 
اولویت  مکفی  پرداخت  با  کار  و  بهداشتی 
با  داخل  از  را  امریکا  امپراتوری  بیاید 
سابقه  این  از  پیش  که  کرده  مواجه  چالشی 

نداشته است.

اعمال  از  هنوز  امریکایی ها  از  بسیاری 
بر  آسان  پیروزی های  در  کشور  قدرت 
اما  می کنند،  حمایت  ضعیف تر  »دشمنان« 
طوالنی،  نافرجام،  ماجراجویی های  از  آنان 
برای  شده اند.  خسته  ناکام  و  پرهزینه 
بسیاری، سیاه کاری »ماموریت تکمیل شده« 
واکنش هایی از اضطراب تا انزجار از کسانی 
که فکر می کنند آن ها این قدر احمق هستند و 
آورده  پدید  می خورند  فریب  آسان  قدر  این 
امریکا  امپریالیستی  بلندپروازی های  است. 
امریکا  نخبگان  انگیزه یابی  به  عراق  در 
مردمی  مخالفت  با  آنها  و  است  شده  منتهی 
روزافزونی  طور  به  که  خارج  در  تنها  نه 
آنان  نزد  که  شده اند  مواجه  داخل کشور  در 
توسعه  تحکیم  و  دمکراسی  گسترش  ادعای 
بی اعتبارتر می شود.  در جهان  روزبه روز 
سقوط  ندارد.  رنگی  دیگر  ادعا  این  حنای 
بخش  امریکا  هژمونیک  قدرت  و  اعتبار 
مهمی از تحوالت تازه در نظام جهانی است.

مالی  سال گذشته در دهمین سالگرد بحران 
گسترده ای  سطح  در  نکته  دو  آسیا،  شرق 
این  به  اذعان  مورد  نخستین  شد.  عنوان 
مطلب بود که آزادسازی بازار سرمایه باعث 
نه رشد. حتی مطالعات  بی ثباتی شده است، 
این  به  پول  بین المللی  صندوق  اقتصاددانان 
یکی  که  مقاله ای  است.  رسیده  نتیجه گیری 
صندوق  ارشد  اقتصاددان  آن  نویسندگان  از 
بین المللی پول است نتیجه گرفت که هنگامی 
که سایر عوامل در نظر گرفته می شود، دشوار 

بتوان ارتباط معناداری بین درهم آمیزی مالی 
ناگهانی  توقف  کرد.  پیدا  اقتصادی  رشد  و 
ویران گر  می تواند  سرمایه  ورودی  جریان 
سیاست های  که  بود  آن  نکته  دومین  باشد. 
روشن  هستند.  صرف  اشتباهات  نولیبرالی 
ایدئولوگ های نولیبرال و صاحبان  است که 
پیش  را  سیاست هایی  وال استریت  در  منافع 
می برند که کشورهای بدهکار آسیب می بینند 
از  مالی  منابع  تامین کنندگان  که  حالی  در 
تنها  این  می برد.  سود  مالی  آزادسازی 
چپ گرایان رادیکال نیستند که چنین موضعی 

دارند. ]۱۷[

توافق  پذیرش  از  ناگزیر  که  در کشورهایی 
انباشت  واشنگتنی شدند آنچه رخ داد فرایند 
که  مفهومی  ـ  بود  مالکیت  سلب  طریق  از 
دیوید هاروی مطرح کرد. این فرایندی است 
از  کارگران  حقوق  و  دارایی ها  آن  طی  که 
خصوصی سازی  وی،  می شود.  سلب  آن ها 
و  آموزش،  و  بهداشتی،  مراقبت های  آب، 
کاالهایی را در نظر دارد که حقوق عمومی 
در  کاالها  این  فروش  باشند.  باید  یا  بوده اند 
بازارهای خصوصی سلب مالکیت از کسانی 
است که استطاعت مالی برای پرداخت آنچه 
مربوط  اصطالح  این  ندارند.  است  حق شان 
به آنچه می شود که پس از بحران های مالی 
اقتصادی  راهبری  نهادهای  است.  داده  رخ 
تعدیل  برنامه های  جهان  سطح  در  دولتی 
تحمیل کرده اند که  ساختاری و شرایطی را 
از  عمومی،  کاالهای  خصوصی سازی  در 
طریق بازپرداخت بدهی و کاهش دارایی های 
مالکیت  سلب  مردم  از  دولتی،  عام المنفعه 
نفع  به  محلی  اقتصاد  آزادسازی  و  می شود 
داخلی  نخبگان  و  خارجی  سرمایه گذاران 

است.

وقتی امریکا در سال ۲۰۰۷ گرفتار مشکل 
شد، واشنگتن به جای درمان سخت گیرانه ای 
که به دیگران پیشنهاد می دهد و تحمیل می کند، 
نهادهای مالی را نجات داد. در عوض، این 
کشور نرخ های بهره را پایین آورد و آنانی 
را که مسئول بحران بودند نجات داد. عالوه 
بر این، بعد از چند دهه انتقاد از ساختارها و 
بانکی غیرپیچیده و سرمایه داری  روش های 
ایاالت  مالی  نظام  سوم،  جهان  خویشاوندی 
است.  صالحیت  فاقد  که  داد  نشان  متحده 
نشان داده شد  که پیچیدگی فرضی مدل های 
بی ارزش  قدر  این  بانکی  ریسک  ارزیابی 
وام های  بازار  در  آشکارشده  تقلب  است. 
از موارد مشابه  بسیار گسترده تر  پرریسک 
در کشورهای درحال توسعه بود. خزانه داری 
ارزش  دهد  اجازه  که  آن  جای  به  امریکا 
در  را  خود  تعادلی  سطح  مالی  دارایی های 
را  کارتلی  کوشید  بیابند،  شفاف  بازارهای 
به  ممانعت  فرایند  این  از  که  دهد  سازمان 
عمل آورد و   به بازار مسکن رشد ببخشد 

وام ها  بر  مبتنی  بهادار  اوراق  سقوط  از  و 
این  اعظم  بخش  کند.  جلوگیری  بدهی ها  و 
به  امریکا  خزانه داری  آنچه  با  سیاست ها 
دیگران توصیه کرده است در تضاد است. 
همچنان که مارتین ولف نوشت »دیگر مردم 
به سخنان مقامات امریکا که با چهره ای حق 
می گویند  آزاد   بازار  مزایای  از  جانب  به 
البته، کشورهایی  داد.«]۱۸[  نخواهند  گوش 
بدهی  سنگین  بار  با  جنوبی  افریقای  مانند 
امبکی  دولت  که  نولیبرالی  سیاست های  و 
پذیرفته رها شدند، در حالی که امریکا خود 

سیاست های متفاوتی را دنبال می کند.

از  دعوت  برای  غرب  رهبران  فشار 
برای  درحال توسعه  قدرتمندتر  کشورهای 
داشتن حق رای بیش تر و اعمال قدرت بیشتر 
پیامدهای  از  نهادهای برتن وودز، یکی  در 
از  که  ذی نفعی  گروه های  سیاست  افشای 
تا  است.   می بردند  سود  واشنگتنی  توافق 
سال ۲۰۰۷، وقتی کشورهای درحال توسعه 
مسئولیت سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را 
بسیار  آن ها  از  بسیاری  و  گرفتند  برعهده 
اقتصادهای ثروتمندتر که مدتی  از  سریع تر 
رشد  بودند  چیره  نظام هایشان  بر  طوالنی 
مانند  شد  شنیده  چیز هایی  رفته رفته  یافتند، 
آنچه مروین کینک، مدیر بانک انگلستان گفت 
اصالحات  بدون  پول  بین الملی  صندوق  که 
بنیادی »به ورطه ی زوال می افتد«.]۱۹[ و 
این که  کشورهای توسعه یافته با ۱۵ درصد 
جمعیت جهان دارای ۶۰ درصد حق رای در 
صندوق  بین المللی پول و بانک جهانی هستند 
شاید سرانجام دیگر به نفع خودشان هم نباشد.

برای  پیشنهادهایی  سیاسی،  جبهه ی  در 
است.  شده  ارائه  هشت  گروه  گسترش  
فایننشال  ارشد  مقاله نویس  استفنز،  فیلیپ 
افزودن  با   ۱۳ گروه  به  آن  گسترش  تایمز، 
به  جنوبی  افریقای  برزیل،  هند،  کشورهای 
همراه مکزیک و چین را ارائه کرده است.
نظر  اساس  بر  گسترشی  چنین  ایده ی   ]۲۰[
رابرت زولیک رییس بانک جهانی است که 
می شوند  دعوت  کشورها  این  آن  اساس  بر 
احتماالً  شوند.  مسئول«  ذی نفعانی  »تا 
طبقه ی  جهانی  اقتصاد  مجدد  سازمان دهی 
سرمایه دار فراملی فراگیرتری با درهم تنیدگی 
جهانی مالکیت پدید آورد که مهم ترین نشانه ی 
آن از صندوق های سرمایه گذاری دولتی است 
اما متداول ترین آن از طریق تنوع بخشی به 
مالکیت در مقیاس جهانی و افزایش کنش ـ 

واکنش بین نخبگان است.]۲۱[

از  نارضایتی  سبب  به  حال،  عین  در 
نابرابری ها و برتری طلبی فزاینده ی سرمایه ی 
برای  محلی  جنبش هایی  خارجی،  و  داخلی 
تغییر بنیادی و آگاهی از طریق همایش هایی 
اساس  بر  که  جهانی  اجتماعی  مجمع  مانند 
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شده  پدیدار  است  ممکن  دیگر  جهانی  آن 
است. فشارهای متضادی بر روی دولت های 
جنوب وجود دارد، از سرمایه داران داخلی، 
می آورند  فشار  پایین  از  که  توده هایی  از  و 
که  بین المللی  سازمان های  و  دولت ها  از  و 
نماینده ی سرمایه ی خارجی هستند و از باال 
حال  در  که  حال  عین  در  می آورند.  فشار 
حاضر انتظار آن است که این دولت ها فارغ 
از هرگونه پیامدی عموماً به قدرت های سنتی 
امپریالیستی بپیوندند، فشار مردمی فزاینده ای 

علیه آن وجود دارد.

مالی گرایی  که  هست  احتمال  این  البته 
تمرکزیافته در شمال همچنان در کشورهای 
نهادهای  دیگر  و  بانک ها  طرق  از  جنوب، 
است(  خارجی  مالکیت  در  عمدتاً  )که  مالی 
رشد کند و سهم بیشتری از مازاد را به خود 
الگوی  این گونه ی  تکرار  دهد.  اختصاص 
این  در  امپریالیستی  مالیه  ی  نفود  تاریخی 
و  جدید  بحران هایی  تردید  بدون  کشورها 
حادتر پدید می آورد و بازهم مردم هستند که 
ایجاد  بدیل،  می کشند.  دوش  بر  را  هزینه ها 
اجتماعی  کنترل  جهت  در  بنیادی  تحولی 
در  آنچه  از  باید  ما  است.  بر روی سرمایه 
برای  آموخته ایم  نولیبرالیسم  با  مخالفت 
مخالفت با مالیه ی پرریسک و چپاول های آن 

استفاده کنیم.

دولت های  برخی  قضیه،  مثبت  سمت  در 
تحول  ترقی خواهانه  جهتی  در  سوم  جهان 
به  برای  تالش  در  مواردی  در  یافته اند، 
چانه زنی  برای  بهتری  شرایط  آوردن  دست 
سرمایه ی محلی، و گاه با دغدغه هایی حقیقی 
نسبت به دستورکاری اجتماعی و اغلب در 
امریکای  در  مختلف.  منافع  میان  تنش  پی 
و  نظامی  حاکمیت  دوره های  از  بعد  التین، 
مرکوسور]۲۲[  نولیبرالی،  سیاست  چیرگی 
تحت رهبری برزیل، سدی در برابر تالش 
آزاد  تجارت  منطقه ی  تشکیل  برای  امریکا 
امریکای  بود.  جنوبی  و  شمالی  امریکای 
التین به مثابه بازاری واحد ششمین اقتصاد 
بزرگ جهان است. این قاره با ۲۶۰ میلیون 
نفر جمعیت و مجموع تولید ناخالص داخلی 
توسعه ی  میایارد دالر،  بر چهار هزار  بالغ 

چشمگیر ارائه می کند.

بدیل بولیواری برای امریکای التین]۲۳[ که 
رادیکال تر است، نه تنها همبستگی منطقه ای 
و  هدف ها  اساس  بر  اجتماعی  تحول  بلکه 
آرمان های سوسیالیستی را مطرح می سازد. 
در سال ۲۰۰۷ مرکوسور و کشورهای گروه 
ارائه ی  منظور  به  را  جنوب«  »بانک  آلبا 
پیشنهاد  توسعه  برای  بدیلی  مالی  ابزار 
اختیارات  و  تفکر  کلی  طور  به  که  کردند 
از  برخی  می کرد.  رد  را  متحده  ایاالت 
کشورهای عضو از صندوق بین المللی پول 

بانک جنوب  بانک جهانی خارج شده اند.  و 
دارد  فعالیت  رای  یک  کشور  هر  برمبنای 
ونزوئالیی  بانک  اولویت های  برمبنای  و 
مالکیت  از  اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعه ی 
تعاونی و جمعی پشتیبانی می کند و نرخ های 
بهره ی کم تر از بازار به موسسات عمومی و 
اجتماعی ارائه می کند. این بانک با سرمایه ی 
جدی  چالشی  دالر،  میلیارد  هفت  پیشنهادی 
امریکا  که  وودز  برتن  نهادهای  برابر  در 
کنترل آن را دارد و بانک بین امریکایی]۲۴[ 

که در چیرگی نولیبرال هاست ایجاد می کند.

با روی کار آمدن دولت های چپ گرا تغییرات 
در  است.  بوده  تماشایی  منطقه  این  در 
۲۰۰۵، امریکای التین ۸۰ درصد وام های 
پرداخت نشده ی صندوق بین الملی پول را در 
منطقه  این  استقراض  امروز  داشت.  اختیار 
صندوق  جهانی  وام های  سبد  مجموع  از 
است.  درصد  یک  از  کم تر  پول  بین المللی 
نظام  از  جنوب، صحبت  بانک  موازات  به 
پولی منطقه ای در میان است که بر اساس آن 
پول های محلی  با  بتوان  تجارت دوجانبه را 
انجام داد و هدف این است که در نهایت پول 

مشترکی برای منطقه خلق کند.

فشار  جنوب  بانک  به  اجتماعی  جنبش های 
پیش  در  مردمی تر  رویکری  که   می آورند 
گیرد، تامین مالی زیرساختارهای کالن )بر 
سوخت های  شامل  که  را  برزیل(  فشار  اثر 
کشت  از  ترتیب  بدین  است  و  کشاورزی 
گذارد  کنار  می کند،  حمایت  تک محصولی 
زیرساختارهای  مالی  تامین  به  مقابل  در  و 
محلی برای پشتیانی از خودکفایی محلی غذا 
و انرژی و تولید داروهای ژنریک بپردازد 
و عضویت در بانک را به سایر کشورهای 
جنوب گسترش دهد. چنین شکل بندی هایی ـ 
که همواره آمیزه ای از عناصر تحول طلبانه 
لحظه ی  نشان گر  ـ  است  اصالح طلبانه  و 
توافق  شکست های  است.  مهمی  تاریخی 
بدیل  کانون های  قدرت  افزایش  و  واشنگتنی 
راست  خواه  و  چپ گرایان  خواه  قدرت، 
اقتصاد  به  جدیدی  شکل   ملی،  توسعه گرای 
سیاسی جهانی می دهد. عالوه بر این، ضعف 
شدید دالر امریکا عامل مهمی است ـ قدرت 
قبلی آن، هم پیامد و هم یکی از عوامل قدرت 

امریکا بود.

ما اکنون شاهد از دست رفتن چیزی هستیم 
مفرط«  »امتیاز  زمانی  دوگل  شارل  که 
امریکا نامید که ناشی از نقش این کشور به 
است. جرج  بوده  بین المللی  پول  ناشر  مثابه 
مجمع  در   ۲۰۰۸ ژانویه ی  در  سوروس، 
اساساً  »این  گفت:  چنین  جهانی  اقتصاد 
اعتباری  گسترش  ساله  ی   ۶۰ دوره ی  پایان 
ذخیره  پول  مثابه  به  دالر  برمبنای  مستمر 
است.«]۲۵[ کسری های جاری مفرط و بیش 

از اندازه ی امریکا و گسترش دالر در اختیار 
خارجیان، مزیت این کشور در استقراض به 
جایی  تا  امر  این  است.  کرده  قطع  را  دالر 
پیش رفته است که که خلق پول و کاهش نرخ 
بهره ای که فدرال رزرو برای مقابله با سقوط 
مالی دنبال کرده است ارزش پول این کشور 
را پایین آورده و روی گردانی بیشتر از دالر 

را تشویق کرده است.

آن  رغم  به  دالر،  جدی  سقوط  به  توجه  با 
که در کوتاه مدت به راحتی نمی توان این پول 
آزاد  سقوط  از  هراس  ساخت،  جایگزین  را 
حدود  اکنون  که  حالی  در  دارد.  وجود  آن 
و  یورو  به  جهان  پولی  ذخایر  یک چهارم 
دو سوم آن به دالر امریکا نگه داری می شود، 
دارد  وجود  معتبر  منابع  از  پیش بینی هایی 
که  بر اساس آن طی یک دهه ی آینده یورو 
می تواند پول ذخیره ی مهم تری از دالر شود. 
در  فزاینده  تورم  پایه ی  بر  پیش بینی ها  این 
جاری  حساب  عظیم  کسرس  متحده،  ایاالت 
امپراتورانه   بلندپروازی های  هزینه های  آن، 
و مدل های شبیه سازی است که اقتصاددانان 
وضعیت  البته،  کرده اند.]۲۶[  طراحی  مهم 
وخیم تر  جا  همه  در  همچنان  اقتصادی 
اروپا  مقاله  این  نگارش  هنگام  در  می شود؛ 
با مشکالت اقتصادی حادی مواجه می شود و 
افتی در »اقتصادهای نوظهور« وجود دارد 
از  بزرگ تر  است  بحرانی  نشان دهنده ی  که 
تقویت  تجدید  است.  شده  تایید  تاکنون  آنچه 
در  بیشتر  مسایل  از  بازتابی  می تواند  دالر 
ایاالت  اقتصاد  بهبود  تا  باشد  دیگر  جاهای 

متحده.

گسترش  انگل وار  شکلی  به  مالی  سرمایه ی 
در  جنوب  توده های  نه تنها  است.  یافته 
مرارت اند که حال به کارگران در کشورهای 
ثروتمند نیز گفته می شود که آنان باید بانک ها 
و دیگر نهادهای مالی )شان( را نجات دهند. 
عنصر طبقاتی این مدل در توزیع مجدد درآمد 
همچنان که  می شود.  روشن  بیشتر  هرچه 
چندقطبی تر  بین المللی  سیاسی  اقتصاد 
می شود، هژمونی امریکا، عالوه بر مسئله ی 
دالر، به طور فزاینده در برابر توان آزمایی 

در حوزه هایی دیگر قرار می گیرد.

بحران سوم: کانون های جدید قدرت

و جهانی  تاریخی  پدیده ی  به  بیشتر  بگذارید 
رشد بازیگران اقتصادی و سیاسی غیرغربی 
نخستین  برای  سال ۲۰۰۶،  در  کنیم.  توجه 
بار، بازارهای نوظهور مسئول بیش از ۵۰ 
درصد تولید جهانی بودند. اگر آنها همچنان 
کنند،  رشد  داشته اند  تاکنون  که  نرخ هایی  با 
قرن  اواسط  که  می دهد  نشان  پیش بینی ها 
حاضر جهان بسیار متفاوتی خواهیم داشت. 
انتظار دارم که رشد آنها به همان اهمیت رشد 
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آلمان، روسیه و ژاپن در اواخر قرن نوزدهم 
باشد. مطالعه ی شرکت »پرایس واترهاوس 
کوپرز«]۲۷[ در سال ۲۰۰۶ پیش بینی کرده 
برمبنای  چین  اقتصاد   ۲۰۵۰ سال  در  که 
دالر، تقریباً به همان بزرگی اقتصاد امریکا 
جهانی  بزرگ  اقتصاد  سومین  هند  و  باشد 
»گلدمن  پژوهشگران  بعد  سال  یک  شود. 
ساکس« پیش بینی کردند که در سال ۲۰۲۷ 
چین امریکا را پشت سر گذارد و قبل از سال 
۲۰۵۰ اقتصاد هند بزرگ تر از امریکا شود. 
بانکداران سرمایه گذاری پیش بینی می کنند که 
در سال ۲۰۵۰ برزیل به بزرگی ژاپن باشد 
و اقتصادهای اندونزی و مکزیک از ایاالت 

متحده و آلمان بزرگ تر شوند.

کوپرز«  »پرایس واترهاوس  پژوهشگران 
پیش بینی می کنند که گروه کشورهای برزیل، 
و  روسیه  مکزیک،  اندونزی،  هند،  چین، 
ترکیه از گروه هفت کنونی حدود ۲۵ درصد 
بزرگ تر شوند و محرک رشد اقتصاد جهانی 
این  درباره ی جزئیات  تفکری  هر  با  باشند. 
پیش بینی ها، تردیدی نیست که تغییرات مهمی 
ملی  دولت های  اقتصاد  نسبی  جایگاه  در 
قدرت های  این  که  نقشی  است.  جریان  در 
اقتصادی جدید در اقتصاد سیاسی بین المللی 
به  یافت.  اهمیت خواهد  به شدت  ایفا می کنند 
که  دست  آن  از  فزاینده  مالی گرایی  سبب 
اکنون امریکا را در برگرفته این مسئله که آیا 
آنها گرفتار بحران های تازه ای می شوند نیز 
آسیب پذیری  و  مالی گرایی  بود.  خواهد  مهم 
بیشتر وابستگی های جدیدی خلق می کند و از 
این رو احتماالت جدیدی برای بحران جهانی 

پدید می آورد.

این  پوشید.  چشم  نمی توان  چین  اهمیت  بر 
بخش هایی  در  پیشرفت هایی  تاکنون  کشور 
هو  مثال،  برای  است.  داشته  جهان  از 
با ۴۸ رهبر  اخیر  نشست  در  جین تائو]۲۸[ 
را  قاره  به  دوبرابر  کمک  قول  افریقایی 
و  می بخشد  را  کشور   ۳۳ بدهی های  داد، 
اضطراری  اعتبار  و  وام  دالر  میلیارد  پنج 
ارائه می کند. رییس جمهور چین همچنین به 
نحو  به  که  است  کرده  سفر  التین  امریکای 
به چین معطوف  تجارت خود را  فزاینده ای 
مانند  آسیا،  در  تحوالت  سایر  است.  ساخته 
حرکت وزرای دارایی منطقه در جهت خلق 
پول مشترک نیز پیامدهای مهمی روی دالر 

خواهد داشت.

در خود آسیا تحوالت مهمی در جریان است. 
چنین  پالیسی«  »فارین  در  جدیدی  مقاله ی 
آغاز می کند: »آسیای شمالی در گذار است. 
موازنه ی  امریکا،  چیرگی  سال   ۶۰ از  پس 
قدرت در منطقه تغییر می کند. ایاالت متحده 
افول نسبی است، چین صعود می کند و  در 
ژاپن و کره وضعیتی نوسانی دارند. پیامدهای 

این امر برای امریکا بسیار است«]۲۹[ آنچه 
احترام  برمبنای  شده  نامیده  پکن«  »توافق 
به  دوجانبه  اقتصادی  مزایای  و  حاکمیت  به 
واشنگتنی  نسخه ی  برابر  در  بدیلی  عنوان 
با  »آزاد«  بازار  و  دمکراسی  گسترش 
اقتصادی،  تهدیدهای  و  کروز  موشک های 
مقبولیت می یابد. عالوه بر این، چین قدرتی 
را  خود  کارگر  طبقه ی  که  است  استثمارگر 
سرمایه داری  اقتصاد  چین  می کند.  سرکوب 
فرزندان  آن  در  که  است  گذاری  حال  در 
شکست  نتیجه ی  در  حزب  ارشد  مقامات 
خود  آن  از  را  اجتماعی  ثروت  سوسیالیسم 

کرده اند.

دولتی  قدرت های  این  که  نیست  این  مسئله 
که  است  آن  بلکه  هستند  مترقی  نوظهور 
جهانی چندقطبی فضایی برای سایر کشورها 
امریکا  هژمونی  وقتی  که  می آورد  پدید 
بی چون وچرا باشد فاقد آن هستند. آنچه کان 
هالی نان »کنسرسیوم منافع«]۳۰[ می نامد در 
حال پیدایی است. حرکت در جهت مشارکت 
میان چین، هند و روسیه، در صورت تحقق، 
می تواند قدرت جهانی را از واشنگتن جابجا 
کند. روسیه فروشنده ی سیستم های پیشرفته ی 
مورد  در  و  است  چین  و  هند  به  نظامی 
انرژی با آنها همکاری می کند. دانیل درزنر 
در »فارین افیرز« می نویسد انتشار تشکیل 
اتحادیه در مورد روابط خارجی توصیف گر 
»ائتالفی شک برانگیز« است که شامل طیفی 
از دولت ها از آرژانتین تا پاکستان و نیجریه 
و تجدید حیات جنبش غیرمتعهدها در حرکتی 
تجدید  مبنای  بر  که  می شود  ضدامریکایی 
همگرایی صورت می پذیرد.]۳۱[ پس ممکن 
آن  در  که  شویم  دوره ای  وارد  ما  که  است 
فضای بیشتری برای مانور دولت های مترقی 

وجود داشته باشد.

دسترسی  ضرورت  هند،  و  چین  مورد  در 
سازمان  تشکیل  عوامل  از  یکی  انرژی  به 
همکاری شانگهای]۳۲[ است که در ۲۰۰۱ 
شروع به کار کرد. این سازمان شامل چین، 
روسیه و دولت های ازبکستان، ترکمنستان و 
قرقیزستان است. هند به این سازمان پیوسته 
و ایران، پاکستان، مغولستان و افغانستان به 
)ایاالت  هستند.  آن  در  ناظر  عضو  عنوان 
است.(  نپذیرفته  را  ناظر  عضویت  متحده 
از  باید  امریکا  که  کرده  اعالم  سازمان  این 
رقیبی  مقام  در  و  شود  خارج  خاورمیانه 
حالی  در  می شود.]۳۳[  پدیدار  ناتو  برای 
که کشوری مانند هند در تمامی جبهه ها در 
این کشور ده ها  بازی جهانی حضور دارد، 
میلیارد منافع نفتی و گازی در ایران دارد. 
چنین اقداماتی که ناشی از نیاز به عرضه ی 
نظامی  عملیات  چشم انداز  بر  است،  انرژی 
پایگاه های  آینده ی  و  ایران  علیه  امریکا 
نظامی امریکا در ترکمنستان، قرقیزستان و 

آذربایجان تاثیرگذار است. چین که با گذشت 
چند سال بزرگ ترین مصرف کننده ی انرژی 
در جهان خواهد شد، به طور روزافزونی در 
انرژی و در حقیقت  جست وجوی عرضه ی 
سایر کاالها در تمامی کره ی خاکی فعال شده 

است.

نیز  نفتی  جدید  خواهر«  »هفت  ظهور 
خواهد  هفت  اصطالح  است.  جریان  در 
هفت  توصیف  در  ماتئی]۳۴[  انریکو  را 
از  بعد  که  انگلیسی  ـ  امریکایی  شرکت 
را  خاورمیانه  نفتی  منابع  جهانی  دوم  جنگ 
امروز  بود.  کرده  وضع  داشتند  کنترل  در 
داچ  »رویال  موبیل«،]۳۵[  »اکسون 
منابع  این  که  نیستند  دیگران  و  شل«]۳۶[ 
را تحت کنترل دارند بلکه »گازپروم«]۳۷[ 
شرکت  چین،  نفت  ملی  شرکت  روسیه، 
»پتروبراس«]۳۸[  ونزوئال،  دولتی  نفت 
و  سعودی  »آرامکو«ی]۳۹[  برزیل، 
تولید کننده ی  هفت  مالزی  »پتروناس«]۴۰[ 
احتماالً  منابع  ملی کردن  هستند.  غول پیکر 
افزایش  را  دولتی  شرکت های  این  اهمیت 
دولتی  شرکت های  این  که  حالی  در  می دهد 
برای  را  امریکایی  ـ  انگلیسی  شرکت های 
تامین امتیازات بیشتر تحت فشار می گذارند. 
البته سیاست این هفت خواهر متفاوت است، 
سعودی ها که از همه قدرتمندترند متحد وفادار 
امریکا هستند. نفت ونزوئال در کنترل دولت 
به  را  کشور  می کند  تالش  که  است  چاوز 
سمت سوسیالیسم قرن بیست ویکم هدایت کند 
اکوداور،  در  جدید  ملی کردن های  مانند  که، 
پرو و بولیوی، تحول مهمی است. تصاحب 
نماد دوباره از خوب  گازپروم توسط پوتین 

برخاستن خرس روسی است.

بحران چهارم: منابع و پایداری

آخرین و شاید بزرگ ترین بحران دسترسی 
به منابع حیاتی مانند نفت، غذا و آب و توزیع 
است. پایداری حیات انسان به سادگی با رشد 
سرمایه داری که ذاتاً منابع را به هدر می دهد 

سازگار نیست.

کتاب »چشم انداز انرژی جهانی« که آژانس 
بین المللی انرژی منتشر ساخته به ما می گوید 
)پس   ۲۰۰۵ با  مقایسه  در   ۲۰۳۰ در  که 
بهره وری(  بهبود  به  مربوط  تعدیالت  از 
و  است  نیاز  بیشتر  انرژی  درصد   ۵۰ به 
کشورهای  از  تقاضا  افزایش  این  سه چهارم 
هند  و  چین  و  می شود  ناشی  درحال توسعه 
پدید  را  تقاضا  افزایش  درصد  به تنهایی ۴۵ 
 ،۲۰۱۵ از  بعد  می رود  انتظار  می آورند. 
دی اکسید  منتشرکننده ی  بزرگ ترین  چین 
کربن باشد و امریکا را پشت سر گذارد، در 
پی این ها هند سومین منتشرکننده ی دی اکسید 
می دهد  نشان  مطالعات  )سایر  است.  کرین 
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در  را  سهم  بزرگ ترین  هم اکنون  چین  که 
گازهای گلخانه ای دارد.(

وجود  این جا  در  مهم  سیاسی  مسئله ی  دو 
دارد. نخست آنکه امریکا و دیگر کشورهای 
ثروتمند مدت زمان درازی سهم اصلی منابع 
جهان را مصرف کرده اند. عدالت اجتماعی 
مستلزم آن است که نه تنها کشورهای درحال 
از  آتی  بهره برداری  سهمیه بندی  به  توسعه 
بلکه  کنند  کمک  تجدیدناپذیر  انرژی های 
از حد مصرف  بیش  تاکنون  آن هایی هم که 
از  متناسب  سهم  از  بیش  چیزی  کرده اند 
هزینه ی چنین گذاری را بر دوش کشند. دوم، 
وجود  باید  انسانی  توسعه ی  جدید  الگوهای 
نگرانی های  آن  پیش فرض  که  باشد  داشته 
و  است  اجتماعی  عدالت  نیز  و  بوم شناختی 
کار  در  را  اصلی  جایگاهی  باید  موارد  این 
هیئت های بین المللی داشته باشند که ظاهراً تنها 
یک ششم  است.  تروریسم  آن ها  مهم  نگرانی 
انرژی بر  زندگی  شیوه ی  از  زمین  جمعیت 
استفاده می کنند. با افزایش شمار آنان که از 
مسایل  می گیرند،  الهام  مصرف  الگوی  این 
امریکایی  رویای  شد.  خواهد  بییشتر  سیاره 
ناپایدار خواهد شد.  نهایت  پرهزینه تر و در 
قابل دوام  کنونی  مصرف  و  تولید  الگوهای 
نیست. نه تنها میلیاردها انسان هستند که از 
بلکه  نمی برند  سودی  جهانی  سرمایه داری 
آنان که سود می برند نیز بر فشار روی منابع 

این سیاره می افزایند.

این کره ی  امروز یک چهارم مرگ ومیر در 
خاکی پیوندی با عوامل زیست محیطی دارد 
پیش تر  که  هستند  فقیرانی  قربانیان  اغلب  و 
به  عدم دسترسی  و  سوءتغذیه  سبب  به 
بودند.  شده  آسیب پذیر  بهداشتی  مراقبت های 
با استمرار رشد قیمت مواد غذایی، احتماالً 
سوءتغذیه مسئله ی حادتری خواهد شد. ۷۵ 
درصد مردم فقیر جهان روستانشین هستند و 
بخش اعظم آن ها وابسته به کشاورزی اند. از 
آنجا که زندگی آن ها دشوار است، مهاجرت 
درحال توسعه  جهان  شهرهای  به  گسترده ای 
در  اکنون  نفر  میلیارد  یک  دارد.  وجود 
زاغه های این شهرهای درحال رشد زندگی 
می کنند که در آن با زباله گردی یا با حضوری 
دوره گرد،  فروشندگان  عنوان  به  حاشیه ای 
امرار معاش می کنند. کشت شناسان می گویند 
که تقریباً تمامی کشورها خاک، آب و منابع 
تهیه ی خوراک کافی  جوی کافی به منظور 
برای تامین تغذیه ی کافی مردم دارند. اما این 
پشتیبانی  و  ارضی جدی  مستلزم اصالحات 
کم تر  در  است.]۴۱[  آن  از  مالی  و  فنی 
می رود.  کار  به  سیاست هایی  چنین  جاهایی 
گفته می شود عدم امنیت غذایی تقریباً نیمی از 

انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

کشورهایی  شاهد  امیدبخش تر،  جنبه ی  در 

هستیم که تاکید بانک جهانی در عدم پرداخت 
ماالوی  نمی پذیرند.  را  کشاورزی  به  یارانه 
که سال ها در آستانه ی قحطی بود، در برابر 
غذایی  کمک های  به  نیازمند  میلیون  پنج 
ذرت  فاجعه بار  برداشت  از  بعد  اضطراری 
در سال ۲۰۰۵، تصمیم گرفت به کشاورزان 
فقیر یارانه بدهد و به زودی به سبب کمکی 
صدها  صادرکننده ی  داد  کشاورزان  به  که 
به شدت  درآمدهایش  و  شد  ذرت  تن  هزار 
افزایش یافت. ایاالت متحده در حالی که قادر 
از مازاد  ناشی  ارائه ی کمک های غذایی  به 
یارانه های عظیم  با  کشاورزی اش است )که 
رشد  امریکایی  کشاورزان  به  فدرال  دولت 
کرده است( کمک به کشاورزان کشورهای 
فقیر را رد می کند. حتی تاکید می کند که که 
آنها از بازار آزاد پیروی کنند، این کشور با 
به  ارزان   یا  رایگان  قیمت شکنی صادرات 
جهان  کشاورزان  رقابت  توان  کشورها  این 

سومی را تقلیل می دهد.

تولید  برای  ذرت  از  فزاینده ای  استفاده ی 
وسوخت  تولید  برای  سویا  دانه ی  و  متانول 
دیزل وجود دارد و عالوه بر آن تمایل شمار 
گوشت  مصرف  به  تازه مرفهان  از  کثیری 
افزایش یافته است. به شکل روزافزونی از 
غالت برای خوراک حیوانات استفاده می شود 
که  کالری  میانگین  مثال،  برای  مردم.  نه 
چینی های از مصرف گوشت دریافت کرده اند 
با  و  است  شده  دوبرابر  تاکنون   ۱۹۹۰ از 
توجه به این که برای تولید یک پوند گوشت 
پوند  صدها  گاو  گوشت  پوند  دو  و  گوسفند 
تقاضایی،  چنین  رشد  شود  تولید  باید  غالت 
عواقبی برای کسانی دارد که محصول اصلی 
حیات شان بیش از حد گران است تا بقای شان 
امکان پذیر شود. شاخص قیمت مواد غذایی 
است  کرده  محاسبه  اکونومیست  مجله ی  که 
داشت  رشد  درصد   ۳۰ معادل   ۲۰۰۷ در 
در  کرد.  رشد  آن  از  بیش   ۲۰۰۸ در  و 
متحد  ملل  سازمان  غذایی  برنامه ی  حقیقت، 
فوق العاده ای در ۲۳  درخواست اضطراری 
دولت ها  از  که  کرد  منتشر   ۲۰۰۸ مارس 
می خواست کمک های جمعی خود را دست کم 
هزینه ی  مالی  تامین  برای  دالر  نیم میلیارد 
بیشتر تغذیه ی ۷۳ میلیون نفر در نزدیک به 
۸۰ کشور افزایش دهند. آنها متوجه شدند که 
هزینه های  روی  نفت  قیمت  افزایش  اثر  بر 
حمل ونقل در تنها سه هفته هزینه های غذایی 
حدود ۲۰ درصد جهش داشت. قیمت گندم با 
کرد.  پیدا  درصد رشد  ساالنه ۸۰�۹۰  نرخ 
 ۳۰  ۲۰۰۸ مارس  اواخر  در  برنج  قیمت 
درصد جهش داشت و از آغاز سال در کم تر 
از سه ماه دوبرابر شده است و اعتراضاتی 
میان فقرا در برخی کشورهای آسیایی که در 

آنها برنج غذای اصلی شان است پدید آورد.

غذایی  امریکایی  رژیم  آنچه  حال،  عین  در 

خالص،  سفید  آرد  یعنی  می شود،  نامیده 
حیوانات  روغن  و  ذرت،  کننده های  شیرین 
مردم  از  بسیاری  برای  ذرت  خوراک  با 
می شود.  سنتی  رژیم های  جایگزین  جهان 
و  می شود  چاقی  موجب  تصفیه شده  شکر 
غذاهای  پیچیده ی  غذایی  مواد  جایگزینی  با 
می کند.  ایجاد  دیابت  مانند  امراضی  سنتی 
انگیزه ی مهارناشده ی کسب سود سالمتی را 
که مصر ف کنندگان  همچنان  و  می کند  نابود 
را با غذاهای ناسالم و تقلبی مسموم می کند 
هزینه های پزشکی را به شدت افزایش می دهد 
به  بحران  گسترده ی  حوزه های  این  تمامی 
در  سرمایه داران  طبیعی  فعالیت های  سبب 
نظامی است که حق کسب سود در عمل با 
هر پیامدی را می پذیرد. رسانه های گروهی 
از  مردم  می کوشند  همواره  سیاسی  نظام  و 
سیستمی  اولویت های  این  که  سنگینی  بار 

تحمیل می کند آگاه نشوند.
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در  بحران  حوزه ی  چهار  بر  گفته هایم  در 
بحران  کرده ام:  تاکید  معاصر  جهانی  نظام 
مالی، کاهش قدرت نسبی امریکا، رشد سایر 
و  منابع  تهی سازی  و  انباشت،  کانون های 
همچنان  امریکا  راهبرد  بوم شناختی.  بحران 
نفت  کنترل  برای  نظامی  قدرت  دنبال کردن 
به  عقاب  بال  دیگر  است.  منابع  سایر  و 
اتکا  مالی  تمهیدات  طریق  از  مازاد  کسب 
دارد اما این راهبرد تاکتیک  هایش را روشن 
نمی سازد. این راهبرد همچنین در پی اجرای 
رژیم های  با  حمایتی  انحصاری  رانت های 
از  حمایت  برای  مجوز  و  ساخت  پروانه ی 
نامحسوس  دارایی های  بر  مالکیت  حقوق 
»بیگ فارما«  تا  »مایکروسافت«  از  است، 
است.  انسان  ژن  بر  مالکیت  مدعی  که 
محصورکردن  و  مالکیت  حقوق  گسترش 
امور همگانی امری است که کشورهای در 
حال توسعه که هزینه های سرسام آوری بابت 
مجوزها می پردازند و مجاز به بهره برداری 
از چیزی که در گذشته میراث مشترک دانش 
تلقی می شد نیستند باید با آن مخالفت کنند )و 

مخالفت می کنند(.

مالیه ی  است  الزم  که  همان طور  درست 
پرریسک محدود و به لحاظ اجتماعی مهار 
پیشرفت  تا  شود  آزاد  باید  نیز  علم  شود، 
فن آوری به طور مصنوعی محدود نشود و 
نتوان درخواست رانت های انحصاری کرد. 
راهبردهای  درحال توسعه،  کشورهای  برای 
هر دو جناح عقاب امپراتوری امریکا آشکار 

شده است.

توافق واشنگتنی اعتبار خود را از دست داده 
و هرچند آسیب هایی که به بار آورده استمرار 
دارد، نتوانسته هدف های واشنگتن را تحقق 
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دست از خوش باوری ها باید برداشت 
تقسیم ایران استراتژی امریکاست!

گلوبال ریسرچ 
گزینش و ترجمه رضا نافعی

 این نوشتار نخستین بار در ۲۰۱۱ در مجله 
ایتالیائی  ” ژورنال  اویراسیا ” منتشر شد.

ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی  
اساسی کشورهای شکست خورده را   قانون 
گذشته  سال  بیست  در  ولی  کرد.  دیگرگون 
ساختار  بنیادین  تغییر  به  موفق  واشنگتن   
اقتصادی و سیاسی آنها  گردید در نتیجه  این 
تغییر ساختار ها  نه تنها  تقسیم بندی متمرکز 
اندازی   دست  بلکه   کرد  عوض  را  آنها 
خارجی بر ساختار سیاسی و اقتصادی آنها 
 ، سابق  یوگوسالوی  در  ساخت.  قانونی  را 
با  همراه  تغییرات  این  عراق  و  افغانستان 
نظامی   مستمر  و  مستقیم  حضور  و  جنگ 
با چنین پسزمینه ای قانون  صورت گرفت. 
های اساسی تازه  اهمیت ویژه ای یافتند  و 
باز شدن در و دروازه این کشورها  بسوی 

امپراتوری آمریکا قانونی شد.

 قانون اساسی  یک کشور آئینه ای است که 
و  کشور  آن  جغرافیائی  وضع   بازتاباننده  
عموما  متناسب با وضع مرزهای خارجی و 
داخلی آن کشور است. و اگر موضوع را از 
این منظر دقیق تر بنگریم می بینیم که برای 
رسیدن به برخی از هدف های استراتژیک 
می توان از قوانین اساسی سوء استفاده کرد 
و  آنها را تغییر داد. اگر کشورهائی را که با 
آمریکا و همدستانش در جنگ بوده اند دقیق 
تر بنگریم پرسشی برایمان مطرح می گردد 
که از لحاظ ژئو پلییک دارای اهمیت ویژه 
ایست. وقتی به عقب و به جنگ جهانی دوم 
و  رویداد هائی که بالفاصله پس از آن رخ 
دادند  بنگریم، می بینیم که   قوانین  اساسی 
ژاپن و  آلمان ، پس از شکست آنها یا مستقما 
آن  متحدین  نظارت  با  یا  و  آمریکا   بوسیله 
تغیییر داده شده  اند. افزون براین پنتاگون ) 
وزارت دفاع آمریکا( در هر دو کشور پایگاه 
این خود موجب  که  ایجاد کرد  نظامی  های 

نگرانی  رهبری شوروی گشت.

جهت گیری تازه قوانین اساسی ژاپن و آلمان 
بود.  آمریکا  ژئوپلیتیک  عالئق  خدمت  در 
چشمگیری  وضوح  با  بویژه   را  نکته  این 

در قانون اساسی ژاپن می بینیم که نظامیان 
از   ۹ بند  بودند.  طبق  آن  آمریکائی طراح 
قانون اساسی ژاپن ، این کشور اجازه ندارد 
دریائی  یا  هوائی  زمینی،  نظامی   نیروی 
داشته باشد بنا براین حق دفاع از این کشور 
تازه،  اساسی  قانون  این  با  است.  شده  سلب 
با  بتواند  بالقوه  که  قدرتی  بعنوان    ژاپن 
آمریکا  از در رقابت درآید و یا در منطقه 
تبدیل به منشاء  اقیانوس آرام  برای آمریکا 
در  است.  شده  حذف  گردد،  خطر  بالقوه  
بیست سال گذشته  تغییر اهداف ژئو پلیتیک 
تازه  کشورهای  اساسی  قوانین  در  آمریکا  

مغلوب نیز منعکس شده است.

ایجاد یا انهدام ملت ها : برای امپراتوری ها     
دستوریست   اساسی

آمریکا طی  متحده  ایاالت  که  گفت  میتوان   
همپیمانهای  با  همراه  گذشته   سال  بیست 
 ” باصطالح  امر  به  ای جدی  گونه  به  خود 
در  است.  پرداخته   ” تازه  های  ملیت  ایجاد 
محدودۀ  روند های متفاوت ایجاد ملیت تازه 
و  سیاسی  کنترل  تحت  که  کشورهائی  در  
نظامی واشنگتن قرار داشتند قوانین اساسی 
داده شدند.   تغییر  یا  نوشته شدند و  نو  از  یا 
روند ” ایجاد ملیت های نو ”  ناشی از نیتی 
نیست،  نظر  مورد  ملت  بسود  خیرخواهانه 
استراتژیک  برنامه  یک  از  بخشی  بلکه 
امپریالیسم و نقشی است که         کشورها 
راستای   در  شدن”  ایجاد  نو    ” حال  در  ی 
اجرای اهداف  امپریالیسم مجبور به اجرای 
آن هستند.  قوانین اساسی طوری نوشته می 
به  تبدیل  را  کشورها  این  یا  ۱ـ  که:  شوند 
تبدیل  یا عمال  کنند  و  خادم سرسپرده  می 
به مستعمره  می سازند ،۲ـ  یا در ساختار 
مدرن امپریالیسم جهانی  ُحجره ای برای آنها  
در نظر گرفته می شود ،۳ ــ یا این کشورها 
استراتژیک  هدف  به  آمریکا  که  آن  برای 
خود، یعنی دست یابی به سروری جهانی  و 
یا توسعه  آن برسد کمر به خدمتش می بندند.

اما نخست نظام کهن باید منهدم شود یا دست 
کم از بنیادعوض شود تا چیزی تازه بتواند 

مسائل خاورمیانه

جهان  اعظم  بخش  به  وحدت بخشیدن  بخشد. 
در ائتالفی از ناراضیان وجود داشته است. 
اگر دولت های جدی چپ گرا در بسیاری از 
کشورهای جنوب قدرت را در دست بگیرند، 
تجدیدساختار مهمی در اقتصاد سیاسی جهانی 
پدید می آید. اما آنان که اکنون این کشورها را 
اداره می کنند انقالبی نیستند. بسته به آن که 
نخبگان این کشوها در معرض چه فشارهایی 
تشریک  از  گیرند، می توان عناصری  قرار 
انتظار  مساعی، همکاری، و چالش گری را 
افریقای جنوبی مترقی می تواند  داشت. یک 
به شکل دادن به بدیلی در برابر نظام جهانی 
سرمایه داری انگلو امریکایی یاری کند و بر 
کانون های جدید قدرتی که مدعی اند نماینده ی 
گذارد  تاثیر  هستند  جنوب  کشورهای  منافع 
و شاید روزی دولت هایی داشته باشیم که در 

عمل چنین کنند.
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جایش را بگیرد. این باصطالح ” ملت زائی 
” معموال همزمان با ”  ملت زدائی”  آغاز 
برای  پیمانهایش  هم  و  واشنگتن  شود.  می 
اجرای  روند ”ملت زدائی”  سه وسیله بکار 
می گیرند اقتصادی، سیاسی  یا تجاوزنظامی  
یا با بکار گرفتن موسسات و سازمانهای بین 
بانک  مانند  آنهاست  کنترل  تحت  که  المللی 
جهانی یا صندوق بین المللی پول . بعبارت 
نوعی  به   کار  مسیر  این  طول  در   دیگر 

جنگ کشیده می شود

۱-    برای ایجاد فشار

۲-    ایجاد ترس و وحشت

۳-    فروپاشاندن مجموع ساختار اجتماعی

مورد  بندکشیدن کشور  به  ۴-    سرانجام  
نظر در ساختار امپراتوری واشنگتن.

این جنگ ها می توانند به دوصورت وقوع 
این   . سرپوشیده  یا   علنی  شکل  به   : یابند 
سیر تجاوز معموال به شکل سرپوشیده آغاز 
این  در  نظر  مورد  کشور  اگر  و  گردد  می 
گرفته  بکار  دوم  شیوه  نشد  تسلیم  مرحله 
می شود که جنگ آشکار است. ابزار های 
تاکتیکی که پیش از به زانو  درآوردن کشور 
عبارتند  شوند  می  گرفته  بکار  نظر  مورد 
برپا  دادن حریف،  اهریمن جلوه  تحریم،  از 
کردن کارزارهای رسانه ای، منزوی کردن 
اقتصادی،  های  محدودیت  ایجاد  سیاسی، 
داخلی  سیاسی  های  ناآرامی  به  زدن   دامن 
حتی  جنگ  این  در  نظر.  مورد  کشور  در 
از دادن اعتبارمالی  و پشتیبانی نیز بعنوان 

سالح علیه این کشورها استفاده می شود.

Struc� )ررنامه هماهنگ سازی ساختاری 
tural Adjustment Program( برنامه 
المللی پول و بانک  ایست که  صندوق بین 
جهانی  به کشور های مورد نظر تحمیل می 
کنند. طبق این برنامه باید صنایع ملی  و نیز 
است  دولت  مالکیت  در  که  ملی  ثروت  هر 
اجرای  گردد.  واگذار  خصوصی  بخش  به 
به  سابق  فدرال  یوگسالوی  در  برنامه  این 
جنگ داخلی و قومی در آن کشورمنجر شد 
و سرانجام آن کشور را تکه تکه ساخت  و به 
جمهوری های متعدد تقسیم کرد. اگر کشور 
به اجرای   تسلیم نشود و حاضر  مورد نظر 
بسوی  واشنگتن  آنوقت  نگردد،  برنامه  این 

اجرای برنامه ” تغییر رژیم” می رود.

این تغییر رژیم می تواند  به دو شکل صورت 
پذیرد ، یا از طریق ”انقالب های رنگین ”) 
در   ۲۰۰۳ در   ” سرخ  گل  انقالب   ” مثال 
در   ۲۰۰۴ در  پرتغالی  انقالب  گرجستان، 
با حمله  نشد  ازاین طریق  اگر  اوکرائین( و 
ناپذیر  جنگ  اجتناب  نتیجه  نظامی مستقیم. 

رسمی آنست که کشور مورد نظر به تسخیر 
نیروی نظامی  قدرت اشغالگر خارجی  در 
عالقه  خیلی  همدستانش   و  واشنگتن  آید. 
دارند این تسخیر و اشغال خاک یک کشور 
یا دخالت نظامی  دیگر را ” آزاد سازی ”  
نام گذاری کنند.  انسانی”  به دلیل مالحظات 
 ” خارجی  اشغالگر  سربازان  منظر  این  از 
نیروهای صلح ” نامیده می شوند، مثال وقتی 
سربازان  تصرف  به  گوین  هرزه  بوسنی 
خارجی در آمد. نام دیگری که به  این اعمال 
داده  می شود  ” عملیات برای ایجاد ثبات 
نیروهای    ” آن  و سربازان مجری  است   ”
In- ”یین المللی برای حمایت       از امنیت 
 ternational Security Assistance
Force خوانده می شوند. این  نام نیروهای 

ناتو در افغانستان اشغال شده  است.

توسط  کشور  یک  اشغال  از  هدف  واقع  در 
سربازان خارجی  آنست که با عوض کردن 
ساختار آن کشور که ” نوسازی ساختاری” 
یک  به  تبدیل  کشور  این  شود  می  خوانده 
و  مدرن  نوع  از  الحمایه  تحت  یا  مستعمره 
بخشی از امپراتوری جهانی  آمریکا  گردد.

نگاهی به دولت های موقت  و  کشورهای 
” آزاد شده ”

نیروهای  تسخیر  به  کشوری  که  هنگامی 
های  ساختار  آمد  در  همدستانش  و  آمریکا 
کشور  این  اقتصادی  و  حقوقی  سیاسی، 
باصطالح ” آزاد شده ”، ” تغییر داده می شود 
”. کاخ سفید و پنتاگون  در کشورهای اشغال 
شده  کوسوو و عراق دولت موقت یا مدیریت 
موقت ایجاد کردند. ایجاد این  دولت ها در 
واقع شکل مدرنی از مدیریت استعماری در 
مناطق اشغال شده است. لقب” موقت ” که به 
این حکومت ها و مدیریت ها داده می شود 
بسیار گمراه کننده است. چون این دستگاه ها 
که نمونه آن را در سومالی مشاهده می کنیم، 
سالهای متمادی بر این مناطق اشغال شده یا 
مدیریت  مثال  کنند.  می  حکومت  فروپاشیده 
گماشت   کوسوو  بر  ملل  سازمان  که  موقتی 
United Nations Interim Adminis�
tration Mission in Kosovo ) UN�
MIK (  از سال ۱۹۹۹ تا  امروز بر قرار 
تحت  مدت   این  تمام  در  کوسوو   و  است 
 Kosovo که   ست  ناتو  نیروهای  کنترل 

Force  ) KFOR(  نامیده می شود.

اهالی  شرکت  با  حکومتی  که  آن  وجود  با 
کوسوو در آنجا هست ولی این حکومت تحت 
نظارت  )UNMIK (   قرار دارد که حافظ 
منافع واشنگتن و دولت های با نفوذ اتحادیه 
اروپاست. واشنگتن و اتحادیه اروپا توانسته 
اند با کمک این مدیریت نوین استعماری شانه 
رفاه  تامین  برای  که  مسئولیتی  بار  زیر  از 

کنند.  خالی  دارند  شده  تسخیر  مناطق  اهالی 
آمریکا و اروپا در عین حال با کمک همین 
مقامات  ثروت های  سرزمین های اشغالی و 
مواد خام آنها را از طریق خصوصی سازی 
راه    گشودن  طریق  از  و  شوند  می  صاحب 
اشغالی  مناطق  در   ”  ”Liberalization
دست به تاراج اقتصادی و فرهنگی آنها می 

زنند.

در این میان اقتصاد محلی بکلی ویران می 
گردد زیرا فاقد قدرت رقابت با رقبای خارجی 
نیز  مالی  بخش  و  محلی   کشاورزی  است. 
شوند  می  نهاده  فشار  زیر  تمام  خشونت  با 
دوران  مانند  گردند.  می  ضبط  سرانجام  و 
از   ، را  محلی  سنتی  کشاورزی  استعمار، 
طریق واردات  بذر های باصطالح اصالح 
شده ،ویران می سازند ، آبها و اقتصاد آبی  
ودیگر منابعی که  در مالکیت عمومی است 

خصوصی می شود.

حاصل این وضع اسفبار گسترش  گرسنگی، 
جنایت  و  خشونت  تبهکاری،  عمومی،  فقر 

است.

 : در  اساسی  قوانین  طریق  از  استعمار 
یوگوسالوی،عراق و افغانستان

مرکز  در  جدید  اساسی  قانون  تنظیم  و  تهیه 
پروسه نوسازی یک کشور تسخیر شده است. 
DSN  )Desoxyribonuk- هممانطور ک
ژنتیک   مشخصات  نمودار   leinsäure
یک فرد است قانون اساسی یک کشور نیز 
نمودار د. اس. ان.  یعنی مشخصات نمونه 

وار یک کشور است.

این قوانین  بنیادین، پی و پایه اسناد حقوقی 
این  بر  ملی  حقوق  و  اولیه  حقوق  هستند، 
تمام  مرکزی  هسته   ، گشته  استوار  شالوده 
اقتصاد  قوا،  تفکیک  قوانین  دولتی،  قوانین 
اساسی  المللی،  مواضع  بین  مناسبات  ملی، 
یک کشور در مناسبات دو جانبه و  درقرار 
سیاست  درمناسبات   المللی،  بین  دادهای 
سیاست   ، ارزی  سیاست  در   ، خارجی 
سیاست   در  بازرگانی،  و  گذاری  سرمایه 
دفاعی بین المللی  همین قانون اساسی است.  
قانون اساسی جدید در کشورهای ” آزاد شده 
” وسیله ایست برای بستن دست و دهان این 

کشورها.

برای  خوبی  نمونه  بوسنی  اساسی  قانون 
اساسی  قانون  است.  عمل  شیوه  این  نمایش 
 ”  ” جامع صلح  ”قرارداد  از  بخشی  بوسنی 
دیتون ” است که در پایگاه هوائی  ” رایت 
َپترسون ، در دی تون، واقع در ایالت اوهایو 
آمریکا  تهیه و تدارک دیده شده و در سال 
۱۹۵۵ بامضاء رسیده است . قرار داد دیتون 
و قانون اساسی بوسنی که بوسیله یک قدرت 
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تنظیم شده ، بوسنی  تدوین و  تهیه،  خارجی 
تحت  منطقه  یک  به  تبدیل  را  گوین  هرزه 

الحمایه مدرن  کرده است.

بر اساس این قانون اساسی جدید، در بوسنی 
بیدار سربازان  دیدگان  که زیر  هرزه گوین 
و  سیاسی  محدودۀ  یک  قراردارد،  ناتو 
اقتصادی جدید ایجاد شده است. طبق قانون 
دولت  قانونی  و  واقعی  رئیس  جدید  اساسی 
در بسنی از اهالی بسنی نیست، این نماینده 
او  نیست.  بسنیائی  شهروند  یک  عالیمقام  
که  است  حکمرانی  است،  الحکومه   نایب 
در بروکسل از سوی اتحادیه اروپا منصوب 
جامع  مقام  این  سال ۲۰۰۲  از  گردد.   می 
االختیار در عین حال حکمران ویژه اتحادیه 

اروپا در بسنی هرزه گوین نیز هست.

معاون حکمران عالیمقام را همیشه واشنگتن 
تعیین می کند. رئیس باک مرکزی  نیز یک 
خارجی است که منتخب  بروکسل، واشنگتن 

یا صندوق بین المللی پول است.

از سیستم  بانک مرکزی بسنی عمال بخشی 
بانکی آمریکا یا اروپای غربی است و طبق 
دادن  حق  نه  بسنی   اساسی  قانون  مقررات 
اعتبار دارد و نه اجازه دارد پول ملی منتشر 
کند. از سال ۱۹۹۹ سیاست اقتصادی بسنی 
تعیین  بروکسل  یا  واشنگتن  را  گوین  هرزه 
از  را  کوسوو  حتی    UNMIK کند   می 
اتحادیه اقتصادی یوگوسالوی خارج ساخت  
و مارک آلمان را جایگزین دینار یوگوسالوی 
کرد. افزون بر این  UNMIK   اهالی بسنی 
خارجی   ارزهای  با  که  کرد  می  تشویق  را 
در  که  کنند،  فروش  و  خرید  دالر  جمله  از 
درجه اول به سود آمریکا و همدستان غربی 
گوین  هرزه  بسنی  گرچه  شد.  می  تمام  اش 
یوگوسالوی  از  بخشی  هنوز  زمان  آن  در 
بایستی از سال  بود معهذا می  و صربستان 
برگزیند.  پول خود  بعنوان  یورو را   ۲۰۰۲
در تمام این مدت UNMIK هیچگاه به این 
فکر نیفتاد که کوسوو می تواند پول مستقل 

خود را داشته باشد.

روند مستعمره سازی افغانستان و عراق  در 
با نسخه ای که در یوگوسالوی بکار  اصل 
موارد  این  تمام  در  ندارد.  تفاوتی  شد  بسته 
پس از جنگ یا پس از اشغال کشوری یک 
دستگاه اداری یا دولتی در آنجا بکار گمارده 
می شود که کارش تغییر تقسیم بندی  مناطق 
اشغالی و ایجاد یک قانون اساسی جدید است. 
اقتصاد های محلی با اعمال خشونت بی ثبات 
می گردند و از خارج به  تالشی و تکه تکه 
در  دامن زده می شود.  مناطق کشور  شدن 
نتیجه این مناطق بعنوان واحد های  مستقل 
از یکدیگر جدا می گردند و سرانجام تبدیل 
به تحت الحمایه و یا مستعمره و در نهایت 

تبدیل به پادگانی از پایگاههای نظامی  ارتش 
در   ، سفید  شوند…کاخ  می  ناتو  یا  آمریکا 
سال ۲۰۰۳، برای آن بخش از عراق که به 
انگلیس در آمده بود یک  تصرف آمریگا و 
او  رسمی  عنوان  کرد،  تعین  خارجی  والی 
در آغاز مدیر موقت دفتر بازسازی و کمک 
مدیریت  به  بعدا  نام  این  بود،  انسانی  های 
که  این  نیز  ها  بعد  و  یافت    تغییر  ائتالفی 
چه  اشغالگر  نیروهای  رئیس  عنوان رسمی 
متعدد مطرح گشت.  های  پیشنهاد  باشد  باید 
کار رئیس دولت ائتالفی  نیز انجام کارهائی 
در  عالیمقام   نماینده  های  کار  به  شبیه  بود 
او  تصدی  دوران  در   . گوین   هرزه  بسنی 
در  و  گرفت  صورت  پرشماری  اصالحات 
نوعی  ـ  موقت  مدیریت  قوانین  سال ۲۰۰۴ 

قانون اساسی ـ بر عراق تحمیل شد.

از  آمریکا  دولت  برای  اساسی  قانون  این 
محمود  بود.  برخوردار  العاده  فوق  اولویت 
عثمان نماینده مجلس عراق  در سال ۲۰۰۵ 
واقع  در   ، مفصل  طرح  یک  آنها   ”: گفت 
یک قانون اساسی کامل جلوی ما گذاشتند…
نمایندگان آمریکا بیش از خود عراقی ها به 
از  پس  سرانجام  داشتند.”  عالقه  طرح  این 
اساسی  قانون  این  اساس  بر  مدتی طوالنی، 
موقت یک قانون اساسی نهائی تهیه شد که 
جای  درعراق  دولتی  تمرکز    )۱ آن  طبق 
نااستوار می  خود را به یک نظام فدرال و 
داد۲(  و بخشنامه ۳۹ را که از سال ۲۰۰۳ 
قانون می  تبدیل به  به اجرا گذشته شده بود 
کرد. طبق آن بخشنامه  که بالفاصله به اجرا 
گذاشته شد، برنامه خصوصی سازی خارجی 

آغاز گشت.

در  که  افغانستان  اساسی  قانون  از   ۱۰ بند 
سال ۲۰۰۴  تهیه شد نیز پیروی از  شیوه 
اقتصادی بازار آزاد را تبدیل به قانون کرد 
و دوسال پس از آن تاراج رسمی ثروت های 
دولتی افغانستان  و منابع طبیعی زیر زمینی 
خارجی   ” گذاران  سرمایه   ” به  کشور  آن 
از  پس  عمل،  شیوه  این  گرفت.  صورت 
جنگ ناتو در شمال آفریقا، در لیبی نیز بکار 
بنغازی  گرفته شد. شورای موقت ملی  در 
نیز که مانند ” اوچه کا”  ) میلیشیای ” ارتش 
آزادی بخش کوسوو( مورد حمایت ناتو قرار 
داشت، بالفاصله  یک بانک مرکزی و یک 
کنسرن ملی نفت تاسیس کرد، که  زیر تسلط 

خارجی قرار دارد.

انحالل تمرکز دولتی جاده صاف کن نیروی 
نظامی امپریالیستی و جنگهای آینده است

از سوی  شده  تحمیل  اساسی  قانون  در      
ظرفیت  و  امکانات  همدستانش   و  آمریکا 
هائی نهفته است که با بکاربستن آنها  تمرکز 
صالحیت  و  شده  تسخیر  کشور  در  دولتی 

مسئولیت قانونی آن  دولت بطور سیستماتیک 
از  گردد.  می  حذف  بعد  و  یابد  می  کاهش 
کشوری  های    بندی  تقسیم  به  دیگر  سوی 
ایاالت و مناطق  و  مانند شهرها،بخش ها، 
استقالل  محلی  سیاسی  گروههای  همچنین 
بیشتری داده شده ، بویژه در زمینه برقراری 
ارتباط   با قدرت  اشغالگر خارجی. بر این 
با  یافت،  امکان  کردستان  حکومت  اساس 
دور زدن بغداد و برغم مقاومت وزارت نفت 
عراق ، مستقال ۴۰ قرار داد برای استخراج 

نفت  با شرکت های خارجی منعقد سازد.

این تضعیف قدرت مرکزی که از خارج بر 
مناطق اشغال شده تحمیل می گردد در زمینه 
ساختارجامعه،  و  اقتصادی  سیاسی،  های  
و  آمریکا  آورد.  می  ببار  عواقبی  و  نتایج 
پاشی  هم  از  نظریه  توانند  می  همدستانش 
در  را    (  Desintegration( اجتماعی 
عرصه ساختار های خورد یا کالن کشوری 
که به تصرف در آورده اند ، هر طور که می 
خواهند گسترش دهند و به  هر سوئی که می 
خواهند بگردانند، در نتیجه از منظر جامعه 
شناسی ساختار  و چوب بست جامعه تسخیر 

شده تغییر می کند.

هم  بر  از  بود  خواهند  عبارت  تغییرات  این 
تفرقه  گسترش  و  اجتماعی  وحدت  خوردن 
اجتماعی، آشفته شدن ارزش های اجتماعی، 
که یکی از آنها اصل وحدت ملی. بر این پایه  
است که   وحدت ملی متزلزل می گردد و ثبات 
اجتماعی دچار اختالل می شود.  حاصل این 
تزلزل و این اختالل نفاق  اجتماعی است به 
این معنی که گروههای اجتماعی در مناطق 
تسخیر شده بگونه ای روز افزون نسبت به 
یکدیگر رفتاری خصمانه در پیش می گیرند  

و از یکدیگر دوری می کنند.

مقاومت  شدن   سست  روند    این  حاصل   
درونی این گروه ها  در برخورد  با نیروی 
اشغالگر و امر و نهی های قیم وار  آنهاست. 
ارزش ها و قواعد اجتماعی پیشین دیگر در 
این جامعۀ بی ضابطه و بی آئین      اعتبار 
ندارند.  در این محیط اجتماعی که    آئین 
ها  و ضابطه های آن از میان رفته واشنگتن 
هم  با  های  واقعیت  بر  تکیه  با  گشته  موفق 
ناسازگار و از هم گریزان  یک ساختار تازه 
اجتماعی بوجود آورد.   جامعه ای چنین از  
ناتوان را می توان   هم گسیخته و از درون 
بآسانی تبدیل به بخشی از ساختار امپراتوری 
تکرار  همیشه  شیوه  .این  کرد   واشنگتن 
شونده که عبارت است از استراتژی ” تفرقه 
بینداز و حکومت کن”  به مقیاس وسیع در 
مستقیما  و  شود  می  گرفته  بکار  نیز  آفریقا 
به  امپراتوریهای اروپائی  و دوران استعمار 

پیوند زده می شود.
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این کشورها نه تنها تسلیم اهداف استراتژیک 
واشنگتن و ناتو شدند از جمله به این شکل که 
اجازه دادند تعداد پر شماری پایگاه نظامی در 
خاک آنها ایجاد گردد بلکه این پایگاهها را با 
پذیرفتن  ساختارهای سیاسی و اقتصادی تازه 
،   با تن بقبول  تفرقه دادن، یا موافقت کردن   
با بوجود آمدن وضعی سست و شکننده  در 
این جوامع  ، تحکیم و تثبیت هم کردند. ایجاد 
پایگاههای نظامی نیز، مانند   قوانین اساسی 
جدید، بخشی از ایجاد ساختار های لجیستیک 
امپلایر هستند که نقش پایگاههای مرزی را 
ایفا می کنند برای رساندن تدارکات به نیروی 
های نظامی ، برای نگهبانی از راههای حمل 
ونقل انرژی  و حفظ کریدورهای حمل ونقل 

مرز  نزدیکی  در   Camp Bondsteel
جزو  قبال  که  قراردارد  مقدونیه  و  آلبانی 
بونداستیل ” را وزارت  بود. ”  یوگوسالوی 
دفاع  آمریکا پس از جنگ ناتو با یوگوسالوی، 
در سال ۱۹۹۹ ایجاد کرد. این کمپ مرکز 
به  آمریکائی موسوم  نیروی های  فرماندهی 
KFOR است. و وظیفه آن حفاظت از لوله 
نفتی  AMBO است که قرار است از خاک 

آلبانی ، مقدونیه و بلغارستان بگذرد و نفت 
به  روسیه   زدن  دور  با  را  خزر   دریای 
اروپای غربی برساند  و یک پاسگاه نظامی 

در خاک بالکان است.

وسعت  هکتار   ۳۸۶ که  پایگاه  این  ایجاد 
نظامی  وسیع  برنامه  یک  از  بخشی  آنست، 
است.  اویراسیا  منطقه  نفوذ در مرکز  برای 
که  نظامی  زیربنای  با  همراه  پایگاه  این 
تا  کرد  ایجاد  شرقی  اروپای  در  پنتاگون 
جایگزین زیربنای نظامی در آلمان گردد، در 
افغانستان مورد  به  برای حمله  سال ۲۰۰۱ 
استفاده قرار گرفت و دو سال بعد برای حمله 
به عراق.امروز خاک افغانستان و عراق پر 
عراق  آمریکا.  نظامی  پایگاههای  از  است 
آمریکا   نظامی   نیروهای  حضور  برای 
قراردادی  کشور  آن  خاک  )SOFA(در 
آمریکا  که  قراردادی   مشابه  کرده    منعقد 
پس از جنگ جهانی دوم با ژاپن منعقد کرد. 
در ۱۹۶۰ ژاپن یک قرارداد دفاعی دوجانبه 
واقع  در  آن  طبق  که  کرد  منعقد  آمریکا  با 
استقرار نیروی نظامی  آمریکا  در ژاپن حق 
آمریکا ست. پایگاه نظامی آمریکا در عراق 

در نزدیکی مرز عراق با سوریه قراردارد 
، در حالی که پایگاههای نظامی آمریکا در 

افغانستان مانند

 CampRhinoیا   CampDwyer
ترکمنستان،  ایران،  مرز  نزدیکی  در  کامال 
ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، و جمهوری 
چین قرار دارند. تمام این کشورها در مرکز 
توجه ژئو پلیتیک  پنتاگون هستند. همانطور 
یوگوسالوی  در  الحمایه   تحت  مناطق  که  
به  حمله  برای  پرش  تخته  بعنوان  سابق 
افغانستان و عراق مورد استفاده قرار گرفتند،   
الحمایه  تحت  در       نظامی   پایگاههای 
آن  ایجاد  در حال  اینک  که  ای  یا مستعمره 
هستند  باید راه حمله  آمریکا به   کشورها 
ی اویراسیا را هموار سازند،   که بخشی از 
استراتژی آمریکا  برای دست یابی به مقام 

امپراتوری جهانی است.

h t t p : / / w w w . g l o b a l �
r e s e a r c h . c a / i n d e x .

۲۸۶۶۲=php?context=va&aid

انقالب های اعراب و تصویر ذهنی دمکراتیک

والدن بلو
مترجم: بابک پاکزاد

خیزش دمکراتیک اعراب حس نوستالژی را 
در برخی افراد که سال ها پیش در انقالب 
های دمکراتیک خود در صحنه بودند بیدار 

می کند. آنها همان طور که سیر وقایع را در 
میدان تحریر قاهره از الجزیره و سی.ان.ان 
تماشا می کردند همان حسی را که مارکس 

و  چه صلب  آن  هر  گفت”  آن  توصیف  در 
سخت است دود می شود و به هوا می رود” 
از نو درمی یابند، به ویژه آن کسانی که طی 

مسائل خاورمیانه
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و  هزار  در  فیلیپین  در  بومی  مردم  انقالب 
نهصد و هشتاد و شش به سنگرها رفتند.

مردمی که امنیت شخصی خود را در معرض 
تندبادها قرار دادند و در فوریه هزار و نهصد 
نفربر های  تا  بردند  و هشتاد و شش هجوم 
کنند،  واژگون  را  مارکوس  فردیناند  زرهی 
به نوعی با آن چه وائل غنیم ،فعال اینترنتی 
در  کلیدی  روانی  ی  لحظه  مصری،درباره 
خیزش می گوید ارتباط پیدا می کنند:”ما می 
دانستیم که برد با ما ست. هنگامی که مردم 
کردند،هنگامی  آغاز  را  روانی  سد  شکستن 
هدف  یک  راه  در  مردن  گرفتند  تصمیم  که 
بهتر از زندگی بدون عزت است… ما قوی 
تر از یاران مبارک هستیم زیرا آنها نگران 
جانشان هستند اما ما آماده ایم آن را فدا کنیم.”

با حس دیگری  شکاف در سد روانی ترس 
بود ،چه در  یافته  که درون جمعیت رسوخ 
شد:  همراه  تحریر،  میدان  در  چه  و  مانیل 
حس این که مردم حقیقتا بر سرنوشت خویش 
حاکم شده و اوضاع را بدست گرفته اند. و 
این همان لحظه ی اساسی دمکراتیک است، 
لحظه ی اساسی حاکمیت بر خود که اغلب به 
شکلی ناقص و ناکافی در رساله های نظری 

پیرامون دمکراسی به آن پرداخته اند.

همراه با نوستالژی ،حس تند و تیزی ناشی از 
فرصت های از دست رفته هجوم می آورد. 
برای کسانی که در خیزش های دمکراتیک 
مردمی شرکت جستند که فیلیپین و آمریکای 
در  شرقی  اروپای  و  هشتاد  دهه  در  التین 
هزار و نهصد و هشتاد و نه را درنوردید ، 
از قدرت مردمی چندان  سرخوشی و نشاط 
نپایید و بتدریج که وقایع پدیدار شد جای خود 
داد.  بدگمانی  و  نارضایتی،  نگرانی،  به  را 
مرحله ی بحرانی زمانی رخ داد که مدیران 
روند انتقال سیاسی ،قدرت خالص دمکراسی 
مستقیم که دیکتاتوری را سرنگون کرده بود 
تبدیل  نمایندگی  انتخابی-  دمکراسی  به  را 
کردند تا ساز و کارهای حاکمیت دمکراتیک 

را ساده کنند.

معمای دمکراسی نمایندگی

دمکراسی  کالسیک  پردازان  نظریه  برخی 
داشتند. روسو  مشکل  انتقال  و  تبدیل  این  با 
زیرا  نداشت  اعتماد  نمایندگی  دمکراسی  به 
احساس می کرد که آن ”نفع عموم” یا ”اراده 
ی عموم” مردم را با آنچه او”اراده صنفی” 
نمایندگان منتخبشان می نامد تعویض می کند.
مارکس و انگلس آشکارا دمکراسی نمایندگی 
به  آنها،آن  نظر  به  کردند،  می  تحقیر  را 
اقتصادی بورژوازی حاکم را  سادگی منافع 
از  پارلمانی  انجیر سیاست های  پشت برگ 
صورت مساله حذف می کند.شاید منتقدترین 

شخصیت رابرت میشل ،جامعه شناس سیاسی 
، بود که انتخابات را پدیده ای می دید که از 
یک روش که از طریق آن مردم رهبرانشان 
را جایگزین می کردند ،به مکانیزمی تحول 
منظور  به  رهبران  آن  بمدد  که  است  یافته 
کسب قدرت دائم، مردم را تحت نفوذ قرار 
می  تصریح  میشل  کنند.  می  اداره  و  داده 
کرد که دمکراسی های نمایندگی نمی توانند 

از”قانون آهنین الیگارشی” بگریزند.

علوم  کالسیک  پردازان  نظریه  این  ترس 
سیاسی، در نظام های حاکمیت پسا خیزش که 
در دهه های هشتاد و نود پدیدار شدند جامه 
امیدوار  شهروندان  پوشید.برای  واقعیت  ی 
دمکراسی های جدید، در فیلیپین و آمریکای 
التین، سرخوشی از قدرت مردمی جای خود 
را به رژیم های انتخاباتی پارلمانی تحت نفوذ 
غرب داد که در آن نخبگان اقتصادی سنتی 
درآمدند.سیاست  تحرک  به  و  جنبیده  فورا 
های رقابتی باال گرفت اما میان گروه ها و 
فرقه هایی از نخبگان که با خودشان بر سر 
حق سلطنت و حکمرانی رقابت می کردند. 
و  برنامه  تسلط  تحت  که  نظامی  درون  در 
دستور کارهای نخبگان محافظه کار و میانه 
به  پیشرو  و  مترقی  های  سیاست  بود،  رو 
حاشیه رانده شد و این فساد بود که چرخ های 

نظام را روغن کاری می کرد.

تعدیل ساختاری از مسیر دمکراسی

احیا  پارلمانی  نظام های  با ربودن  تراز  هم 
متحده  سنتی،ایاالت  نخبگان  توسط  شده 
ملزم  را  آنها  جهانی  جانبه  چند  نهادهای  و 
کردند که برنامه های ریاضتی را که رژیم 
های اقتدارگرای پیشین که تحت حمایت آنها 
شهروندان  به  بودند  نتوانسته  داشتند  قرار 
در  دوباره  کنند  تحمیل  سرسخت  و  متمرد 
پیش گرفته و اعمال کنند. به زودی روشن 
ی  چندجانبه  نهادهای  و  واشینگتن  که  شد 
جهانی به رژیم های دمکراتیک جدیدی نیاز 
داشتند تا از مشروعیتشان برای سیاست های 
تعدیل  های  برنامه  وتحمیل  بدهی  مدیریت 
اقتصادی سرکوبگراستفاده کنند. برای مثال 
به  المللی  بین  مالی  نهادهای  آرژانتین،  در 
دولت پسا دیکتاتوری رائول آلفونسین فشار 
کنار  را  کینزی  نئو  های  سیاست  تا  آوردند 
بگذارد،اصالحات مالیاتی را در دستور کار 
کند،  تجارت  سازی  آزاد  به  دهد،اقدام  قرار 
و بنگاه های اقتصادی را خصوصی سازی 
کند. وقتی هم که دولت در اجرای سیاستها 
کم می آورد،بانک جهانی پرداخت های وام 
تعدیل ساختاری را معلق می کرد تا دولت را 

از نو به راه آورد.

در پرو، دولت آلبرتو فوجی موری بر اساس 
یک پالتفرم مردمی و ضد صندوق بین المللی 

پول انتخاب شد.اما پس از آن که قدرت را در 
دست گرفت، تحمیل برنامه های نئولیبرال را 
در دستور کار قرار داد که افزایش نامعقول 
های  که شرکت  هایی  نرخ  مورد  در  قیمت 
آزاد  همچنین  و  کردند  می  دریافت  دولتی 
شامل  را  رادیکال  شکلی  به  تجاری  سازی 
می شد. این اقدامات به رکود عمیقی منتهی 
زد  دامن  مردمی  های  نارضایتی  به  که  شد 
قانون  تا  داد  به دست فوجی موری  بهانه  و 
اساسی را معلق کند و قانون مرد قدرتمند را 

از نو برپا و نهادی کند.

در فیلیپین ، یکی از دالیل کلیدی واشینگتن 
برای ترک و کنار گذاشتن فردیناند مارکوس 
مشروعیت  فقدان  که  بود  واقعیت  این 
دیکتاتوری آن را به ابزاری غیر موثر برای 
شش  و  بیست  خارجی  بدهی  بازپرداخت 
میلیارد دالری کشور و اجرای برنامه تعدیل 
ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول بدل کرده بود. حتی بحران اقتصادی که 
تقاضای  از  مانع  بود  همراه  رژیم  پایان  با 
بانک و صندوق از دولت تازه کار کرازون 
در  را  ها  بدهی  بازپرداخت  تا  نشد  آکینو 
دهد. قرار  اقتصادی  برنامه  نخست  اولویت 
دولت نیز تقاضا را اجابت کرد و قانونی را 
به تصویب رساند که ” تخصیص خودکار” 
پرداخت  به منظور  نیاز  کامل مورد  مقادیر 
را  بودجه  محل  ،از  ساالنه  خارجی  بدهی 
در دستور داشت و بر آن تاکید می کرد. با 
تا چهل درصد بودجه برای  اختصاص سی 
جهت  سرمایه  از  بدهی،دولت  بازپرداخت 
سرمایه گذاری های مهم محروم شد،گریبان 
اقتصادی فشرده شد و کشور در حال  رشد 
تقال به حال خود رها شد. و این در حالی بود 
معجزه  به  که  سالهایی  همسایگانش طی  که 
آسیای جنوب شرقی مشهور شد با سرعت به 

پیش می رفتند.

شوروی  اتحاد  و  شرقی  اروپای  در 
پیشین،سرخوشی هزار و نهصد و هشتاد و 
نه جای خود را به زمانه سخت دهه نود داد. 
المللی پول از  بین  یعنی زمانی که صندوق 
فرآیند انتقال از کمونیسم جهت تحمیل”شوک 
فرآیندهای  جامع  و  سریع  یاتحمیل  درمانی” 
بازار بهره جست. فرآیندی که به سه برابر 
کردند  می  زندگی  فقر  در  که  افرادی  شدن 
میلیون  صد  به  را  آنها  تعداد  و  شد  منتهی 
نفر رساند. اگرچه در اروپای شرقی بیشتر 
از  توانستند  دمکرات  لیبرال  های  رژیم 
روسیه  در  آنچه  نظیر  رادیکال  های  تعدیل 
آسیای مرکزی رخ  در  وابستگانش  دیگر  و 
داد بگریزند،سرمایه داری مافیایی که شوک 
درمانی مسبب آن بود مردم را ناگزیر از آن 
های  پابرجایی رژیم  یا  و  بازگشت  که  کرد 
اقتدارگرایی نظیر والدیمیر پوتین در روسیه 
بر  بیاورند.  تاب  بلکه(  حمایت  نه  را)اگر 
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اساس یکی از تحلیل ها تا سال دوهزار و ده 
حدود هشتاد درصد از ساکنان اتحاد شوروی 
اقتدارگرا  های  رژیم  تحت  هنوز  یا  سابق 

زندگی کرده یا به آن بازگشته اند.

احیای تصویر ذهنی دمکراتیک

تصویر ذهنی سیاسی با یک دمکراسی خالی 
از خصلت مستقیم و بی واسطه،تحت سلطه 
ی نخبگان رقیب، و ناتوان از تکاندن و مبرا 
بازار  رادیکال  اصالحات  از  خود  کردن 
سیاسی  ذهنی  تصویر  فقرزا،یک  محور 

نحیف،فقیر،کم عمق،تنگ و محدود است.

دادن  شکل  برای  مهم  مبارزه  نخستین 
دمکراتیک،در  ی  سائقه  استخوانبندی  به 
از  شیفتگی  رفع  جدید،با  قرن  نخست  دهه 
جنبشهای  و  احزاب  نئولیبرالیسم،ظهور 
پوپولیستی بدیع و نوین و به تحرک درآمدن 
بوقوع  التین  آمریکای  ،در  مدنی  جامعه 
نامبرده  عوامل  تمام  از  پیوست.ترکیبی 
مردمی  ی  مداخله  برای  نوینی  مسیرهای 
ونزوئال،اکوادور  در  سیاسی  فرایندهای  در 

وبولیوی گشود.

با خلق نهادهایی که مداخله ی مستقیم بیشتر 
توسط شهروندان را پیش می برد،مشارکت 

قوام  و  حفظ  را  ها  گیری  تصمیم  در  مردم 
می بخشد، از بی محتوی کردن و براندازی 
فرآیندهای انتخابی توسط سیاست های پولی 
و منافع نخبگان ممانعت می کند، و ارتباط 
برابری  و  آزادی،برادری  میان  بنیادی 
بزرگ  های  رستاخیز  تمام  محرک  که 
بوده  کنون  تا  فرانسه  انقالب  از  دمکراتیک 
است را بازسازی می کند، انقالب اعراب، 
را  دمکراتیک  ذهنی  تصویر  برای  مبارزه 

وسعت خواهد بخشید.

تصویر  سازی  آزاد  مبارزه  به  ورود  برای 
تواند  می  اعراب  دمکراتیک،انقالب  ذهنی 
کند.نخست،جوانان  روی دو خصلت حساب 
که نوک پیکان انقالب شده اند و کمتر خود 
دمکراسی  های  تجویز  رعایت  به  ملزم  را 
در  دارند  تمایل  و  دانند  می  سنتی  نمایندگی 
آزمون امکاناتی که فناوری اطالعات به آنها 
عرضه می کند بدیع تر و خالقانه تر عمل 
حضور  جدید  و  تر  مستقیم  اشکال  تا  کنند 
نظیر  درآورند.درست  کار  از  و  ساخته  را 
استفاده ای که ازفناوری اطالعات کردند تا 
مکانیسم های سنتی سرکوب را براندازند و 
توده هایی که دیکتاتوری های سرکوبگر را 

واژگون کردند به تحرک وادارند.

دوم آن که اصالحات نئولیبرال مدافع بازار 
هم اکنون دچار بدنامی و بی آبرویی شدیدی 
هشتاد  دهه ی  در  ای  مساله  چنین  که  است 
و نود موضوعیت نداشت. آزادسازی جریان 
بحران  جمله  از  بحران  چندین  به  سرمایه 
جهانی کنونی دامن زد و همزمان آزادسازی 
واردات خارجی  ،به جایگزین شدن  تجاری 
محصوالت  بومی  تولیدکنندگان  جای  به 
کشاورزی و تولید کنندگان محلی منتهی شد. 
انقالب  زمان  از  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
نئولیبرالی ریگان- تاچر در دهه هشتاد به بعد 
،راه حل های رادیکال بازار آزاد بی اعتبار 
شده اند. با این حال به علت فقدان چارچوب 
به  نئولیبرال  های  آلترناتیو،سیاست  های 
میان  در  درآمده  ازپا  الگوی  یک  عنوان 

اقتصاددانان و تکنوکرات ها باقی مانده اند.

این  عرب  جهان  انقالبی  دمکراتهای 
فرصت را دارند تا مرحله بعدی در انقالب 
آیا  آورند.  صحنه  به  را  جهانی  دمکراتیک 
آنها این مبارزه و چالش را قبول خواهند کرد 
یا همانطور که برخی نشان دادند به زندگی 
می  اجازه  و  کرده  نشینی  عقب  خصوصی 
دهند نسل مسن تر سیاست مداران با الگوی 
دمکراسی  ی  شده  آزمون  و  کهنه  غربی، 

نمایندگی، تنها به صحنه بیایند؟

مسائل خاورمیانه

لیبی،  در   ۲۰۱۱ وقایع  به  اول  نگاه  در 
این طور به نظر می رسد که تصمیم به حمله 
به این کشور تازه در فوریه و یا مارس این 
سال گرفته شده بود. ُجنگی از اسناد و مدارک 
تأیید می کنند. در  این امر را  رسمی ظاهراً 
گفتمان  متحد  ملل  سازمان   ۲۰۱۱ ژانویه 
هیچ  داد.  ترتیب  را  لیبی  در  بشر  حقوق 
کشوری از در مخالفت با آن بیرون نیامد و 
رهبری لیبی به خاطر نتایج فوق العاده ای که 
کشور او در این زمینه به دست آورده، بیش 
از اندازه مورد تشویق قرار گرفت. دشمنان 
لیبی در آن روزها چه گفتند، همان هایی که 

چند هفته بعد در فراهم آوردن مقدمات حمله 
به لیبی شرکت داشتند؟

مثالً قطر، نه تنها هیچ جمله انتقادی نگفت، 
دفاع  برای  قانونی  اساس  حتا صریحاً  بلکه 
از حقوق بشر … و همین طور ضمانت های 
این  عملی  کردن  پیاده  برای  شده  منظور 
کرد  توصیه  قطر  ستود.  را  لیبی  در  اساس 
که با به پایان رسیدن تحریم هایی که از سال 
۱۹۹۰ در مورد لیبی اعمال می گردد، لیبی 
بهبود وضعیت مادی مردم  به کار خود در 
پیشنهاد  آمریکا  متحده  ایاالت  دهد.۱  ادامه 

کرد لیبی خوب است که پروتکل کنوانسیون 
در مورد آوارگان سازمان ملل متحد متعلق 
پیشنهاد  امضا کند.۲ چه  به سال ۱۹۹۷ را 
کشوری  از  نمی تواند  هیچ کس  تعجب آوری! 
را  بین المللی  قرارداد  آن  یا  این  که  بخواهد 
پیشنهاد  این  آن که  ویژه  به  امضا رساند،  به 
از  خود  که  شود  مطرح  کشوری  از طرف 
بین المللی  قراردادهای  از  بسیاری  امضای 
حقوق  به  مربوط  که  قراردادهایی  ویژه  به 
بشر می شود، سر باز می زند. )ایاالت متحده 
کنوانسیون  عضو  امروز  تا  هنوز  آمریکا 
حقوق کودکان سازمان ملل متحد نشده است(

سارکوزی در چنبره برنار آنری ِلوی
روالن دوما و ژاک ورژ

افشاگری های وزیر امور خارجه سابق فرانسه
جنگ لیبی: جنایتی که توسط سارکوزی و ارتش فرانسه علیه 

انسانیت صورت گرفت

منبع: گلوبال ریسرچ
برگردان: خ. طهوری
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در  توصیه ها  کلیه  جمله بندی  روی هم رفته 
حاصله  پیشرفت های  برای  لیبی  دولت  تأیید 
این کشور در مورد حقوق بشر بود و مثالً 
این طور گفته می شد: »به مساعی خود ادامه 
خرج  به  بیش تری  »کوشش های  دهد«، 
دهد«، »پیشرفت های بیش تری حاصل کند« 
و غیره. سودان که حتا پا را بیش تر فرا نهاده 
و پیشنهاد می کرد که از جمهوری عربی لیبی 
مورد  در  خود  تجربیات  شود،  درخواست 
ایجاد استانداردهای یک زندگی مطلوب برای 
خانوارهای کم درآمد را، به ویژه با در اختیار 
در  آن ها،  به  سرمایه گذاری  امکانات  نهادن 
اختیار کشورهای دیگر قرار دهد.۳ چند هفته 
فرانسه  رییس جمهور  نظامی،  حمله  از  قبل 
یک  شأن  در  عالیه  احترامات  با  قذافی  از 

رییس جمهور پذیرایی کرد.

به  دیگری موجودند که  ولی واقعیات کامالً 
این تردید دامن می زنند که یک بازی کثیف 
صورت گرفت تا از هوشیاری رهبری لیبی 
بکاهد و الالیی به گوش آن بخواند و سودان 

نیز بخشی از این توطئه بود.

آنری  برنار  چنبره  در  سارکوزی  کتاب 
وزیر  توسط  یافته،  انتشار  اخیراً  که  لِوی۴ 
دوما۵  روالن  فرانسه  سابق  خارجه  امور 
شده  نگاشته  ورژ۶  ژاک  مشهور،  وکیل  و 
است. در این کتاب به طور مبسوط در مورد 
جنایات  در  فرانسه  رییس جمهور  مسؤولیت 
در  فرانسه  ارتش  توسط  که  انسانیت  علیه 
این  می شود.  داده  شرح  شد،  اعمال  لیبی 
کتاب به ویژه این امکان را برجسته می کند 
که می توان با استناد به عضویت فرانسه در 
ساختار دیوان بین المللی کیفری ICC و قبول 
یک قانون ویژه در مورد تقبل این ساختار در 
قوانین فرانسه، رییس جمهور وقت فرانسه را 
به پای میز دادگاه کشید. روالن دوما و ژاک 
ورژ، نیکوال سارکوزی را مسؤول بمباران 
شهرهای لیبی، از جمله ساختمان های دولتی 
و مسکونی، تأسیسات ضروری برای انجام 
گنجینه های  و  شهروندی  روزانه  خدمات 

فرهنگی می دانند.

آن ها مدارکی را ارایه می دهند که ادعاهای 
مورد  در  را  ناتو  نظامی  سازمان  رسمی 
وارد  غیرنظامی  مردم  به  خساراتی  این که 
نیامده، باطل می سازند.۷ در پس گفتار کتاب 
نه وارث ژنرال  آمده که موسیو سارکوزی 
میتران  فرانسوا  نه  و  ژیسکاردستن  دوگل، 
من  است.  تاریخی  تأیید  یک  این  است. 
پیش طی یک  هفته  این که چند  از  تازه پس 
کنفرانس خارق العاده در پاریس با ر. دوما و 

ژ. ورژ مالقات کردم، آن را دریافتم.

اصحاب  و  فرهیختگان  وکال،  دسامبر:   ۹
جوانب  تا  آمدند  گردهم  فرانسه  رسانه ای 

قلب  در  را  لیبی  به  حمله  حقوقی  بین المللی 
کشوری که مبتکر اصلی جنگ بود، بررسی 
عبارت  میزگرد  سخنگوی  چهار  کنند.۸ 
ه. کیرش لر )اتریش(، ر. مرکل  از:   بودند 
)آلمان( که هر دو از استادان حقوق بین الملل 
هستند. از روسیه نویسنده این مقاله حضور 
داشت و از فرانسه وزیر امور خارجه سابق 
فرانسه ر. دوما شرکت کرده بود. فرد اخیر 
به ویژه به خاطر بیانات غیرمعمول صریح 

و غیرمترقبه خود بسیار درخشید.

ر. دوما گفت همه چیز در سال ۱۹۸۳ آغاز 
طرف  از  مجلس  نماینده  مقام  در  او  شد. 
مسؤولیت  یک  در  میتران  رییس جمهور 
حسنه ای  روابط  بود  شده  مؤظف  محرمانه 
کار  این  انجام  برای  کند.  برقرار  لیبی  با 
او چندین بار به لیبی سفر کرده بود، بدون 
مطلع  طرابلس  در  فرانسه  سفیر  حتا  این که 
شود. ولی پس از آن که او وزیر امور خارجه 
کوشش  آمریکا  متحده  ایاالت  شد،  فرانسه 
فراوانی به خرج داد تا فرانسه را به تغییر 

سیاست خود وادار کند.

به   ۱۹۸۵ سال  در  پنتاگون  نمایندگی  هیأت 
قذافی  که  کند  مجاب  را  او  تا  آمد  فرانسه 
دارای سالح های شیمیایی است. آن ها کوشش 
رییس جمهور  نتیجه  در  و  او  که  کردند 
لیبی  باید  فرانسه  که  کنند  متقاعد  را  میتران 
به خطر  مبدل  قذافی  زیرا  کند،  بمباران  را 
دوما  ر.  است.  گردیده  اروپا  برای  بزرگی 
خشمگین شده و سؤال کرده بود که آیا حقیقت 
دارد که شهروندان آمریکا بدون داشتن ویزا 
معامالت  در  و  کنند  سفر  لیبی  به  می توانند 
متحده  ایاالت  باشند. … ۱۹۸۸  سهیم  نفتی 
آمریکا از ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه 
 ۱۰۰ پرواز  برای  اجازه  کسب  درخواست 
هواپیمای جنگی آمریکا را از حریم هوایی 
فرانسه برای بمباران لیبی کرد. دوما براین 
عقیده بود که باید این درخواست را رد کرد. 
او فکر می کرد که این تصمیم درست همان 
تصمیمی است که رییس جمهور از او متوقع 
این  رییس جمهور  و  بود  او  با  حق  و  است 
درخواست را رد کرد. ژاک شیراک با این که 
عقیده دیگری داشت، به تصمیم رییس جمهور 
گردن نهاد. امتناع از دادن اجازه پرواز از 
حمله  جلوی  نتوانست  فرانسه  هوایی  حریم 
عملیات  تنها  و  بگیرد  را  آمریکا  هوایی 
 … افکند  تعویق  به  ساعت   ۲۰ را  نظامی 
سال ها  این  تمام  طول  در  و  زمان  آن  از 
متحده  ایاالت  فشارهای  مقابل  در  فرانسه 
آمریکا برای حمله به لیبی مقاومت کرد ولی 
سرانجام امروز تسلیم شد. و بیش تر از آن، 

خود حمله را آغاز کرد.۹

طبیعی است که فراهم ساختن مقدمات جنگ 
علیه لیبی قبل از فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده بود 

بار  اولین  برای  این  که  می کنم  تصور  ولی 
بود که کسی که شخصاً به طور مستقیم در آن 
شرکت داشت این طور صادقانه و بی پرده در 
مورد آن سخن می گفت. افشاگری های دوما 
روندهای  کلیه  مورد  در  تنها سرنخ هایی  نه 
بلکه  می دهد،  ارایه  ناتو   سیاسی  توجیه 
ناآرامی های  کلیه  که  نمی گذارد  باقی  شکی 
از  که  هستند  عملیاتی  عربی،  کشورهای 
شده  برنامه ریزی  خوب  بسیار  پیش  مدت ها 

 اند …

تأمالت برای کوشش های مداوم برای نابودی 
چارچوب  در  تنها  نباید  را  سوریه  دولت 
کوشش ها  این  دید.  محدود  عربی«  »بهار 
بخشی از یک متن به مراتب گسترده تر دیگر 
دیوان  استقرار  جمله  از  اخیر،  دهه های  در 
کشور   ۱۴۰ از  بیش  که  کیفری  بین المللی 
این  با  می باشد.  است،۱۰  ساخته  وابسته  را 
وجود تعداد قلیلی از کشورها این جرأت را 
به خود دادند تا از مستعمره کردن »آزادانه« 
این  هیچ گاه  لیبی  مثالً  کنند.  خودداری  خود 
ارجاع  برای  لذا  نکرد،  امضا  را  قرارداد 
کیفری  بین المللی  دیوان  به   لیبی  وضعیت 
الزم شد ابزار سازمان ملل متحد فعال گردد.

سوریه انعطاف پذیرتر بود و در سال ۲۰۰۰ 
امضا  را  کیفری  بین المللی  دیوان  قرارداد 
نداده  قرار  تصویب  مورد  تاکنون  ولی  کرد 
را  سوریه  امضای  غرب  احتماالً  است. 
کرد  تلقی  کردن  گمراه  برای  مانور  نوعی 
امروز  شد.  دیگر  ابزار  به  متوسل  لذا  و 
به  سوءقصد  که  گفت  می توان  یقین  ظن  به 
این  با  لبنان،  نخست وزیر  حریری،  رفیق 
هدف صورت گرفت تا ابزار و وسایل الزم 
»بین المللی« فراهم شود و پس از آن مسأله 
سوریه کوتاه و قاطع یک سره گردد. در آغاز 
شد  تشکیل  »بین المللی«  تحقیقی  کمیته  یک 
به وجود  لبنان  ویژه  تریبونال  آن  از  پس  و 
مردم  تریبونال،  اصلی  هدف  ولی  آمد.۱۱ 
نیروهای  بلکه  نیست،  خود  خودی  به  لبنان 
لبنانی هوادار سوریه مورد نظرند. با حمله 
ضربه  سوریه  به  می توان  نیروها  این  به 
زد. نباید ساده لوح بود. سوریه امروز هدف 
اصلی است. چند دهه دیگر باید بگذرد تا ما 
چه  که  گردیم  آگاه  عینی  شاهدین  از طریق 
زد و بندهایی به هنگام فراهم آوردن مقدمات 

تالشی این کشور صورت گرفته است؟
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منبع تارنگاشت عدالت

آیا بهار عربی 
به زمستان زنان 

عرب خواهد 
اجنامید؟

نوژن اعتضادالسلطنه
انسان شناسی و فرهنگ

بخصوص  خاورمیانه،  اخیر  انقالبات  در 
عرب  زنان  مصر  ژانویه   ۲۵ انقالب  در 
داشتند.  مبارزه  عرصه  در  جدی  حضوری 
رویدادهایی  مردمی  مبارزات  طول  در  اما 
اجازه  انقالب  که طوفان  بود  در جریان  که 
نمی داد به خوبی دیده شوند. رویدادهایی که 
هشداری جدی برای آینده زنان در کشورهای 
تجاوز  خبر  آنها  ترین  مهم  بودند.  عربی 
بشر  حقوق  فعال  التهاوی  مونا  به  گروهی 
قاهره  در  نوامبر  ماه  در  دستگیری  از  پس 
و تعرض جنسی به کارولین سنز خبرنگار 
شبکه تلویزیونی فرانس ۳ در میدان تحریر 
در حین مبارزات انقالبی بود. در ۸ مارس 
نیز تظاهرکنندگان زن برای برگزاری روز 
جهانی زن به میدان تحریر آمده بودند اما در 
مذهبی  متعصبین  خشن  واکنش  با  میان  این 
آنان  به  فریاد و خشونت  با  مواجه شدند که 
خواسته  بازگردید  هایتان  خانه  به  گفتند  می 
های شما ضد دین است. ارتش نیز در این 
را  زنان  متعصبین،  با  هم صدایی  در  میان 
نمودند. گویی  آزمایش بکارت می  به  تهدید 
سخن  آن  جانبگی  همه  از  فوکو  که  قدرتی 
گفته بود صورتی همه جانبه و سیستماتیک 
یافته بود. با مشخص شدن نتایج انتخابات در 
مصر و کسب اکثریت کرسی های پارلمان 
به  وابسته  عدالت  و  آزادی  حزب  سوی  از 
به  وابسته  النور  حزب  و  المسلمین  اخوان 
برای  سلفی های مصر زنگ خطری جدی 
است.  آورده  در  صدا  به  زنان  وضعیت 
سلفی ها پس از پیروزی در انتخابات اعالم 
نمودند که حضور نمایندگان زن در پارلمان 
حضور ”شیطان” است، در سطح سیاسی نیز 
از زمان سقوط مبارک تاکنون دولت مصر 
در حال حذف بسیاری از زنان از مناصب 
اداری و سیاسی است. در این میان پرسش 
اصلی آن است که با پیروزی دو حزب عمده 
مذهبی و محافظه کار در مصر، زنانی که 
خود در انقالبات عربی بخصوص در انقالب 
۲۵ ژانویه مصر شرکت داشتند، برای حفظ 

مسائل خاورمیانه
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جدی  چالشی  با  شان  انسانی  اولیه  حقوق 
مواجه خواهند شد و آیا عقب گردی تاریخی 
در پیش روی آنان است ؟ آیا زنان عرب از 
انقیادگر  با سنتهای  تنها  آن روی که دیروز 
در حیطه خصوصی  مردساالری  و  مردانه 
خانواده دست به گریبان بودند و امروز همان 
پیروزی رسیده  به  انتخابات  در  تفکر سنتی 
روبرو  پیش  از  تر  عمیق  چالشی  با  است 

هستند؟

سایر  به  نسبت  مصر  در  زنان  جنبش 
تر  طوالنی  ای  سابقه  عربی  کشورهای 
فمینیسم در مصر در چارچوب طبقه  دارد. 
متوسط شهری ظهور یافت. در سال ۱۹۳۲ 
را  فمیسنیستی  سازمان  اولین  مصری  زنان 
سنت  به  اعتراض  نشانه  به  و  داده  تشکیل 
مردساالرانه حاکم بر جامعه مصر، حجاب 
فمینیست  ادامه حزب  در  برداشتند.  خود را 
ملی )NFB( در سال ۱۹۴۴ با هدف اشاعه 
سواد و آموزش در زمینه بهداشت در میان 
جنین  سقط  سازی  آزاد  و  قاهره  پایین  طبقه 

قانونی و کاهش نرخ زاد و ولد تاسیس شد.

با پیروزی کودتای افسران آزاد و به قدرت 
انقالبی  حکومت  عبدالناصر،  جمال  رسیدن 
وی برنامه های سوسیالیستی را به اجرا در 
آورد که اعطای حقوق و آزادی های مدنی به 
زنان را نیز شامل می شد. در برنامه ناصر 
مردان  و  زنان  به  برابر  حقوقی  امتیازات 
منتخب  قانونی   ۱۹۵۶ سال  در  شد،  اعطا 
تمامی  در  آموزش  و  تحصیل  حق  زنان  به 
سطوح طبقاتی و سرتاسر روستاهای مصر 
را اعطا نمود. تحصیالت دانشگاهی رایگان 
شد و به همه فارغ التحصیالن ضمانت کار 
سپرده شد. در چارچوب چنین قوانینی زنان 
مصر امتیازات بسیاری را کسب نمودند اما 
مردساالری  فرهنگ  تسلط  تاثیرات  هنوز 
وجود  گسترده  در سطحی  جامعه مصر  در 
داشت چنانچه در این مورد نوال السعداوی، 
نیز  مصری  فمینیست  مشهور  روشنفکر 
زنان  جنسی  استثمار  که  است  داشته  اظهار 
در تمامی طبقات مصر رواج دارد و صرفا 

منحصر به طبقات پایین جامعه نیست.

در  سادات،  دوره  در  ناصر،  مرگ  از  پس 
تحت  جدیدی  خانواده  قانون   ۱۹۷۹ سال 
عنوان قانون جهان )بنام همسر انور سادات( 
به تصویب رسید. طرفداران حقوق زنان در 
مصر از این تحول حقوقی و مدنی استقبال 
امتیازات  مصری  زنان  به  زیرا  نمودند 
و  بود  شده  اعطا  طالق  زمینه  در  بیشتری 
گذشته  به  نسبت  نیز  طالق  انجام  شرایط 

تسهیل شده بود.

تاکنون   ۱۹۸۰ دهه  از  مصر  زنان  جنبش 
منظور  به  پیکار  حال  در  فعال  بصورت 

کسب حقوق برابر زنان در زمینه های حق 
و  ارث  حق  فرزندان  حضانت  حق  طالق، 
حقوق شهروندی برابر با مردان بوده است.

شخصی  قوانین  مبارک،  حسنی  دوره  در 
زنان تحت نام همسر وی سوزان مبارک به 
نام ”قوانین سوزان” تدوین شده بود که مفاد 
اصلی آن بدین شرح بود: حق دریافت نفقه از 
سوی زن مصوب ۱۹۸۵، حق طالق برای 
حضانت  حق   ،۲۰۰۰ سال  مصوب  زنان 
فرزندان تا سن ۱۵ سالگی مصوب ۲۰۰۵، 
والدین.  از طالق  حق مالقات فرزندان پس 
در این دوره سهم کرسی های پارلمانی زنان 
نیز به ۳۰ کرسی افزایش پیدا کرد. در مورد 
و  شد  انجام  اصالحاتی  نیز  کودکان  قوانین 
اصل  طبق  که  شد  ذکر  جدید  اصالحیه  در 
۳۱ قانون اساسی سن ازدواج قانونی به ۱۸ 
سال افزایش یافت. البته منتقدان بر این باور 
از سوی مبارک و  اقداماتی  بودند که چنین 
همسرش با تبلیغات بسیار صرفا برای جلب 
نظر مثبت افکار عمومی و دولتهای غربی 
باالی  طبقات  زنان  تنها  و  شده  می  انجام 
مصر از این قوانین بهره می بردند و طیف 
اقتصادی-اجتماعی  شرایط  با  زنان  اکثریت 

پایین بدون حمایت قرار گرفته بودند.

با این حال آمارها نشان می دهند که وضعیت 
بهبود  مبارک  دوره  در  نسبی  بطور  زنان 
زنان  باسوادی  نرخ  بخصوص  بود.  یافته 
مصر از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۹۰ افزایش 
قابل توجهی را نشان داده است و در زمینه 
فعالیت های اجتماعی نیز بدلیل قید برابری 
پیشین  اساسی  قانون  در  مرد  و  حقوقی زن 
مصر، با اشتغال زنان در وزارت دادگستری 
و کسب منصب وکالت از سوی آنان مخالفت 
دلیل  به  زنان  قضاوت  حال  این  با  شد  نمی 
اختالف نظر شرعی در آن مورد باعث شده 
بود تا در عمل قاضی زنی در مصر وجود 

نداشته باشد.

المسلمین  اخوان  مقابل،  در  دیگر  سوی  از 
با اعالم مواضع خود در مورد نقش  مصر 
جدل  و  بحث  ایجاد  باعث  جامعه  در  زنان 
های فراوانی در این باره شدند. در سپتامبر 
برنامه  نخستین  المسلمین  اخوان   ،۲۰۰۷
در  نمود.  منتشر  را  خود  انتخاباتی  سیاسی 
آنان وجود داشت  این میان بندی در برنامه 
این  در  برانگیخت.  را  بسیاری  انتقادات  که 
دولتی  باالی  مناصب  تصاحب  اخوان  بند 
بود،  نموده  نفی  را  و مسیحیان  زنان  توسط 
و در ادامه بیان شده بود که حقوق و وظایف 
فرماندهی  مثل  حکومتی  باالی  مناصب 
ارتش، مغایر با نقش اجتماعی پذیرفته شدن 
زنان در عرف جامعه تشخیص داده شده بود. 
دولت  فشار  و  انتقادات  گرفتن  باال  از  پس 
مصر، اخوان اظهار داشت که کسب تمامی 

شمارد  می  مجاز  را  زنان  توسط  مناصب 
بجز مقام امامت کبری )خلیفه گری مذهبی( 
و علت آن را نظر علما در این باره دانستند 
که ریاست مقام مذهبی را تنها از آن مردان 

می دانند.

مصر،  المسلمین  اخوان  جمعیت  داخل  در 
زنان آن سازمان جمعیتی تحت عنوان مذهبی 
و  اند  داده  تشکیل  را  خواهران”  ”جمعتی 
برای انتخابات محلی سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ 
انتخاباتی  نامزدهای  نیز  میالدی   ۲۰۰۷ و 
قصد  عمل  این  با  اخوان  نمودند.  معرفی 
سیاسی  فعالیت  مخالف  که  دهد  نشان  داشت 
زنان نیست، اما زنان فعال در جمعیت اخوان 
اغلب اعضای خانواده و خویشاوندان رهبران 
و اعضای مرد آن سازمان هستند و بواسطه 
نسبت خویشاوندی به ان سازمان پیوسته اند. 
نکته جالب توجه آن است که در نخستین بخش 
زنان تشکیل شده در جمعیت اخوان المسلمین 
تحت عنوان ”گروه خواهران مسلمان” )فرقة 
زنان   ،۱۹۳۲ سال  در  المسلمات(  االخوات 
اخوانی حق ریاست بر بخش زنان را نداشتند 
و حسن ابن شیخ محمود الجوهری به ریاست 

ارشد بخش زنان منصوب شد. )۱(

فرهنگی  اخوان  ساختار  بر  غالب  فرهنگ 
محافظه کارانه و سنتی و تا حد وسیعی تحت 
فرهنگی  چنین  در  است.  سلفی  سنت  تاثیر 
نقش زن تنها به نقش خانه داری و پرورش 
و  شود  می  محدود  کودکان  از  مراقبت  و 
حضور و فعالیت های اجتماعی-سیاسی آنان 

بایستی اندک باشد.

آنجاست  در  توجه  قابل  نکته  میان  این  در 
که علیرغم وجود اختالفات گسترده طبقاتی 
های  دیکتاتوری  در  بسته  سیاسی  فضای  و 
اقتدارگرای منطقه، در زمینه وضعیت زنان 
دولتها  با  خوبی  روابط  زنان  حقوق  فعاالن 
داشتند. سوزان مبارک در مصر  به ان جی 
او ها البته با نظارت دولت اجازه فعالیت داد. 
در تونس نیز همسر زین العابدین بن علی، 
لیال نیز همین رویه را در پیش گرفت، در 
سوریه نیز اسما االسد نیز اقدامات مشابهی 

را انجام داده است.

نشانه های عقب گرد تاریخی و کاهش حقوق 
زنان پس از پیروزی انقالبیون در مصر و 
پیروزی  از  پیش  مصر  در  شد.  دیده  لیبی 
کرسی   ۶۴ کسب  از  اساسی  قانون  انقالب 
اما  نمود  می  حمایت  زنان  توسط  پارلمانی 
از  یک  هر  تا  شده  داده  اجازه  تنها  امروز 
احزاب سیاسی حداقل یک نامزد زن را در 

فهرست انتخاباتی خود معرفی نمایند.

موقت  شورای  رهبر  عبدالجلیل  مصطفی 
انقالبی لیبی نیز در اولین سخنرانی خود پس 



97مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

از سقوط قذافی اعالم داشت که از این پس 
تمامی قوانین مغایر با شریعت اسالمی لغو 
قذافی  توسط  که  همسری  چند  قانون  و  شده 
ممنوع شده شده دوباره احیا می گردد پس از 
آن صدای فریاد شادی مردان لیبیایی و جشن 

آنان با تیراندازی هوایی شنیده می شد.

در پیش نویس قانون اساسی جدید لیبی نیز 
آمده است، تمامی شهروندان در برابر قانون  
زبان،  نژاد،  اعتقادات،  مذهب،  از  فارغ 
موقعیت  یا  سیاسی  عقاید  قومیت،  ثروت، 
اجتماعی برابر هستند” اما قیدی از جنسیت 
مرد  ماهیت  از  نشان  خود  که  است  نیامده 
ساالرانه قانونگذاران و مجریان جدید لیبی و 
روح حاکم بر قانون اساسی آن کشور دارد. 
این در حالی است که در لیبی دوران قذافی 
حضانتفرزندان،  حق  از  زنان  قانون،  طبق 
بودند  برخوردار  طالق  حق  و  وکالت  حق 
لغو  بهکنوانسیون  نیز  سال ۲۰۰۴  در  لیبی 
تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد پیوسته 
بود. با این حال تاثیر هنجارهای قبیله ای و 
این  اجرای  پیشرفت  از  مانع  لیبی  سنتی در 
انقالبی  اکثر شرایط  )۲(در  قوانین می شد. 
کودتای  تا  روسیه   ۱۹۱۷ اکتبر  انقالب  از 
 ۱۹۵۲ سال  در  آزادمصر  افسران  انقالبی 
خواسته های زنان به بخشی از جنبش ملی 

تبدیل می شده است.

ممکن است عده ای اظهار نمایند که برای مثال 
در انقالب ۱۸۷۹ فرانسه نیز پس از پیروزی 
انقالب و تاسیس جمهوری، آزادی، برابری 
حقوقی شهروندان فرانسوی بجززنان اعالم 
شد و نبایستی بدبینانه به رویدادها نگریست 
ای ممکن است  انقالبی  فرایند  زیرا در هر 
زنان در پروسه ای طوالنی مدت به حقوق 
خود دست یابند اما اختالف اساسی انقالباتی 
از  عربی  انقالبات  با  فرانسه  انقالب  چون 
ایدئولوژی  که  اینست  مصر  انقالب  جمله 
حاکم بر روند انقالب فرانسه از آغاز انقالب 
قدرت  به  گروههای  اما  بود  مترقی  تفکر 
رسیده امروز مصر، اندیشه ای واپسگرایانه 
دارند و پیشینه تاریخی آنها نشان می دهد که 
در مورد زنان قائل به اعمال محدودیت بر 

آنان هستند.

زنان  علیه  بارز  های  خشونت  از  یکی 
مصری، مسئله ختنه زنان است. طبق تحقیق 
 ۸۰  ،۱۹۹۲ سال  در  یونیسف  شده  انجام 
درصد دختران در مصر این عمل خشونت 
بار رامتحمل می شوند. به نظر نمی رسد با 
انتخابات احزاب با دیدگاه سنتی اقدام مهمی 
در جهت لغو و یا کاهش این عمل ضد انسانی 
انجام شود.آنچه در پیش رو قرار دارد نشان 
عربی  انقالبات  اساسی  ضعف  نقطه  دهنده 
سیاسی  های  خواسته  بر  تاکیدصرف  یعنی 
تحول  با  اجتماعی”  ”انقالبی  همگامی  نه  و 

محافظه  دولت  وجود  با  بودهاست.  سیاسی 
کار اخوان و سلفیون احتمال می رود کسب 
و  زنان  از سوی  بیشتر  هایپارلمانی  کرسی 
محلی  شوراهای  سندیکاها،  در  آنان  فعالیت 
و … با چالشی جدی از سوی قدرت جدید 

مواجه شود.

داشته  اظهار  ای معروف  در جمله  مارکس 
است  جامعه  آزادی  معیار  زنان  آزادی 
گویابهار عرب با ایجاد موانع عمده بر سر 
راه زنان از ابتدای پیروزی انقالبات  شواهد 
در  زنان  وضعیت  انداز  چشم  از  روشنی 
چه  و  دهد  نمی  نشان  را  عربی  کشورهای 

بسازمستان زنان عرب در راه باشد.

این مقاله نخستین بار روز دوشنبه ۱۰ بهمن 
چاپ  به  روزگار  روزنامه  در   ۱۳۹۰ ماه 
یو  شناس  انسان  به  بازنشر  برای  و  رسیده 

فرهنگ ارائه شده است.

Nojan_etezad@yahoo.com
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جنگ بخاطر نفت 
ایران به تعویق 

می افتد؟

برگردان: ا. م. شیری

چرا تشدید تنش پیرامون تنگه هرمز به سود 
آمریکایی هاست.

باراک اوباما در پیام خود به کنگره آمریکا، با 
اشاره به تشدید اقدامات برای قطع وابستگی 
کشور به واردات مواد مولد انرژی از خارج 
سال  سه  طول  »در  گفت:  مشخص  بطور 
هکتار  میلیونها  در  حفاری  اجازه  ما  اخیر 
به  گاز را صادر کردیم. من  و  نفت  معادن 
دولت خود دستور اکتشاف ۷۵ درصد منابع 
بر  دهم«. عالوه  می  را  مان  بالقوه  دریایی 
آن، او خاطر نشان کرد که واشینگتن از همه 
گزینه ها برای ممانعت از دستیابی ایران به 
سالح اتمی استفاده خواهد کرد. از هر دوی 
منطقی حاصل می  نتیجه  این  اظهارات  این 
آمریکا  متحده  ایاالت  جنگ  مسئله  که  شود 
برعلیه ایران حل شده است. افزون بر آن، 
در تاریخ ۲۶ ژانویه معلوم شد که آمریکا در 
ماه مارس یک گروه ناو هواپیمابر ضربتی 
به سرپرستی ناوهواپیمابر اتمی »انترپرایز« 
داشت  خواهد  گسیل  فارس  خلیج  به  را 
جزو  نیز  ناوشکن  سه  و  کروز  )موشکهای 
این گروه می باشند(. بدین ترتیب، این سؤال 
پیش می آید که اگر مناقشه از فاز »سرد« 
به فاز »گرم« وارد شود، تأثیر آن بر بازار 
جهانی مواد مولد انرژی چگونه خواهد بود؟

)مطبوعات  ما  سؤال  این  پاسخ  یافتن  برای 
مدیر  پراواسودوف،  سرگئی  به  آزاد( 

انستیتوی انرژی ملی مراجعه کردیم.

ــ باید توجه داشت که شروع جنگ برعلیه 
نیست.  آمریکا  متحده  ایاالت  نفع  به  ایران 
مشکل بتواند بر اساس سناریوی عراق عمل 
کند. اگر قرار بود آمریکا به این کار دست 
نمی  خارج  عراق  از  را  خود  ارتش  بزند، 
کرد. چرا که عراق بهترین پایگاه برای آغاز 

عملیات زمینی در ایران بود.

فکر می کنم آمریکایی ها در تحریک ایران 
تند،  های  العمل  به عکس  زدن  دست  برای 
اند. آمریکا با  مثل بستن تنگه هرمز، ذینفع 
از  امتناع  برای  خود  شرکای  کردن  متقاعد 
را  ایران  کند  می  سعی  ایران،  نفت  خرید 

مسائل خاورمیانه
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به بن بست براند. زیرا، اقتصاد این کشور 
وابسته  سیاه«  »طالی  صادرات  به  اساسا، 
حیات  ادامه  برای  دیگری  منابع  و  است 
ایرانیان  اکثریت  برای  این وضع،  با  ندارد. 
قابل درک نیست که چرا غرب برعلیه آنها 
شما  شود:  می  گفته  آنها  به  شود.  می  متحد 
برای ساخت سالح اتمی تالش می کنید. این 
کشورهای  از  زیادی  شمار  که  حالیست  در 
اما  کنند،  جهان در همین سمت حرکت می 
خشن،  شکل  بدین  بخصوص  کسی،  هیچ 
در  پاکستان  همین  شود.  نمی  آنها  متعرض 
همسایگی ایران سالح اتمی در اختیار دارد. 
عالوه بر این، القاعده نیز از همان سالهای 
حضور نظامی اتحاد شوروی در افغانستان، 
در پاکستان حضور دارد و از حمایت دولت 
برخوردار است. اما چرا جامعه بین المللی 
به  را  کشور  این  تحریم  فکر  حتی  هیچگاه 
که  است  واضح  دهد؟  نمی  راه  خود  ذهن 
ایران  به خطر هسته ای  بازیها هیچ ربطی 

ندارد. همه اینها بهانه است.

»مطبوعات آزاد«- پس همه این بهانه گیریها 
بخاطر چیست؟

آمریکائیها  دارد.  ساده  دلیل  یک  بنظرم،  ــ 
در  دریایی  نیروی  قدرتمندترین  صاحب 
و  حمل  تمام  تقریبا  نیرو  این  هستند.  جهان 
نقل دریایی جهان را کنترل می کند. طراحان 
استراتژی آمریکا در زمانهای اخیر از اینکه 
بودجه بسیار هنگفت و سنگینی برای امور 
دفاعی تخصیص می یابد، آه و ناله می کنند. 
بودجه  با  مساوی  تقریبا  کشور  این  بودجه 
دفاعی تمام کشورهای جهان است. و این در 
آمریکا،  هنگفت  خارجی  بدهی  که  حالیست 
تقریبا به ۱۶ تریلیون دالر سر میزند. بری 
این  آمریکا  سیاسی  نظران  صاحب  اغلب 
حد  از  بیش  این  آیا  که  است  مطرح  سؤال 
راهزنانه نیست که ما بعنوان ضامن عملکرد 
طبیعی تجارت دریایی جهان عمل می کنیم؟ 
امنیت  از  کشورهایی   ، دارند  آنهاعقیده 
بسیار  که  برند،  می  بهره  دریایی  تجارت 
آمریکایی  ناوشکنهای  پوشش  تحت  خوب 
قرار می گیرند. یعنی، هزینه  امنیت دریایی 
آنها  آمریکا می پردازد ولی، سودش را  را 

می برند.

که  نماید  تفهیم  کشور  دیگر  به  باید  آمریکا 
کنند.  هزینه  بایستی  امنیت  برقراری  برای 
متجاوزی  آنها  برای  اینک  سبب،  همین  به 
الزم است که به کشتیرانی جهانی حمله کند. 
بسیار  کار  این  برای  هرمز  تنگه  وضعیت 
تانکرهای  بد،  های  ایرانی  است.  مناسب 
آمریکایی  و  کرد  خواهند  متوقف  را  نفت 
های خوب، با هزینه معقول می توانند کشتی 
های دیگر کشورها را از تنگه عبور دهند. 
این مثال خوبی برای آن خواهد بود که در 

به  تهدیدات مختلف، چقدر  از  قبال حراست 
آمریکائی ها خواهند پرداخت.

عالوه بر آن، تشدید هر گونه تنش پیرامون 
ایران، به نفع آمریکاست. زیرا، هم موجب 
افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد و، هم، 
توسعه شیست گاز و نفت، سنگهای زیستی 
را مقرون به صرفه خواهد ساخت که آمریکا 
بطور  دارد.  مصرف  بر  اضافه  داخل  در 
کلی، توسعه شیست نفت خیز، یکی از جهات 
آمریکا  اقتصاد  واقعی  بخش  توسعه  اصلی 
آمریکایی،  تحلیلگران  ارزیابی  طبق  است. 
در سایه اجرای طرحهای این عرصه تا سال 
۲۰۱۵ در آمریکا ۸۷۰ هزار فرصت شغلی 
ایجاد خواهد شد. درآمد ناخالص این کشور 
۱۱۸ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. اما 
ضرر  موجب  فعالیت  این  همه  اینکه  برای 
یابد.  افزایش  باید  نفت  قیمت  نشود،  و زیان 

حداقل ۱۰۰ دالر در هر بشکه.

دامن  با  آمریکائیها،  بینید،  همانطور که می 
زدن به تشنجات پیرامون ایران، بسیاری از 
مشکالت خود را حل می کنند، اما اروپائیها 
می  مواجه  جدیدی  با معضالت  ها  چینی  و 
ضمن  مجبورند  آمریکا  متحدان  شوند. 
مواضع  با  خود،  اقتصاد  انداختن  بمخاطره 
آمریکا موافقت کنند. مثال، کشورهای ژاپن 
ایتالیا ۱۰درصد و کره جنوبی  ۱۷ درصد، 
ایران  نیاز خود را از  ۹ درصد نفت مورد 

وارد می کنند.

چین  حال،  عین  در  آزاد«-  »مطبوعات 
ایران  نفت  تحریم  با  را  خود  شدید  مخالف 
اعالم کرد. آمریکا چقدر می تواند بمواضع 
کشوری که اقتصادش وابسته به آن است، بی 

اعتنایی کند؟

است  این  اصلی  عامل  این وضعیت،  در  ــ 
آمریکائیها  نیست.  که موضع چین مشخص 
و  بدهکارند.  چین  به  کشوری  هر  از  بیش 
اقتصاد آسمانی آن به سهم خود بشدت به نفت 
که  کنم  می  تصور  است.  وابسته  خاومیانه 
وابستگی  سر  بر  کنند  می  سعی  آمریکائیها 
با چین معامله کنند. یعنی، ما تانکرهای شما 
را از تنگه هرمز عبور می دهیم و شما نیز 
که  است  واضح  کنید.  کم  ما  های  بدهی  از 
این معامله به نفع چینی ها نیست، ولی آنها 
هنوز  داد،  خواهند  نشان  العملی  عکس  چه 
معلوم نیست. )ترجمان ساده این گفته، یعنی، 
راهزنان  نقش  دارد  نظر  در  آمریکا  اینکه 
ایفاء  هرمز  تنگه  در  را  سومالی  دریایی 

نماید. مترجم(.

منافع چین  هم  لیبی  در  آزاد«-  »مطبوعات 
مطرح بود ولی آمریکا این مسئله را در نظر 

نگرفت…

ــ در این وضعیت چین چکار می تواند بکند؟ 
اعتراضات  این  کند.  می  اعتراض  خوب، 
برای آمریکائیها باد هواست. چین نمی تواند 
با آمریکا بجنگد و حتی نمی خواهد. »اوراق 
هر  کند؟  بازار  وارد  را  آمریکا  بهادار« 
باز  امریکا  مقابل،  در  خواهد.  می  که  قدر 
خواهد  چاپ  دالر  تریلیونها  همیشه  مثل  هم 
کرد. تصور می کنم که چین هنوز اهرمهای 
متناسبی برای تأثیرگذاری بر آمریکا را در 

اختیار ندارد.

»مطبوعات آزاد«- تصور کنید، ما فرضیه 
شما را در مورد آنکه آمریکا در تشدید تنشها 
واقعیت  بعنوان  است،  ذینفع  ایران  پیرامون 
مطلق می پذیریم. آیا می توان این استراتژی 

»ژاندارم بین المللی« را در هم شکست؟

در  زیادی  بسیار  عوامل  تردید.  بی  بلی،  ــ 
بازیهای  اینجا  تنیده و در  خاورمیانه در هم 
گره  هم  در  هنگفت،  پولهای  با  جدی  بسیار 
خورده است. در چنین شرایطی، کل منطقه 
تبدیل گردیده است. اگر  ثباتی  به کانون بی 
یکی از بازیکنان کنترل بر اعصاب خود را 
به  تواند  می  عصبانیت  این  بدهد،  دست  از 
فاجعه جهانی بیانجامید. تصور پیامدهای آن 
گسترش  تواند  می  مناقشه  است.  وحشتناک 
خود  کام  به  را  جهان  مناطق  دیگر  و  یابد 
بکشد.»مطبوعات آزاد«- گمان می رود که 
قیمت باالی نفت، بسود روسیه باشد. ممکن 
است ما هم مثل امریکا، از بروز مناقشات 

جدید در خاورمیانه سود می بریم؟

فوق  درآمدهای  توان  می  البته!  ابتدا،  در  ــ 
العاده از صادرات مواد مولد انرژی بدست 
آورد. اما جنگ دراز مدت آمریکا با ایران 
در  روسیه  برای  منفی  پیامدهای  تواند  می 
نفت،  بهای  افزایش  اوال-  باشد.  داشته  پی 
انرژی  تأمین  برای  جایگزین  منابع  یافتن 
و  ساخت.  خواهد  صرفه  به  مقرون  را 
کشورهای پیشرفته بسرعت در این عرصه 
فعالیت خواهند کرد. ثانیا- بی ثباتی ایران در 
همسایگی دیوار به دیوار کشورهای مشترک 
آسیای  آرام  نا  مناطق  به  تواند  می  المنافع، 

مرکزی و قفقاز سرایت نماید.

»مطبوعات آزاد«- عراق هم تا چندی پیش 
خودش را چنین تصور می کرد. بویژه آنکه 
این کشور قبل اشغال توسط آمریکا، یکی از 
در  بود.  نفت  جهانی  بازار  عمده  بازیگران 
این  از  توان  می  انتظاری  چه  حاضر  حال 

کشور داشت؟

سؤال  عالمت  بزرگترین  امروز  عراق  ــ 
در تجارت نفت بشمار می رود. با در نظر 
گرفتن ذخایر نفت، این کشور می تواند تولید 
آن را صد در صد افزایش دهد. آیا این کار 
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را خواهد کرد؟ همه مسئله بسته به این است 
که می توانند در بخش تولید نفت این کشور 
امنیت پایدار برقرار سازند یا نه. بخصوص 
اینکه آمریکا حضور نظامی خود در عراق 

را بشدت کاهش داده است.

»مطبوعات آزاد«- گفته می شود که آمریکا 
همه نیروهای خود را از عراق خارج کرده 

است.

بلی، اما در آنجا شمار زیادی از به اصطالح 
فقط  است.  مانده  باقی  خصوصی  نظامیان 
هنوز  نظامی  مشاور  هزار   ۱۰ حدود  در 
»سربازان  حقوق  و  هستند.  عراق  در 
نیروهای  همان  واقع  در  که  خصوصی« 
ویژه بحساب می آیند، گویا از بودجه دولتی 
پرداخت نمی شود. طبق برآوردهای مختلف، 
شمار آنها از ۱۶ تا۵۰ هزار تخمین زده می 
باید  که  هستند  آدمهایی  همان  اینها  و  شود. 
سازماندهی  را  عراق  نفت  منظم  استخراج 
نمایند. آیا از عهده این کار برخواهند آمد یا 

نه، هیچ کس نمی داند.

آزاد«- مگر ممکن است، مثال  »مطبوعات 
بمباران  لیبی گفت که کشور  نمونه،  بعنوان 
شده توسط آمریکا بتواند صادرات نفت خود 

را بسرعت به سطح قبل از جنگ برساند؟

ــ فکر می کنم که اکنون در لیبی نفت بمیزان 
۶۰ درصد تا آغاز جنگ استخراج می شود. 
شود،  می  مربوط  ترمیم  مسئله  به  که  آنچه 
حفاظت  تحت  آمریکا  تجارت  که  است  این 
سربازان آمریکایی خیلی سریع می تواند هر 
چاه از کار افتاده را دوباره راه اندازی کند. 
اما اگر لیبیائی ها و یا کسان دیگری بخواهند 
این کار را به نیروی خود انجام دهند، احتماال 

یک سال طول خواهد کشید.

که  کنیم  فرض  اگر  آزاد«-  »مطبوعات 
چاههای ایران هم بمباران خواهد شد…

ــ سؤال اصلی همین است. مسئله مستقیما با 
مقاومت ارتش ایران در مقابل تجاوز آمریکا 
نکرده  فراموش  اگر  عراق،  دارد.  بستگی 
اید، بی جنگ تسلیم شد. هنوز تسلیم ارتشیان 
سربازان  که  بود  نرسیده  پایان  به  عراق 
چاههای  آتش  فرونشاندن  کار  آمریکایی 
سوزان را آغاز کردند. در ارتباط با ایران 
هم، هنوز معلوم نیست که آمریکا می تواند 

این کار را حتی اگر بخواهد، انجام دهد!
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در سراشیب سقوط

منبع: دنیای جوان
نویسنده: یواخیم گیالرد

 تارنگاشت عالت

قرن ۲۱ قرار بود قرن ایاالت متحده آمریکا 
صلیبی  جنگ  عراق،  علیه  جنگ  و  شود 
سرکردگی  درازی  مدت  برای  که  باشد 
را  آمریکانا«  »پاکس  نوین،  امپراتوری 
مستقر سازد. در پایان سال گذشته نیروهای 
آمریکا مجبور شدند عراق را به طور کامل 
تخلیه کنند. آن ها به گفته پرزیدنت اوباما »با 
مأموریت  سال   ۹ از  پس  افراشته«  گردنی 
موفقیت آمیز عراق را ترک کردند. ولی در 
واقع آخرین واحدهای نظامی آمریکا در ماه 
بدون  پنهانی  و  شب  پناه  در  تقریباً  دسامبر 
بدون  کردند،  تخلیه  را  عراق  خداحافظی 
آن که قصد خود را به طور کامل عملی کرده 
باشند. با این گام اشغال عمالً به پایان نرسید 
ولی خروج اجباری ایاالت متحده به عنوان 

شکست بزرگی تعبیر شد.

در افغانستان که اولین جنگ قرن جدید بود 
شرف  در  سنگین تری  مراتب  به  افتضاح 
وقوع است. به نظر می رسد که هر دو جنگ 
به جای آن که سرکردگی درازمدت آمریکا را 
تضمین کنند، سقوط تنها ابرقدرت باقی مانده 
را  به جریان انداخته اند. ولی در هر حال 
این دو جنگ مرز امکانات حمالت تهاجمی 
داده  نشان  را  امپریالیستی غربی  قدرت های 

اند.

سابق  فرمانده  کالرک  وسلی  ژنرال  مثل 
شد،  مطلع  پنتاگون  در  که  ناتو  نیروهای 
به  حمله  از  پس  و   ۲۰۰۱ سال  اواخر 
لیبی،  لبنان،  سوریه،  کشورهای  افغانستان، 
ایران، سومالی و سودان نیز در لیستی قرار 
داشتند که قرار بود در سال های بعدی مورد 
حمله قرار گیرند. در صدر لیست عراق قرار 
داشت که قریب ده سال تحت محاصره بود و 
زیر آتش نیروی هوایی آمریکا و هم پیمان آن 
قرار داشت و تضعیف شده بود. این کشور 
دارای ذخایر عظیم نفتی بود و در قلب منطقه 
مهم ژئواستراتژیکی قرار داشت که به قول 
»با  سابق  رییس جمهور  نایب  چینی  دیک 
کمافی السابق …  جهان  نفتی  ذخایر  دوسوم 

بزرگ ترین جایزه است.«

رژیم  سقوط  و  شده  ضعیف  کشور  تسخیر 
نسبتاً  می رفت  انتظار  که  همان طور  سابق 

سریع صورت گرفت. چون دلیل حمله که در 
تهدید سالح های  یعنی  بود،  آغاز اعالم شده 
کشتار جمعی عراق به زودی تبلیغات دروغ 
جدید  کشور  یک  ساختمان  درآمد،  آب  از 
باثبات  شده،  بازسازی  دمکرات،  غرب گرا، 
و امنیت هدف رسمی اشغال درازمدت کشور 

اعالم شد.

باید فرار کرد

با این بهانه ائتالف کشورهای موافق جنگ 
می شد،  رهبری  متحده  ایاالت  از طرف  که 
پشتیبانی مخالفین جنگ در ناتو و همین طور 
نفع خود جلب  به  را  متحد  ملل  در سازمان 
کردند و  از این راه جنگ عمالً مشروعیت 
سیاست مداران  از  بسیاری  همین طور  یافت. 
و روشنفکران مخالف جنگ به این کاروان 
پیوستند و خواهان سرنگونی صدام حسین و 
رژیم بعث شدند و این اقدام را شانسی برای 
آینده روشن این کشور پیش بینی کردند. البته 
اغلب آن ها در این جنگ منافع خودخواهانه 
آمریکا و هم پیمانان آن را مشاهده می کردند 
این  با  که  داشتند  اصرار  سماجت  با  ولی 
وجود مردم عراق در بازسازی کشور خود 
از آن منتفع خواهند شد و این طور بگوییم 
که جنگ منافع جنبی نیز برای آن ها به بار 

خواهد آورد.

آن  از  غربی  تعیین کننده  خبری  رسانه های 
وقت به شدت کوشش می کنند تا از این جنگ 
تصویر مثبت و مردم پسندی را ارایه دهند. 
اوباما در سخنرانی خود به مناسبت بازگشت 
آخرین »قهرمانان« از تبلیغات مذکور کمک 
ساله«  نه  خارق العاده  »خدمات  و  گرفت 
نیروهای نظامی آمریکا را مورد تمجید قرار 
داد. وی اظهار داشت که عراق منطقه کاملی 
ثبات  با  حاکم،  کشور  یک  »ما  ولی  نیست 
جای  به  منتخبه  حکومت  یک  با  مستقل،  و 

می گذاریم.«

این حرف ها از واقعیت به دور است. رژیم 
جدید که زیر نفوذ احزاب ملی و مذهبی قرار 
دارد تنها به کمک ابزار نظامی و سرکوب 
خود را بر سر قدرت نگاه داشته که به نوبه 
المالکی  نوری  سلطه  زیر  شدت  به  خود 

مسائل خاورمیانه
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نخست وزیر قرار دارد.

قتل  به  اپوزیسیون  اعضای  از  نفر  هزاران 
اند  شده  نیست  به  سر  و  دستگیر  رسیده اند، 
و یا کشور را ترک نموده اند. بیش از یک 
سال  از  عراق  شهروندان  از  نفر  میلیون 
اشغالگر،  به دست سربازان  تاکنون   ۲۰۰۳
نیروهای کمکی عراقی آن ها و یا گروه های 
شبه نظامی وابسته به رژیم به قتل رسیده اند. 
یک ششم  یعنی  نفر،  میلیون  چهار  از  بیش 
جمعیت کشور آواره شده و فرار کرده و یا 
تبعید گردیده و تا امروز در خارج از کشور 
و یا به شکل آوارگان داخلی زندگی می کنند. 
در یک چنین کشوری از دمکراسی و ثبات 

سخن گفتن پوچ و بی مفهوم است.

گسترده  بازسازی  از  نشانه ای  همین طور 
برخی  البته  نمی خورد.  چشم  به  کشور  در 
امن  مناطق  مثل  بزرگ  نمایشی  پروژه های 
بغداد و یا شهر مذهبی و مورد بازدید زّوار 
نجف وجود دارند. اما بقیه زیربنای اقتصادی 
در شرایط بس اسف باری به سر می برند. به 
دیگر سخن، سقوط وحشتناک جامعه عراقی 

هنوز متوقف نگردیده است.

نظرپرسی  انستیتوی  اطالعات  بر  بنا 
سال  نوامبر  به  متعلق    Zogby آمریکایی 
حساب  را  کردنشین  مناطق  اگر  گذشته، 
عراقی  شهروندان  یک چهارم  حتا  نکنیم، 
را  کنونی  وضعیت  اند  مانده  کشور  در  که 
نمی  ارزیابی  حسین  صدام  دوران  از  بهتر 
سیاسی  آزادی های  سطح  درصد،   ۵۴ کنند. 
بیش  می دارند.  اعالم  گذشته  از  نازل تر  را 
از ۷۵ درصد شهروندان وضعیت اقتصادی 
بدتر  تحریم ها  دوران  به  نسبت  حتا  را  خود 
برآورد می کنند و ۹۰ درصد ناامنی شخصی 
اهداف  با  مطابق  سازند.۱  می  برجسته  را 
رسمی اعالم شده، باید گفت که ایاالت متحده 
شکست  سختی  به  هم پیمانانش  و  آمریکا 

خورده اند.

اهداف واقعی

در  دیگری  اولویت های  اشغالگران  طبیعتاً 
سر داشتند. اگر بخواهیم موفقیت برنامه های 
اصلی آن ها را برآورد کنیم باید بین اهداف 
بسیار رادیکال و ویژه ای که نئومحافظه کاران 
افراطی در دستگاه دیپلماسی بوش در نظر 
داشتند و آن چه که به عنوان اجماع کلی مابین 
اقلیت ممتاز ایاالت متحده موجود بود، تفاوت 
قایل شد. منافع آنان هم از طرف کلینتون و 
اوباما و هر دو بوش دنبال شد. نباید فراموش 
کرد که جنگ در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱ آغاز شد 
و کشور را تا ۲۰۰۳ در محاصره قرار داد.

قدرت  قطعی  سرنگونی  ظاهری  هدف 
ایران  علیه  در جنگ  قبالً  که  بود  منطقه ای 

به شدت مسلح  گردیده و اکنون بیش از حد 
استقالل پیدا کرده بود. ولی منافع استراتژیکی 
و  عراق  نفتی  منابع  کنترل  متوجه  طبیعتاً 
به  آمریکایی  کنسرن های  مستقیم  دستیابی 
ذخایر عظیم کشور بود. یک هدف دیگر که 
در  شاه  سقوط  زمان  از  اصل  در  واشنگتن 
استقرار  می کرد  دنبال  بعد  به   ۱۹۷۹ سال 
دایمی نیروهای نظامی خود با استقالل کامل 
در یکی از کشورهای مرکزی و مهم منطقه 

بود.

شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس 
دایمی  تضمین  واشنگتن  هدف  مهم ترین 
ایاالت متحده و جلوگیری از  موقعیت برتر 
از  پیمانی  یا  و  جدید  قدرت  یک  پدیدآمدن 
قدرت ها بود، که این موقعیت برتر را به خطر 
افکند. چینی وزیر دفاع وقت در سال ۱۹۹۲ 
نوشت:  کاربردی۲  سیاست های  اوراق  در 
»لذا الزم است که هیچ قدرت خصمانه ای، 
منطقه ای را که منابع زیرزمینی اش امکانات 
الزم برای ساختمان یک قدرت جهانی را در 

بردارد، زیر سلطه خود نگیرد.«

سرنگونی یک قدرت منطقه ای

بود:  موفقیت آمیز  کامل  طور  به  اول  گام 
تالشی دولت عراق و ویرانی جامعه عراقی 
به قدری گسترده است که این کشور به طور 
ایفا  نقشی  سیاسی  قدرت  نظر  از  درازمدت 
نخواهد کرد. البته با از بین رفتن این قدرت، 
تبدیل  منطقه  قدرت  به  ایران  رقیب،  کشور 
عراق  در  تهران  داخلی  سیاست  نفوذ  شد. 
مدت هاست که با قدرت کشور اشغالگر قابل 
نقش  اقتصادی  از نظر  ایران  سنجش است. 
مهمی ایفا می کند و در نتیجه از نظر سیاست 
خارجی نیز تأثیرگذار است. برخالف امیال 
ایران  اتمی  سیاست  از  هم  مالکی  واشنگتن 
حمایت  اسد  سوریه  رییس جمهور  از  هم  و 
می کند. این امر با خروج نیروهای نظامی و 
تغییر توازن به ضرر آمریکا وزن بیش تری 

پیدا می کند.

هرچند که در مورد حضور نظامی درازمدت 
آمریکا حرف آخر گفته نشده، ولی آن چه که 
محرز است، این که تصورات آمریکا درمورد 
از  نمودی  عنوان  به  ارتش  مستمر  استقرار 
قدرت خویش در منطقه، جامه عمل نپوشید.

با  که  نظامی  قرارداد  طبق  و  اصل  در 
بود  قرار  بود،  امضا رسیده  به  بوش  دولت 
۳۰٫۰۰۰ سرباز آمریکایی در عراق مستقر 
طور  به  آمریکا  نظامی  فرماندهی  و  بمانند 
مشخص این تعداد سرباز را برای یک دهه 
فرماندهان  پایان  در  بود.  گرفته  نظر  مورد 
سرباز   ۲۰٫۰۰۰ حداکثر  تعداد  با  نظامی 
شدند.  راضی  نظر  مورد  پایگاه   ۵ برای 

صرف  با   ۲۰۰۳ سال  از  پایگاه ها  این 
میلیون ها دالر به شهرهای قلعه مانندی تبدیل 
مدرن ترین  تسهیالت،  کلیه  که  بودند  شده 
ارایه  را  بزرگی  فرودگاه های  و  تکنولوژی 
عظیم ترین  اکنون  پایگاه ها  این  می دادند. 
خاطرات برنامه های شکست خورده است که 

اشغالگران بعد از خود به جای می گذارند.

مبارزه برای نفت

اقتصاد  و  بازار  کامل  گشایش  که  حالی  در 
اعمال  زور  با  اشغال  از  پس  فوراً  آزاد 
خارجی  کنسرن های  زمان  آن  از  و  گردید 
دالر  میلیاردها  محلی  شرکت های  به ضرر 
سود به جیب زده اند، دستیابی به نفت عراق 
آن چنان که انتظار می رفت طبق برنامه پیش 

نمی رود.

رییس جمهور،  معاون  انرژی  گروه ضربت 
آقای دیک چینی قبل از اقدام تروریستی ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ برنامه بلندپروازانه و دقیقی 
اولیه  اقدامات  همان  ولی  بود  کرده  آماده 
و  حمل  و  تولید  به  ورود  برای  اشغالگران 
نقل طالی سیاه با مقاومت کارگران روبه رو 
شد. آن ها در سال های بعد نیز در این رابطه 
موفق نبودند. به ویژه آن ها تاکنون نتوانسته 
که  کنند  تحمیل  را  جدیدی  نفت  قانون  اند 
نفت  صنایع  خصوصی سازی  برای  را  راه 

بگشاید.

همین طور ارابه خصوصی سازی شرکت های 
دولتی خارج از بخش مواد خام که در سال 
۲۰۰۳ در نظر گرفته شده بود نیز در گل گیر 
کرد. مقاومت کارگران و کارمندان زیاد بود 
و خطر آن می رفت که با رفتار تند و خشن 
به  مسلحانه  مقاومت  برای  جدیدی  نیروهای 
آید. در سال ۲۰۰۹ دولت مالکی بر  وجود 
خارجی  کنسرن های  به  موجود  قوانین  پایه 
نفت قراردادهای خدماتی برای مدرن سازی 
تأسیسات و بسط حجم استخراج چاه های نفتی 
کرد.  پیشنهاد  تولیدند،  کار  در  هم اکنون  که 
گشایش  معنی  به  قراردادها  این  که  هرچند 
مورد  که  آن چه  از  ولی   است،  نفت  تولید 
نظر چینی و کنسرن های فراملیتی نفتی بود، 

بسیار فاصله دارد.

تنها  رسیدند  امضاء  به  که  قراردادهایی 
که  این هدف  با  قراردادهای خدماتی هستند 
تولید نفت یک چاه نفتی مشخص را تا سطح 
مورد نظر ارتقاء بخشند. کنترات چی ها بابت 
هر بشکه اضافه تولید تنها مبلغ معینی، بین ۱ 
تا ۲ دالر دریافت می کنند، یعنی نه درصدی 

و نه حق امتیازی از تولید.

کشورهای  را  قراردادها  این  عمده  بخش 
مالزیایی  و  چینی  عمده  طور  به  آسیایی 
دریافت کردند اما BP,shell,Total نیز در 
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کنسرسیومی سازمان یافته اند. با کنسرن های 
اویل  پترولیوم  اکسیدنتال  و  موبایل  اکسون 
۲ کنسرن از ۷ کنسرن آمریکایی وارد این 
یا  و  نمی خواستند  ظاهراً  بقیه  شدند.  معامله 
شده  ارایه  که  ناچیزی  سهم  با  نمی توانستند 
بدین صورت  و  کنند.  ارضاء  را  خود  بود 
تایمز، حباب  آسیا  از  اسکوبار  په په  قول  به 
برای  رامسفلد  دونالد  و  چینی  جک  رؤیای 

همیشه ترکید.

نتیجه  کارشناسان  از  دیگر  برخی  برای 
این طور مشخص و معلوم نیست. آن ها تأکید 
با  فراملیتی  بزرگ  کنسرن های  که  می کنند 
بازگشت به برخی از بزرگ ترین منابع نفتی 
جهان امکان اعمال نفوذ عظیمی بر اقتصاد 
نفتی عراق یافته اند. حتا اگر آن ها اکنون تازه 
می توانند  اند،  نهاده  عراق  گلیم  گوشه  به  پا 
به  حضور  برای  اولیه  پایه  سنگ  هم اکنون 

مراتب گسترده تر در تولید نفت را بنهند.

حجم  گسترش  و  بسط  قرارداد  برآن  عالوه 
که  است  برنامه هایی  با  مطابق  نفت  تولید 
ایاالت متحده دنبال می کند و با وجود مقاومت 
شدید سندیکا ها، مدیریت کنسرن های نفتی و 
سال  در  می نماید.  تحمیل  مجلس  نمایندگان 
به  و  ماند  ناکام  تولید  حجم  ارتقاء   ۲۰۱۱
هنوز  تولید  سطح  نرسید.  نظر  مورد  سطح 
نازل تر از دوران قبل از جنگ است. این که 
افزایش  به  نفت  تولید  آینده  سال های  در  آیا 
امید  این که  آیا  یا  و  چشم گیری خواهد رسید 
بیش تر  شراکت  در  فراملیتی  کنسرن های 
به واقعیت خواهد پیوست یا نه، با در نظر 
گرفتن شرایط موجود کشور قابل تردید است.

تأسیسات تولیدی و لوله های نفتی کماکان به 
قرار  اقدامات خرابکارانه  منظم هدف  طور 
نفتی خارجی هنوز هم  دارند و شرکت های 
روبه رو  خشونت آمیز  تظاهرات  با  بخشاً 
این  آمریکا  نیروهای  از خروج  هستند. پس 
روز  مثالً  یابند.  شدت  می توانند  تظاهرات 
اونیفرم  با  رادیکال  »نیروهای  ژانویه   ۱۲
کنسرن  ماشین آالت  انبار  یک  به  نظامی« 
بردند،  حمله  سون آنگول  آنگوال،  دولتی 
را  تأسیسات  و  کردند  بیرون  را  کارگران 

منفجر ساختند.

شکست عظیم

لذا خروج تحمیلی ارتش در آمریکا به عنوان 
از  طبیعتاً  می گردد.  تعبیر  عظیمی  شکست 
یک طرف این نگرانی وجود دارد که رژیم 
آمریکا  نیروهای  کمک  بدون  شده  تأسیس 
مثالً  بماند.  کار  سر  بر  زیادی  مدت  نتواند 
فرمانده ستاد ژنرال مارتین دمپسی در یک 
شنود کمیسیون سنا نگرانی خود را در مورد 
آینده عراق ابراز داشت. به همین دلیل کلیه 

بوده اند.۳  نیروها  مخالف خروج  فرماندهان 
در  آمریکایی  مأیوس  افسران  قول  به  و 
خواهد  شکست  عراق  دولت  »نهایتاً  محل، 

خورد.«۴

البته تقویت بیش تر موضع ایران واشنگتن را 
بیش تر خشمگین می سازد. هم دیگر نمی توان 
از عراق به عنوان تخته پرش برای حمله به 
ایران استفاده کرد و هم ایران دیگر در منگنه 

نظامی قرار ندارد.

کوشش می شود تا این شکست با اعزام بخشی 
از نیروهای مستقر در عراق به کشورهای 
هم پیمان خلیج و اعزام ناوگان های بیش تر به 
خلیج فارس جبران شود. با این حال این اقدام 
بدیل کاملی برای نیروهای مستقر در عراق 
نیست، زیرا پایگاه های موجود در عراق به 
مراتب مجهزتر و بهتر بودند و عالوه برآن، 
آزادی عمل نیروهای آمریکا در کشورهای 
خواهد  عراق  از  محدودتر  مراتب  به  خلیج 

بود.

اوباما  افراطیون جمهوری خواه  این علت  به 
استقرار  مهلت  تمدید  که  می کنند  متهم  را 
دنبال  کافی  تأکید  با  را  عراق  در  نیروها 
برخالف  حتا  لزوم  صورت  در  و  نکرده 
میل مجلس عراق تحمیل ننموده است. آن ها 
فراموش می کنند که تا چه حد امکانات مانور 
نیروهای اشغالگر در عراق محدود شده بود. 
بود که در سال  دیپلماسی بوش  این دستگاه 
بر  بغداد  در  که  دولتی  با  نتوانست   ۲۰۰۸
در  درازمدتی  قرارداد  بود  گماشته  کار  سر 
در  آمریکا  نظامی  نیروهای  استقرار  مورد 
آن ها طرحی  برساند.  امضاء  به  کشور  این 
ارایه کردند که واشنگتن را مجاز می داشت 
تعداد نامشخصی از نیروهای خود را برای 
مدت نامحدودی در این کشور مستقر سازد 
در  هدفی  هر  به  بخواهد  که  لحظه  هر  و 
به  کند. همین طور حمله  درون عراق حمله 
کشورهای همسایه نیز نیازی به کسب اجازه 

از دولت عراق نمی داشت.

مقاومت  مقابل  در  نتوانست  اشغالگر  قدرت 
گسترده در کشور امیال خود را تحمیل نماید. 
عمده  به طور  گرفت  که صورت  انتخاباتی 
آورد  به مجلس  آمریکا را  نیروهای هوادار 
و   اشغالگران  ویرانگر  سیاست  علت  به  اما 
آمریکا  جو کلی حاکم روزبه روز هواداران 
به اردوی نیروهای ناسیونالیست و مخالف با 
اشغال پیوستند. دو سال قبل از آن قانون نوین 

نفت با شکست روبه رو شده بود.

طرف  از  محوله  مأموریت  که  آنجایی  از 
قانونی  محمل های  که  متحد  ملل  سازمان 
فراهم  را  آمریکایی  نیروهای  برای حضور 
می ساخت، رو به پایان بود، دولت بوش چاره 

دیگری جز از پذیرفتن یک قرارداد به مراتب 
نامطلوب تر نداشت که در یک سقف زمانی 
تعیین  را  نیروها  گام به گام  خروج  مشخص 
شورش های  دیگری  رویکرد  هر  می کرد. 
جدید و شعله ور گشتن مجدد مبارزه مسلحانه 
را به دنبال داشت. البته بعد از آن هم مشکل 

باقی ماند.

اشغال پایان نیافته است

اکنون واشنگتن سعی می کند نفوذ تعیین کننده 
کند،  حفظ  امکان  حد  تا  عراق  در  را  خود 
را  اشغالگران  وظایف  که  صورت  این  به 
می سازد.  محول  غیرنظامی  نیروهای  به 
قلعه عظیم سفارت خانه گسترش یافت. تعداد 
کارمندان آن به ۱۶۰۰۰ نفر ارتقاء داده شد 
که در بین آن ها بسیاری از اعضای سازمان 
سیا و ارتش و ۵۵۰۰ مزدور مسلح می باشند. 
ایاالت متحده کماکان به مالکی تکیه کرده که 
به نوبه خود و با وجود رابطه حسنه با ایران 
است.  محتاج  آمریکا  کمک های  به  هنوز 
در این ۹ ساله نیروهای اشغالگر، ارتش و 
پلیس قابل توجهی )روی هم رفته ۸۰۰٫۰۰۰ 
نفر( را سازمان دادند. ولی از دید  آن ها تنها 
واحدهای ضربتی که با نیروهای ویژه خود 
با  اعتمادند.  قابل  دارند،  تنگاتنگ  همکاری 
مالکی  که  است  امیدوار  واشنگتن  حال  این 
باشد  قدرتمند  کافی  قدر  به  نظامی  نظر  از 
که بتواند حتا با کاهش پشتیبانی آمریکا نیز 
در رأس قدرت بماند. تا چه حد این برداشت 
واقعی است، باید منتظر شد و دید. آن طور 
که از برنامه های جنگی آمریکا برمی آید این 
جنگی  منطقه  محدودی  مدت  برای  کشور 
در  تنها  آمریکایی ها  و  ماند  خواهد  باقی 
پناه پشتیبانی شدید نظامی قادر به آمد و شد 
حال  شامل  طبیعتاً  مسأله  این  بود.  خواهند 

کنسرن های خارجی نیز خواهد بود.

نشده  گفته  آخر  حرف  هنوز  عراق  در  اما 
در  لشکر  حد  در  آمریکایی ها  هنوز  است. 
کشور حضور دارند و مستشاران آمریکایی 
در  کلیدی  مواضع  و  مختلف  سطوح  در 
امنیتی  دستگاه های  و  ادارات  وزارتخانه ها، 
مستقیم  مخارج  دیگر  طرف  از  اند.  نشسته 
جنگی رفته رفته به مرز ۱۰۰۰ میلیارد دالر 
 ۴۵۰۰ بایستی  نظامی  نیروهای  و  رسیده 
حدود  و  سنگین  مجروح   ۳۲٫۰۰۰ کشته، 
را  روحی  و  جسمی  مصدوم   ۵۰۰٫۰۰۰
ریخته  آبروی  این صورت  به  و  کند  تحمل 
بار  جنایتکارانه  تجاوز  این  اثر  در  شده 
سنگینی برای سیاست خارجی ایاالت متحده 
بر  تنها  جنگ  این  که  آن جا  از  آمریکاست. 
عظیم  مخارج  بود،  شده  تأمین  قرض  پایه 
جنگی به رشد وحشتناک بدهی های آمریکا و 
بحران اقتصادی آمریکا به شدت کمک کرد. 
جدا از آن، حال ادامه وضع به طور مشخص 
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چگونه خواهد بود، با در نظر گرفتن اهداف 
اولیه و مخارج بسیار سنگینی که جنگ برای 
آمریکا به ارمغان آورد، می توان گفت که این 

مأموریت با شکست مواجه شده است.

در مرز قدرت

در عراق اغلب گفته می شود که آمریکا هر 
اشتباه ممکنی را در عراق مرتکب شده، ولی 
فراموش می شود که سیاست اشغال پیگیرانه 
در تعقیب اهداف جنگی بود. البته اشتباهات 
»تکنیکی« نیز به آن اضافه می شوند که در 
مثالً  کشور  مورد  در  ناقص  اطالعات  اثر 
برتر  را  خود  که  اشغالگران  نژادپرستی 
احساس می کردند و یا مسایل دیگری از این 

قبیل قابل احتراز بودند.

شدند،  شکست  این  باعث  که  فاکتورهایی 
قدرت های  حتا  توانایی های  مرز  اساساً 
نظامی برتر را که می خواهند اراده خود را 
به ملل دیگر تحمیل کنند، مشخص می کنند. 
را  سریع  تسخیر  نظامی  تفوق  که  هرچند 
مقدور می سازد، ولی به ندرت می تواند یک 
کشور را تحت قیمومیت خود نگاه دارد. به 
همان اندازه که قدرت اشغالگر برای رسیدن 
به اهداف خود به خشونت بیافزاید، به همان 
اندازه نیز مقاومت علیه آن افزایش می یابد.  
افغانستان  مانند  عراق  در  متحده  ایاالت 
متوسل به شیوه کالسیک شد، به این صورت 
که گروه های نژادی و مذهبی را که در تضاد 
با رژیم گذشته قرار داشتند، به نیروی حاکم 
در کشور مبدل ساخت. از آنجا که این نیروها 
تنها اقلیت مردم را در پس خود دارند، این 
حفظ  نظامی  قدرت  با  تنها  می تواند  برتری 
شود. هرچه نیروهای اشغالگر و گروه های 
کمکی محلی آنان بیش تر متوسل به خشونت 
بیش تری  اندازه شهروندان  همان  به  گردند، 

را به دامن اپوزیسیون فعال سوق می دهند.

این طور  سال ۲۰۰۵  اواخر  در  در عراق 
به  اشغالگران  گویی  که  می رسید  نظر  به 
بست.  خواهند  را  خود  چمدان های  زودی 
دارد،  نگه  را  خود  توانست  متحده  ایاالت 
کشمکش  به  خود  هم پیمانان  کمک  با  زیرا 
کار  این  زد.  دامن  مذهبی  گروه های  مابین 
نه تنها در بین اپوزیسیون تفرقه افکند، بلکه 
به  میلیشیای  بین شیعیان و  افزایش خشونت 
دولت نزدیک و سنی های افراطی، برخی از 
مخالفین اشغال را بعضاً به همکاری گذرا با 

اشغالگران وا داشت.

زندگی  نیز  مدنی  مقاومت  همین طور  ولی 
باید  مثالً  می کرد.  سخت  اشغالگران  بر  را 
اولین  که  کرد  یاد  سندیکاها  مقاومت  از 
مانع شدند.  کوشش های خصوصی سازی را 
یکدیگرند.  مکمل  نظامی  و  مدنی  مقاومت 

نگرانی از تقویت مقاومت نظامی اشغالگران 
را مجبور می ساخت در مقابل مقاومت مدنی 

اغماض به خرج دهند.

جو  فرقه ای،  خشونت های  وحشتناک  موج 
علیه  حاکم،  فرقه ای  سیاست  علیه  عمومی 
حضور  علیه  و  مسلحانه  درگیری های 
نیروهای اشغالگر، که در وهله اول مسؤول 
بروز این خشونت ها محسوب می شد را متأثر 
این  از  سیاسی  اپوزیسیون  سرانجام  و  کرد 
قدرتمندتر  برد و روزبه روز  بهره  وضعیت 
شد و برنامه های ایاالت متحده را نهایتاً باطل 

کرد.

تام انگل هارد، روزنامه نگار منتقد آمریکایی 
نوشت: قدرت نیروهای نظامی آمریکا به » 
این که  »تا  بود  بزرگ  کننده ای«  تهدید  نحو 
چکاند  دوباره  را  ماشه  بوش  دبلیو  جورج 
ایاالت  و بدین وسیله به جهان نشان داد که 
مناطق  زمینی  جنگ  در  نیست  قادر  متحده 
دور و با کوچک ترین دشمنان پیروز شود و 
بزرگ  خاورمیانه  در  کشور ضعیف  دو  به 
فعالً  اگر  حتا  کند.«  تحمیل  را  خود  امیال 
ایاالت متحده آمریکا جنگ در خشکی را به 
کنار گذاشته باشد، همان طور که جنگ لیبی 
نشان داد، تجاوز نظامی به دیگر کشورهایی 
که در لیست پنتاگون آمده اند، به هیچ وجه به 

دست فراموشی سپرده نشده است.
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یک سال بعد، 
انقالب کارگری 

کماکان به تعویق 
می افتد

جانو شربل
برگردان:پریسانصرآبادی

صدها نفر از کارگران بندرگاه 
اسکندریه، در روز 15 ژانویه 

2012 مقابِل ورودی شماره 10 
این بندر را صحنه اعتراض خود 
ساختند. اعتراض کارگران به 

صاحب منصبان بازنشسته ارتش 
بود که هنوز مقامات اداری و 
اجرایی عالی رتبه بندرگاه را 

در اشغال خود دارند. کارگران 
نسبت به ادامه یافنت اعتصاب 

نامحدود کارگران اخطار دادند. 
آن ها هم چنین خواستار پرداخت 

پاداش هایشان شدند.  

از  روز   ۵ ظرف   ،۲۰۱۱ ژانویه  اُم  سی 
وقوع انقالب، فدراسیون مستقل اتحادیه های 
کارگری مصر متولّد شد؛ این نخستین باری 
 ۱۹۵۷ سال  از  فدراسیونی  چنین  که  بود 
یعنی زمانی که جنبش اتحادیه ای، در قالب 
”فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر” به 
انحصار کنترل دولتی درآمده بود، دایر می 
 ۳۰ از  )یعنی  بعد  به  زمان  این  از  گردید. 
اتحادیه مستقل  ژانویه ۲۰۱۱(، حدود ۳۰۰ 
دومیلیون  بر  بالغ  که  کشور  سراسر  در 
تاسیس  اند،  داشته  عضویت  آن  در  کارگر 

گردیده است.

اما حدود یک سال بعد، این اتحادیه ها کماکان 
ناشناخته ماندند و به وسیله دولت موّقت به 
رسمیت شناخته نشدند. بسیاری از کارگران 
آنان  حیاتی  نقش  رغم  علی  که  گویند  همی 
در روند اعتراضات که رئیس جمهور سابق 
منصب  ترک  به  وادار  را  مبارک”  ”ُحسنی 
اش نمود، کارگران باید همچنان چشم به راه 
تغییر شرایط باشند. محمود ریحان، یکی از 

مسائل خاورمیانه
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کارگران  فدراسیون  سازماندهی  پیشروان 
است  تاسیس شده  تازگی  به  که  نقل  و  حمل 
می گوید: ”کارگران احساس می کنند که به 
حاشیه رانده شده اند، درست مانند آنچه در 

دوران رژیم مبارک بر سرشان می آمد.”

رهبران  دیگر  و  ریحان  گذشته،  شنبه  پنج 
”کارگران  عنوان  با  کنفرانسی  در  کارگری 
تا  کردند  مالقات  را  یکدیگر  انقالب”  و 
دراین باره بحث و گفتگو نمایند که چگونه 
عدالت  و  آزادی  ”نان،  شده  اعالم  هدف 
اجتماعی” هنوز باید توّسط بخش بزرگی از 
طبقه کارگر مصر فهمیده و درک شود. هم 
مطالعات  مرکز  در  که  کنفرانس  این  چنین 
سوسیالیستی در جیزه برگزار شده بود، بر 
کمپین ”کارخانه ها و میدان ]التحریر[ با هم 
هماهنگی  ایجاد  هدف  با  نیز  هستند”  یکی 
و  ها  خیابان  در  معترضان  مبارزات  میان 
کارگرانی که در محل های کارشان هستند، 

متمرکز شده بود.

مطالبات برجای مانده

کارگران به پیروزی های واقعی و ملموس 
اند.  یافته  دست  اخیر  های  ماه  طی  اندکی 
بسیاری از فعالین کارگری می گویند که آنان 
با قوانین ضد اعتراض و ضد اعتصاب از 
سوی شورای عالی نظامیان، در کنار سخت 
بسیاری  شدید  های  ناسازگاری  و  گیری 
دست  اقتصادی  های  بنگاه  و  ها  از شرکت 
از  یکی  اللطیف  عبدل  اسامه  گریبانند.  به 
کارگران  مستقل  اتحادیه  دهندگان  سازمان 
ُپست می گوید: ”فساد اداری و مالی در دفاتر 
ُپستی سراسر مصر به شّدت حکمفرماست. 
دست  و  زنده  کماکان  فاسد،  رژیم  این  بدنه 

نخورده باقی مانده است.

فعالین کارگری می گویند که آنان قراردادهای 
دائم و تمام وقت برای کار تمام وقت، حداقل 
دستمزد ماهیانه ۱۵۰۰ پوند مصری، حداکثر 
به  درآمد،  حداقل  برابر  ده  سقف  تا  درآمد 
کارگری  های  اتحادیه  شناختن  رسمّیت 
مستقل، تصویب آزادی های قانونی اتحادیه 
تمام  های کارگری، پاک کردن و برکناری 
دولتی  های  بنگاه  مناصب  از  فاسد  مقامات 
سازی  باز-ملّی  و  تجاری  های  شرکت  و 
تمام شرکت ها و کارخانجات خصوصی را 

خواستارند.

با  تنها  اهداف  این  که  گوید  می  عبداللطیف 
یافتنی  دست  بیشتر  مقاومت  و  پافشاری 
که  دارد  می  بیان  چنین  او  بود.  خواهد 
”عدالت اجتماعی هرگز به ما اعطاء نخواهد 
شد. عدالت اجتماعی تنها می تواند به واسطه 
کارگران  مبارزات  پیوستگی  و  همکاری 

محّقق شود.”

راه  سر  بر  موانع  بزرگترین  از  یکی 
رسمیت  به  مسأله  کارگران  سازماندهی 
کارگری  مستقل  های  اتحادیه  شدن  شناخته 
حال  در  جدید  فدراسیون  اعضای  است. 
زیرا  اند،  نشده  شناخته  رسمیت  حاضربه 
کارگری  های  اتحادیه  مقّررات  مفاد  ضمن 
۱۹۷۶/۳۵ تصریح شده است که ”فدراسیون 
اتحادیه های کارگری مصر” تنها فدراسیونی 
قانون مجاز شمرده  این  به موجب  است که 

شده است.

اگرچه پیش نویس قانون آزادی اتحادیه های 
کارگری طی یک سال گذشته تدوین و نهایی 
حاکم،  نظامیان  دسته  و  دار  اما  است،  شده 
و  نهاده  کناری  به  را  آن  اخیر  ماه  طی سه 
کارگری  فعالین  اند.  کرده  موکول  بعد  به 
در کنفرانس مذکور، شورای عالی نظامیان 
را به خاطر تعجیل و هجمه ای که در ماه 
موجب  به  که  قانونی  تصویب  برای  آوریل 
را  کارگری  اعتراضات  و  اعتصابات  آن 
مجرمانه می خواند و نیز به این خاطر که 
آزادی های  قانون  پایشان را وسط تصویب 
اتحادیه های کارگری پیش کشیده اند، به باد 

انتقاد گرفتند.

تهدید خصوصی سازی ها

خالد علی، وکیل کارگری و مدیر مرکز حقوق 
اجتماعی و اقتصادی مصر می گوید ”خونتای 
الجنزوری  کمال  وزیر  نخست  و  نظامیان 
اصالحات  زمینه  در  پیشرفت  مانع  فعااّلنه 
کار شده و اشکال تراشی می کنند. به عالوه 
در  جّدی  به طور  ها  ”آن  که،  گوید  می  او 
مقابل باز-ملّی سازی هایی که دستور آن از 
سوی دادگاه صادر شده، مقاومت می کنند”. 
علی می گوید، ”خصوصی سازی بزرگترین 
جنایت در حق اقتصاد ملّی است”. ” این ها 
کلمات من نیست، بلکه احکام قضات دادگاه 

های اداری است.”

در طول تالشی که طی رژیم مبارک برای 
خصوصی سازی صورت می گرفت، زمانی 
خصوصی  مالکین  به  آنان  کارخانجات  که 
شغل  کارگران  از  نفر  هزاران  شد،  واگذار 
خود را از دست دادند. خالد علی می گوید که 
۱۲۸ کارخانه طی دوره اّول نخست وزیری 
الجنزوری به بخش خصوصی واگذار شدند. 
خود  تنها  مبارک،  وزیران  نخست  میان  در 
احمد نظیف که در فاصله سال های ۲۰۰۴ 
تا ۲۰۱۱ در رژیم مبارک خدمت می کرد، 
ریاست امر خصوصی سازی شمار بیشتری 
عهده  بر  را  کارخانجات  و  ها  شرکت  از 
شورای  گماشته  که  موّقت  دولت  داشت. 
عالی نظامیان است، مملو از اعضای سابق 
اداری  کمیته  عضو  که  ایست  مدیره  هیئت 
بوده  مبارک  رژیم  در  سازی  خصوصی 

”حسین  سپهبد  ”الجنزوری”،  کمیته  این  اند. 
برنامه ریزی و همکاری  طنطاوی”، وزیر 
های بین الملل ”فایز ابوالنجا” و وزیر برق 

”حسن یونس” را در بر می گیرد.

اداری، در ماه سپتامبر، قراردادهای  دادگاه 
به محض  را  شرکت  سه  سازی  خصوصی 
غیرقانونی  طور  به  ها  آن  دریافتند  که  این 
سرمایه  به  بازار  قیمت  از  کمتر  قیمتی  به 
نمود. شرکت  لغو  اند،  فروخته شده  گذاران 
کتان  شرکت  ِشبین”،  ”ایندوراما  منسوجات 
بخار  های  دیگ  و شرکت  ”تانتا”  و روغن 
”نصر”، به بخش عمومی برگردانده شدند. به 
همین ترتیب، قراردادهای خصوصی سازی 
دو شرکت دیگر، فروشگاه های بخش عمر 
نیل  کتان  و  کنی  پاک  پنبه  شرکت  و  افندی 
نیز به روال مشابهی به وسیله احکام دادگاه 
اداری در ماه مه و دسامبر لغو گردید. معهذا 
درخواست  اخیراً  گذاری،  سرمایه  وزارت 
دادگاه  روانه  احکام  این  علیه  را  استینافی 
برگرداندن  برای  است  تالشی  این  و  نموده 

این احکام.

جمال عثمان، فّعال کارگری از شرکت کتان 
و روغن ”تانتا” می گوید: ”در همراهی با این 
احکام قضایی، ما کارگران بایستی وظایفمان 
را به نحوی به انجام برسانیم که از باز-ملّی 
سازی این شرکت ها اطمینان حاصل نماییم. 
ما مبارزاتمان را تا باز-ملّی سازی شرکت 
هایمان ادامه خواهیم داد. با انجام این کار، 
نیز  و  هایمان  شغل  از  توانست  خواهیم  ما 

اقتصاد ملّی حفاظت نماییم.”

فعالین کارگری می گویند که شکست دولت 
موّقت در تصدیق و ِاشعار به حقوق کارگران، 
این معنی است که آن ها ۲۵ ژانویه را  به 
به  که  انقالب،  سالگرد  عنوان  به  نه صرفاً 
کارگران  جنبش  دوباره  برخاستن  عنوان 
اند. خالد علی  داده  قرار  توجه  مصر مورد 
می گوید ”من امیدوارم که ۲۵ ژانویه نه با 
با اعتراضات  انقالب، که  جشن بزرگداشت 

کارگران همراه باشد.”

 ۲۴  |  Egypt Independent منبع: 
January۲۰۱۲
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·         آیا جنوب می تواند امپریالیسم را وا 
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·         بازسازی انترناسیونالیسم خلق ها در 
برابر امپریالیسم

گزارشی  از  کوتاه  روایتی  متن  این      ۱٫
است که من به فوروم اجتماعی جهانی سال 
۲۰۰۶ در نشست باماکو ارائه کردم. هدف 
در  که  است  هایی  مشکل  کردن  مطرح  آن 
مورد   ۲۰۰۶ ژانویه   ۱۸ عمومی  گفتگوی 
بحث قرار گرفت. همان طور که عنوان این 
فوروم آن را نشان می دهد، مسئله مرکزی 
مسئله چشم انداز های باز »فراسوی جهانی 

شدن لیبرالی« و مبارزه های مربوط است.

آینده از دید قدرت های فرمان روا

در  که  نوع  هر  از  ها  اطالع  انبوه      ۲٫
توسط  جهان  های  کشور  همه  با  ارتباط 
جاسوسی  مرکزی  ]آژانس  سیا  سازمان 
است.  نظیر  بی  شده  آوری  جمع  آمریکا[ 
ابتذال  با  که  ها  آن  از  این همه، سازمان  با 
بسیار زیادبیرون درز می کنند، هیچ تحلیلی 
به دست نمی دهد؛ بدون شک، به خاطر این 
شان  های  داوری  پیش  در  آن  رهبران  که 
زندانی اند، نا توان از بیرون آمدن از الک 
روح  از  حتا  و  هستند  خود  آنگلوساکسنی 

انتقادی و نیروی تخیل بی بهره اند.

۳٫    گزارش سازمان سیا تصور نمی کند 
که  متداول  لیبرالی  شدن  جهانی  اصول  که 
پرسش  زیر  شده،  توصیف  داوس«  »طرح 
قرار گیرد، زیرا این اصول به روشنی برای 
این  بنابر  کامل،  اش،  دوستان  و  واشنگتن 
بدون آلترناتیو معتبرند و کسانی که این گونه 
های  منحرف  توانند  می  فقط  اندیشند،  نمی 
اخالق  بدون  های  فریب  عوام  یا  معقول  نا 
حامل  چونان  شده،  جهانی  لیبرالیسم  باشند. 
رشد مطلوب اقتصادی در هر جا که به طور 
شود.  می  نگریسته  آمده  در  اجرا  به  جدی 
و  موفق  تعریف  بنابر  لیبرالی  شدن  جهانی 

مناسب است.

۴٫    البته، این طرح در گسترش واقعی خود 
مدافعان  برای  )روشن  تاریخ«  »پایان  که 
های  نارسایی  دهد،  می  تشکیل  را  اش( 
می  تحمل  را  گذرا-  های-  ناکامی  انگیزنده 
کند و واکنش های پوچ از آغاِز وضعیت های 
آورد. )چون که اصول  به وجود می  آشفته 
خوب لیبرالیسم( را به پرسش می کشد. بنابر 
و  »سیاستمداران«  ها«،  »خلق  بینش،  این 
کامی  نا  مسئوالن  تنها   ، ها«  »ایدئولوگ 
ها و هرج و مرج ها هستند. منطق توسعه 
انباشت  منطق  )یعنی  شده  جهانی  لیبرالیسم 
ها  تقریب(حامل خوبی  )به  یا  فقط  سرمایه( 

برای همه به شمار می رود.

این  و  آوری  برهان  های  این روش      ۵٫
های  گروه  ویژه  یقین  به  جهان  های  بینش 
گفتمان  ها  آن  نیست.  واشنگتن  در  قدرت 
فرمان روای قدرت ها را در اکثریت عظیم 
شان باز تولید می کنند و گواه بر کرانمند ی 
های تنگی هستندکه پیش داوری هایی را بر 
آن ها تحمیل می کنند که آن ها بنا نهاده اند. 
تحلیلی از واقعیت که به حقیقی و ممکن بودن 
الهام می بخشد باید از زیر پرسش قرار دادن 
این پیشداوری ها عزیمت کند و فرمانبردار 
تز هایی باشد که به نقد جدی الهام می دهند.

علیه نئولیبرالیسم
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۶٫       »فاصله« ها میان دنیای ۲۰۲۰ از دید 
دستگاه اداری واشنگتن و دنیای امروز تنها 
»فاصله«  وانگهی،این  دارند.  نسبی  اهمیت 
ها فقط به مکان آسیا )به ویژه چین وهند( در 
اقتصاد جهانی به علت واقعیت دنبال کردن 
رشد قوی در این دو کشورتا اندازه ای به هم 
مربوط اند. این رشد در جهانی شدن لیبرالی 
جای دارد و به کلی با حفظ رهبری ایاالت 
از  مسئله  زمان  هیچ  در  سازگارند.  متحد 
این قرار مطرح نشده است که این مدل می 
تواند تا بی نهایت ادامه یابد، بی آن که تضاد 
های درونی در کشور های مربوط دو راهی 
ها در راستاهای جدید و پیش بینی نشده را 
تحمیل کنند. وانگهی، »چیزی ]یا به تقریب 

چیزی[ برای اعالم کردن« وجود ندارد.

۷٫    اروپا در »ناتوانی« های اش )برای 
اصالح کردن بنیادی خوددر مفهوم لیبرالی، 
های  مهاجر  مدیریت  مدل  پذیرفتن  برای 
اش که از شیوه عمل ایاالت متحد و غیره( 
الهام گرفته، زندانی باقی می ماند. بنابر این 
مداوم  تأثیر ضعف  زیر  اقتصادش  واقعیت، 
است. البته در هیچ موقع بررسی نشده است 
زیر  وضعیت  در  تواند  می  اقتصاد  این  که 
پان  ملی،  سطح  در  گرفتن  قرار  پرسش 
تحمل  دنیا  بقیه  با  ها  ارتباط  در  یا  اروپایی 
است  نشده  این تصور  از  بیش  ناپذیر شود. 
حمایت  و  آتالنتیسم  از  تواند  می  اروپا  که 
ایاالت متحد در برابر تروریست ها که فقط 
واشنگتن با رهبری جنگ های پیشگیرانه از 

پس آن ها بر می آید، خارج شود.

۸٫    روسیه که همواره در برابر دموکراسی 
سرکشی نشان می دهد، در باز سازی توان 
است.  توان  نا  پویا  و  شده  مدرن  صنعتی 
مانند عربستان سعودی فقط قدرت نفتی می 
شود، در رابطه های پوشیده با کشور های 
بوده،  گیر  در  قفقاز  و  آسیای مرکزی  جدید 
از اوکراین به طور قطعی جدا شده از این 
رو ترجیح می دهد،در پی واشنگتن بیش از 
کوشش در نزدیک شدن به اروپا که رویهم 
کشتی  نیست،  مند  عالقه  آن  به  نسبت  رفته 

براند.

۹٫    آمریکای التین آن گونه که امروز خود 
را می نمایاند، رشد لیبرالیسم در مکزیک و 
در مخروط جنوب که در راستای یکپارچگی 
آمریکایی  آزاد  مبادله  منطقه  طرح  برپایه 
رهبری  چارچوب  در  آهنگ  ها،پیش 
پنداشته شده، پیشرفت کرده است.  واشنگتن 
شد.  خواهد  )کوبا(ناپدید  گذشته«  »بازمانده 
جهش های نا گهانی توده وار )نمونه چاوز( 
بی  پذیر  های جذب  بومی گری  گیری  اوج 

آینده خواهند بود .

۱۰٫  آفریقای سیاه که هنوز به عصر صنعت 

نرسیده،در این زمینه ناتوان از دنبال کردن 
نمونه های آسیا و آمریکای التین است. این 
بیماری واگیردار  به گسترش  آلوده  قاره که 
»فرمانروایی  سرسخت  سنت  و  ایدز 
مواد  توسعه  جز  رشدی  است،  خودسر« 
اولیه اش )نفت( و شایه برخی فرآورده های 

کشاورزی ثبت نکرده است.

۱۱٫  سرانجام این که دنیای عرب و مسلمان 
توده  گرویدن  بنابر  اندونزی،  تا  مراکش  از 
سازی  باز  پندار  به  شان  های  خلق  ای 
»خلیفه« استوره ای فلج مانده است. ناکامی 
به وجود  ثباتی سیاسی  بی  این طرح  دایمی 
نا ممکن  پیشرفت دموکراتیک را  آورده، و 
کرده است، از این رو ، ضعف کارکردهای 
اقتصادی، بی آن که تروریست دایمی همراه 
آن ها تهدید واقعی علیه بقیه دنیا از طبیعت 
بااین  گیرد.  می  سرچشمه  آن  از  باشد،  آن 
اشغال  دارد.  هزینه  تروریسم  ناکامی  همه، 
دایمی عراق )که توسط واشنگتن حتا پیش از 
تجاوزش پیش بینی شد( واگذاشتن دموکراسی 
تنظیم  از  پرهیز  ، هم چنین  مبهم  به زمانی 
مسئله فلسطین! در زمره این هزینه ها است. 
و نیز به عنوان هزینه می توان از کرانمندی 
های حقوق دموکراتیک در کشورهای غربی 

»متمدن« نام برد.

۱۲٫  دگرگونی های ممکن که در باال شرح 
داده شد، به این نتیجه گیری می انجامد که 
حتا  بود.  نشده  متحدتهدید  ایاالت  رهبری 
اروپای  مراتب  به  پیروزمندو  آسیای  برای 
چشم  واقعیت  این  بنابر  و  رکود،  درگیردر 
دوخته به آتالنتیسم و پیمان ناتو، تانک ایاالت 
متحد تهدید به شمار نمی روند. سازمان ملل 
جای  و  کند  می  دنبال  را  زوال  روند  متحد 
اش را با حمایت احتمالی )اما نه الزم( ناتو 
به فرمانروایی سیاسی سیستم جهانی ایاالت 
وظیفه  گیرانه  پیش  جنگ  سپارد.  می  متحد 
ترویج  و  بشردوستانه(  به  )موسوم  دخالت 
)در واقع دستکاری شده( حقوق بشر، نکته 
اساسی گفتمان پذیراندن نظم امپریالیسم جدید 
در سال ۲۰۲۰ چون امروز را تشکیل می 

دهند.

آفرین  آینده جهان مشکل  این تصویر    ۱۳٫
است. این آینده در چارچوب »سناریو« های 
فرضی که در واقع در آلترناتیو خالصه می 
دیدگاه  از  »جهان  یابند:  می  تبلور  شوند، 
لیبرالی  شدن  جهانی  ژرفش  )یعنی  داوس« 
که رهبری کم یا بیش قطعی ایاالت متحد را 
تأمین می کند( یا »هرج و مرج« ؛ مسئله تنها 
در  است، زیرا  از سنجش دروغین  عبارت 
واقعیت این دنبال کردن »طرح داوس« است 
که هرج و مرج )واکنش های »پوپولیستی«، 
ناکامی های اجتماعی، تروریسم و غیره(به 
وجود می آورد. پس، در واقعیت، مسئله تنها 

کردن  دنبال  است:  سناریو  یک  از  عبارت 
رهبری  کردن  دنبال  راه  از  لیبرالی  پروژه 
مدیریت  و  متحد  ایاالت   )  )Leadership
جهانی  شدن  نظامی  راه  از  مرج  و  هرج 

سازی تضمین می شود.

۱۴٫  تحلیل من در باره سرمایه داری واقعاً 
موجودمرا به یک نتیجه گیری به کلی متفاوت 
سوق می دهد. این سیستم، در شکل لیبرالی 
مرج  و  هرج  که  مفهومی  در  شده  جهانی 
دوراز  نیست.  ماندنی  آورد،  می  وجود  به 
»فرمانروایی پذیر« بودن بنابر وسیله هایی 
سیستم  کننده  رهبری  های  طبقه  توسط  که 
ابداع شده فقط می تواند با شتاب و در نسبت 
های فاجعه بار تشدید شود. ناکامی نظامی و 
سیاسی عراق، نفی فزاینده»پروژه اروپایی« 
توسط خلق های مربوط، انفجارهای خشونت 
 ۲۰۰۵ نوامبر  در  که  انفجارهایی  )مانند 
حومه های شهر های فرانسه را به جنبش در 
آورد( و بسیاری از پدیده های دیگر از این 
پس روزانه به آن گواهی می دهند. با وجود 
این، من از آن نتیجه نمی گیرم که گریزی 
پذیرفتنی »ناگزیر تحمیل خواهد شد«. جهان 
فردا- به احتمال حتا در افق نزدیک ۲۰۲۰� 
متفاوت از جهان امروز، امانه به ضرورت 
بدتر   ، است  ممکن  بلکه  بود؛  خواهد  بهتر 
مفید  و  جالب  سناریوهای  این،  بنابر  باشد. 
هایی  سناریو  ورزی  اندیشه  پیشرفت  برای 
کنند  را تصویر می  بهتر  و  بدتر  که  هستند 
و آن ها را باشرایط روینده همانند می دانند.

آیا طرح اروپایی معتبر است ؟

به  مربوط  اروپایی  های  گفتمان    ۱۵٫
اکثریت عظیم  اروپایی«نان روزانه  »طرح 
سیاستمداران قاره از چپ و راست را فراهم 
می آورند. به نظر می رسد تنها افراطی های 
راست  افراطی  گویندبه  )می  »پوپولیسم« 
بدون  که  را  طرحی  اند(  شده  تقسیم  وچپ 
آلترناتیو برای آینده خلق های مربوط باشد، 
رد می کنند . با این همه، نشانه های فزاینده 

این خلق ها کم نیستند.

۱۶٫  زیرا در واقع ، طرح اروپایی بسیار 
به ویژه در عوض  این طرح  عجیب است. 
از زمان قرار داد ماستریخت )۱۹۹۲( برای 
های  سیاست  های  عمل  آزادی  دادن  کاهش 
اقتصاد ملی بدون آشکار کردن فرمانروایی 
کار می  به  اروپا  اتحادیه  جانشین در سطح 
رود! به بیان دیگر، اتحادیه اروپا در کارها 
چونان منطقه جهان کامل تر »جهانی شده« 
در مفهوم بسیار تند اصطالح )نابودی آزادی 
عمل مستقل دولت( عمل می کند. وضعیت 
حتا  نه  یقین،  به  نیست.  این  متحد  ایاالت 
دولت  که  جهان،  های  منطقه  دیگر  هنوز 
اصل  در  است،  پذیر  آسیب  و  شکننده  حتا 
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فرمانروای تصمیم های اش باقی می ماند و 
فقط توسط قاعده های سازمان جهانی تجارت 
OMC )قاعده هایی که با وجود این، همان 
اندازه نابودی تدریجی و امتیاز دولت ها را 
در چشم انداز دارد( محدود شده است. بنابر 
این اروپا پیش از وقت نسبت به بقیه جهان 

در جهش بزرگ پشت سر می ماند.

۱۷٫  این نقص عضوکه دولت های اروپایی 
زندگی  قلمروهای  همه  به  اند  شده  تحمیل 
نه  دیگر  اروپا  در  اند:  مربوط  اقتصادی 
نه  ارزها،  مبادله  سیاست  پولی،نه  سیاست 
نه   ، شغل  سیاست  نه   ، ای  بودجه  سیاست 

سیاست صنعتی وجود ندارد.

هر  کاربرد  از  اروپا  مرکزی  بانک    ۱۸٫
»ثبات  انحصاری  هدف  که  پولی  سیاست 
قیمت ها« را جانشین آن کند،منع شده، مدعی 
دولت  یافته  انجام  مطلق  دخالت  با  که  است 
ها تأمین مالی کسری آن ها را با توسل به 
بانک مرکزی »شان« تضمین می کند. این 
می  عمل  شرایط  این  در  که  مرکزی  بانک 
کند، دیگر مخاطب عمومی )نه دولت ها نه 
اتحادیه ها( را ندارد که در نزد آن ها توجیه 
این  ماند.  کردن سیاست اش محفوظ خواهد 
گزینش کاهش تورم بنابر اصل مانع اضافی 
اقتصاد  شدن  پویا  برای  را  دایمی  تکمیلی 

تشکیل می دهد.

تواندبیشتر  نمی  اروپا  مرکزی  بانک    ۱۹٫
بندد  کار  به  را  ارزی  مبادله  فعال  سیاست 
که هدف آن ها )یوروی »قوی« یا یوروی 
مخاطب  توسط  بایست  می  »ضعیف«( 
عمومی که دیگر وجود ندارد، مشخص شود. 
را  اش  های  امتیاز  همه  متحد  ایاالت  دولت 
در سپهر مدیریت پولی حفظ کرده است. از 
می  تصمیم  که  است  واشنگتن  این  رو،  این 
گیرد که دالر قوی یا ضعیف خواهد بود،در 
تواند تصمیم را  فقط می  صورتی که یورو 
ثبت نماید و خود را با آن سازگار کند. اضافه 
می کنیم که در واقع معیار دالر معیار نفت/ 
دالر است. قیمت های نفت توسط دالر تعیین 
می شوند. و ایالت متحدبنابر دخالت نظامی 
در  وضعیت  که  طور  همان  ناگزیر)  ولو 
عراق بوده است( می کوشدمانع کشورهای 
در  خود  نفت  کردن  در عرضه  کننده  تولید 
رویهم  شود.  یورو  وسیله  به  تنظیم  برابر 
رفته، کشور های اروپایی تا کنون از وارد 
شدن در این بازی و »به زحمت انداختن« 
تافته  روبر  شان  اتالنتیک  سوی  آن  دوست 
نمی  بریده  پا  و  بدین شکل دست  یورو  اند. 
تواند مانند دالر به پول بین المللی تبدیل شود 

.

۲۰٫  »پیمان ثبات« ناقوس مرگ هر امکان 
صدا  به  را  ای  بودجه  سیاست  کاربرد  در 

به  توسل  بنابر  این گزینش  آورده است.  در 
سرمایه  کسری  پوشش  تعادل  مبهم  تئوری 
رویهم  وام  یا  مالیات  راه  از  عمومی  های 
به  پیمان  زیرا  است.  بیهوده  توجیهی  رفته 
تولید   %۶۰ و  مجاز  اکثر  حد  کسری   %۳
است  وام محدود شده  داخلی سقف  ناخالص 
! نه ایالت متحد، نه هیچ یک از دیگر کشور 
های جهان )به جز نیمه مستعمره های تابع 
دستگاه اداری صندوق پول بین المللی( یک 
پرودی  رومانو  توسط  که  را  تخریب  چنین 
تحمیل  خود  به  شده،  توصیف  »احمقانه« 

نکرده اند.

صنعت  سیاست  شکل  هر  اصل  لغو    ۲۱٫
بدون  یعنی  شفاف،  بهانه»رقابت«  )به  ملی 
حمایت یا کمک مالی به سهم بندی مؤثرتر 
هر  و  شود(  می  منتهی  ها  گذاری  سرمایه 
سیاست شغل که یگانه قانون های بازار را 
مشکل  شده  فرض  که  )نرمشی  نهد  می  وا 
خدمات  تخریب  با   ) کند!  می  حل  را  ها 
عمومی و خصوصی سازی ها تقویت شده، 
گرا  اجتماع  های  سیاست  با  حدودی-  تا   –
صنعتی«  »اروپای  نه  است.  نشده  متعادل 
روز  دستور  در  اجتماعی«  »اروپای  نه  و 
اروپا  دیدگاه،  این  از  شک،  بدون  نیست. 
بود  متحد  ایاالت  مدل  همواره  که  مدلی  به 
نزدیک می شود که از این پس در گسست 
با همه سنت هایی که در قرن ۱۹ سپس در 
قرن ۲۰سر آغاز کامیابی های اش بود وارد 
ایاالت  به درستی در  می شود. هر چند که 
صنعتی   – نظامی  مجتمع  استراتژی  متحد، 
وجود دارد که به شدت توسط دولت )به رغم 
که  شود  می  پشتیبانی  »لیبرالی«(  گفتمان 
این  کردن  بررسی  اروپاست.  در  مانند  بی 
نکته آموزنده است که هر دو منفذ تکنولوژی 
اروپایی )اربوس و موشک آریان( محصول 
اند که به  دخالت های خدمات عمومی بوده 
ابتکار خصوصی واگذاشته شده اند. این دو 

عملکرد هرگز به سادگی روی نداده است!

۲۲٫  در یک سپهر ویژه ، سپهر کشاورزی، 
اجتماع   ، فعال  سیاست  یک  واقع  در  اروپا 
کار  به  را  نظری  لیبرالیسم  از  آزاد  گرا، 
رشک  های  نتیجه  سیاست  این  است.  بسته 
انگیز فراهم آورده است. این سیاست، مدرن 
سطح  افزایش  خانوادگی،  کشاورزی  کردن 
ها و افزایش سازو برگ، ویژه کاری بسیار 
زیادی را ممکن کرده است؛ و ارزش هایی 
را که موازنه بین در آمد زحمتکشان روستا 
و کارگران شهری را تأمین می کند، تضمین 
صادرات  اضافه  نهایت،  در  و  است.  کرده 
این  است.  کرده  آزاد  را   ) زیاد!  )حتا  مهم 
سیاست چه ارزش داشته است؟ بدون شک، 
نیمی از بودجه جامعه اروپا، البته این بودجه 
خالص  نا  تولید   %۱ از  تر  )کم  است  ناچیز 
داخلی کشور های مربوط( . همان طور که 

می دانیم، امروز سیاست کشاورزی مشترک 
)PAC( زیر پرسش قرار گرفته است.

۲۳٫  سیاست های منطقه ای که از جایگاه 
بودجه(  سوم  )یک  اتحادیه  های  هزینه  دوم 
جدی  های  ابهام  بر  استوار  برند  می  سود 
است و بلند پروازی های سیاسی بحث پذیری 
را انتقال می دهند . هدف همان قدر کاهش 
و  اتحادیه  های  کشور  )بین  ها  برابری  نا 
درون این کشورها، بین منطقه هایی که آن 
ها تشکیل داده اند( و حمایت از توانایی شان 
در »پشتیبانی کردن از رقابت«، رقابتی که 
فرض شده است در نفس خودحامل پیشرفت 
رغم  به  نظری  )لیبرالیسم  است  همه  برای 
تکذیب های تندی که در گذشته و حال به او 
تحمیل شده اند، هرگز زیر پرسش قرار نگرفته 
است(. وانگهی، حمایت ها از کشورهای کم 
اروپای  )کشورهای  پیوستن  از  پس  رشد 
مرکزی و شرقی( به اتحادیه به کاهش دادن 
اعتبار آن )دست کم نسبی( فرا خوانده شده 
اند. سیاست های منطقه ای کردن مورد عمل 
با حمایت ها در منطقه  به طور اساسی  که 
ها برای هزینه های زیر ساخت و آموزش 
نابرابری ها  بیشتر   ، یافته  پیوند  و پرورش 
را شدت داده و به »منطقه های حامل آینده« 
در زمینه های آزاد برای رقابت جهانی شده 
)مانند باویر، لومباردی، یا کاتا لونی( یاری 
همواره  شده  جهانی  لیبرالیسم  است.  رسانده 
های  دولت  از  برتر  را  های کوچک  دولت 
بزرگ می داند، زیرا تخریب کارکرد های 
دولت در کشور های کوچک آسان تر است 
در اتحادیه اروپا تأیید »باویر«، »کاتالون« 
تأیید ملت های مظنون  یا »لومبارد« را به 
افراطی«  پرستی  »میهن  های  انحراف  به 
دریافت  که  این  سرانجام  دهند.  می  ترجیح 
هایی که بر بینش های توسعه اتحادیه فرمان 
که  نیست  هایی  بینش  از  متفاوت  رواست، 
یکپارچگی  طرح  متحد  ایاالت  ها  آن  بنابر 
آمریکای التین را در یک منطقه وسیع مبادله 

آزاد آمریکایی ها بنانهاده است.

۲۴٫  سیاست های همیاری اتحادیه با آفریقای 
جنوب صحرا هرگز چیزی جز سیاست های 
قاره  نبوده و زندانی کردن  »نواستعماری« 
شده  ابدی  صنعتی«  »پیش-  وضعیت  در 
است. تنظیم لیبرالی اتحادیه که موافقت نامه 
نامه  موافقت  و   )۲۰۰۰(   cotonou های 
منطقه  اقتصادی  »شریکان  به  موسوم  های 
این  کند،  می  توصیه  را   )APER( ای« 
در  آفریقا  دهد.  می  شدت  نامساعدرا  تحول 
این چشم انداز موضوع »طردبرنامه ریزی 
شدن  »جهانی  واقع،  در   )۱( است«  شده 
پیش  وضعیت  در  قاره  حفظ  در  که  آزاد« 
صنعتی شرکت دارد، به کلی یک استراتژی 
های  وسیله  کردن  فراهم  برای  کاربردی 
غارت ارزان منابع طبیعی قاره برای سرمایه 
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که  دانست  باید  البته  فرمانرواست.  فراملی 
در این صورت، این غارت به فراملی های 
ایاالت متحد بیش از فراملی های اروپا سود 
یورو-  به  موسوم  های  پروژه  رساند.  می 
به  ها  اروپایی  کنش  گروش  ای  مدیترانه 
ابتکارهای واشنگتن و تل آویوبه رغم برخی 
پیچیدگی ها از این جا و آن جا تهی از هر 

اهمیت بالقوه است. )۲(

نا  حتا  رشد  که  است  چنان  اروپایی  پروژه 
معقول، گرویدن به منطق های به طور منظم 
اقتصادی  گسترش  کامیابی  برای  ناسازگار 
خود  از  باید  صورت  این  در  است.  قاره 

پرسید چرا این گزینش ها حفظ شده است.

۲۵٫  تنها پاسخ معقول که می توان به این 
توسط  گزینش  این  که  است  این  داد  پرسش 
سرمایه بزرگ فرمانروا انجام گرفته است. 
برای  ممکن  وسیله  تنها  این  او  برای  زیرا 
بودکه  اجتماعی  نیروی  شکستن  هم  در 
زحمتکشان اروپا )در جای نخست کارگران( 
بودند.  آورده  دست  به  مبارزه  قرن  دو  طی 
فروپاشی سیستم شوروی این فرصت را به 
دست داد. بنابر این، گزینش به کلی عقالنی 
کوتاه  سیاسی  منطق  از  آشکارا  اما  بود، 
به  مدت سرچشمه می گیردکه همواره خود 
خود از برتری سرمایه سود می برد. رفتار 
و  سوسیالیست  های  حزب  رفتار  نامعقول 
سوسیال دموکرات اروپا است که پنداشته اند 
فروپاشی حزب های کمونیست مناسب آن ها 
خواهد بود؛ در صورتی که هدف استراتژی 

لیبرالی زدودن هر دو آن ها بود.

بااین همه، من باور ندارم که پروژه    ۲۶٫
چه  و  افراطی  لیبرالی  بعد  در  چه  اروپایی 
تنظیم آن بنابر استراتژی جغرافیایی واشنگتن 
که  است  این  دانستن  مسئله  باشد.  ماندنی 
می  قرار  پرسش  زیر  پروژه  این  چگونه 
گیرد، در اجبارها تابع کدام تحول ها خواهد 

بود، با این همه موضوع مفتوح می ماند.

۲۷٫  بنابر این، از آن جا به این نقطه تحلیلم 
که استوار بر »فرهنگ های سیاسی« است، 
می رسم. تحلیل بخش خوب قاره اروپا می 
تواند چونان توالی توسعه های مهمی خوانده 
ساخته  را  چپ  راست/  شکستگی  که  شود 
به  فرانسه،  انقالب  روشنگران،  فلسفه  اند: 
ویژه قرار داد مونتانی یارد، به وجود آمدن 
جنبش کارگری و سوسیالیستی در قرن ۱۹، 
مارکسیسم و کمون پاریس، انقالب روسیه و 
به وجود آمدن حزب های کمونیست. راست 
هم زمان وبه طور مستقل برای این توسعه 
)»اتحاد  سلطنت  به  بازگشت  جریان  در  ها 
مقدس«( سپس فرمول بندی های ایدئولوژی 
های »ضد مارکسیستی« )که به فاشیسم ها 
هوا  لوژیک  ایدئو  فساد  شود،  می  منحرف 

خواه استعمار )و نژاد پرستی( و ضد شوروی 
گرایی شکل گرفته است. مرحله های شکل 
بندی فرهنگ سیاسی ایاالت متحد هیچ رابطه 
ای با این تاریخ ندارد. این فرهنگ در سلسله 
زنجیره متفاوت توسعه های مهم شکل گرفته 
روشنگران  ضد  های  فرقه  مهاجرت  است. 
سرخ  جمعی  کشتار   ، نوین  انگلستان  به 
پوستان و بردگی درون جامعه ) که برخورد 
در  مورد عمل  بردگی  برخورد  از  غیر  آن 
کامی  نا  و  است(  دور دست  های  مستعمره 
های  موج  آن  در  که  سیاسی  طبقه  خودآگاه 
پیاپی مهاجران جانشین اجتماع گرایی ها شده 
اند. فرهنگ سیاسی که بر پایه این تاریخ به 
)بالقوه  نیرومند  چپ  از  آمده،متفاوت  وجود 
فرهنگ  بلکه  نیست،  / راست  سوسیالیست( 
»همرأیی« هواخواه سرمایه داری است که 
به شدت دو قطبی بودن انتخاباتی )دموکرات 

ها/جمهوری خواهان( را نسبی می کند.

۲۸٫  مسئله ای که امروز در اروپا مطرح 
آیا  که  است  نکته  این  دانستن  مسئله  است، 
متالشی  به  دعوت  سیاسی  فرهنگ  میراث 
بایدبه عنوان حامل  شدن شده است )و چپ 
پروژه پسا سرمایه داری( به سود »آمریکایی 
شدن« رایج از بین برود )حزب های سوسیال 
داری  »سرمایه  مدافعان  کنسرت  به  لیبرال 
»چپ  یک  که  این  یا  پیوندند(  به  جاوید« 
برنامه ها در  پیرامون  است  جدید« شایسته 
بلندای مصاف ها متبلور شود. به عقیده من 

هر دو تحول ممکن باقی می ماند.

۲۹٫  تعرض ایدئولوژیک راست جدید )که 
اکثریت چپ انتخاباتی را متحد می کند( یک 
راه  به  فرانسه «  ناسزا گوی »ضد  گفتمان 
درستی  به  راست  این  زیرا  است؛  انداخته 
می بیندکه در فرانسه نقش مهمی در متبلور 
شدن فرهنگ های سیاسی در اروپا- »حلقه 
ضعیف« سیستم اروپایی که در جاده آمریکایی 
بازی کرده است. کلبرتیسم  نهاده،  شدن گام 
خودباسلطنت  زمان  در  که  سیستمی  )یعنی 
را  داری  سرمایه  مدرنیته  های  پایه  مطلقه 
نهاد(،  بنا  رود،  می  فراتر  فئودالیسم  از  که 
لیبرالیسم  که  بود  دریافته  )که  ژاکوبنیسم، 
اقتصادی که دشمن دموکراسی است، انقالب 
 ، بورژوایی  دقت  به  نه  ای شود،  توده  باید 
چنین وضعی  انگلستان  انقالب  که  آن طور 
ناقص  »رادیکالیسم«  )که  الئیسیته  داشت(، 
کمال هویت های »اجتماع گرا« را بنابر مدل 
راست هواخواه آمریکا خواستار شده است( 
، حتا ُگل- کمونیسم )که م. کوهن بندیتبدون 
ترجیح  ُپَتنیسم ضد شوروی  بر  را  آن  شک 
تکراری  های  موضوع  جملگی  دهد!(  می 
را بنابر تبلیغات رسانه ای تشکیل می دهند. 
همه  کردکه  تأیید  باید  درستی  به  این،  بنابر 
این موضوع ها در گفتمان های »اروپایی« 
که  اروپا چنان  اتحادیه  مفهوم هواخواه  )در 

هست و چنان که می خواهندباشد( فرمانروا 
هستند.

پروژه  پراتیک  فراسوی  این،  بنابر    ۳۰٫
اروپایی تحلیل کردن گفتمانی که در آن این 
مناسب  و  خوب  کند،  می  خودنمایی  تحلیل 
است. در این گفتمان هر مراجعه به میراث 
توصیف  »منسوخ«  اروپا  سیاسی  فرهنگ 
شده است: مانند دفاع از منافع طبقاتی )که به 
طور خستگی ناپذیر ضنف باوری تلقی شده! 
(، احترام به واقعیت ملی )که منطقه گرایی 
های نا توان در برابر سرمایه، اجتماع گرایی 
ها، حتا قوم ساالری ها در بالت، کروآت و 
غیره را به آن ترجیح می دهند(؛ در عوض، 
منطقه  زحمتکشان،  میان  رقابت  از  ستایش 
چه  هر  آن  اجتماعی  )بهای  کشورها  و  ها 
مفهوم های ضد الییک  از  ستایش  یا  باشد( 
لهستان(  در   ”papolatrie” )مانند  مذهب 

مدرن هستند.

۳۱٫  بازسازی چپ اروپا مستلزم نقد بنیادی 
این   ، عالوه  به  است.  ها  گفتمان  این  همه 
ایجاب می کند که اصولی که بر  بازسازی 
پایه آن ها آلترناتیو را شناسایی می کنیم، می 
تواند ساخته شود و از آن به طور مشخص 
با برنامه های کوتاه  ارتباط  نتیجه هایی در 

مدت و دراز مدت به دست آوریم.

نه  جدی  خوانش  پیشین  های  نگرش    ۳۲٫
فقط »پروژه اروپایی« را، چنان که هست، 
تشکیل می دهند، بلکه هم چنین واکنش هایی 
را حتا درون جنبش های اجتماعی ترقی خواه 
متعهد، برمی انگیزند. پروژه باید بدون شک 
نه »پروژه اروپایی«، بلکه »بررسی علمی 
اروپایی پروژه آتالنتیستی که زیر هژمونی 

ایاالت متحد قرار دارد« توصیف شود.

به  نقد های پروژه  ۳۳٫  واکنش های مهم، 
نظر من بیشتر در پیوند با جستجوی موازنه 
امپریالیستی  تریاد  درون  همانی  نا  تر  کم 
بین  ها  ارتباط  چارچوب  در  تنظیم  )برپایه 
موازنه  جستجوی  و  متحد(  ایاالت  و  اروپا 
جهانی کم تر زیان بخش برای »بقیه جهان« 

است.

مفتوح  پرسش  این  شرایط  این  در    ۳۴٫
تواند   اروپایی می  آیا پروژه  باقی می ماند: 
»راستا را تغییر دهد« یا برای این که این 
امر ممکن گردد، باید از مرحله شناسایی بی 

پرده ورشکستگی اش عبور کند؟

آیا جنوب می تواند امپریالیسم را واپس براند 
؟

۳۵٫  امپریالیسم جمعی تریاد )ایاالت متحد، 
اروپا و ژاپن(در وضعیت تعرض قرار دارد 
و فعاالنه به بازسازی جهان برحسب هدف 
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های خاص اش سرگرم است و تا کنون در 
مجموع  در  تقریب  به  ها  قدرت  فروکاستن 
»کمپرادوری«  در سطح  جنوب  کشورهای 
چارچوب،  این  در  است.  بوده  کامیاب 
پیکان  نوک  که  این  خاطر  به  متحد  ایاالت 
این تعرض را تشکیل می دهد ، در موضع 
گسترش پروژه هژمونیستی اش قرار دارد. 
نظامی  »کنترل  برقراری  از  پروژه  این 
ها  آن  در  که  ها  اصطالح  )بنابر  سیاره« 
اش  های  بلندپروازی  آزرم  بدون  واشنگتن 
این  بستن  کار  به  برای  کند(،  می  بیان  را 
پروژه، واشنگتن خاور میانه را به دلیل های 
گوناگون که جای دیگر یادآوری کرده ام )۳( 
به عنوان منطقه نخستین ضربه انتخاب کرده 

است.

میانه  خاور  فراسوی  خیلی  پروژه  اما     
آسیا،  تمام  یعنی  آن،  مجموع  در  »جنوب« 

آفریقا و آمریکای التین را در نظر دارد.

انفجار  با  به شیوه عام،  ۳۶٫  لحظه کنونی 
جنوب و اختالف فزاینده بین گروهی از کشور 
هند،  )مانندچین،  »نوپدید«  به  موسوم  های 
برزیل، هم چنین کشور کوچک تر به ویژه 
کره( در یک قطب و یک »چهارم جهان« 
را که ، حتا پس رونده در قطب دیگر: آیا می 
نتیجه گرفت که کشور های نو  از آن  توان 
پدید در راه پیشرفت در راستای پیش تاختن 
مشخصه  بر  استوار  که  من  تحلیل  هستند؟ 
ها  /پیرامون  ها  مرکز  جدید  سیستم  های 
است، مرا به دادن پاسخ منفی به این پرسش 
های  امتیاز  تحلیل  این  در  کند.  می  هدایت 
مرکز  فرمانروای  وضعیت  که  قطعی  جدید 
ها را مشخص می کنند دیگر مانند گذشته از 
هنگامی  اند-  نشده  تشکیل  صنعتی  انحصار 
پیرامون ها در عمل  که تضاد مرکز ها – 
نا  کشورهای  صنعتی/  کشورهای  مترادف 
صنعتی بود- بلکه از کنترل تکنولوژی ها، 
های  منبع  به  دسترسی  مالی،  های  جریان 
ویرانگر  های  سالح  و  اطالعات   ، طبیعی 
وسیع تشکیل شده اند. از این راه، مرکز های 
منطقه  نا  های  واقع صنعت  در  امپریالیست 
ای شده در پیرامون های »نوپدید«، پیرامون 

های واقعی آینده را کنترل می کنند.

۳۷٫  در این چشم انداز دستگاه فرمانروای 
کند که چین دشمن  ایاالت متحد تصور می 
دهد.  می  تشکیل  را  اش  استراتژیک  مهم 
این  بنابر  این دستگاه فرمانروا  این همه،  با 
بخش  یک  است.  شده  تقسیم  مرکزی  مسئله 
می اندیشد که چین خواهد توانست گسترش 
اقتصادی شتاب وارش را با جای گرفتن در 
دنبال  هست  که  چنان  لیبرالی  شدن  جهانی 
کند، و بر این اساس واقعیت قاعده بازی را 
می پذیرد و به رهبری ایاالت متحد رضایت 
می دهد. اما بخش دیگر گمان دارد کهچین 

کار خاص خود را نمی کند، بلکه می کوشد 
آِن خود کند  از  پیشرفته را  تکنولوژی های 
و هم زمان توان های نظامی خود را تقویت 
دیر شده  که  آن  از  پیش  باید  این  بنابر  کند. 
دشمن  این  علیه  پیشگیرانه  جنگ  باشد، 

استراتژیک را در نظر گرفت.

پدید  نو  آینده در کشور های  باره  ۳۸٫  در 
مورد بحث زیاد اشتباه نکنیم که توسعه های 
وضعیتچین،  در  کنند.  می  تدارک  را  رایج 
چشم  تواند  می  که  چه  آن  گزینش  کامیابی 
انداز سرمایه داری ملی – چشم انداز سرمایه 
سیستم  در  فعال  بازیگر  بتواند  که  داری 
جهانی شود، با مانع هایی برخورد می کند 

که همواره به جدی تر شدن گرایش دارد.

۳۹٫  از یک سو، این گزینش نمی تواند حجم 
بسیار وسیع از توده های دهقانی و شهری را 
در سودهای رشد اقتصادی شریک کند. بنابر 
می  ایجاب  ها  توده  این  های  مقاومت  این، 
بنمایاند.  نیرومندتر  خودرا  همواره  که  کند 
من توجه را به مقاومت ویژه دهقانان، سود 
برندگان یک انقالب رادیکال به نفع شان جلب 
پروژه خصوصی سازی  توسط  که  کنم  می 
محصور«(   )پروژه»زمین  روستایی  زمین 
می  ها  مبارزه  این  توسعه  شود.  می  تهدید 
یک  راستای  در  را  چینی  پروژه  تواند 
ترکیبی  یعنی  واقعی،   » بازار  »سوسیالیسم 
برتری  به  را  اش  توان  همه  که  دهد  تغییر 
اجتماعی )عدالت اجتماعی ( در مدل توسعه 
تقاضاهای  تقدم  گسترش  سوی  که  دهد  می 
درونی طبقه های مردم هدایت شده است. از 
این رو، از مدل چینی که تنها در جهانی شدن 
لیبرالی جای دارد، بسیار دور می شود. در 
این جا به بحث در باره سوژه، نکته اصلی 

در چین باز می گردم. )۴(

۴۰٫  از سوی دیگر، برای چنین  اندیشیدن 
باید ساده لوح بود که قدرت های امپریالیستی 
به  کشوری  دیدن  واکنش  بدون  فرمانروا 
»شریک  مدعی  بپذیرندکه  را  چین  اندازه 
پنداشته  چین  که  هنگامی  باشد،  برابر« 
است که می تواند یک فراملی نفت را برای 
لیبرالی  شدن  جهانی  در  بیشتر  جاگرفتن 
خریداری کند و در این چارچوب از تأمین 
با  متحد-  ایاالت  شود،  خودمطمئن  سوخت 
پردازان  دکترین  که  اصولی  همه  نقض 
هستندکه  کسانی  تنها  پندارند  می  لیبرالیسم 
واقعیت رابطه های اقتصادی را رهبری می 
را  شدید  سیاسی  دخالت  راه  از  اقدام  کنند- 
چین  بین  ها  برخورد  است.  کرده  دگرگون 
و قدرت های امپریالیستی – در همه زمینه 
های مربوط به دسترسی منابع طبیعی سیاره 
حقوق  و  مدرن  های  تکنولوژی  سفارش   ،
می  ایجاب  را  شدن  مالکیت صنعتی- خشن 
کند. بدون شک، چین بیش از کشمکش هایی 

که کم نیستند و توسعه دادن تدریجی اش خود 
را با فرآورده های عادی به بازار های بین 

المللی تحمیل می کند.

در  را  ها  آن  دو  هر  که  هایی  توهم    ۴۱٫
کنند،  می  تغذیه  پدید  نو  های  کشور  سایر 
هنوز بسیار نا هنجارند. در مثل در برزیل، 
التین،  آمریکای  در  دیگر  جاهای  اغلب  اما 
کنند  می  تصور  چپ  از  مهمی  های  بخش 
که ساختن بلوک های هژمونیک به رهبری 
نوع  البته،   ( دموکراسی  سوسیال-  سنت 
»دلپذیر« آن سنت دولت رفاه پس از جنگ 
در فرانسه، نه سنت امروزی آن دنباله روی 
از لیبرالیسم( ممکن است. اما آن ها شرایط به 
کلی استثنایی پدیدآورنده دولت رفاه سوسیال- 
دموکراسی را از یاد می برند. جامعه های 
غربی یک امتیاز نسبت به جامعه های دیگر 
به  سرمایه  های  امتیاز  زمان  هم  دارندکه 
امپریالیستی  کار و دنبال کردن فرمانروایی 
دموکراسی،  بود. سوسیال  دنیا  بقیه  به  شان 
سوسیال  حتا  و  امپریالیست  سوسیال 
رهایی  های  جنبش  پیروزی  تا  کلونیالیست 
بخش بود.وانگهی خطری که بدیل کمونیستی 
را تشکیل می داد، در این لغزش قدرت در 
راستای سازش تاریخی سرمایه- کار که این 
کند،  می  توصیف  را  تاریخ  استثنایی  لحظه 

قطعی بود.

۴۲٫  سرنوشتی که پروژه امپریالیستی برای 
پدید« محفوظ  »نو  نه  پیرامونی،  های  خلق 
نگهداشته، هنوز بسیار فاجعه بار است. منطقه 
های جهان موسوم به »حاشیه ای شده«، در 
نیروهای  منظم  های  سیاست  هدف  واقع، 
های  استراتژی  را  آن  من  که  فرمانرواست 
»طرد برنامه ریزی شده«خلق های مربوط 
توصیف کرده ام که یکپارچگی بسیار فشرده 
منابع طبیعی تابع شان را برای غارت شدید، 
آسان می کند. به کار انداختن این پروژه از 
به  و  عراق(  )مثل  نظامی  اشغال  و  تجاوز 
قیمومت در آوردن به دلیل وام داری )مورد 
کشور های آفریقایی( عبور می کند. در این 
چارچوب اروپا وژاپن در عمل از واشنگتن 
مدیترانه  یورو-  کنفرانس  اند.  کرده  پیروی 
برگزار  نوامبر ۲۰۰۵  در  بارسلون  در  که 
شد به این دنباله روی گواهی می دهد : اروپا 
به کنفرانس تحمیل  کوشید دستور جلسه ای 
کند که حامل اولویت بوش- برتری »مبارزه 
عرب،  های  دولت  باشد.  تروریسم«  علیه 
امروز فرمانبردار افراطی ، در برابر نیاز 
یادآور  اند،  ناچار شده  اربابان سیستم،  های 
های  خلق  حقوق  گرفتن  چیز  نا  که  شوند 
این رو،  فلسطین و عراق ممکن نیست. از 
اروپا از »منافع« خود در منطقه عرب پس 
از منافع ایاالت متحد که در پروژه » خاور 
میانه بزرگ« در بیان آمده، چشم بپوشد. در 
جنوب  آفریقای  به  مربوط  که  چه  آن  مورد 
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صحرا است، آن طور که موافقت نامه های 
به  موسوم  های  پروژه  و   )۲۰۰۰( کوتونو 
منطقه  های  اروپاوجامعه  اتحادیه  شریکان 
وضع  کنند،  می  تصویر  را  آن  آفریقا  ای 
به همان ترتیب است. پیروی همه از همان 
»کاهش  به  مربوط  مزه  بی  های  گفتمان 
فقر« یا »حکومت مطلوب«، موضع گیری 
سازمان  جدید  کل  مدیر  خواهانه  خود  های 
المی  )پاسکال   )OMC(تجارت جهانی 
سفیران  شدت  به  که   –  ) »سوسیالیست«! 
دستگاه اداری بوش را ترساند- گواه بر این 

یگانگی شریکان تریاد امپریالیستی است.

۴۳٫  در برابر این مصاف شدید بی مانند، 
واکنش های جنوب در مسئله بسیار منفعل و 
ناسازگار است. دولت ها، مانند دولت های 
عمل  آزادی  جز  دیگر  پیشین  حمایت  زیر 
بسیار محدود ندارند و از به پرسش کشیدن 
لیبرالیسم اقتصادی که کشور های شان تاوان 
آن را داده اند، خودداری می کنند. بخش های 
در  که  مانده  فرو  ای  توده  وسیع طبقه های 
قومی  یا  مذهبی  شبه  گفتگوهای  نشست  پس 
های  خلق  بین  ها  بندی  تقسیم  دارند،  قرار 
جنوب را آشکار می کنند. باز سازی جبهه 
متحد جنوب در برابر امپریالیسم جمعی تریاد 
و تعرض های نظامی ایاالت متحد مصافی 
را تشکیل می دهد که خلق های آسیا، آفریقا 

و آمریکای التین رویاروی آن قرار دارند.

آفریقا در طی  آسیا و  البته،خلق های    ۴۴٫
به   )۱۹۵۵  �۱۹۷۵( باندونگ«  »عصر 
موهبت جبهه متحدی که در برابر امپریالیسم 
بر پا کردند، او را به عقب نشینی وا داشتند. 
البته، شرایطی که این کامیابی ها را ممکن 
ساخت، دیگر شرایطی نیستند که بر اوضاع 
کنونی فرمانرواست. قدرت هایی که حکومت 
بخش  رهایی  های  جنبش  زاده  کردند،  می 
توده ای  انقالب های واقعی  گاه حتا  ملی و 
بود. آن ها بنابر این واقعیت از قانونیت معین 
بودند.  برخوردار  شان  های  خلق  اعتماد  و 
به عالوه، دولت هایی که آن ها رهبری می 
روی  معین  درجه  تا  توانست  می  کردند، 
پشتیبانی اتحاد شوروی حساب کند و تجاوز 
گران امپریالیست را وادار به خویشتن داری 
معین کند. میدانیم که بعد پس از فرو پاشی 
اتحاد شوروی ، قدرت های امپریالیستی به 

سنت تجاوز خشن خود باز گشتند.

من  که  واقعی  آلترناتیو  همه،  این  با    ۴۵٫
می  ها  خلق  ای(  قاره  )سه  باندونگ  را  آن 
کند،  می  برخورد  جدی  های  مانع  با  نامم، 
وظیفه هایی که چپ های کشور های جنوب 
از  تر  آسان  وجه  هیچ  به  دهند،  انجام  باید 
وظیفه هایی نیست که چپ های اروپا با آن 

ها روبرو هستند.

در باره جبهه فرهنگی : »واگشت همه چیز«

۴۶٫  واپس روی احتمالی فرهنگ اروپایی 
تعمیم اصل  از راه  آمریکایی شدن جهان  و 
استوار  آید،  می  بیان  در  وسیع«  »همرأیی 
بر تأیید باور نکردنی »هویت جمعی« است. 
که  بشری  تمدن  برای  حتمی  خطر  به  نباید 
کامیابی ممکن تحول را تشکیل می دهد، که 
مسیر  از  انحراف  راستا  این  در  را  آن  من 
این  داد. وانگهی،  بها  کنم، کم  توصیف می 
انحراف که اکنون آغاز شده، می تواند گریز 
به راست بحران سرمایه داری پیر را تشکیل 
در  ها  پیشرفت  راه  نه  آن  فرارفت  و  دهد 
ساختمان  راه  از  بلکه  سوسیالیسم،  راستای 
)»نو  »خراجی«  نوع  از  جدید  سیستم 
جلوتر  من  سازد.  می  ممکن  خراجی«(را 
خصلت های مهم آن را مشخص خواهم کرد. 
نه فقط »جهان دیگری ممکن است« ، بلکه 
جهان دیگر یقین است که میتواند بهتر و یا 
می  سر  به  آن  در  که  باشد  دنیایی  از  بدتر 

بریم.

tribu� )   یادآوری: شیوه تولید» خراجی« 
جماعت  یا  همبود  پایداری  برای   )  taire
دستگاه  یک  روستایی   )communauté(
به منظور  بهره کشی را  اجتماعی وسیاسی 
گیرد.  می  خدمت  به   )tribut( خراج  اخذ 

)مترجم(

۴۷٫  اندیشه ورزی من در باره این موضوع 
استوار بر رد روایت خطی »پیشرفت بشری 
تاریخ«  گسترش  مرحله  به  مرحله  مقدر 
است، که این روایت یا استوار بر ایدئولوژی 
اقتصاد  با  پیوند  در  آغازین( خرد  )اروپایی 
گرایی مدرنیته بورژوایی یا استوار بر تفسیر 
تولید  های  شیوه  توالی  عامیانه  مارکسیستی 
تاریخ،  های  چرخش  های  نقطه  در  است. 
به  سیستم  یک  گسترش  که  هنگامی  یعنی 
پایان واقعیت انباشت تضادهای به وجود آمده 
این  که  هنگامی  دیگر،  بیان  )به  اش، رسید 
سیستم به سن کهولت وارد می شود(، آینده 
ممکن با جمع می آمیزد. در این نقطه های 
چرخش، دو راهی های تحول بعدی متنوع 

و در راستاهای تحول ممکن گوناگون اند.

می  مطرح  من  که  هایی  تحلیل  در    ۴۸٫
سیاسی  و  ایدئولوژیک  های  دستگاه  کنم، 
استقالل واقعی در رابطه های شان با دستگاه 
ویژه  ترکیب  آورند.  می  دست  به  اقتصادی 
چیز  میان  در  گوناگون،  های  دستگاه  این 
های ممکن دیگر وفرمانروایی یکی یا دیگر 
فرمانروایی ها که این ترکیب را مشخص می 
کنند.در این صورت توصیف کردن سیستمی 
را که در رابطه با مدل پابر جا تشکیل می 
شود، ممکن می سازند. وانگهی، من فرض 
کرده ام که سیستم سرمایه داری به کلی در 

این زمان نهایی سالخوردگی در مفهومی که 
سنگینی تضادهایی که توسط منطق گسترش 
آن به وجود آمده، از این پس چنان است که 
مدیریت آن مستلزم کاربرد دایمی بسیار زیاد 
خشونت سیاسی و نظامی اربابان سیستم، به 
است.  علیه جنوب  دایمی شمال  ویژه جنگ 
آید  به دست نمی  نتیجه  این  این پژوهش  از 
در  جهانی  داری  سرمایه  سیستم  بحران  که 
جریان ناگزیر راه فرارفت از آن را توسط 
سوسیالیسم جهانی می گشاید. این امر امکان 
الزم  تحلیل  این  در  رو،  این  است.از  پذیر 

است که آن را پیشنهاد کنم :

و  سیاسی  های  تحول  سطح  در      ۱٫
اجتماعی،  پیشرفت  پیوستگی  اجتماعی، 
عمل  آزادی  تقویت  و  دموکراسی  ژرفش 
قطبی  چند  شدن  جهانی  در  ها  ملت  مستقل 

مورد بحث.

۲٫       در سطح ایدئولوژیکی و فرهنگی، 
نوسازی ارزش های کلیت باوری

۴۹٫   در این ُبعد دّوم، تحول های فرمانروای 
رایج به دقت در مفهوم وارونه پیش می روند. 
نمودهای این جهش بزرگ به واپس در آن 
چه که »پسا مدرنیسم« پیشنهاد می کند، دست 
کم در جریان های فرمانروایی اش در زیر 
پرسش قرار دادن دوباره »حقیقت عینی«و 
آشکارند.  اش  های  گفتمان  به  دادن  بها  پر 
آالن سوکال و ژان بریکمون نقد پاالینده این 

ُبعدخرد را پیشنهاد می کنند. )۵(

۵۰٫   پسا مدرنیسم در این روایت که کامیاب 
ممتاز  که وضعیت  است  مدعی  است،  بوده 
علم در زمینه شناخت را به پرسش می کشد. 
سادگی  به  عینی«  »حقیقت  که  است  مدعی 
وجود ندارد، حقیقت چیزی است که »افراد« 
جایگاه  دیگر،  بیان  به  اندیشند.  می  واقعی 
گفتمان علمی )که حکایت پردازی توصیف 
شده( در همان سطح دیگر حکایت پردازی 
ها )حکایت پردازی های سحر و جادو، شبه 
مدعی  حتا  دارد.  ها(قرار  مذهب  ها،  علم 
است که چند گانگی واقعیت، حکایت پردازی 
باورانه را  ادعای کلیت  های واقعآًرایج هر 
گفتمان ها  این  دارد و همه  بر می  میان  از 
چیز  و  دهد،  می  قرار  سطح  همان  در  را 
شگفت )اّما درک نکردنی( این است که از 
به خود  تابع کردن کسانی که خود را خود 
ضد هژمونیک در نقد تند توصیف می کنند، 
اّما آن را در »گفتمان فرمانروا« کنار می 

گذارند، می پرهیزد.

۵۱٫   گفتمان پسا مدرنیستی با تحول های مهم 
جاری، یعنی پدیداری »فرهنگ گرایی ها« 
)با ملحق شدن همیشگی به جمع( همراه است 
و آن را توجیه می کند . از آن جا این تأیید را 
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درک می کنم که »فرهنگ ها«واقعیت های 
فراتاریخی استوار بر ارزش های گوناگون 
مقایسه ناپذیر و دایمی را تشکیل می دهند. 
هیچ چیز در تاریخ واقعی خلق ها این پیش 
آزمونی )a priorie( نا هنجار را تأیید نمی 
کند. »فرهنگ گرایی« – که نباید با واقعیت 
پیش پا افتاده و واضح که گوناگونی فرهنگی 
گفتمان   – شود  اشتباه  دهد،  می  تشکیل  را 
های جستجوی ذات مطلق را که همه جنبش 
هندوگرا،  سیاسی،  )اسالم  مذهبی  شبه  های 
مسیحیت بنیادگرای ایاالت متحد، »فرقه ها« 
ی بی شمار از هر نوع(یاشبه قومی را تغذیه 
از  کند. مسئله عبارت  توجیه می  کنند،  می 
ارتجاعی  ابر  های  گفتمان  از  تر  کم  چیزی 
به هیچ وجه در آرزوهای آزادی  نیست که 
موجودهای انسانی و به ویژه در آرزوهای 
شرکت  ستمدیده  های  وخلق  ها  طبقه  بیشتر 
یک  در  را  ها  آن  عکس،  بر  بلکه  ندارند، 
پذیرفتن  به  کنندو  می  زندانی  بست  بن 
هستند-  آن  قربانیان  که  واقعی  فرمانروایی 
فرمانروایی سرمایه داری پیر وا می دارند.

۵۲٫   بنابر این، در باره سوژه روشن بین 
باشیم. آری مدرنیته واقعاً موجود که توسط 
از  شده،  آفریده  امپریالیستی  داری  سرمایه 
حیث فرهنگی کژراهه، اروپا مرکزی، مرد 
ساالر و پدر ساالر، پرومته ای در مفهومی 
است که طبیعت را در ابژه مطرح می کند. 
آری، گفتمان های ضد هژمونیک )فمنیسم، 
که  فرهنگی(  امپریالیسم  ضد  اکولوژیسم، 
نمایشگر آن هستند، عنصرهای مثبت تغییر 
را  بشردوستانه  آلترناتیو  هر  ندادنی  شکل 
که  آلترناتیو  این  البته،  دهند.  می  تشکیل 
توسعه  حال  در  کند،  نمی  نفی  را  مدرنیته 
مرکز  اروپا  که  است  بنیادی  و  عقالنی 
انگاری ، دیکتاتوری ماخیستی و تحقیر ملت 

ها را از میان بر می دارد.

۵۳٫   در برابر این مصاف ، فراخوان به 
در  باورانه  کلیت  آرزوی  از  پوشیدن  چشم 
پذیرفتن  همین  است.  گرایانه  واپس  اساس 
ضد  های  گفتمان  به  جایی  باید  که  است 
ها  آن  که  شرطی  به  شود،  داده  هژمونیک 
در گتوهایی که به آن ها اختصاص داده شده 
سبک  به  دمکراسی  بمانند.  باقی  زندانی   ،
بر می  را  ناکارا  این »تنوع«  متحد  ایاالت 
  »women studies« انگیزد. خود را با
 black studies«  ،)بررسی های زنان(
در  که  پوستان(  رنگین  های  )بررسی    »
نامه ها مجاز خواهند بود،  بیان  آن ها همه 
وفق می دهد، حال آن که گفتمان قراردادی 
اقتصاد فرمانروا راه خود را بدون احساس 
این  دنبال می کند.  ناراحتی  ترین  کردن کم 
نمی  مدرنیستی  پسا  به  موسوم  ایدئولوژی 
دگرگون  برای  الزم  رادیکالیسم  به  تواند 

کردن جهان الهام بخشد.

۵۴٫   به این دلیل است که این ایدئولوژی ، 
ایدئولوژی است که برای نیروهای فرمانروا 
و به ویژه بیشتر برای دستگاه اداری ایاالت 
به  دادن  ادامه  برای  است.  بخش  نوید  متحد 
فرمانروایی های پا برجا هیچ چیز کارکردی 
تر از این ایدئولوژی نیست که به توافق های 
آشکار مجموع افراد که بنابر »هویت ویژه 
کاهش ناپذیر« شان تعریف می شوند، شکل 
می دهد. من واقعیت این کارکردی بودن را 
کنم:  می  بیان  زیر  های  عمل  آزادی  بنابر 
و  کوکاکوال  بطری  دست  یک  در  شما  اگر 
تان  ادعایی  هویت  نشانه  دیگر  دست  در 
)قرآن، انجیل یا نشانه قومی( را نگهدارید، 
شما خطرناک نیستید )هر چند به آن باورمند 

باشید!(

شکل  شرایط  و  پیدایش  تاریخ  اگر     ۵۵٫
بندی مدرنیته واقعاً موجود می توانند شناخته 
پایان  به  مدرنیته  این  که[  بینیم  ]می  شوند، 
پایانی  )وانگهی،  است  نرسیده  خود  مسیر 
برای این مدرنیته وجود ندارد، ]چون[ تاریخ 
موجود  واقعاً  مدرنیته  .و چون  ندارد(  پایان 
او  است،  داری  سرمایه  مدرنیته  امروز  تا 
به جامعه های سیاره در فراتر رفتن از آن 
توسط مدرنیته پسا سرمایه داری باالتر تعلق 
جاری،  گرای  واپس  های  رفت  پس  دارد. 
ناگزیر  ها  فرمانروایی  تأییدکردن  به  اگر 
شوند و به سکوت مخالف های شان محدود 
پسا  از  فرارفت  به  صورت  این  در  گردد، 
یک  ساختمان  را  آن  من  که  داری  سرمایه 
سیستم »نوخراجی« توصیف می کنم، کمک 

خواهند کرد.

باز سازی انتر ناسیونالیسم خلق ها در برابر 
امپریالیسم

۵۶٫  در ازای تحلیل هایی که من این جا،چه 
چه  و  اروپا  به  مربوط  که  چه  آن  باره  در 
ام،  کرده  پیشنهاد  است،  جنوب  به  مربوط 
مربوط  های  »جنبش«  که  شود  می  آشکار 
استراتژیک  بینش  با  مبارزه  و  اعتراف  به 
منسجم و قوی که در ازای مصاف ها توسعه 
بیان  در  باید  دارد.  فاصله  بسی  باشد،  یافته 
کردن آن از شهامت وروشن بینی برخوردار 
بود. بسیاری از جنبش ها به خاطر کنش های 
)به کلی موجه(، بدون باورکردن ناگزیر به 
دورتررفتن، و هنوز کم تر، تکیه کردن روی 
نقطه ضعف ها خود خویشتن را می ستایند. 
ایدئولوژی معینی از جنبش مدعی است که 
مجموع همه این مقاومت ها و مبارزه ها در 
نه  آورد.  می  وجود  به  آلترناتیو  خود  نفس 
تاریخ، نه اندیشه ورزی تئوریک و بررسی 
واقعیت، این دیدگاه آسان را تقویت نمی کنند.

۵۷٫  این پیشنهاد به هیچ وجه به این معنی 
باشد.  »آسان«  مصاف  به  پاسخ  که  نیست 

وارونگی ناگزیر در سیستم ایده ها و ارزش 
کند،  می  ایجاب  پیشنهاد  که  فرمانروا  های 
است.  آن  عظیم  دامنه  به  مربوط  واقع  در 
این ایجاب می کند که خلق های مرکز های 
سیستم، به ویژه اروپایی، فرهنگ چپ واقعی 
را در گسست با سرمایه داری و امپریالیسم 

بازآفرینی کنند.

پیاپی  های  فصل  دراز  مجموعه  در     
اروپا«  چپ  سیاسی  که»فرهنگ 
)روشنگران، انقالب فرانسه، جنبش کارگری 
تشکیل  را  روسیه(  انقالب  مارکسیسم،  و 
اروپا شایستگی  پنداشت خلق های  اند،  داده 
دهد.  می  نشان  را  جدیداش  فصل  آفریدن 
های  خلق  که  کند  می  ایجاب  وارونگی  این 
پیرامونی – منطقه طوفان ها- هم زمان خود 
را از توهم های توسعه ممکن در چارچوب 
پندارهای  از  و  داری  سرمایه  شدن  جهانی 
آن  کنند.  آزاد می  ناتیو های سنت گرا  آلتر 
ها آلترناتیو ها، ناپیوستگی های جدید را که 
پاسخگوی مصاف ها و امکان های عصر ما 
است، فرمول بندی می کنند. این ایجاب می 
سازمان  های  ها شکل  آن  دوی  هر  که  کند 
دهی و کنش های سیاسی مناسب و کارایی 
ها  آن  های  نیاز  سیاهه  در  که  بیافرینند 
بدون  از پرسش های دشوار هنوز  بسیاری 

پاسخ های قانع کننده است.

این جا فقط در عبارت های  ۵۸٫      من 
اساسی  محورهای  از  برخی  کوتاه  بسیار 
مصافی را که به بررسی آن ها پرداخته ام، 

نشان می دهم :

۱(  تعریف کردن سوژه های جدید تاریخی 
دادن  و  تحول  بر  شدن  فرمانروا  شایسته 

راستاهای خواسته به آن ها

۲( تعریف کردن مصاف استرتژیک سیاسی 
اصطالح  در  را  کردن«آن  »کوتاه  من  که 
کردن  درک   : کنم  می  پیشنهاد  زیر  های 
برنامه های شایسته متحد کردن )نه پراکندن( 
: الف( پیشرفت اجتماعی، ب ( پیشرفت های 
و  ها  ملت  به  احترام  پ(  و  دموکراتیک، 
خلق ها. این امر به ویژه درک کردن اتحاد 
آمیز ملت ها و نه ساخته و  اروپایی احترم 

پرداخته شده علیه آن ها را ایجاب می کند.

۳( ترکیب کردن اجتماعی شدن بر پایه بازار 
و اجتماعی شدن بر پایه دموکراسی که برای 
خوانده  فرا  فرمانروا  تدریجی  شدن  استوار 

شده.

۴( ترکیب کردن »رقابت« و »همبستگی« 
با در نظر گرفتن سنجه برتری همیشگی که 
در خالل تاریخ هنوز بیش از رقابت خاستگاه 

پیشرفت بوده است.
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۵( بیان کردن سیاست های تنظیم و حمایت 
کارا در اصطالح های مشخص برای پیش 
رفتن در راستای توسعه چند بعدی از حیث 
بومی  زیست  لحاظ  از  و  متعادل  اجتماعی 
پایدار، آن چه که ایجاب می کند به »قانون« 
اعتباری برتر از اعتبار قرار داد بدهد )که 
با  تعارض  در  جا  این  اروپایی  سنت  بنابر 

سنت ایاالت متحد است( .

بلوک  دهندگان  تشکیل  کردن  شناسایی   )۶
های هژمونیک ملی، توده ای ودموکراتیک، 
ضد امپریالیستی در شرایط مشخص کشور 
کردن  فرمولبندی  و  جنوب  گوناگون  های 
هدف های استراتژیک مرحله ای که مطابق 

با آن ها است.

۵۹(  پیش رفت ها در این راستاها مترادف با 
ساختمان تدریجی انترناسیونالیسم خلق ها می 
پیوستگی  از  عبارت  مسئله  واقع،  در  شود. 
ترکیب  خالل  )در  شمال  های  خلق  مبارزه 
دوباره فرهنگ چپ اروپایی( وفرهنگ های 
انترناسیونالیسم  این  است.  جنوب  های  خلق 
ضروری خلق ها – همه خلق ها – می تواند 
»همبستگی  و  مبهم  های  مفهوم  بر  استوار 
اغلب  که  باشد،  جهانی«  مقیاس  در  بشری 
مبارزه  دارد  قرابت  تحلیل  فقِر  یا  ثروت  با 
تأیید  مطلوب«  »حکومت  »فقر«،  علیه 
منافع مشترک بشریت در برابر مصاف های 
ویرانی  منابع،  شدن  )کمیاب  بومی  زیست 
این  رمزآمیز  های  درونمایه  هوا(  و  آب 
آلیستی« )در مفهوم تحقیرآمیز  روش »ایده 
های  گروه  منافع  از  که  هستند  اصطالح( 
احتمالی  های  تعارض  و  مربوط  اجتماعی 
بحث  مورد  انترناسیونالیسم  آگاهند.  نا  شان 
در  مشترک  منافع  یگانگی  بر  استوار  باید 
برابر دشمن مشترک باشد که فقط می توان 
آن را »سرمایه داری امپریالیستی« توصیف 

کرد.

۶۰(  بدون مدعی بودن توانایی در فرمول 
این جا به  بندی کردن زیادتر مسئله ای که 
ما مربوط است، من این نگریستن را پیشنهاد 
می کنم که این ساخت نخست از واپس زدن 
سیاره  نظامی  کنترل  متحددر  ایاالت  پروژه 
عبور می کند. در تحلیل من این شرط الزم 
است که بدون آن هر پیشرفت دموکراتیک یا 
اجتماعی که این جا یا آن جا و اقعیت یافته 

در نهایت آسیب پذیر باقی می ماند.

ها  خلق  انترناسیونالیسم  ساخت  اگر    )۶۱
از  )متمایز  ها  خلق  مسئولیت  از  یقین  به 
های  طبقه  از  یعنی   ،) ها  دولت  مسئولیت 
و  ها  جنبش  از  طور  همان  زحمتکش، 
سازمان های مربوط به آن ها ناشی می شود، 
نمی  این راستا  پیش رفتن در  برای  مبارزه 
تواند از تضاد ها )ولو »فرعی«( بین طبقه 

های رهبری )یعنی دولت ها( غفلت ورزد. 
پیشنهاد ها در  به  این موضوع من  باره  در 
کنفرانسی باز می گردم که در باره تعارض 
شدن  متبلور  جریان  در  جنوب  شمال-  های 

انجام داده ام. )۶(

۶۲(  جهانی دیگر، جهان بهتر ممکن است. 
شرایط عینی برای این که بتواند چنین باشد، 
بر  مقدم  تاریخی  دترمینیسم  دارند.  وجود 
در  نهادی  های  گرایش  ندارد.  وجود  تاریخ 
منطق سرمایه با مقاومت نیروهایی که نتیجه 
کنند.  می  برخورد  پذیرند،  نمی  را  آن  های 
بنابر این، تاریخ واقعی محصول این تعارض 
بین توسعه سرمایه داری و منطق هایی است 
قربانی  اجتماعی  نیروهای  مقاومت  از  که 
مبارزه  توسعه  شوند.  می  ناشی  آن  توسعه 
گروه  قدرت  روی  تواند  می  اجتماعی  های 
نظم  بر  که  کسانی  متفاوت  هژمونیک  های 
نولیبرالی جهانی شده پا بر جا فرمانروایند، 
منافع  بین  ها  برسازش  استوار  و  کند  تکیه 
اجتماعی باشد که گوناگونی و اختالف آن ها 
های سازش سرمایه-  )بلوک  پذیرند  را می 
کار در مرکز های سرمایه داری، بلوک های 
ملی- توده ای- دموکراتیک ضد کمپرادوری 
وضعیت  این  در  دولت،  ها(.  پیرامون  در 
آزادی عمل وسیع در چارچوب سیستم جهانی 
استوار بر اصل چند قطبی بودن مذاکره، پیدا 
می کند. باید برای آنچه که این چنین باشد، 
کار کرد. بنابر این، چند قطبی بودن مترادف 
ها  دولت  برای  واقعی  مستقل  عمل  آزادی 
است. این آزادی عمل به شیوه معین که بنابر 
مضمون اجتماعی دولت مورد بحث تعریف 

می شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پروژه  گسترش  بنابر  کنونی  لحظه    )۶۳
هژمونیسم آمریکای شمالی در مقیاس جهانی 
تنها  امروز  پروژه  این  است.  شده  توصیف 
به فراگرفتن تمام صحنه مربوط است. دیگر 
ضد پروژه ای که محدود کردن فضای تابع 
کنترل ایاالت متحد را در نظر گیرد، وجود 
دو  دوره  در  وضع  که  طور  همان  ندارد، 
قطبی بودن )۱۹۹۰� ۱۹۴۵( این گونه بود. 
آغازین  های  ابهام  فراسوی  اروپایی  پروژه 
اش در نفس خود در مرحله زوال وارد شده 
است:کشور های جنوب )گروه۷۷ ، نا متعهد 
 �۱۹۷۵( باندونگ  دوره  طی  در  که  ها( 
برابر  در  مشترک  جبهه  یک   )۱۹۵۵
امپریالیسم غربی به وجود آورده بودند، از 
آن چشم پوشیده اند.چین که خود یک سوار 
پروازی جز  بلند  هیچ   ، است  تاز  یکه  کار 
حمایت از پروژه ملی اش )که در نفس خود 
مبهم است( ندارد و خود را شریکی فعال در 

ساختن جهان مطرح نمی کند.

دشمن  سه  هند  و  چین  روسیه،    )۶۴
استراتژیک پروژه واشنگتن اند. قدرت های 

پابر جا در این سه کشور به احتمال آگاهی 
فزاینده ای از آن پیدا می کنند. البته، به نظر 
می رسد که آن ها بر این باورندکه می توانند 
بدون برخورد کردن مستقیم با دستگاه اداری 
این،  بنابر  کنند.  زیرکانه عمل  متحد  ایاالت 
نزدیکی اروپا- آسیا )اروپا، روسیه، چین و 
هند( که به یقین بقیه آسیا و آفریقا را به دنبال 
خود می کشد و ایاالت متحد را منزوی می 
چندنشانه  است.  دلخواه  مسلم  طور  به  کند، 
وجود دارد که در این راستا پیش می رود. 
برای  آن  تبلور  دیدن  از  هنوز چیزی  البته، 
به  اروپا  آتالنتیستی  گزینش  به  دادن  پایان 

چشم نمی خورد.

ها ساختمان  آن  در  که  هایی  ۶۵(  مصاف 
قرار  هم  رویاروی  واقعی  قطبی  چند  دنیای 
گرفته، بسیار جدی است که شماری از جنبش 
های »آلتر موندیالیست« آن را باور ندارند. 
هزیمت  به  از  عبارت  مسئله  درنگ،  بی 
این  است.  نظامیواشنگتن  پروژه  واداشتن 
موضوع شرط بی چون و چرا برای گشودن 
راه آزادی عمل های الزم است که بدون آن 
ها جز پیشرفت اجتماعی دموکراتیک و هر 
پیشرفت در راستای ساختمان چند قطبی بی 

نهایت آسیب پذیر باقی می مانند.

هنگامی  واقعی  قطبی  چند  جهان     )۶۶
تحقق  زیر  چهار شرط  که  یابد  می  واقعیت 

یابد:

»اروپای  یک  راه  در  واقعاً  اروپا     )۱
دیگر« اجتماعی پیش رفته باشد )و بنابر این 
در گذار دراز به سوسیالیسم جهانی وارد شده 
باشد( و رو بر تافتن از گذشته خودو زمان 
باشد.  کرده  آغاز  را  خود  امپریالیستی  حال 
این امر آشکارا مستلزم خروج از آتالنتیسم 

و نولیبرالیسم افراطی است.

بر  بازار«  راه »سوسیالیسم  چین  در     )۲
بافانه  پندار  انحراف  نیرومند  های  گرایش 
به سوی ساختمان »سرمایه داری ملی« که 
ناممکن برای متعادل بودن است، غلبه کند. 
زیرا این امر باعث طرد اکثریت کارگران و 

دهقانان می گردد.

ملت  و  ها  )خلق  جنوب  های  کشور     )۳
نایل  مشترک«  »جبهه  سازی  باز  به   ) ها 
آیند. این شرط برای این است که آزادی عمل 
های جنبش به طبقه های توده ای امکان می 
بلکه  خود،  نفع  به  »امتیازها«  تنها  نه  دهد 
های  قدرت  طبیعت  دگرگونی  آن  فراسوی 
پابر جا را تحمیل کرده و بلوک های »ملی، 
بلوک  جانشین  دموکراتیک«را  و  ای  توده 

های کمپرادور فرمانروا سازند.

۴(   در سطح سازمان دهی دوباره سیستم 
های حقوقی، ملی و بین المللی، در راستای 
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ساختی پیش رفته باشد که احترام به حاکمیت 
های ملی )با پیشرفت کردن حاکمیت دولت 
احترام  و  ها(  خلق  حاکمیت  راستای  در  ها 
و  سیاسی   ، جمعی  و  فردی  حقوق  همه  به 

اجتماعی را هما هنگ می کند.

           پی نوشت ها

۱(      سمیر امین و اَل. ، آفریقا نوزایی یا 
طرد برنامه ریزی شده، پاریس، مزون نو و 

الروز، ۲۰۰۵

۲(      سمیر امین و آ . ِال کنز، دنیای عرب، 
اندازهای مدیترانه  داو های اجتماعی، چشم 

ای، پاریس، هارماتان، ۲۰۰۵

۳(      سمیر امین، هژمونیسم ایاالت متحد 
و زوال پروژه اروپایی، پاریس، هارماتان، 

۲۰۰۰

کاربست  و  »تئوری  امین،  سمیر        )۴
کائو  یو-  تیان-  در  چین«  بازار  سوسیالیسم 
لندن،  )انتشارات( مدل چینی توسعه مدرن، 

روت له گه، ۲۰۰۵

۵(      آ . سوکال، جی. بریکمون، شبه علم 
یاکوب،  اودیل  پاریس،  مدرنیسم،  پسا  و  ها 

۲۰۰۵

۶(      گفتگو با سمیر امین توسط ر. هررا، 
 ، باندونگ«  کنفرانس  پیش،  سال   ۵۰«

همبستگی شماره ۶۷ ، ۲۰۰۵

یادآوری : برای آشنایی بیشتر با دیدگاه های 
سمیر امین در ارتباط با مسئله های جهانی 
به کتاب »مصاف های جهانی شدن«  شدن 
سمیر امین به ترجمه ب . کیوان در سایت 
نگرش و کتاب »جهانی شدن جدید سرمایه 
داری و جهان سوم« ترجمه و پژوهش این 
. کیوان« نشر  نام مستعار »وحید  با  جانب 
توسعه، چاپ تهران ۱۳۷۶ مراجعه فرمایید.

تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو

از ژرار دومنیل و دومینیک لوی
برگردان : ب. کیوان

نگرش

نو،  لیبرالیسم  بررسی  در  ؟  کرونیسم  آنا 
سرمایه  باره  در  تحلیل  یک  به  باید  چگونه 
داری سالخورده با بیش از ۱۵۰ سال سابقه 
و  دگرگون می شود  ؟ چه چیز  یافت  دست 
سرمایه داری معاصر بی اندازه متفاوت از 
داری است که کارل مارکس شاهد  سرمایه 
آن )در انگلستان و ایاالت متحد قرن ۱۹ در 
کم ترین مقیاس( بود، و در باره تفسیرهایی 
در  لنین  و والدیمیر  هیلفردینگ  که رودلف 
باید  چگونه  کردند،  ارائه   ۲۰ قرن  آغاز 
اندیشید؟ ما چند دهه پیشرفت کرده ایم؛ با این 
همه نزدیک به یک قرن است که ما را از 

تئوری سرمایه مالی جدا می کند.

البته، زمان به کلی مناسب نیست؛ به طور 
های  مشخصه  راز  گشودن  انگیز  شگفتی 
آغاز  و  قرن۲۰   پایان  داری  سرمایه  ویژه 
قرن ۲۱  در پرتو کاپیتال آسان تر ازکاربرد 
این چارچوب تحلیلی در نخستین دهه هایی 
پی  در  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  که  است 
می آید. تناقض تنها ظاهری است. می توان 
تاریخ پدیداری لیبرالیسم نو را گذار از دهه 
های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دانست. لیبرالیسم نو با 
شدت ویژه برخی از مشخصه های سرمایه 
داری خود ویژه اقتصادها و جامعه های مارا 
به وجود می آورد که دلیل آن درکاپیتال در 

بیان آمده است.

از  که  کسی  است؟  قرار  چه  از  موضوع 
اصالح سخن می گوید، از زوال پیشین سخن 
می گوید. به این دلیل برای ما الزم است که 
کمی به عقب بر گردیم . به رغم خصلت های 
امپریالیستی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دهه 
های جنگ های استعماری و »جنگ سرد« 
آتشین، پس از جنگ، فرصت برای پیشرفت 
های برجسته در کشورهای مرکز: مانند باال 
 ، مزدبران  عظیم  توده  خرید  قدرت  رفتن 
توسعه سیستم های حمایت اجتماعی ، سیاسی 
در زمینه  ها  پیشرفت  و  برای شغل  مساعد 
آموزش و پرورش و بهداشت عمومی فراهم 
توسعه  های  مدل  التین،  آمریکای  در  بود. 

را   %۷ یا   ۶ رشد  نرخ  خط  متمرکز  خود 
تقریباً در مکزیک یا برزیل ممکن ساختند. 
در آسیا، برخی کشورها، چون ژاپن و کره 
نهادند.  گام  شتابانی  بسیار  در خط سیرهای 
ها  امتیاز  نشینی  پس  با  ها  آزمون  این  همه 
زمان  هم  سرمایه  دارندگان  درآمدهای  و 
فزاینده  استقالل  با  همراه  پسروی  این  بود. 
کادر ها بود که سرانجام به مدیریت مؤسسه 
موقعیت  مثل  در  انجامید.  ها  سیاست  یا  ها 
های چشمگیر ژاپن در ناچیز شمردن منافع 
شدید  دخالت  راه  از  مالی،  سرمایه  هنگفت 
دولت به دست آمده است. کادرهای مؤسسه 
ها و وزارت خانه ها در مرکز این »مدل« 

قرار دارند.

دارنده  های  طبقه  نو  لیبرالیسم  پدیداری  با 
و  یافتند  باز  را  شان  های  امتیاز  سرمایه 
خشن  های  جنبه  از  بسیاری  داری  سرمایه 
خاص خود را دوباره احیا کرد. این بازگشت 
اجباری و اغلب به شیوه خود خواهانه و زننده 
انجام گرفته است. این جریان تازه چیزها در 
مجموع وسیله های بسیار ژرف شیوه تولید 
ریشه دارد که عبارت از مکانیسم اقتصادی 
یا سیاسی )وانگهی به دشواری جدایی پذیر( 
است. مبارزه طبقه ها مثل همیشه بر پویایی 
بسیار  طور  به  هنوز  البته   ، داری  سرمایه 
آشکار فرمان می راند. در زمینه امپریالیسم، 
یافته  تغییر  آشکارا  ها  برخی چگونگی  اگر 
سرنگونی،  فساد،   ، اقتصادی  خشونت  اند، 

جنگ همواره در دستور روز قرار دارند.

برای ما، تحلیل گرانی که به اصولی متوسل 
می شوند که ۱۵۰ سال پیش توسط مارکس 
پیشنهاد شد، چگونه باید این تناقض را فرمول 
مارکس  یا  نو  لیبرالیسم  این  آیا  کرد؟  بندی 
کند؟  آسان می  ما  برای  را  که وظیفه  است 
همگرایی  این  ؛  هردو  است:  روشن  پاسخ 

شگفتی انگیز در این مقاله رسوخ می کند.

در این واژگان بسیار کوتاه ، می توان یک 
دست  به  اجتماعی  نظم  از  ترکیبی  تعریف 
سرمایه  از  مرحله  یک  نو  لیبرالیسم  داد: 
داری واپسین تاریخ است که ویژگی اساسی 

علیه نئولیبرالیسم
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سرمایه  های  طبقه  درآمد  قدرت  تقویت  آن 
طبقاتی  و  مالی  نهادهای  مشکل  یک  دار، 
است. این اصالح، عمل یک وجود اجتماعی 
نام  مالی  آن را سرمایه  ما  پیوندی است که 
گذاری کرده ایم . این اصالح، بخش باالیی 
طبقه سرمایه دار و نهاد های مالی »اش« را 
متحد می کند. به این دلیل، می توان این نظم 
مالی  هژمونی  یک  عنوان  به  را  اجتماعی 
قرن  آغاز  از   ( بار  نخستین  در  که  ثانوی 
۲۰ در رکود دهه ۱۹۲۰(باز تاب می یابد، 

نشان داد.

این چارچوب تحلیلی از ما است. اصطالح 
شناسی از یک نویسنده تا نویسنده دیگر تغییر 
fi- مالی«  »مدیریت  اصطالح  کند.  )یی 
nance(  اغلب به نهادهای مالی اختصاص 
این همه، همگرایی های  با  است.  داده شده 
شمارمند و زیادی بین مارکسیست ها وجود 

دارد. )۱(

و  مالی  آفرینی  سرمایه  روند  روی  همه 
کنند.  می  تکیه  مالی  کارهای  سازو  اهمیت 
و  کنند  می  تصریح  را  استثمار  تشدید  همه 
است.  مهم  بسیار  همواره  امپریالیستی  ُبعد 
است  گرویده  تزی  به  اکنون  هاروی  دیوید 
قدرت  دوباره  اصالح  نو  لیبرالیسم  در  که 
طبقه های فرمانروا را می بیند. )۲( ما جنبه 
های تئوریک، تاریخی و آزمونی آن را بنابر 
اثرها نشان داده ایم. البته، برخی اختالف ها 
باقی می مانند. آن ها به ارتباط بین سرمایه 
لیبرالیسم نو مربوط  داری ، جهانی شدن و 
اند. )گفتگو در مقاله »لیبرالیسم نو چیست؟ 

« به آن گواهی می دهد(.

از  بدون صحبت کردن   . نه  البته،  ؟  مبتذل 
فرمانروا،  های  طبقه  خدمتگزار  اقتصاد 
را  ها  مسئله  این  کینزی  های  پروبلماتیک 
به طور بسیار متفاوت مورد بحث قرار می 
دهند. در آن ها کامالً یک پیشرفت تدریجی 
 ، سیاسی  پهنه  طرف  یک  در  دارد.  وجود 
کینز گرایی ساده اندیشانه وجود دارد که در 
ورود به لیبرالیسم نو ، نتیجه مبارزه غول ها 
، بازار علیه دولت را به عنوان دو بازیگر 
های  سال  نخستین  در  بیند.  می  اجتماعی 
آگاهی یافتن از چرخش نو لیبرالی این بینش 
بسیار سنگینی کرده است . در طرف دیگر، 
کینز گرایی سیاسی وجود دارد که به طور 
چشمگیر به پروبلماتیک مارکسیستی نزدیک 
می شود، بی آن که حد و مرز کامالً معین 

باشد.

دارند که  به ویژه طبقه هایی وجود  این جا 
برای کینزی ها مسئله آفرین اند. سلسله مرتبه 
ها  برابری  نا  با  ارتباط  در  اجتماعی  های 
اندیشیده شده اند. دولت هنوز اغلب به عنوان 
یک وجود مستقل ، فراسوی طبقه ها درک 

هستند،  ها  ملیتی  چند  ها  ابلیس  است.  شده 
راستی  به  ها  آن  که  کنند  می  فراموش  اما 

اربابان، طبقه های سرمایه دار هستند.

موضوع این مقاله لیبرالیسم نو است. از این 
رو، یک جنبه مهم تحلیل مارکس به عنوان 
از  کند.  می  رها  را  شدن  جهانی  اندیشمند 
”مانیفست حزب کمونیست” )۱۸۴۸(  زمان 
، اندیشه شکل بندی بازار جهانی به عنوان 
تعریف شده  داری  اساسی سرمایه  مشخصه 
است. این اندیشه پی آمد های سیاسی مهمی 
»پرولتر  مشهور  فرمول  ها  آن  در  دارد، 
تاب  باز  شوید!«  متحد  کشورها  همه  های 
حیث  از  مارکس  را  بینش  این  است.  یافته 
سیاسی خیلی دیر به خدمت می گیرد. زیرا 
در گفتمان خود در باره مبادله آزاد )هم زمان 
با مانیفست(، تردید ندارد به نفع مبادله آزاد 
که به شدت زیان های آن را محکوم می کند، 
احساس های خود را دربیان آورد؛ زیرا می 
اندیشد که جهانی شدن سرمایه داری انقالب 

را شدت می بخشد.

نخستین عرصه ای که درآن نوشته مارکس 
در تحلیل لیبرالیسم نو اساسی است، عرصه 
شکل های تشکیل طبقه سرمایه دار به عنوان 
بازیگر مبارزه طبقه ها از راه دولت و نهاد 
مسئله  است.  بخش(  )نخستین  مالی  های 
ثانوی  عرصه  داری  سرمایه  بندی  دوره 
)دومین بخش را تعریف می کند. آیا تئوری 
مارکسیستی مرحله ها )Etapes( یا مرتبه 
ها )Stades( )دو اصطالحی که باید آن ها 
را در نظر گیریم( وجود دارد؟ چگونه باید 
آن را توصیف کرد؟ با این همه، می دانیم که 
در نزد مارکس، اندیشه پیشرفت تاریخی از 
بندی بزرگی که آن  باره دوره  بینش او در 
های  شیوه  توالی  اندیشه  انگیزد،  می  بر  را 
را  داری  سرمایه  از  فرارفت  راه  تولیدکه 
می گشاید، جدایی نا پذیر است. به چه دلیل 
لیبرالیسم نو را در برابر داریم؟ واپسین بخش 
به کوتاهی در باره دشواری مارکسیست ها 
در  داری  سرمایه  توانایی  با  سازگاری  در 
انداختن  تأخیر  به  و  ها  بحران  بر  چیرگی 

پایدار فرا رفت از آن اظهار نظر می کند.

تحلیلی  چارچوب  روی  را  تأکید  مقاله  این 
خود  روی  نه  دهد،  می  قرار  مارکسیستی 

تاریخ.

         طبقه سرمایه دار سازمان یافته

تاریخی،  بازیگر  یک   ، نو  لیبرالیسم  تحلیل 
باالیی  بخش  ویژه  به   ، دار  سرمایه  طبقه 
اش )مهمترین بخش  ها بیش از بخش های 
کوچک( را در صحنه قرار می دهد. البته، 
دار جمع  طبقه سرمایه  های  کنش  و  قدرت 
راه  از  ها  آن  نیستند.  فردی  دخالت  ساده 

کادرهای نهادی عقیده و اندیشه های خود را 
تاریخ  در  بازیگر  کنند. یک چنین  بیان می 
است که شایسته نامیدن طبقه برای خود، در 
با تعین بسیار ساختاری طبقه سرمایه  تقابل 
دار به منزله طبقه ی در خود باشدکه مستقیم 

به رابطه های تولید باز می گردد. )۳(

عمده  نهادی  چگونگی  دو  بخش،  این  در 
به  داری در جامعه  امپراتوری سرمایه  این 

نمایش در می آید:

در  طبقاتی  دولت  که  دولتی  قدرت   ) الف 
جامعه طبقاتی )نخستین موضوع ( را مجسم 
می کند، ب (قدرت مالی ، نمود دیگر شکل 
های  نهاد  راه  از  دهی جمعی  های سازمان 

مالی ) موضوع های بعدی( است.

مسئله  که  جاری  زبان  در  دولت،  قدرت 
است،  ما  های  »دموکراسی«  از  عبارت 
مفهوم دولت را به مجموع نهاد ها نسبت می 
دهند که در مرکز آن ها پلیس ها ، دولت و 
رئیس دولت وجود دارند که مجموعه وسیع 
 ، پلیس  گوناگون،  های  اداره   : ها  سازمان 
این  توان  می  گیرند.  می  بر  در  را  ارتش 
دولت را در سطح ملی )از جمله منطقه ای 
و محلی(، در ارتباط با شهروندان اش ، یا 
دولت  آن  در  که  نظر گرفت  در  المللی  بین 
ها تأثیر متقابل دارند، و با هم همکار ی و 

رقابت می کنند.

را  دولت  مارکس  نیست.  مارکس  بینش  این 
قدرت  با  طبقاتی  ساختار  با  اش  ارتباط  در 
طبقاتی تعریف می کند. البته، مسئله عبارت 
از مجموع نهادها است . اما آن ها از دیدگاه 
کارکردهای سازماندهی شان درک نشده اند. 
قدرت  های  ارتباط  ها  آن  نخست،  جای  در 
بین طبقه ها و بخش های طبقاتی را ترکیب 
می کنند. در جای دوم، دولت عامل اجرای 
قدرت این سان شکل گرفته است که می داند 
این اجرا فقط می تواند جمعی )پاره ای اقلیت 

ها که پایه های اش هستند( باشد.

پیچیده  بدون هیچ تردید، موضوع ها بسیار 
اند، زیرا فراسوی این پایه های اساسی در 
هم چنین حامل یک  دولت  ساختار طبقاتی، 
بشری  های  جامعه  خاص  تاریخی،  جنبش 
که  است  چیزی  کادرهای  جستجوی  در   ،
مارکس آن را »اجتماعی شدن « می نامید. 
)۴( این جنبش یک اهمیت ملی و بین المللی 
اندیشه مارکس  این مشخصه پیشرفت  دارد. 
بدتر  و  بهتر  تیک«  »دیالک  این  که  است 

دایمی است. )۵(

اند؟  کدام  تمایزی  چنین  تاریخی  داوهای 
دریافت از لیبرالیسم نو به عنوان تقابل بین 
دولت و بازارها هنوز حتا در میان کسانی که 
مدعی مارکسیسم اند، زیان می رساند. بااین 
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ندارد.  قرار  ها  طبقه  فراسوی  دولت  همه، 
دهه های  از  دولت  قدرت  ادعای پس روی 
کینزی تا دهه های نو لیبرالی تنها نمود تغییر 
و  ها  طبقه  بین  قدرت  های  ارتباط  ترکیب 
بخش های طبقه از یک دوره تا دوره دیگر 
از مضمون  تر  پایین  اندکی  البته  )که  است 
به  دولت  کاهش  کند(.  می  مشخص  را  اش 
بنیاد  از  نتیجه گیری های  به  ابزارهای اش 
نا درست می انجامدو موجب از دست دادن 
تحلیل یگانگی اش به تحلیل سیاست و اقتصاد 

می شود.

حتا بنابر طبیعت لیبرالیسم نو، دولت لیبرالی 
دولتی  برعکس،  نیست،  دولت ضعیف  یک 
بسیار قوی است. پس چگونه فرض می کنند 
ایاالت متحد دولت ضعیف است؟  که دولت 
بنابر این، در باره چه چیز صحبت می کنند؟ 
و  ملی  اقتصادی،  و  سیاسی  سطح  باره  در 
دولت  این  البته،  دولت؟  فعالیت  المللی  بین 
خود را نسبت به برخی کارکردها، نمودهای 
حمایت  زمینه  )در  داخلی  اجتماعی  نظم 
اجتماعی، سیاست صنعتی( متعهد نمی داند، 
بینیم که به تقویت خود  اما رویهم رفته می 
پرداخته است. در لحظه یادآور می شویم که 
اعتقاد به اهمیت نقش دولت در لیبرالیسم نو 
نظر  به  »بازار«  مطلق  قدرت  مخالف  )که 
پرسش  معین زیر  های  تحلیل  به  می رسد( 
قرار دادن مفهوم این دوره از سرمایه داری 
فقط  تحلیل  این  که  انجامد. در صورتی  می 
اصطالح  مناسب  نا  ای  اندازه  تا  خصلت 
مورد استفاده لیبرالیسم نو را برای توصیف 

کردن آن تصریح می کند.

برنهادهای  دار  سرمایه  طبقه  فرمانروایی 
مستقل  فرمانروا  طبقه  باشد،  چه  هر  دولتی 
از بافت ارتباط هایی که آن ها با دیگر طبقه 
ها برقرار می کنند، فرمان نمی رانند. برای 
در نظر گرفتن این ترکیب های ارتباط های 
قدرت، ما از مفهوم سازش استفاده می کنیم. 
برپایه این اصطالح ، ما فقط »سازش« های 
کنیم  نمی  درک  را  سیاسی  و  ایدئولوژیک 
، بلکه اتحادهایی را در نظر می گیریم که 
استوار بر پایه های اقتصادی است: در مثل 
اقتصادی ویژه در زمینه درآمدها را  وضع 
مرور کنیم. به طور نمونه، مسئله عبارت از 
اتحادها با طبقه های متوسط است، البته نمی 
توان از این مفهوم مبهم قانع شد. ما از سازش 
کینزی و سازش نو لیبرالی صحبت می کنیم 
که مشخصه های آن ها در مقاله )لیبرالیسم 
چیست؟( تعریف شده است. از یک دوره تا 
دوره دیگر، دولت از این دگرگونی سازش 
و  شمارها  گاه  است.  آمده  وجود  به  طبقاتی 
مضمون ها کم یا بیش بنابر کشورها، همان 
طور در فرانسه و ایاالت متحد متمایزند. با 
دولت  انحالل  معنی  به  گذار  این  همه،  این 

نبود، بلکه ترکیب دوباره سازش ها بود.

نتیجه گیری در اندکی از واژه ها جا دارد: 
پیوستن دوباره به تئوری دولت مارکس برای 

درک کردن لیبرالیسم نو است.

به  نو  لیبرالیسم  تحلیل   . مدیریت  و  مالکیت 
طور مستقیم با جنبه دیگر اثر مارکس ربط 
می یابد. مسئله عبارت از تئوری دگرگونی 
های رابطه مالکیت سرمایه داری در کتاب 
III  کاپیتال است. این تحلیل اورا به بررسی 
آن چه که می توان آن را در زبان معاصر 
نشان  مدیریت  و  مالکیت  جدایی  عنوان  به 
داد، هدایت می کند. یکی از کلید های تفسیر 
پویایی سرمایه داری در ارتباط با آغاز قرن 

بیستم است.

در سرمایه داری که مارکس شاهد آن بود، 
اما  بود،  خانوادگی  یا  فردی  هنوز  مالکیت 
شکل های آغازین دگرگونی هایی که شیوه 
 ۲۰ و   ۱۹ های  قرن  به  گذار  در  را  تولید 
زیرو رو می کند، اکنون در حال پیشرفت اند 
و مارکس اهمیت تاریخی آن ها را درک می 
کند. می توان دو مرحله را در روندی که او 

شرح می دهد، متمایز کرد.

الف ( سرمایه گذار و پیمان کار – با عزیمت 
از سرمایه داری فردی که سرمایه پیشنهاد و 
پیدایش گروه  کند، مارکس  اداره می  آن را 
جدید سرمایه دارانی را یادآور می شود که 
از پیش بدون درگیر شدن در مدیریت سهیم 
اند. مسئله عبارت از سرمایه دار حامل سود 
است، البته، این گروه، سهامدار را نیز در بر 
می گیرد: در مجموع این چیزی است که ما 
آن را سرمایه سرمایه گذاری )سرمایه گذار( 
می نامیم . در مقایسه، سرمایه دار ی که در 
سرمایه  مارکس  توسط  است،  مدیریت  گیر 
دار فعال نامیده شده است. اگر سرمایه گذار 
سود یا سود سرمایه اش را دریافت می کند، 
سرمایه دار فعال سود مؤسسه یا کامالً سود 
پیمان کار را دریافت می کند. این پیمان کار 
به این نتیجه می رسد خودش را در عنوان 
دو گانه در نظر گیرد ۱ ( از پیش سهیم شدن 
اش بر پایه برابری با دیگر سرمایه گذاران 
و ۲ ( عاملی که عهده دار چیزی است که 
یا  دار  سرمایه  کارکردهای  را  آن  مارکس 

مدیریت در مفهوم وسیع می نامد.

جدید-  مرحله   . کننده  اداره  مزدبر   ) ب 
 ، کننده  اداره  عنوان  به  پیمانکار،  شخص 

جارا به مدیر مزدبر می سپارد.

دارنده  عنوان  هیچ  به  که  ساده  مدیر   )…(
نه  کار،  پیمان  عنوان  به  نه  نیست،  سرمایه 
را  واقعی  های  وظیفه  همه  دیگر،  نحو  به 
کیفیت  این  در  فعال  سرمایه  برای  الزم  که 
به  نتیجه  این  آن  از  دهد.  می  انجام  است، 
دست می آیدکه تنها کارگزار]کسی که وظیفه 

ها را انجام می دهد یا اداره کننده[باقی می 
ماند، سرمایه دار از روند تولید]دقیق تر از 
روند سرمایه: ارزش افزایی و گردش آن[ به 

عنوان چیز زاید زدوده می شود. )۶(

شده  منتقل  مزدبران  به  مدیریت  نهایت  در 
از  عبارت  مسئله  باال  گزیده  در  است. 
مدیریت است، اما، این نمایندگی در راستای 

هرم چنین مزدبران انجام می گیرد.

بنابر این، کادر نهادی که »مالکیت« سرمایه 
این  است.  شده  دگرگون  دارد،  جا  آن  در 
مفهوم در یکپارچگی خود مالکیت در مفهوم 
محدود، گاه موسوم به »حقوقی« را گرد می 
آورد: یعنی انتقال دادن این مالکیت و بهره 
بردن از درآمدی که فراهم می آورد از یک 
سو، و اجرای نظارت، یا مدیریت از سوی 
گذاران و  داری سرمایه  این سرمایه  دیگر. 
اداره کنندگان مزدبر که پیدایش آن به آغاز 
اقتصاد  مشخصه  گردد،  می  باز   ۲۰ قرن 

معاصر است.

های  تنش  مالکیت  رابطه  انفجار  این 
چشمگیری بر می انگیزد که مارکس آن را 
تحلیل نکرده است. مالکان و اداره کنندگان 
بسیار بلند پایه در مکان اجتماعی که ما آن 
دنیای  مدیریت،  مالکیت-  مشترک  مرز  را 
فرمانروایی  به  موسوم  باال،  بسیار  مدیریت 
، همان طور در شوراهای دستگاه  مؤسسه 
این  کنند.  می  تالقی  باهم  نامیم،  می  اداری 
در بخش بزرگی مسئله های همیاری بین این 
بخش های طبقه های فرمانروا را تنظیم می 

کنند.

گذاری  سرمایه  سرمایه  کننده  اداره  بانک 
نخست،  کاپیتال  در  مالی  های  نهاد  تحلیل   .
تحلیل سرمایه بانکی، نهاد اصلی مالی سرمایه 
مارکس  زندگی  طی  در  ویژه  به   ، داری 
است. این تحلیل به دو عرصه تئوریک باز 
می گردد. نخست، تئوری گردش سرمایه، و 

دوم، تئوری سرمایه سرمایه گذاری .

کتاب II کاپیتال به گردش سرمایه اختصاص 
گردش  کامل،  گردش  در  است.  شده  داده 
عبور  کارگاه  از  سرمایه  صنعتی،  سرمایه 
می کند. بنابر این، شکل های پول، A ،کاال 
P : » ‘  « A_M…F M

افزایش  کندکه  می  پیدا       ’P…M‘ _A
احتکار  از  شودکه  می  یادآور  را  ارزشی 
قطعه  برخی  ناشی می شود-  ارزش  اضافه 
های این گردش به مؤسسه های ویژه مانند: 
تجارت کاالها و »تجارت پول« واگذار شده 
اند. بر پایه این واپسین اصطالح ، مارکس 
های  کارکرد  و  داری  حساب  کارکردهای 
 A وصول و تبدیل پول که سرمایه در شکل
خود کسب می کند، نشان می دهد. این بانک 
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می  تضمین  را  کارکردها  این  که  هستند  ها 
کنند، و این به آن ها امکان می دهد، دارایی 
های بدون مصرف مؤسسه ها را که دارایی 
های خانواده ها و دولت به آن ها ملحق می 
به  ها  دارایی  این  اگر  حتا  کند.  متحد  شود، 
ها  آن  تمرکز   ، باشند  روزانه  فردی  طور 
حجم مبلغ های کم یا بیش ثابت را تغذیه می 

کنند.

دومین کارکرد بانک تمرکز سرمایه سرمایه 
گذاری و در اختیار گذاشتن پول هایی است 

که از آن ها استفاده می کنند.

ایم که حفظ مبلغ های  پیشین دیده  در بخش 
فنی  کارکردهای  گران،  معامله  ذخیره 
دریافت و پرداخت پول ، پرداخت های بین 
در  ها  شمش  تجارت  راه  این  از  و  المللی 
پیوستگی  اند.  بانکداران متمرکز شده  دست 
با این تجارت پول جنبه دیگر سیستم اعتبار: 
یا سرمایه – پول  اداره سرمایه حامل بهره 
عنوان  به  را   ] گذاری  سرمایه  ]سرمایه 
کارکردهای ویژه بانک ها گسترش می دهد. 
وام گرفتن و قرض دادن پول کار ویژه آن 

ها می شود. )۷(

از این رو، مالکیت سرمایه ، دست کم یک 
بانکی  سیستم  توسط   ، بخش  این  مهم  بخش 
میانجی قرار می گیرد و اداره کننده آن می 

شود.

سرمایه  تحلیل  به  نزدیک  بسیار  جا  این  ما 
مالی  سرمایه  هستیم.  هیلفردینگ  مالی 
سرمایه  سرمایه  آن  در  که  است  دستگاهی 
گذاری توسط بانک ها گردآوری می شود و 
در اختیار مؤسسه ها قرار می گیرد. لنین این 

موضوع را دنبال می کند.

دراین بند چیزی چاپ نشده است.

که  نیست  مالی  بخش  یک  مالی  سرمایه 
رویاروی یک بخش غیر مالی، آن طور که 
اغلب آن را می پندارند، قرار گیرد. سرمایه 
از  یکی  بانک  ؛  است  بزرگ  مالی سرمایه 
سرمایه  به  که  است  دستگاهی  های  رکن 
اصطالح  بنابر  »اربابان«   ، بزرگ  داران 
هیلفردینگ امکان می دهد که مؤسسه های 

بزرگ سیستم تولیدی را کنترل کند.

سرمایه  وابسته  ترتیب  بدین  صنعت  اگر 
نیست  معنی  این  به  این  شود،  می  بانکی 
بانک  به  نیز  خودشان  صنعت  اربابان  که 
وابسته اند. خیلی بیشتر ، همان طور که خود 
سرمایه  اش  باالی  بسیار  سطح  در  سرمایه 
مالی، ارباب سرمایه، سرمایه دار مالی می 
سرمایه  مجموع  اختیار  پیش  از  بیش  شود، 
ملی را به شکل فرمانروایی سرمایه بانکی 

گرد می آورد. )۹(

بنابر این، هیلفردینگ و لنین اندیشه مارکس 
در باره این پیکر بندی دوباره قدرت سرمایه 
چه  آن   – کنند  می  دنبال  را  بزرگ  داران 
سرمایه  طبقه  باالیی  »بخش  را  آن  ما  که 
ما می  مینامیم.  مالی  نهاد های  دار« – در 
اندیشیم که این یکی از کلیدهای تفسیر پویایی 
 ۱۹ قرن  پایان  از  داری  سرمایه  تاریخی 
fi- مالی  مدیریت  از  ما  مفهوم  در  )سست. 
باالیی طبقه  پیوستگی: بخش  این   )nance
سرمایه دار و نهادهای مالی بسیار مهم است. 
باید همه ساحت  در سرمایه داری معاصر، 
ها: مانند بانک ها )در ایاالت متحد، از این 
نهاد های  مالی،  پس، کمپانی های سهامدار 
گذاری،  سرمایه  صندوق  مالی(،  گوناگون 
و  المللی  بین  پول  صندوق  مرکزی،  بانک 
غیره را به نهادهای مالی داد. درلیبرالیسم نو، 
همه این نهادها )از جمله نهادهایی با خصلت 
دولتی( عامل های قدرت های خانواده های 
بزرگ سرمایه دار و ضامن های درآمد های 
شان هستند. از این رو، می توان سه کلید مهم 
تفسیر لیبرالیسم نو را که تئوری مارکسیستی 
برای ما فراهم می آوردبه کوتاهی دسته بندی 
کرد: تحلیل دولت در ساختار طبقاتی، طرح 
ریزی تئوری سرمایه حتا جدایی مالکیت و 
در  داری  سرمایه  رابطه  تمرکز  و  مدیریت 

نهاد های مالی.

        کدام مرتبه ها ؟

زمینه دیگری که بنابر آن ارزش یابی کردن 
تحلیل  در  مارکسیستی  پروبلماتیک  سهم 
بندی  دوره  سهم  است،  ممکن  نو  لیبرالیسم 
است. چگونه باید مرتبه ها در تاریخ سرمایه 

داری را متمایز کرد ؟

های  بندی  دوره  تئوری  مارکس  نزد  در 
او  تحلیل  به  توان  می  ندارد.  وجود  دراز 
پایان کتاب  او، در  آغازین  انباشت  باره  در 
این  البته،  اندیشید.  آغازین  مرتبه  نخست، 
دوره  کاپیتال  در  است.  یگانه  یک وضعیت 
مربوط  که  دارد  وجود  گوناگون  های  بندی 
فنی-  های  شیوه  نهادی  های  چارچوب  به 
سازماندهی است. یک نمونه بسیار مشهور 
نمونه توالی فازها است: همیاری، دستکارگاه 
و ماشینیسم و صنعت بزرگ است. )۱۰( این 
فاز وجه تمایز دیگری از اهمیت گاه شناسی 
را تأیید می کند؛ وجه تمایزی که رویاروی 
از  واقعی  و  صوری  های  فرمانبرداری 

سرمایه است . )۱۱(

داران  سرمایه  توسط  کارگران  که  هنگامی 
سازمان  و  فنی  شرایط  در  آیند،  می  گرد 
کنند.  می  کار  تغییر  بدون  تقریب  به  دهی 
به  موسوم  سرمایه  از  شان  فرمانبرداری 
صوری است. ماشینیسم یک رابطه وابستگی 
مستقیم کارگر را در برابر پویایی که توسط 

سرمایه  وسیله  به  و  آمده  وجود  به  ماشین 
داری )در واقع نمایندگان اش( هماهنگ شده 

متداول می کند.

بندی سرمایه  دوره  که یک  اندیشیم  نمی  ما 
به  روشنی  به  که  ای  سنجه  بنابر  داری، 
سایرین تحمیل می شود، وجود دارد. آری، 
سرمایه داری دگرگون می شود و در مورد 
های زیاد می توان گسست های تا اندازه ای 
بنابر  مشکل  البته،  کرد.  شناسایی  را  شدید 
است.  آمده  وجود  به  ها  دیدگاه  گوناگونی 
گرایش های مهم دگرگونی فنی وارونه می 
شوند؛ نرخ سود می تواند افزایش یا کاهش 
یابد. ساختار های طبقاتی ویران می شوند. 
شکل هایی که مالکیت سرمایه پیدا می کنند، 
تواند کاهش  دگرگون می شوند: رقابت می 
در  برتر  بندی  دوره  بنابر  یا  یابد؛  شدت  یا 
پیکر  در  قدرت های طبقاتی   ، بررسی  این 
شوند.  نمودار  وغیره  گوناگون  های  بندی 
گذارها می توانند با رویدادهای شگفتی انگیز 
یا  ها  بحران  مانند  بار  فاجعه  کلی  طور  به 
جنگ ها تالقی کنند. همان طور که شرایط 
انگیزنده دگرگونی اند، دوره بندی ها بسیار 
یا  عادی اغلب »پیش« و »پس از« جنگ 
بحران چه بسا بسیار مناسب اند. و این اتفاقی 
نیست که بسیاری از تحلیل ها آن جا به هم 

می رسند.

بندی  دوره  در  مرکزی  مضمون   . رقابت 
سرمایه داری توسط مارکسیست ها مضمون 
رقابت، به طور مشخص از بین رفتن آن به 
نفع انحصاری شدن است. در ایاالت متحد، 
دنباله  دوم قرن ۱۹  نیمه  در  ها  تئوری  این 
راه  )که  شدند  پدیدار  سود،  نرخ  تنزل  فاز 
را به روی بحران دهه ۱۸۹۰ گشود(. این 
تنزل توسط معاصرین اش به رقابت افراطی 
داده  نسبت  خطرناک«  »گذرگاه  به  موسوم 
شده بود. مؤسسه ها به آن در ضمن سازمان 
آن  ها که در  کارتل  تراست ها و  یافتن در 
ها به تقاضا یا سودها تقسیم می شوند، پاسخ 
داده قیمت ها و غیره را معین می کنند. این 
فدرال در ۱۸۹۰  قانون  پراتیک ها  توسط 
شگفتی  موج  قرن  چرخش  در  شد.  ممنوع 
انگیز در آمیزی ها در شرکت های سهامی 
قانون های  توسط  که در ۱۸۹۰  پدیدار شد 
های  مؤسسه  شد.  شناخته  رسمیت  به  دیگر 
گوناگون در یک شرکت یگانه متشکل شدند. 
cor� )یین موج به عنوان انقالب شرکت ها 

porate Révolution(  شهرت یافت.

آمده  جمله  از   )۱۲( رقابت«  »تاریخ  در 
این مضمون گسترده  باره  در  ادبیات  است: 
رقابت  رفتن  دست  از  فرض  این  و  است، 
را به عنوان توضیح اساسی بحران ۱۹۲۹ 
)برای برابری با مصرف کم، تئوری رقیب( 
انحصارها  با  تقابل  بود.  خواسته  یاری  به 



116مجله هفته شماره 24 خرداد 1390 صفحه  

کارگران  ویژه  به  و  کشاورزان  جانب  از 
چشمگیر بود؛ به همان اندازه بیشتر سرمایه 
داران بخش اقتصاِد کم تر پیشرفته این جنبش 
توده ای را برای دفاع از منافع خاص خویش 

ابزاری کردند.

همان  در  همانند  های  تنش  عرصه  اروپا 
بنابر این، شگفتی آور نیست که  دوره بود. 
های  نوشته  در  لنین  ویژه  به  و  هیلفردینگ 
خود به ترتیب در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۶ انحصار 
ها را مشخصه مهم فاز جدید سرمایه داری 

در کنار سرمایه مالی معرفی کردند. )۱۳(

بایست  می  اگر  کندکه  می  تأیید  لنین     
کرد،  تعریف  ویژگی  یک  با  را  امپریالیسم 
این همانا »مرتبه انحصاری سرمایه داری« 

خواهد بود.

کاسته  فرو   ، انحصاری  داری  سرمایه  تز 
از  ای  مرتبه  به عنوان   ، تمرکز  تئوری  به 
ولی  دارد.  آشکاری  قدرت  دار ی،  سرمایه 
به عنوان تئوری پایان رقابت یا حتا کاهش 
تز  این  همه،  این  با  است.  خطا  امری  آن، 
در اندیشه اقتصادی که از آغاز قرن ۲۰ به 
مارکس متوسل می شود، رسوخ کرده است. 
ُپل  انحصاری  داری  تزسرمایه  نمونه  یک 
باران و ُپل سوئیزی است. )۱۴( در فرانسه 
با تحلیل حزب کمونیستدر باره سرمایه داری 

انحصاری دولتی آشناییم . )۱۵(

گوناگون  ها  عقیده  و  فکر  ما  در عصر     
اند . با این همه دنبال کردن رشد در قواره 
مؤسسه ها، برخی ها شدت رقابت را تصریح 

می کنند.

که  ندارد  نو وجود  لیبرالیسم  از  ای  ویژگی 
گرایش  باشد.  رقابت  و  تمرکز  به  مربوط 
و  شدن«،  »جهانی  به  موسوم  پیشین،  های 
دنبال  جهانی  سطح  در  ها  غول  رویارویی 
تشکیل  عنصرهای  از  یکی  شوند.  می 
دهنده لیبرالیسم نو دگرگونی روند های ضد 
تراست، پراتیک بیش از قانون گذاری است 
شدت  از  کردن  که صحبت  نیست  روشن   .
و  ها  ادغام  افزایش  به رغم   ، تمرکز  یافتن 
ای  نمونه  جا  این  ما  باشد.  الزم  ها  تملک 
از اطالع های شمارمند جمع آوری شده بین 
سنجه های دوره بندی را هر چند که روی 
هم چیدن دقیق آن ها نا ممکن است، بررسی 

می کنیم.

انباشت ورشد. دگرگونی   : موج های دراز 
فنی و درآمد زایی . چارچوب تحلیلی موج 
انبوه  در   ،۱۹۲۰ های  سال  از  دراز  های 
داده  بسط    )۶( کندراتیف  نیکوال  اثرهای 
شده است. )این نویسنده قیمت ها را بررسی 
را  ها  تحلیل  مدرن،  های  بررسی  اما  کرد، 
این  اند(.  کرده  متمرکز  رشد  روی  دوباره 

پروبلماتیک به مارکسیست ها به عنوان یک 
اصالح کننده بینش های فرجام شناسی تحمیل 
های  تضاد  انباشت  آن  در  که  است،  شده 
سرمایه داری و بحران های اش شتابان آن 
را به خاک می افکند. سرمایه داری به طور 
دوامدار  و  های ژرف  بحران  در  ای  دوره 
فرو می رود، اما دوباره جان تازه می گیرد 
و این اگر در نظر گیریم که ۳۰ سال زود 

گذشته است، به طور سپنجی است.

این جریان در مارکسیسم معاصر خوب نشان 
ارتباط  در  گفتار  چنین  است. یک  داده شده 
با سیکل های بلند است که ارنست مندل در 
بیان آورد. )۱۷( او این تناوب را با فازهای 
که  سرمایه  آمدزایی  در  فرودین  و  فرازین 
بدین ترتیب با جنبه مرکزی تئوری مارکس: 
خورد،  می  گره  سود  نرخ  تنزل  به  گرایش 
نو بسیار  لیبرالیسم  با  ارتباط  ربط می دهد. 
فازهای  بین  گذار  زمان  آن  از  است،  قوی 
فرادین و فرودین توسط نویسندگان با روند 
سرمایه  جایی  به  جا  با   )۱۸( شدن،  مالی 
گذاری »از سپهر تولید به سپهر مالی«، آن 
طور که امانوئل والرشتاین )۱۹( در باره آن 

نوشت، پیوند یافته است.

   در لیبرالیسم نو، انحراف مسیرهای مالی 
فاز  نیروی  رفتن  تحلیل  به  نموِد  معاصر 

فرازین است.

مارکسیست ها آن طور که می توانند آن را 
انباشت  آن  در  که  واقعی  بغرنجی  این  در 
ورشداز یک سو و تکنیک و درآمدزایی از 
گیری  شوند، سمت  می  ترکیب  دیگر  سوی 
هایی  عرصه  از  یکی  این  البته،  کنند.  می 
بدون  و  جالب  بسیار  ها  آن  سهم  که  است 

رقیب ها در اقتصاِد فرمانرواست. )۲۰(

رابطه تولید و ساختار های طبقاتی . دوره 
بندی ها می توانند یا خواهند توانست استوار 
بر دگرگونی رابطه های تولید باشند. مسئله 
دگرگونی شکل  از  عبارت  اساسی  به طور 
ها است که درآن مالکیت وسیله های تولید 
در بیان می آید. همان طور که یادآور شدیم، 
سرمایه  مالکیت  های  دگرگونی  مارکس 
داری را به طور بسیار دقیق تحلیل می کند. 
او هرگز آن را به روشنی از تعریف مرتبه 
ها نتیجه گیری نمی کند . او از سرمایه داری 
مالکیت فردی یا خانوادگی به سرمایه داری 
مالکیت و مدیریت جدا  آن  می رسد که در 
نهاد  مالکیت متمرکز در  نمایندگی  اند.  شده 
های مالی و مدیریت به مزدبران سپرده شده 
است. با این همه، مارکس نیاز به دوره بندی 
را احساس نمی کند: سرمایه داری به سوی 
می  ما  برعکس  یابد.  می  تحول  خود  کمال 
اندیشیم که این دگرگونی ها ی را بطه های 
ترسیم  را  متمایز  روشنی  به  فازهای  تولید 

می کنند. ممکن است که آن ها یکی از دوره 
را  داری  سرمایه  مناسب  بسیار  های  بندی 

مشخص کنند.

توجه  با  توانند  می  چنین  هم  ها  بندی  دوره 
رابطه  بین  ساختی  هم  یا  دقیق  ارتباط  به 
های تولید و ساختار های طبقاتی استوار بر 
با  تنگاتنگ  ارتباط  در  طبقاتی  های  رابطه 
دوره پیشین باشند. موضوع تعیین کننده این 
جا پیدایش طبقه هایی از کادرها و کارکنان 
که  است  مارکسیستی  نا  اندیشه،  این  است. 
مفهوم سرمایه داری مدیری را که در مرکز 
آن این طبقه های جدید و جود دارند، سنت 
دراز در ایاالت متحد به وجود آورده است. 
مارکسیست ها این جا مایه ترس درک شده 
اند. ما سرمایه داری معاصر را از انقالب 
پایان قرن ۱۹ و حتا در عصر  در  مدیری 
سرمایه  عنوان  به  نو  لیبرالیسم  رغم  به  ما 
نو   )۲۱(  . کنیم  می  توصیف  کادریسم   –
اقتصادی   – اجتماعی  مدل  پایه  بر  واژگی 
می  آرزو  را  آن  اگر  است…  شده  ساخته 
کنیم ، می توان این مفهوم را به رغم تفاوت 
ژرف پروبلماتیک ها با مفهوم سرمایه داری 

مدیری همانند دانست.

در تحلیل سرمایه داری معاصر، این سکوت 
عمدی نسبت به در نظر گرفتن ساختار های 
دارد.  جدی  بسیار  های  نتیجه  طبقاتی  جدید 
ما می اندیشیم که درک کردن مفهوم واقعی 
پروبلماتیک  این  از  خارج  نو  لیبرالیسم 
موضوع  است.  ممکن  نا  کادریسم  سرمایه- 
بین  ها  قدرت  موازنه  مسئله  از  عبارت 
سرمایه داران و کادر ها است. کادر ها که 
های  دهه  نخستین  اجتماعی  سازش  محور 
سازش  به  موسوم  اغلب   ، جنگ  از  پس 
دار  آن طبقه سرمایه  در  اندکه  بوده  کینزی 
چیزی  آن  این  اند.  شده  دفع  یا  فرمانبردار 
است که لیبرالیسم نو با تحمیل انضباط جدید 
به مدیران، برتری قدرت مالکان سرمایه را 

دوباره بر قرار کرده است.

قدرت های طبقاتی و رقابت های بین المللی . 
بنابر این، آن چه را که لیبرالیسم نو در زمینه 
دوره بندی تعریف می کند، از طبیعت دیگر 
ارتباط  بندی  پیکر  یک  نو  لیبرالیسم  است. 
های قدرت درون یک ساختار طبقاتی است، 
شکل  یک  یا  ویژه  طبقاتی  ساختار  یک  نه 
نهادی مالکیت سرمایه؛ این چیزی است که 
فرمول هژمونی مالی را با توجه به تعریفی 
دست  به  مالی  مدیریت  از  این  از  پیش  که 
داده شد، توضیح می دهد. مسئله عبارت از 
قدرت و به طور متناسب درآمد بخش باالیی 
طبقه سرمایه دار در ارتباط برتر آن با نهاد 
های مالی است. این فرمانروایی اتحادها را 
مدیران  مراتب  باالی سلسله  با  برخورد  در 

در ایاالت متحد نفی نمی کند.
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مفهوم های هژمونی مالی نخستین و دومین 
های  اتحاد  از  روشنی  به  کینزی  سازش  یا 
برومر   ۱۸ در  مارکس  که  گذرا  سیاسی 
فراتر می روند؛ هر  دهد،  آن را شرح می 
هژمونی  دومین  زیستی  دیر  از  ما  که  چند 
هایی  فاز  از  عبارت  مسئله  آگاهیم.  نا  مالی 
است که در چند دهه گسترش یافتند این ها 
بر  استوار  اما   ، سیاسی  مهم  های  موقعیت 
پایه اقتصادی: چگونگی های معین کارکرد 
ارتباط  ها  چگونگی  این  اند.  داری  سرمایه 
های درونی سازش بین بخش های گوناگون 
نو  لیبرالیسم  در  مثل،  در  نهند.  می  بنا  را 
)اکنون فرتوت در طی ربع قرن(، شیوه های 
مدیریت مؤسسه ها، سیاست ها و کادرهای 
سرمایه  و  آزاد  گردش  آزاد،  )مبادله  نهادی 
ها… (در ژرفا دگرگون شده اند. بخش های 
نظم  معین  سودهای  در  ها  کادر  این  باالیی 

جدید اجتماعی سهیم اند.

انسان  مارکس   . داری  سرمایه  سوی  فرا 
دوره بندی های سرمایه داری نبود. در این 
باره می توان دو دلیل ارائه داد. بدون شک 
نخستین دلیل درک بغرنجی تحول شیوه تولید 
است. البته، در نزد مارکسدوره بندی هایی 
سازمان  های  دگرگونی  بندی  دوره  چون 
دهی های فنی را می یابیم. می بینیم که او 
با چه دقت برخی دگرگونی های معین، مانند 
سرمایه  مالکیت  های  شکل  های  دگرگونی 
را بررسی می کند. البته، او هرگز نکوشید 
سیستمی ایجاد کند، واحد های کوچک را در 

واحد های بزرگ بگنجاند.

دلیل دوم سیاسی است . مارکس به آن چه که 
برای او دوره بندی است، چشم دوخته است: 
سرمایه  از  رفت  فرا  به  که  ای  بندی  دوره 
داری می انجامد. گفته اند که مارکس توجه 
اش را روی کمال سرمایه داری که آن را به 
عنوان روندی متضاد درک می کند، متمرکز 
آن  او  که  چه  آن  های  پیشرفت  سازد:  می 
اما هم چنین هرج و  را »اجتماعی شدن«، 
مرج بالقوه ای می نامدکه از خصلت هنوز 
اجتماعی  قدرت  های  مکانیسم  خصوصی 
سرمایه  جدید  فاز  جای  به  شود.  می  ناشی 
داری ، این کمال، لغو آن را تدارک می کند. 
ناگزیر  انقالب  نویسد:  می  مارکس  مثل  در 
است! زیرا شفابخش تمرکز سرمایه در دست 

افراد اندک شمار است.

این حذف شیوه تولید سرمایه داری در داخل 
شیوه تولید خود سرمایه داری است. بنابراین، 
تضادی که در نفس خود ویران ساز است و 
با همه روشنی، خود را چونان فاز ساده گذار 

به شکل جدید تولید می نمایاند. )۲۲(

        مارکس و مارکسیست ها در برابر 
تاریخ

گواه  مارکسیستی  تئوری  تاریخ  این  بنابر 
دگرگونی  دو  است.  دایمی  سازگاری  بر 
ضرورت داشته است. هر دو در پیوستگی 
تولید  شیوه  از  فرارفت  پایدار»گزارش« 

قرار دارند:

   الف ( به درستی، سرمایه داری خشونت 
حذف خاص اش را تولید کرده است. البته، 
دیر  طبقه  بدون  جدید،  جامعه  ساختمان 
یابد. خیلی زود او خصلت های  سامان می 
کادریسم  طبقاتی،  اجتماعی  نظام  برقراری 
بعد  است.  کرده  آشکار  را  بوروکراتیک 
خود  کردن  اصالح  توانی  نا  ها  جامعه  این 
ها  آن  فرمانروای  طبقه  ساختند.  نمایان  را 
نتوانسته است به دموکراسی )طبقاتی( اش تا 
فرارسیدن سرنگونی عظیم در سمت پیدایش 
وسیله های تولید خصوصی فردی در اتحاد 
شوروی نایل آید )آن چه که به نظر می رسد 
انجام رساند(.  به  با متانت زیاد آن را  چین 
در طی این مدت سرمایه داری مسابقه اش 
اندکی آرام، حتا گاه  را در نفس خود تقریباً 
مارکسیست  رو،  این  از  داد.  ادامه  آشفته 
نوسازی  پیوسته  دیدند،  ناگزیر  را  خود  ها 
سرمایه داری، جهش به مرحله های جدید را 
بشناسند. باید هم زمان اندیشیدن به دگر گونی 
و پیوستگی را فرا گرفت . رقابت نا پدید می 
شود. اما باقی می ماند! نرخ سود کاهش می 
رو،  این  از  رود!  می  باال  دوباره  اما  یابد، 
زیر  تاریخ  بارورتر  مارکسیستی  تفسیرهای 

نفوذ رویدادها تدارک می شود.

، ضرورت  نو  لیبرالیسم  با  البته،   ) ب     
می  احساس  زیاد  شدت  با  هنوز  نوآوری، 
شود. رویارویی تئوری پردازان مارکسیسم 
دو  پدیده  یک  لیبرالی  نو  نظم  با  معاصر 
ارزشی است. از یک سو، لیبرالیسم نو به آن 
ها به عنوان تحلیلگران خدمت عظیمی می 
از خصلت های سرمایه  بسیاری  کند. زیرا 
شان  زننده  بسیار  های  شکل  در  را  داری 
بر می انگیزد؛ از سوی دیگر، آن ها را با 
دوره  های  با سنت  بیگانه  جدید،  دوره  یک 
رویارو  شان  تئوریک  جریان  خاص  بندی 
روند  به  نسبت  نشینی  واپس  سازد.  می 
هایی که مارکس، هیلفر دینگ و لنین آن ها 
را خوب  انحصار(  و  شدن  جهانی  )یعنی   :
شناسایی کرده اند، از آن جا است. مارکس 
در بانک ها اداره کنندگان سرمایه مالی را 
تمیز داده است؛ هیلفردینگ بسیار نزدیک به 
است.  بوده  مالی  هژمونی  نخستین  توصیف 
البته، سلسله مراتب درون طبقه سرمایه دار 
به  حرکت   : اند  مانده  باقی  اندیشیدن  برای 
سوی اوج گیری در تدارک واژگونی بزرگ 
پابرجاست. نهمارکس، نه ادامه دهندگان بلند 
پایه او مارکسیست ها را برای انقالب اندیشه 
طبقه  های  امتیاز  کاهش  مفهوم  بنابر  الزم 

سرمایه دار و اصالح آن آماده نکرده اند.

بها  گران  بسیار  که  چه  آن  رو،  این  از 
می  نظر  به  شدن  امروزی  انجام  در 
بلکه  مارکسنیست،  ویژه  نشانه  رسد، 
تحلیلی  بزرگ  های  چارچوب  میراث 
آن  از  توان  می  و،  دولت  تئوری  ویژه  به 
                                                                                                        ! است  سرمایه  تئوری  ماند،  شگفتی  در 

برگردان بهمن ماه ۱۳۹۰

        یادداشت ها

مجله آکتوئل مارکس و اثر سمینار بررسی 
سرمایه  مالی  مدیریت  مارکسیستی،  های 
داری، پاریس، مطبوعات دانشگاهی فرانسه، 

. ۲۰۰۶

نو  لیبرالیسم  مختصر  تاریخ  هاروی،  دیوید 
، آکسفورد، مطبوعات دانشگاهی آکسفورد، 

۲۰۰۶ ، ص ۱۶

در   ،  )۱۸۴۷( فلسفه  فقر  مارکس،  کارل 
گالیمار،  پاریس   ،  ۱  . ج  اقتصاد،  اثرها، 

۱۹۶۵ ص ۱۳۵� ۱۳۴ .

کارل مارکس، کاپیتال، کتاب ۱ )۱۸۶۷( ، 
 ۱۹۶۸ ،  ۳ ج  سوسیال،  انتشارات  پاریس، 

صص ۲۰۵� ۲۰۴

ژ . دومنیل، د ، لوی، »سه عرصه تئوری 
مالی  سرمایه  مارکس،  مالی  های  ارتباط 
بررسی  سمینار  در   ، لنین«  و  هیلفردینگ 
سرمایه  مالی  مدیریت  مارکسیستی،  های 

داری، همان جا، صص ۲۱۹� ۱۸۱ .

 ۱۱۱ کتاب  سرمایه،  مارکس،  کارل 
)۱۸۹۴(، پاریس، انتشارات سوسیال، ج ۲ 

، ۱۹۶۷، صص، صص، ۵۳� ۵۲ .

همان جا ، ص . ۶۶

همان جا ، ص . ۶۷

ر . هیلفردینگ ، سرمایه مالی، بررسی ها 
در باره رشد تازه سرمایه داری )۱۹۱۰( ، 
پاریس، بررسی های مینویی، ۱۹۷۰، ص. 

۳۱۸

کارل مارکس، کاپیتال، کتاب ۱ )۱۸۶۷( ، 
پاریس، انتشارات سوسیال، ج ۲، ۱۹۶۸ . 

x ۱۷ و x ۷ ، x  ۱۱۱ فصل

کاپیتال،  نیافته  انتشار  فصل  مارکس،  کارل 
پاریس، اتحادیه عمومی انتشارات، کلکسیون 
۱۹۷۱ /۱۸ /۱۰ فصل G :دو فاز تاریخی 
 �۲۲۳ صص  داری،  سرمایه  تولید  توسعه 

۱۹۱

 ۱۹۹۷ ، xl ۱۱ ژ. دومنیل، ام . گلیک ، ج
صص ۴۱۶ – ۳۷۳
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جا  همان  مالی،  . سرمایه  دینگ  هیلفر   . ر 
امپریالیسم،   ،  ۲۳ ج  اثرها،  لنین،   . و  ؛ 
 ،  )۱۹۱۶( داری  سرمایه  عالی  مرحله 
. ۱۹۷۶، صص  پاریس،انتشارات سوسیال 

۲۰۱ – ۳۲۷

داری  سرمایه   ، سوئیزی  پل   ، باران  پل 
انحصاری ، بررسی در باره جامعه صنعتی 

آمریکا، پاریس، ماسپرو، ۱۹۷۰

سرمایه  باره  در  ها  بررسی   ، بوکارا   . پ 
 ، آن  گریزگاه  و  بحران  دولتی،  انحصاری 

پاریس،انتشارات سوسیال، ۱۹۷۴

دینامیک  و  »استاتیک   ، کندراتیف  د.   . ن 
چشم انداز اقتصاد ها« فصل نامه اقتصاد، ج 

۵۸۳ – ۵۷۵ صص، ۱۹۲۵, ۳۴ .

ِا . ماندل موج های بلند رشد سرمایه داری، 
انتشارات  پاریس،  مارکسیستی،  تفسیر  یک 

صفحه دو ۱۹۹۹ .

 ، پول  بیستم:  قرن  درازای  آریگی،   . گ 
لندن،  ما،  زمان  های  سرچشمه  و  قدرت 

نیویورک، ورشو، ۱۹۹۴ .

ای . والرشتاین »جهانی شدن یا عصر گذار؟ 
سیستم  سیر  خط  دراز  پایان  در  پندار  یک 
– جهان« در سمینار مارکسیستی، فاز جدید 
 ،  ۲۰۰۱ سیلپس،  پاریس،  داری؟  سرمایه 

ص.  ۷۸ .

در مثل ما به دوره بندی که تا آن حد والت 
روستو ستایش کرده، می اندیشیم : ۱( جامعه 
سنتی  ۲( مقدمه های کنده شدن ۳( کنده شدن  
۴(  عصر مصرف زیاد ، و  ۵( »فراسوی 
نا  بینی  پیش  که  مرتبه  واپسین   ، مصرف« 
پذیر است )و .و . روستو مرحله های رشد 
اقتصادی: نه در مانیفست کمونیست، کمبریج 

. مطبوعات دانشگاهی کمبریج، ۱۹۶۰ (

اقتصادی   – اجتماعی  مدل  بنابر  واژگی  نو 
، و نه سوسیال- اقتصادی ساخته شده است. 
های  گونی  دگر  این  گرفتن  نظر  در  نفی 
سرمایه داری به نا توانی در مشخص کردن 
جامعه ها از آن چه که مناسب برای نامیدن 
»کشور های سوسیالیستی« است می انجامد، 
بنگرید به ژ. دومینیل ، د . لوی ، ر . لیو ، 
»کادریسم و سوسیالیسم . یک مقایسه اتحاد 
ج   . گذارها   ، چین  سوسیالیستی-  شوروی 
 . ۴۰ ، ۱۹۹۹ ، صص ۲۲۶ – ۱۹۵؛ ژ 
به  بوروکراتیک  »استبدادباوری   ، دومینیل 
عقیده موشه لوین« ، آکتوئل مارکس ، شماره 

۳۹ ، ۲۰۰۶ ،صص ۱۷۲� ۱۶۷

کارل مارکس، کاپیتال، کتاب ۱۱۱ )۱۸۹۴( 
پاریس، انتشارات سوسیال، ج ۲ . ص ۱۰۴

علیه نئولیبرالیسم

بوم شناسی و گذار از سرمایه  داری به 
سوسیالیسم

جان بالمی فورستر. مترجم : علیرضا اخوان . 
فرهنگ توسعه

سوسیالیسم  به  سرمایه داری  از  گذار 
دشوارترین مبحث سوسیالیسم چه در تئوری 
موضوع  افزودن  است.  عمل  در  چه  و 
این  است  ممکن  مبحث  این  به  بوم شناسی 
مسئله بغرنج را پیچیده تر از آنچه که هست 

نشان دهد.

سوسیالیسم  به  سرمایه داری  از  گذار 
دشوارترین مبحث سوسیالیسم چه در تئوری 
موضوع  افزودن  است.  عمل  در  چه  و 
این  است  ممکن  مبحث  این  به  بوم شناسی 
مسئله بغرنج را پیچیده تر از آنچه که هست 
نشان دهد. اما برای رد این نظر باید بگویم 
که ارتباط انسان با طبیعت در بطن موضوع 
گذار به سوسیالیسم قرار دارد. برای شناخت 
علل  سرمایه داری،  محدودیتهای  بهتر 
شکست تجارب اولیه سوسیالیسم و روند کلی 

تالشهایی که در جهت تحقق رشد

انجام  پایدار  و  مساوات طلبانه  انسانی 
با  موضوعها  این  ارتباط  بررسی  می گیرد، 
مسائل زیست محیطی امری ضروری است.

می کنم  ارائه  مقاله  این  در  من  که  بحثی 
ارتباط  درک  آنکه  نخست  است.  بخش  سه 
و  تجزیه  با  کالسیک  مارکسیسم  نزدیک 
حائز  بسیار  زیست محیطی  مسائل  تحلیل 
اهمیت است. بوم شناسی برخالف آنچه ادعا 
می کنند هیچگونه عدم سنخیتی با سوسیالیسم 
ندارد و یکی از مؤلفه های اصلی این مکتب 
رغم  به  آن  شکل گیری  آغاز  از  فکری 
جوامع  پرشمار  محیطی  زیست  نارسائیهای 
بوده  بعدی  دوره های  در  شوروی  مشابه 
است. دوم آنکه بحران اکولوژیکی که اکنون 
در جهان با آن روبرو شده ایم ریشه عمیقی 
در »بیگانگی از دنیا« که از انباشت سرمایه 
ناشی می گردد دارد و رد آن را می توان در 
خاستگاه تاریخی نظام سرمایه داری جستجو 
به  سرمایه داری  از  گذار  آنکه  سوم  کرد. 
تحقق  در جهت  تالشی  واقع  در  سوسیالیسم 
رشد پایدار انسانی است که جوامع پیرامونی 
جهان سرمایه داری تا کنون در اهتمام به آن 

پیشگام بوده اند.

 – بوم شناسی  و  کالسیک  مارکسیسم   ●
Ecology اکولوژی

گذشته  دهه  دو  در  شده  انجام  پژوهش های 
نشان می دهد که بین مارکسیسم کالسیک و 
داشته  وجود  مستحکم  ارتباطی  بوم شناسی 
رابطه  دگرگونی  مارکس  دیدگاه  از  است. 
انسان با زمین یکی از شروط اساسی گذار 
از دوره فئودالیسم به سرمایه داری بود و به 
منطقی  تنظیم  او  که  گفت  باید  ترتیب  همین 
شروط  از  یکی  را  طبیعت  با  انسان  رابطه 
اساسی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم 

می دانست.

مشکالت  خصوص  در  انگلس  و  مارکس 
زیست محیطی ناشی از سرمایه داری و در 
آنها  بر  غلبه  به  نیاز  و  طبقاتی  جامعه  کل 
مطالب  سوسیالیسم  در  استقرار  زمان  در 
درآورده اند.  نگارش  رشته  به  را  مبسوطی 
از آن جمله مباحثاتی درباره بحران خاک در 
قرن نوزدهم است که مارکس را بر آن داشت 
تا تئوری خود را در زمینه گسست ارتباطی 

طبیعت و جامعه ارائه کند.

وی تحقیقات دانشمند آلمانی »یوستوس فون 
لیبیگ- Justus Von Liebig « را پایه و 
اساس تجزیه و تحلیل خود قرار داد و در آن 
به این نکته اشاره کرد که سرمایه داران مواد 
مغذی خاک و نیتروژن، فسفر و پتاسیم( را 
استخراج و این مواد را به شهرهایی صدها و 
هزاران مایل دورتر منتقل می کنند. این مواد 
هوا  و  آب  آلودگی  موجب  نهایت  در  مغذی 
می شوند.  کارگران  تندرستی  دیدن  لطمه  و 
این گسست در چرخه ارتباط بین طبیعت و 
جامعه مارکس را بر آن داشت که خواستار 
بازگرداندن پایداری زیست محیطی کره زمین 

جهت بهره گیری نسلهای آینده از آن گردد.

انگلس مشکالت  اساس مارکس و  بر همین 
اکولوژیک عمده جامعه بشری را به ترتیب 
زیر برشمردند: تبعیض بین شهر و روستا، 
توسعه  صنعتی،  آلودگی  خاک،  تخریب 
نامنظم شهرها ، لطمه دیدن سالمت کارگران 
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نامناسب،  آنها، تغذیه  افتادگی  کار  از  و 
زمینهای  بر  دهقانان  مالکیت  حق  سلب 
تخریب  روستائیان،  انزوای  و  فقر  خود، 
فعالیتهای  اثر  بر  سیل  شدن  جاری  جنگلها، 
تغییرات  بیابانها، کمبود آب،  بشر، گسترش 
)از  طبیعی  منابع  اتالف  منطقه ای،  اقلیمی 
منابع  از  جمله زغال سنگ(، لزوم حفاظت 
جامعه،  محتوم  و  تدریجی  انحطاط  انرژی، 
ارتباط  صنعتی،  پسماندهای  بازیافت  لزوم 
متقبل گونه ها و محیط زیست آنها، مشکالت 
ناشی از افزایش بیش از حد جمعیت، عوامل 
پدید آورنده قحطی و موضوع کاربرد منطقی 

دانش و فن آوری.

شناخت این دو از مشکالت زیست محیطی 
ماتریالیستی  دیدگاه  از  انسانی  جامعه 
مهمی  بخش  که  طبیعت  به  ژرف بینانه ای 
می داد  تشکیل  را  مارکس  اندیشه های  از 

برخاسته بود.

وی چنین می نویسد: بشر برای ادامه حیات 
خود به طبیعت وابسته است. به عبارت دیگر 
برای  آ دمی  دارد و  او را  بدن  طبیعت حکم 
داشته  مداوم  ارتباطی  آ ن  با  باید  خود  بقای 
و  که حیات جسمانی  گفته  این  معنای  باشد. 
ذهنی بشر به طبیعت پیوند خورده آن است 
که طبیعت با اجزای درونی خود ارتباط دارد 

چرا که انسان بخشی از طبیعت است.

سرمایه داری  با  مستقیم  مخالفت  با  مارکس 
اعالم داشت که زمین در مالکیت هیچ فرد، 
متعلق  و  ندرد  قرار  خاصی  گروه  یا  ملت 
به نسلهای بعدی است و لذا باید با مدیریتی 

مناسب از آن محافظت کرد.

دیگر مارکسیستهای متقدم نیز با پیروی از او 
در برخی از تجزیه و تحلیلهای خود به مسائل 
دیدگاه  با یک  و  توجه  کردند  زیست محیطی 
بررسی  به  کلی  دیالکتیکی  و  ماتریالیستی 
طبیعت پراختند. ویلیام موریس، اگوست یبل، 
کارل کائوتسکی، دزالوگزامبورگ و نیکالی 
مارکس  که  نظراتی  از  همگی  بوخارین 
کردند.  استفاده  داشت  بوم شناسی  درباره 
برگئی  نام  به  اوکراینی  سوسیالیست  یک 
خود  نخستین  تالشهای  در  پودولینسکی 
برای تبیین اصول علم اقتصاد بوم شناسی تا 
الهام  انگلس  و  مارکس  آثار  از  زیادی  حد 
گرفته بود. لنین نیز بر اهمیت بازیافت مواد 
طبیعت  از  حفاظت  از  و  تأکید  خاک  مغذی 
و اجرای آزمایشهای پیشگامانه ای در زمینه 
برهم  مطالعه  )علم  اجتماعی  بوم شناسی 
کنش )متقابل – Interaction( جمعیت در 
پشتیبانی  خاص(  طبیعی  محیط زیست  یک 
می کرد. این سیاستها در دهه ۱۹۲۰ و اوائل 
دهه ۱۹۳۰ در شوروی به پیدایش نظریاتی 
در زمینه علم تحوالت نیرو در زیست بوم ها 

و دینامیک تغذیه ) پایه و اساس دانش مدرن 
که  انجامید  بومها(  زیست  تحلیل  و  تجزیه 
نظریات  پیشرفته ترین  زمان  آن  در  شاید 
انقالبی  جو  این  بود.  جهان  در  شده  ارائه 
پیدایش  برای  را  زمینه  همچنین  علمی  و 
تئوری زیست کره )از وی . آی.ورنادسکی 
حیات  منشأ  تئوری   ،)v.I.Vernadsky
کشف  و   )A.I.Oparin )ای.ای.اپارین  از 
توسط  جهان  زراعی  گیاهان  ژنی  منابع 
فراهم   )N.i.vavilov( اویلوف  و  ان.ای 
انگلستان  در  ویژه  به  و  غرب  در  آورد. 
دانشمندان برجسته مانند جی.بی.اس هالدین 
جی.دی.برنال   ،)J.B.S.Haldane(
 Hyman  ( لوی  هایمن   ،)j.d.vernal(
 Lancelot( هاگبن  النسلوت   ،)  levy
 Joseph( نیدهام  جوزن  و   )Hogloen
needham( که در دهه ۱۹۳۰ تحت تأثیر 
اندیشه های مارکس قرار گرفته بودند گام های 
نخست را برای کنکاش در اصول دیالکتیک 
حاکم بر طبیعت برداشتند. حتی می  توان گفت 
آثار  در  ریشه  کامالً  بوم شناسی  دانش  که 
سوسیال  )سوسیالیستها،  چپ گرا  اندیشمندان 

دموکرات ها و آنارشیستها( دارد.

شناسی  بوم  گفت  نمی توان  که  پیداست  البته 
بنام  شخصیت های  همه  توجه  کانون  در 
تحول  سیر  در  که  آنچه  هر  یا  سوسیالیست 
در  است.  بوده  داده  رخ  فکری  مکتب  این 
تولیدگرایی  موج  از  افراطی  شکل  شوروی 
قرن  اوائل  در  مدرنیته  مشخصه  وجه  که 
فرو  خود  کام  در  را  مارکسیستم  بود  بیستم 
برد و در نتیجه آن بسیاری از زیست بومهای 
ظهور  با  شد.  کشانده  نابودی  به  کشور  این 
پیشگامانه  طرحهای  اکثر  استالینی  نظام 
بوم شناسی شوروی به محاق رفت )و برخی 
بوخارین  مانند  آن  متقدم  مارکسیستهای  از 
واویلوف )Vavilov( که  )Bukharin( و 
کشته  داشتند  توجه  زیست محیطی  مسائل  به 

شدند).

شدید  مخالفت  تحوالت  این  با  همزمان 
علوم  با  غربی  کشورهای  مارکسیستهای 
اصول  همه جانبه  نفی  از  ناشی  که  طبیعی 
که  داشت  آن  بر  را  آنان  و  بود  پوزیتیویسم 
هر گونه تالش برای تبیین اصول دیالکتیکی 
نتیجه  در  و  بنهند  کنار  را  بر طبیعت  حاکم 
ارتباط این مکتب فکری با بوم شناسی بسیار 
کمرنگ شد. با این حال مکتب فرانکفورت 
بر  انسان  از غلبه  از علم  انتقادات خود  در 

طبیعت سخن به میان می آورد.

که  است  آن  بر  اعتقاد  هم  باز  امروزه  اگر 
یک رابطه دیالکتیک متقابل بین سوسیالیسم 
پیدایش  آن  دلیل  دارد  وجود  بوم شناسی  و 
و  سرمایه داری  در  زیست محیطی  تناقضات 
عالوه بر آن نقدهای درونی سوسیالیسم است.

● بیگانگی از دنیا در سرمایه داری

با  سرمایه داری  رابطه  شناخت  کلید 
تاریخی  خاستگاه  بررسی  در  محیط زیست 
فئودالیسم به سرمایه داری  آن یعنی گذار از 
بسیار  روندی  که  انتقال  این  هاست.  نهفت 
پیچیده داشته و در طی چند قرن حادث شد و 
بررسی کامل آن از حوصله این مقال خارج 
به چند عامل مؤثر در  تنها  اینجا  است. در 
در  بورژوازی  طبقه  می پردازم.  زمینه  این 
وجود  به  فئودالی  اقتصاد  حاکمیت  دوران 
همانگونه  قشر  این  اصلی  خاستگاه  و  آمد 
و  شهری  مراکز   * پیداست  آن  نام  از  که 
جامعه  که  شد  باعث  آنچه  اما  بود.  تجاری 
بورژوازی کامالً شکل یک سیستم را به خود 
فئودالی  روشهای  انقالبی  بگیرد، دگرگونی 
تولیدی  روابط  با  آن  جایگزینی  و  تولید 
فئودالیسم  آنکه  سبب  به  بود.  سرمایه داری 
اصوالً به زمین وابستگی داشت تحوالت باال 
به معنای دگرگونی رابطه کارگران با زمین 

به عنوان ابزار تولید بود.

از این رو سرمایه داری برای رشد خود نیاز 
به تعریف رابطه ای جدید با طبیعت داشت که 
باعث قطع ارتباط مستقیم نیروی کار با ابزار 
تولید یعنی زمین و سلب تمامی حقوق عامه 
انقالب  کالسیک  نمونه  شود.  آنان  از  مردم 
در  پیوست.  وقوع  به  انگلستان  در  صنعتی 
این کشور در فاصله قرون پانزدهم و هجدهم 
میالدی حرکتی انجام شد که طی آ ن با سلب 
مالکیت دهقانان بر زمینهای خود آنان را از 
امالکشان بیرون راندند. در دوران حاکمیت 
استعمار و امپریالیسم دگرگونی بیرحمانه تری 
در مناطق دور از مرکز یا بیرونی اقتصاد 
جهانی سرمایه داری رخ داد که در نتیجه آن 
جمعیت  کردن  »دور  در  مارکس  آنچه  طی 
بومی از ریشه های خود و به بردگی کشاندن 
و دفن آنان در معادن« می نامید روابط تولیدی 
بشر با طبیعت به تمامی از هم گسست. این 
کار ظالمانه ترین شکل سلب مالکیت ازمردم 

در تمام طول تاریخ بشر بود.

که  بود  آن  تحوالت  و  تغییر  این  پیامد 
روستائیان با از دست دادن شغل خود گروه 
جدید  طبقه  و  کردند  کوچ  شهرها  به  گروه 
کارگران را در این مراکز پدید آوردند. آنان 
روبرو  سرمایه هایی  با  را  خود  شهرها  در 
به  یافته  سازمان  دزدی  طریق  از  که  دیدند 
روی هم انباشت شده و آنچه را که مارکس 
»صنایع مدرن« می نامید به وجود آورده بود. 
از  مختلفی  اشکال  تحوالت  این  با  همزمان 
بردگی و آنچه ما اکنون کار پرخطر می نامیم 
همواره  و  شد  متحمل  پیرامونی  برنواحی 
در  امپریالیستی  بهره کشی  مناطق  این  در 
)بازتولید(  توارث  بر  آن  ظالمانه ترین شکل 
زور  به  آنچه  مازاد  داشت.  غلبه  اجتماعی 
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از انواعی پیرامونی اخذ می شد، در مراکز 
اقتصاد جهانی فرآیند صنعتی سازی را تغذیه 

می کرد.

حرکت  به  را  جدید  نظام  این  چرخ  آنچه 
و  بود  سرمایه  پیوسته  انباشت  درمی آورد 
پس  که  می گرفت  انجام  نحوی  به  کار  این 
از پایان هر چرخه بالفاصله چرخه دیگری 
هم  از  دچار  انسانها  نتیجه  در  آغاز می شد. 
بیگانگی روزافزون می شدند و  گسستگی و 
با طبیعت در سراسر جهان  بشریت  ارتباط 
هر روز شکل مخرب تری به خود می گرفت. 
بر  »غلبه  که  بود  معتقد  نیدهام  جوزف 
طبیعت« در دوران حاکمیت سرمایه داری به 
»غلبه بر انسانیت« مبدل گشت و »فن آوری 
یک  طبیعت  بر  چیرگی  برای  رفته  بکار 
کیفی را در ساز و کارهای  تحول  تغییر و 

استیالی اجتماعی« پدید آورد.

تمام  در  اکنون  که  گفت  باید  شک  بدون 
و  استیال  دیالکتیکی  فرایند  زمین  کره  نقاط 
تخریب به سرعت به سوی مهارناپذیر شدن 
نابرابری  اقتصادی  ازدیدگاه  می رود.  پیش 
سراسری بین کشورهای مرکزی و پیرامونی 
نابرابری  آن  با  همراه  و  جهانی  نظام 
کاپیتالیستی  ممالک  از  یک  درهر  طبقاتی، 
رفته رفته افزایش پیدا می کند. از نقطه نظر 
گرمایش  که  گفت  باید  نیز  زیست محیطی 
افسار گسیخته  جهانی در حال ایجاد تغییر و 
تحوالتی بنیادین در آب و هوا و سیستمهایی 
است که حیات در سرتاسر این سیاره برای 

بقاء به آنها اتکاء دارد.

محیطی  زیست  مسأله  این  بررسی  برای 
دنیا«  از  »بیگانگی  مضموم  که  است  الزم 
عنوان  با  خود  کتاب  آرنت”در  که”هانا  را 
»وضعیت بشر« مطرح ساخت مورد توجه 
قرار دهیم. از نظر او بیگانگی از زمین  در 
لوتر  و  گالیله  کلمب،  کریستف  حیات  زمان 
خود  تلسکوپ  گرفتن  با  گالیله  شد.  آغاز 
مخلوقاتی  به  را  بشر  ابناء  آسمان  سوی  به 
کیهانی بدل کرد که دیگر موجوداتی زمینی 
”یک  گفت:  چنین  زمانی  ارشمیدس  نبودند. 
اندازه  به  اهرم که  ایستادن و یک  برای  جا 
زمین  کره  تا  بدهید  من  به  باشد  بلند  کافی 
با  کوشید  نیز  بشر  درآورم.”  حرکت  به  را 
بهره گیری از اصول و قواعد کیهانی به یک 
به  را  جهان  تا  کند  پیدا  دست  مناسب  نقطه 
هزینه  دنیا  از  بیگانگی  اما  درآورد  حرکت 
داشت.  به همراه  این تالش  که  بود  هنگفتی 
بشر دیگر دنیا را مستقیماً با حواس پنجگانه 
خود درک نمی کرد و وحدت او با طبیعت که 
مانند اتحاد بین دولت- شهرهای یونان باستان 

قوی و مستحکم بود از میان رفت.

مارکس  که  داشت  توجه  نکته  این  به  آرنت 

کامالً  خود  نخستین  آثار  نگارش  هنگام  از 
آگاه  دنیا  از  انسان  بیگانگی  موضوع  از 
با  بشر  که  داشت  اعتقاد  وی  است.  بوده 
نظیر  طبیعت  از  عناصری  فروش  و  خرید 
چوب آنها را به دارائی خصوصی و کاالیی 
بین المللی تبدیل و با این کار خود جهان را 

»طبیعت زدایی« می کند.

مارکس عنوان داشت که بر اثر این صورت 
دنیا  از  بیگانگی  ثروت  انباشت  از  ابتدایی 
خود را به شکل بیگانگی از زمین نشان داد.

گرفت  تصمیم  مارکس  آرنت  عقیده  به  اما 
که به جای بیگانگی از دنیا بر موضوع از 
آرنت  ورزد.  تأکید  کارگران  بیگانگی  خود 
نتیجه گیری برخالف تصور  در مقابل چنین 
بارز عصر  نشانه  دنیا  از  بیگانگی  مارکس 
مدرن بوده است نه از خود بیگانگی انسانها.

وی در ادامه چنین می نویسد: انباشت ثروت 
است.  دنیا  از  بیگانگی  گسترش  به  منوط 
جهان  که  دارد  امکان  زمانی  تنها  امر  این 
و وابستگی بشر به آن قربانی شود. انباشت 
ثروت در عصر حاضر توان و ویرانگری 
انسان را بسیار افزایش داده است به نحوی 
اشکال حیات در روی  تمامی  قادریم  ما  که 
شاید هم روزی  و  کنیم  نابود  را  کره زمین 
نابودی  به  را  زمین  کره  خود  حتی  بتوانیم 

بکشانیم…

آرنت برای مسأله دشواری که مطرح ساخته 
گرچه  وی  نداشت.  قاطعی  پاسخ  هیچ  بود 
بیگانگی ازدنیا را به انباشت ثروت و تخریب 
نظام مند ناشی از آن ارتباط می داد، مسبب آن 
را نه سرمایه داری در معنای دقیق کلمه بلکه 

رشد علوم و فنون و مدرنیته می دانست.

پیروزی  نشانه  دنیا  از  بیگانگی  او  دید  از 
animal laborans , homo fa�
با برداشت نادرست خود از  ber بود. وی 
درباره  تفکر  به  را  خوانندگانش  موضوع 
شهرهای  اتحاددولت-  رفته  دست  از  شکوه 
حالیکه  در  فرانمی خواند  باستان  یونان 
جامعه ای  سوی  به  حرکت  خواهان  مارکس 
جدید بود که اعضای آن با طبیعت ارتباطی 
مستحکم برقرار کنند. از نظر آرنت بیگانگی 
از دنیا یک تراژدی یونانی بود که در سطح 

سیاره گسترده شده است.

بیگانگی  بارز  نشانه های  اکنون  تردید  بدون 
از دنیا در همه جا به چشم می خورد. آخرین 
اطالعات علمی جمع آوری شده نشان می دهد 
بیست و یکمن  که در نخستین سالهای قرن 
حجم گاز دی اکسید کربن حاصل از مصرف 
در  را  ناگهانی  افزایشی  فسیلی  سوختهای 
سطح جهان داشته و آهنگ رشد آ ن از آنچه 
اواخر  در  اقلیمی  تغییرات  بین المللی  کمیته 

بدبینانه ترین حالت پیش بینی  دهه ۱۹۹۰ در 
کرده بود فراتر رفته است. مضاف بر آن در 
هر دهه حجم میانگین گاز دی اکسید کربن 
درسرتاسر  زمین  کره  جو  در  شده  انباشته 
جهان به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده 
است . در چند کشور صنعتی نوظهور مانند 
چین سرعت انتشار گازهای آلوده کننده هوا 
بشترین مقدار را داشته اما در هیچ نقطه ای 
از جهان در حال حاضر برنامه ای را برای 
دست  در  کربن  حاوی  انرژی  منابع  حذف 
کره  بومهای  زیست  تمامی  ندارند.  اجرا 
در  آب  کمبود  و  دارند  زوال  به  رو  زمین 
حال افزایش است و به عالوه هر روز بیشتر 
از روز پیش احتمال دارد که دولتها بر سر 
تصاحب منابع انرژی با یکدیگر وارد جنگ 

شوند.

را  بشر  دست  ساخته  جهانی  گرمایش  تأثیر 
ردیابی  زیست محیطی  مختلف  مقوله  ده  در 
کره  سطح  دمای  از:  عبارتند  که  کرده اند 
زمین، رطوبت، بخار آب موجود در باالی 
فشار هوا، نزوالت جوی،  اقیانوسها،  سطح 
گونه های  تغییر  طبیعی،  آتش سوزی  وقوع 
دمای  آب،  هرزروی  جانوری،  و  گیاهی 
در  محبوس  گرمای  و  جو  فوقانی  سطوح 
در  بنیادین  تغییری  اگر  جهان،  اقیانوسهای 
مسیر گرمایش جهانی به وجود نیاید هزینه ای 
که باید بپردازیم به قهقرا رفتن جبران ناپذیر 
و  زمین  کره  روی  حیات  و  بشری  تمدن 
رسیدن تخریب اقتصادی و زیست محیطی به 

حد نهایی خود خواهد بود.

● سوسیالیسم و رشد پایدار انسانی

به جرأت  که  این مشکل  با  چگونه می توان 
می گوئیم بزرگترین چالش تمدن بشری تا به 
یافتن  برای  کرد؛  مقابله  است  بوده  مروز  ا 
پاسخی درست به این پرسش و در عین حال 
درباره  آرنت  ناصحیح  استدالل  از  اجتناب 
را  انقالبی  طرحی  باید  دنیا  از  بیگانگی 
که  کنیم  تبیین  انسانی  پایدار  رشد  براساس 
راه حلی برای مقابله با از خود بیگانگی طبقه 
دنیا )طبیعت( را  از  بیگانگی  نیز  کارگر و 
دربرداشته باشد. این ارنستو چه گوارا بود که 
در کتاب خود به نام »انسان و سوسیالیسم در 
کوبا« نوشت که مهم ترین مسأله در ساختن 

سوسیالیسم رشد انسانی است نه اقتصادی.

برای تکمیل نظر وی باید این نکته را اضافه 
به عقاید مارکس موضوع  توجه  با  که  کنیم 
اصلی رشد پایدار انسانی و برقراری ارتباط 
بشر با طبیعت با انجام دادن فعالیتهای انسان 
گذار  موارد  غالب  در  است.  طبیعت گرایانه 
تولید  ابزار  توسعه  با  تنها  به سوسیالیسم را 
مرتبط دانسته و توجهی به مسأله رشد روابط 
و نیازهای اجتماعی انسان نداشته اند. نظامی 
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که بر شوروی حاکم شد برنامه ریزی دولتی 
حقیقی  احتیاجات  گرفتن  نظر  در  بدون  را 
هدایت  بیشتر  چه  هر  تولید  سوی  به  انسان 
طبقاتی  ساختار  یک  کار  این  نتیجه  در  که 
تقسیم  گرفت.  شکل  کشور  این  در  جدید 
آن  کننده  ابداع  نیروی کار که سرمایه داری 
بود در شوروی نیز اعمال و برای افزایش 

بهره وری گسترش داده شد.

در چنین جامعه ای بنا به گفته چه گوارا وجه 
بین  از  سوسیالیسم  بنای  دوران  مشخصه 
شدن  برآورده  برای  انسانها  فرد  فرد  رفتن 

اهداف حکومت است.

التین  امریکای  انقالبی  سوسیالیسم  امروزه 
بینانه  ژرف  شناخت  از  را  خود  نیروی 
اشتباهات )و نیز موفقیتهای معدود( شوروی 
درک  از  شناخت  این  از  بخشی  می گیرد. 
گفته  سخن  آن  از  چه گوارا  که  مسأله ای 
به  دستیابی  به  نیاز  است:  شده  حاصل  بود 
اصول  عالوه  به  سوسیالیستی.  انسانیت 
بولیواری اعالم شده توسط چاوز ریشه هایی 
که  دارد  سوسیالیسم  از  مکتبی  در  عمیق 
سیمون  است.  بوده  مطرح  مارکس  از  پیش 
سال  در  بوده  بولیوار  معلم  که  رودریگوئز 
نیروی کار  ۱۸۴۷ چنین می نویسد: »تقسیم  
در خط تولید تنها موجب تبدیل کارگران به 
موجوداتی تهی از احساسات انسانی می شود. 
و  ارزان  ناخن گیرهایی  ساختن  برای  اگر 
مرغوب الزم است که کارگران را به دستگاه 
تبدیل کنیم همان بهتر که ناخنهای خود را با 

دندان بگیریم.«

دلیل  بدین  را  بولیوار  اعالمی  اصول  ما 
این  بر  سرسختانه  او  که  می کنیم  تحسین 
موضوع که برابری ما در همه قوانین است 

پافشاری داشت.

از  انسانی  جهانی  و  مساوات طلبانه  رشد 
اصول بنیادینی بود که مارکس نیز بدان اعتقاد 
داشت. از نظر او ایجاد جامعه ای متشکل از 
Associated pro� )ییروی کار همبسته 
ducers( به غلبه قطعی بر از خودبیگانگی 
رشد  که  بود  آن  هدف  می شد.  منجر  انسان 
که  همانگونه  یابد.  تحقق  چندوجهی  انسانی 
تاریخ در کلیت خود چیزی جز تغییر پیوسته 
طبیعت انسان نیست، ادراکات پنج گانه آدمی 
به  لذا  متکامل می گردد.  تاریخ  گذر  در  نیز 
به  سوسیالیسم  برقراری  که  می رسد  نظر 
احساسی  ظرفیتهای  و  حواس  کامل  رهایی 

بشر و رشد همه جانبه آنها بیانجامد.

مارکس چنین می نویسد: »کمونیسم به عنوان 
اومانیسم  با  همسان  ناتورالیسم  آخر  مرحله 
نیسم  اوما  آخر،  مرحله  عنوان  به  و  است 

برابر با ناتورالیسم.«

این آرمان گرایی انقالبی با بهره کشی و زندگی 
ماشینی امروزین تناقصی بس آشکار دارد. 
ما خود را با دوره ای از توسعه امپریالیستی 
آن  خطرناک ترین  شاید  که  می بینیم  روبرو 
در تمام طول تاریخ باشد. حیات روی کره 
است  ممکن  می شناسیم  ما  که  آنگونه  زمین 
به دو شکل نابود شود. یکی نابودی آنی طی 
دیگری  و  است  جهانی  هسته ای  جنگ  یک 
تغییرات  اثر  بر  نسل  چند  از  پس  نابودی 
با  زیست محیطی.  فجایع  دیگر  و  اقلیمی 
که  جهانی  ناامنی  از  جوی  شدن  حاکم 
آتش  بر  پیوسته  دنیا  کشور  نیرومندترین 
روز  هسته های  جنگ افزارهای  می دمد،  آن 
در  می کنند.  پیدا  بیشتری  گسترش  روز  به 
حال حاضر جنگی خونین در خاورمیانه بر 
سر اعمال کنترل ژئوپولتیکی بر منابع نفتی 
جهان جریان دارد و از سوی دیگر با انتشار 
گازهای کربنی حاصل از مصرف سوختهای 
فسیلی و سایر فعالیهای صنعتی در جو زمین 
گرمای جهان رو به افزایش است.سوختهای 
زیستی که امروز جایگزین عمده منابع نفتی 
رو به زوال دنیا معرفی می َشوند تنها موجب 
گسترش گرسنگی در سطح جهان می گردند.

دنیا  آبی  منابع  چندملیتی  بزرگ  شرکتهای 
را رفته رفته به انحصار خود درمی آورند. 
در همه جا نیازهای انسانی مورد بی توجهی 
قرار می گیرند. این کار یا به شکل محرومیت 
نمود  جهان  جمعیت  از  اعظمی  بخش  شدید 
می یابد و یا در کشورهای ثروتمند به شکل 
ازخود بیگانگی پردامنه ای ظاهرمی شود که 
بلکه  دربرمی گیرد  را  کار  نیروی  تنها  نه 
مصرف مدیریت شده کاالها را نیز به مردم 
به  تمام عمر خود  آ نان در  تا  تحمیل می کند 
باشند.  داشته  وابستگی  کارخانه ها  تولیدات 
بدین ترتیب زندگی با فرو رفتن در گردابی 
از نیازهای ساختگی که با احتیاجات واقعی 
انسانی فاصله گرفته اند هر روز بیش از پیش 

قدر و قیمت خود را از دست می دهد.

توجه به تمامی این مسائل دیدگاه ما درباره 
را  سوسیالیسم  به  سرمایه داری  از  گذار 
که  گفته اند  همواره  می  دهد.  تغییر  کم کم 
استثمارگرایانه  لغو روابط  هدف سوسیالیسم 
نابسامانیهای  نابودی  و  سرمایه داری 
این روابط  از  که  است  پرشماری  اجتماعی 
ناشی می شوند. الزمه تحقق این هدف الغای 
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، برقراری 
مساوات فراگیر، جایگزینی نیروهای ناپیدای 
بازار با برنامه ریزی نیروی کار همبسته با 
و  انسان  اجتماعی  حقیقی  نیازهای  به  توجه 
حتی االمکان حذف تبعیض های ناروایی مانند 
تبعیض بین شهرنشینان و روستائیان، تبعیض 
بین کار فکری و یدی و تبعیضات نژادی و 
جنسیتی است. اما گذار به سوسیالیسم مسائلی 
دربرمی گیرد.  را  موضوعات  این  از  فراتر 

انقالبی  کنشگری  از  با شکلی  تنها  کار  این 
کند  تبدیل  انقالبی  افرادی  به  را  انسانها  که 

امکان پذیر است.

این هدف نیز تنها در صورتی محقق می شود 
که ما ارتباط با طبیعت و به همراه آن روابط 
بر  و  دگرگون  را  خود  اجتماعی  و  انسانی 
غلبه  بیگانگی  خود  از  و  دنیا  از  بیگانگی 
کنیم. مارکس مانند هگل عالقه داشت که این 
سخن مشهور از ترنس )Terence( را نقل 
قول کند: »هیچ چیز انسانی برای من بیگانه 
نیست.« این جمله را باید بدین صورت کامل 
بیگانه  من  برای  زمینی  چیز  »هیچ  کنیم: 

نیست.«

کارشناسان صاحب نظر محیط زیست راه حل 
سه  در  منحصراً  را  بوم شناختی  مشکالت 

راهبرد مکانیکی زیر جستجو می کنند:

● بهر ه گیری از فن آوریهای پیشرفته

تمام  بر  آزاد  بازار  نفوذ  دامنه  گسترش   ▪
عناصر طبیعت

درحقیقت  که  شده  حفاظت  مناطق  ایجاد 
جزایری کوچک در دنیایی آلوده به استثمار 

و تخریب زیستگاه های طبیعی هستند.

در مقابل آنان گروه کوچکی از متخصصان 
»بوم شناسی انسانی« منتقد قرار دارند که به 
بنیادین  اجتماعی  روابط  در  دگرگونی  لزوم 
ما پی برده اند. برخی از بهترین اکولوژیستها 
زیست  مشکالت  دغدغه  همه  از  بیش  که 
الگوهایی  جستجوی  در  دارند  را  محیطی 
عینی از تغییرات مورد نظر خود توجهشان 
را به مناطقی معطوف کرده اند که در آنها هم 
به حفظ محیط زیست و هم به سوسیالیسم )به 
سوسیالیستی  برنامه ریزی  بر  اتکاء  معنای 
به جای نیروهای بازار آزاد( گرایش وجود 
به  متعهد  کارشناسان  از  شماری  دارد. 
محیط زیست نظیر بیل مک کیبن که به جهت 
نگارش کتاب »پایان طبیعت« مشهور شده 
پورتو  و  تیبا  کوری  کوبا،  شهرهای  است، 
الگره در برزیل و ایالت کراال در هندوستان 
بوم   دگرگونیهای  از  برجسته  نمونه هایی  را 

شناختی معرفی کرده اند.

راستای  در  نیز  ونزوئال  اخیر  سالیان  در 
نفتی  درآمد  مازاد  پایدار  انسانی  رشد  تحقق 
خود را برای اعمال تغییرات مورد نظر در 
بستر  طریق  این  از  و  کرده  جامعه صرف 
با  خود  تولیدات  سازگاری  جهت  را  الزم 
محیط زیست فراهم آورده است. با آنکه در 
آنچه »سوسیالیسم نفتی« ونزوئال خوانده شده 
تناقضاتی به چشم می خورد، اختصاص مازاد 
تالشهای  به  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد 
در  بنیادین  دگرگونیهای  ایجاد  برای  الزم 
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جامعه به جای استفاده از آن برای دمیدن در 
نمونه ای  را  کشور  این  نفت«  »نفرین  آتش 

منحصر به فرد ساخته است.

نیز  سرمایه داری  نظام  مرکز  در  البته 
جنبش های زیست محیطی نیرومندی فعالیت 
امید  اندازه ای  تا  آنها  به  می کنند که می توان 
پرقدرت  نهضتهای  با  نهادها  این  اما  بست. 
سوسیالیستی رابطه ای ندارند و در یک فضای 
احساس  عالوه  به  نمی کنند.  حرکت  انقالبی 
نیاز به تطابق با نظام ثروت اندوز حاکم آنها 
را بیش از پیش دچار محدودیت ساخته و در 
نتیجه تکاپوی آنها برای محافظت از محیط 
شده  تضعیف  چشم گیری  میزان  به  زیست 
است. لذا اکنون جنبش های انقالبی فعال در 
را  اجتماعی  و  زیست محیطی  مسائل  زمینه 
هستند،  مهم  نیروهایی  تاریخی  لحاظ  از  که 
نظام  پیرامونی  نواحی  در  می توان  عمدتاً 
ارتباط  که  یافت  کشورهایی  و  سرمایه داری 

آنها با این سیستم ضعیف یا قطع شده است.

در اینجا من تنها به تعدادی از این تغییرات 
از  برخی  در  که  رادیکال  بوم شناختی 
اشاره  است،  داده  رخ  جنوب  کشورهای 
می کنم. در کوبا به واسطه اجرای برنامه ای 
که آن را سازگاری کوبا با طبیعت می خوانند 
مفهومی  گوارا  چه  نظر  مد  انسانی  رشد 
در  تازه  مفهوم  این   . است  کرده  پیدا  جدید 
در  کنون  تا  که  آزمایشهایی  انقالبی ترین 
زمینه بوم شناسی کشاورزی در جهان انجام 
شده و نیز در تغییرات مربوط ه بهداشت ، 
علوم و آموزش خود را نشان می دهد. به گفته 
آنچه را که شاید بزرگترین  مک کیبن کوبا 
مدل عملی زراعت نیمه پایدار باشد در خاک 
خود پیاده کرده که بسیار کمتر از طرحهای 
نفت،  به  جهان  کشورهای  سایر  در  مشابه 
مواد شیمیایی و جابجایی مقادیر عظیمی از 
هزاران  کوبا  است ….  متکی  غذایی  مواد 
نمونه  دویست  از  بیش  که  دارد  باغ شهری 
از آنها تنها در هاوانا احداث شده است. در 
وحش  حیات  »صندوق  آنچه  براساس  واقع 
داشتن  لحاظ  به  کوبا  کرده  ذکر  جهانی« 
تنها   ۰/۸ از  بزرگتر  انسانی  رشد  شاخص 
این  در  که  است  دنیا  سراسر  در  کشوری 
زمینه به این رتبه باال دست یافته و در ضمن 
تأثیر سرانه بر محیط زیست از حد میانگین 

جهانی آن کمتر است.

آنچه  برخالف  زیست محیطی  دگرگونی  این 
غالباً ادعا می کنند تنها واکنشی از سر اجبار 
شوروی  فروپاشی  از  پس  زمانی  دوره  در 
نبوده بلکه عمیقاً از انقالب کوبا ریشه گرفته 
رافائل رود  کارلوس  دهه ۱۹۷۰  در  است. 
بوم شناسی  بنیانگذاران  از  یکی  ریگوئز 
توسعه  و  رشد  با  ارتباط  در  را  بحثی  کوبا 
یکپارچه مطرح ساخت که به گفته بوم شناسی 

به نام ریچارد لونیز بستر الزم را برای رشد 
با  هماهنگ اقتصاد و ارتباط اجتماعی بشر 
طبیعت فراهم آورد. در پی این دوره در دهه 
۱۹۸۰ تفکرات زیست محیطی در کوبا کم کم 
به بار نشست. به گفته لونیز بوم شناسانی که 
در جریان رشد و توسعه علمی و اجتماعی 
کوبا به این رشته روی آورده بودند، در دوره 
زمانی پس از فروپاشی شوروی کسانی را 
که به حکم ضرورت به بوم شناسی عالقه مند 
این  بودند، در طرحهای زیست محیطی  شده 
که  شدند  آن  باعث  و  گرفتند  کار  به  کشور 
بسیاری از این افراد به بوم شناسی اعتقادی 

راسخ پیدا کنند.

در دوران زمام داری چاوز با گسترش محافل 
بولیواری، شوراهای محلی و افزایش کنترل 
کارگران بر کارخانه ها نه تنها روابط اجتماعی 
حاکم  ونزوئال  بر  جدیدی  مترقی  و  انقالبی 
مهمی  بسیار  نوآورانه  بلکه طرحهای  گشته 
»استوان  آنچه  در خصوص  کشور  این  در 
 )Istvan Meszaros( مزاروش« 
حسابداری سوسیالیستی زمان تولید و مبادله 

کاال خوانده به اجرا گذارده شده است.

در برنامه جدید »بدیل بولیواری برای قاره 
به  و  اشتراکی«  »مبادله  بر  تأکید  آمریکا« 
سخن دیگر مبادله فعالیت به جای مبادله پول 
است. دراین طرح به جای آنکه اجازه دهند 
به  سازد  معین  را  اقتصاد  اولویتهای  بازار 
و  منابع  که  کرده اند  برنامه ریزی  گونه ای 
موقعیتها مجدداً بین نیازمندان و اکثریت توده 

مردم توزیع گردد.

هدف این برنامه تأمین آن دسته از مهم ترین 
نیازهای فردی و جمعی در جامعه است که 
ارتباطی  انسان  فیزیولوژیک  احتیاجات  با 
نزدیک دارند. در اینجاست که مسأله رابطه 
بشر با طبیعت مطرح می شود. این امر در 
واقع پیش شرط اصلی تشکیل جامعه ای پایدار 
تالشهایی  نیز  غیرشهری  مناطق  است.در 
مقدماتی برای سازگاری کشاورزی ونزوئال 

با طبیعت صورت گرفته است.

در  جدید  سوسیالیستی  جنبش  یک  ظهور 
بومی  مردم  نیازهای  تأمین  که  بولیوی 
و  آب  مانند  طبیعی  مهم  منابع  بر  کنترل  و 
داده  قرار  خود  هدف  را  هیدروکربنی  مواد 
توسعه  و  رشد  از  دیگر  نوعی  تحقق  است 
این  در  ناآرامی هایی  وجود  )علی رغم  را 
کنونی  وضعیت  می دهد.  نوید  کشور( 
شهرهای کوری تیبا و پورتوالگره در برزیل 
نشانگر ان است که امکان اجرای شیوه های 
رادیکالتری از مدیریت فضا و حمل و نقل 
شهری وجود دارد. به گفته مک کیبن کوری 
اولی  جهان  کالنشهر  یک  از  آمیزه ای  تیبا 
است.  سومی  جهان  پرجمعیت  شهر  یک  و 

در  کراال  ایالت  در  آمده  بدست  پیشرفتهای 
هندوستان به ما می آموزد که چگونه می توان 
با یک برنامه ریزی سوسیالیستی اصولی در 
آدمی را در  نهفته  تواناییهای  فقیر  منطقه ای 
زمینه آ موزش و پرورش، مراقبتهای درمانی 
و حفظ محیط زیست به منصه ظهور رساند. 
می نویسد  کیبن  مک  که  آنگونه  کراال  در 
جدیدی  دموکراتیک  برنامه های  چپ گرایان 
را آغاز کرده اند که به هدف خود یعنی تحقق 

رشد پایدار بسیار نزدیک شده است.

نمونه های  در  که  گفت  باید  تردید  بدون 
فوق الذکر نشانه های امیدوارکننده ای به چشم 
در  مناطق  این  در  که  می خورد. طرحهایی 
روابط  در  بنیادین  دگرگونی  تحقق  راستای 
اجتماعی و ارتباط انسان با طبیعت به بوته 
آزمایش گذارده شده طرحهایی نوآورانه اما 

شکننده است.

امپریالیستی  خطر بروز جنگهای طبقاتی و 
که از باال و توسط نظام سرمایه داری تحمیل 
می کند.  تهدید  را  مناطق  این  هنوز  می شود 
سیاره زمین در چنگ این سیستم و بیگانگی 

از دنیا اسیر شده است .

در همه جا نشانه هایی از گسست ارتباطی را 
تمامی  اکنون  آ ن  دامنه  دید چرا که  می توان 

زیستگاه های طبیعی را دربرگرفته است.

پیرامونی  کشورهای  در  که  تال شهایی  اگر 
تغییراتی  ایجاد  برای  سرمایه داری  جهان 
راستای  در  و  اجتماع  روابط  در  انقالبی 
جریان  به  پایدار  و  عادالنه  جامعه ای  تحقق 
هوادار  جنبش های  فعالیت  در  است،  افتاده 
حفظ محیط زیست و انقالب اجتماعی که در 
کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی حضور دارند 
بازتابی نیابد چشم انداز روشنی برای برپایی 
نخواهد  وجود  جهانی  زیست محیطی  انقالب 
داشت. تنها با ایجاد تغییرا تی بنیادین درمرکز 
نظام سرمایه داری که فشارهای وارد بر کره 
زمین از ناحیه آن صادر می شود می توان از 
جلوگیری  سیاره  این  زیست بومهای  نابودی 

کرد.

شاید تحقق این هدف در نظر برخی غیرممکن 
این نکته توجه داشت  به  باید  اما  جلوه کند. 
عالوه  انقالبی  تغییرات  موضوع  اکنون  که 
نیز  بوم شناسی  اقتصاد سیاسی در حوزه  بر 
مبحث  یافتن  اهمیت  است.  گردیده  مطرح 
انقالبی  کشورهای  در  انسانی  پایدار  رشد 
واقع در نواحی پیرامونی جهان سرمایه داری 
آغاز  نشانه  می تواند  معاصر،  دوران  در 
بیگانگی  خود  از  علیه  بین المللی  شورشی 
 . باشد  دنیا  از  آنان  بیگانگی  نیز  و  انسانها 
برخورداری  صورت  در  شورشی  چنین 
تنها می تواند یک هدف را  ثبات  از عنصر 
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دنبال کند: ایجاد جامعه ای متشکل از نیروی 
را  طبیعت  با  خود  ارتباط  که  همبسته  کار 
به صورتی منطقی تنظیم می کنند و این کار 
را نه تنها برای برآوردن نیازهای خود بلکه 
برای تأمین احتیاجات نسلهای آینده و حیات 
روی کره زمین انجام می دهند. امروزه گذار 
به سوسیالیسم و گذار به جامعه ای دوستدار 

محیط زیست دو روی یک سکه اند.
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انقالب در پرتغال و یونان برای پیروزی 
به چه نیازمند است؟

برگردان بفارسی – حمید قربانی

اوضاع در کشورهائی مانند یونان و پرتغال و… طوری است که 
برای برانداخنت نظام حاکم فقط ،آلتزناتیوی روشن می طلبد. 
اینکه این آلترناتیو غایب است، بیش از همه از عدم یک سازمان 
سازمان  دیگری.  چیز  نه  و  شود  می  ناشی  کارگر  طبقه  سیاسی 
آلترناتیو  یک  که  آلترناتیو  روشن  طرح  با  بتواند  که  ای  سیاسی 
سیاسی اجمتاعی جانشین نظام استثمار گرو جنگ طلب و گرفتار 
در بحران سرمایه داری است، طبقه استثمارشده و متحدین اش 
که آمادگی خود را بارهای بار برای “بر انداخنت سازمان پلیس، 
ارتش و منصب داری بوروکراتیک به کلیه ی مستخدمین دولتی 
که انتخابی و در هو موقع قابل عزل خواهند بود حقوقی پرداخت 
شود که از حقوق متوسط یک کارگر خوب بیشتر نباشد.” لنین-  
اعالم  پراکتیک  در   ،)1917 آپریل  تزهای  از  پنجم  ازتز  قسمتی 
داشته اند، رهبری کرده و در نهایت با جنگ داخلی که  سرآغازش 
جز قیام مسلحانه توده ای خنواهد بود، رهائی را از چشم انداز 
این سازمان سیاسی، چیزی جز  کند.  تبدیل  زمینی  واقعیت  به 
حزب کمونیست /سوسیالیست طبقه کارگر نیست. چنین حزبی با 
احزابی که به تبلیغ سیاست حمایتگرایانه تولیدات ملی در برابر 
تشبیه  یا  و  کنونی  تنیده ی  درهم  در جهان  ملی،  غیر  تولیدات 
کردن احتادیه اروپا  که جز پروژه سرمایه داران بزرگ و بانک 
های اروپائی نیست، به “اروپای اجمتاعی” حمتن تفاوت ماهوی 
دارد. کمبود اساسی نوشته ی زیر نیز که از نظر فاکتی در توصیف 
ایجاد چنین  پروسه  است، همین  غنی  موجود  اجمتاعی  شرایط 
حزبی است. عدم چنین حزبی خود از کمبود درک به کار گیری 
فعاالن سوسیالیست/  میان  در  لنینی(  )مارکسی  انقالبی  تئوری 
در  آن  های  طلیعه  اما،  و  است.  اروپا  کارگر  طبقه  کمونیست 
سلطه  انداخنت  بر  حزب  بدون  اند.  شده  منایان  اروپا  آمسان 
پرولتاریا)  دیکتاتوری  بنیاد  و  سیاسی  قدرت  گرفنت  یورژوازی، 
شوراهای کارگران و زحمتکشان(، اگر غیر ممکن نباشد، احمتال 
ان بعید می باشد. برای درک این کمبود که نه تنها در اروپا خود 
را بروشنی و آشکارا در روز شنبه در میدان سیگماتا آتن و میدان 
استثمار،  به  فریاد”نه  در  لیسابون،  در  مردم  شده  نامیده  تازه 
نه  به نابرای، نه به فقر” صدها هزار کارگر و انسان عاصی شده 
بلکه  برنامه های ریاضت اقتصادی حتمیل شده، نشان داد،  از 
برای کلیه کارگران جهان و بویژه طبقه کارگر ایران از نان روز 
عاجلتراست، خواندن با دقت ترجمه ی زیر می تواند مفید باشد.

از  نفر  هزار   ۳۰۰ فوریه   ۱۱ شنبه  روز 
در  و خشمگین  و جوانان عاصی  کارگران 
ضد  بر  لیسابون  پرتغال  پایتخت  خیابانهای 
اقتصادی  ریاصت  عملی  اقدامات  و  برنامه 
دهنده  وام  ارگان  سه  سوی   از  پیشنهادی 
)بانک مرکزی اروپا، کمیسیون مالی اتحادیه 

اروپا و صندوق بین المللی( به دولت ائتالفی 
راهپیمائی  برکشور  حاکم  راستی   دست 
کارگری  اتحادیه  را  تظاهرات  این  کردند. 
 )CGTP( بخش خدمات عمومی خصوصی
زیر باندرول ” نه به استثمار، نه به نابرابری، 

علیه نئولیبرالیسم
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نه  به فقر” فراخوان و سازماندهی نموده بود 
اخیر  ساله  در سی  تظاهرات  بزرگترین  که 

در پرتغال توصیف شده است.

تظاهرات توده ای بر علیه ریاضت اقتصادی- 
عکس از ث..گ.ت پ

بزرگ  میدان  و  داشت  امتیاز   ۴ تظاهرات 
شهر )میدان قصر( که به میدان مردم تغییر 
نام داد، فراگرفته بود. این امتیازات در متن 
عکس  توانید  می   ( اند.  شده  تشریح  نوشت 
ها را در لینک زیر، درپائین نوشتۀ اصلی، 
http://www.marxist.com/ ببینید- 

portugal�massive�demonon�
stration-against-cuts.htm

دولت دست راستی که حاصل انتخابات ماه 
حزب  دو  از  ائتالفی  است،   ۲۰۱۱ ژوئن 
دستی PDS  و PP  /CDS به سرپرستی 
پاسوس کوئلهو می باشد. این دولت با اعتماد 
دهنده  وام  شریک  سه  پیشنهادی  شرایط 
اقتصاد  نجات  برنامه  از  قسمتی  بعنوان  را 
پرتغال پذیرفته و عملن پیش می برد. کائلهو 
حتی با افتخار برای فائق آمدن بر ”مشکالت 
ساختاری”  سرمایه داری پرتغال اعالم  برش 
در کسری بودجه نموده و خود را در حقیقت 
برای بیشتر پیش رفتن از برنامه درخواستی 

توافق شده آماده کرده است.

او این یورش توده ای بر استاندارد زندگی 
بردن  باال  بوسیله  را  فرودستان  و  کارگران 
دستمزدها  و  حقوق  دادن  کاهش  مالیات، 
وبیمه  بازنشستگی، خصوصی کردن دارائی 
و شرکت های عمومی و دولتی، باال بردن 
قیمت  افزایش  بیمارستان،  و  بهداشت  نرخ 
بلیط های مسافرت و هزینه وسائل حمل و 
تحصیل،  مخارج  بر  افزودن  عمومی،  نقل 
حقوق  به  یورش  کار،  زمان  نمودن  زیاد 
کارگران برای بستن پیمان های دسته جمعی 

و… اعالم و پیش می برد.

اقدامات  این  رفت،  می  انتظار  همچنانکه 
باعث بدترگردیدن بحران اقتصادی شد. تولید 
سال  به  نسبت  سال ۲۰۱۱  در  پرتغال  ملی 
۲۰۱۰ ۱/۶ درصد سقوط کرد و انتظار می 
این سقوط در سال ۲۰۱۲ به ۳/۱  رود که 
درصد و همچنین ادامه آن  به ۰/۳ درصد 
در سال ۲۰۱۳ برسد.این همه قربانی کردن 
مردم پرتغال انجام گرفته است، ولی دولت به 
هدف اعالم شده خود مبنی بر کاهش قرض 
می  انتظار  برعکس  و  است  نرسیده  دولتی 
به ۱۱۶  آن در سال ۲۰۱۲  رود که درجه 
درصد از تولید نا خالص ملی صعود نماید 
که در سال ۲۰۱۱ رقمی در حدود ۱۰۷ در 
صد بود. به این ارقام باید ۹۴ درصد مخارج 
خانوادهها و ۱۳۰ درصد قرض شرکت ها 

را افزود که این دو از سال ۲۰۰۹ تا کنون 
بدون تغییر مانده اند.

پرتغال  اقتصاد  که  کند  نمی  فکر  کس  هیچ 
بتواند خود را  ترمیم نماید ودر سال ۲۰۱۳ 
که  هدفی  گردد،  رقابتی  ی  بازارها  وارد 
اعالم   را  نجات  برنامه  بدان  رسیدن  برای 
پرتغال  ملی  قرضه  برگه  اند.  کرده  واجرا 
بازارها ی  در  بهره ۱۷ درصد  با  کسری 
و  خرید   )standard&poor;s(دیگر
کسری  با  ژانویه   در  که  شود  می  فروش 
شده  روبرو  مشتری  اقبال  و  درشخصیت 

است.

این ارقام  حال و هوائی  بودند که خود را 
بیان  شنبه   روز  ای  اتحادیه  تظاهرات  در 
یونان  و رخدادهای  اتفاقات  همچنین  کردند. 
بر مغز ملیونها نفر از کارگران و فرودستان 
کارگران  کند:  می  سنگینی  امروزه  پرتغال 
انسانهای عادی در یونان مجبورشدند که  و 
را  بینی  پیش  قابل  غیر  و  کاهش وحشتناک 
براستاندارد زندگی خود تحمیل کنند و هنوز 
نداده است  بهبودی در اوضاع رخ  هم هیچ 
باید ساکنین  نشده است. چرا  و مشکلی حل 

پرتغال چنین تراژدی را ادامه دهند؟

مانند  معنی  و  مفهوم  بی  اعمال  همه  این 
یونان انجام گیرد که دیگر کشور حتا بوسیله  
بورژوائی(  انتخابات   ( شدگان  انتخاب 
های  چهره  بوسیله  بلکه  نشود،  اداره  نیز 
بروکسل،  در  بوروکراتها  ی  شده  منصوب 
فرستاده  اکنون  فرانکفورت و واشنگتن. هم 
های ترویکان) سه گانه( به طور منظم وارد 
پرتغال می شوند تا ناظر بر اجرای تمام و 
باشند. شده  داده  دراکوالئی  دستورات  کمال 
می  انجام  باید  که  اقداماتی  کجا  تا  ببینند  تا 
مانند  درست  آنها  اند.  گرفته  انجام  گرفتند، 
فرمانداران و حاکمان مستعمرات قدیم عمل 
گوش  در  اروپائی  بوروکراتهای  کنند.  می 
وزرای پرتغالی زمزمه می کنند که: ”  نیش 
برای  زنده  بدن  به  ها  یونانی  از  بهتر  شما 
مرز  تا  تان)انسان(  کشور  خون  مکیدن 
خشک شدن فرو رفته است. برای این جایزه 
ها  ضمانت  شرایط  کردن  ساده  کمی  شما  

است”.

 ( گانه  سه  مؤسسات  بلکه  این،  فقط  نه 
میلیارد   ۳۰ آینده  در   )IMF,ECB,EU
از  حاصله  ها  کمیسیون  و  بهره  از  یورو 
شده،  داده  قرض  یورو   ۷۸۰۰۰۰۰۰۰
آن  از  میلیارد   ۱۲ )که  پرداخت  خواهند 
مستقیمن برای نجات بانک های خصوصی 

می رود (.

همچنین دولت پرتقال در نزد ترویکان خیلی 
برنامه،  به  سریع   خیلی  که  است  عزتمند 

دولتی  های  شرکت  کردن  برای خصوصی 
عمل کرده و شرکت هائی مانند شبکه  انتقال 
را  برق  و  نیرو  کننده  تولید  شرکت  و  برق 
برای سرمایه گذران دولتی چین آماده کرده 

است.

اصالح  با  رابطه  در  اخیر،  اقدامات  جعبه 
قرار  دیگر  روز  چند  برای  که  کار،  قانون 
است در پارلمان برای تصویب مطرح گردد 
نه تنها با توافق و موافقت رئوسای سازمانها 
  )UGT( کارگری  اتحادیه  رهبران  با  بلکه 
بحث و توافق شده است. رهبران این اتحادیه 
اجتماعی”  توافق”قرارداد  این عمل خود  با  
زیر  را   )CGTP( اتحادیه  با  شده  امضاء 
پا گذاشته اند. این اقدامات ریاضتی امور و 

مناطق زیر را شامل می شوند:

کوتاه کردن زمان تعطیالت از ۲۵ روز به 
۲۲ روز در سال

کم کردن روزهای تعطیل از ۱۳ به ۹ روز 
) بویژه روز استقالل واعالم جمهوری( در 

پرتغال

کم کردن پرداخت غرامت بابت اخراج کردن 
به ۲۰  کاری   سال  هر  برای  روز  از ۳۰ 

روز

-  اجازه دادن به کارفرمایان برای قابل تغییر 
کردن ۱۵۰ ساعت کار در سال که در ایام 
پر مشتری و داغ زمان را باال ببرند و در 
زمانهای کسادی بازار زمان کار را کم کنند.

کسر نمودن حقوق بیکاری برای کارگرانی 
آن  کنند که حقوق  انتخاب می  که کاری را 
کمتر از بیمه بیکاری است )که کارفرما یان 

از این راه پول زیادی پس انداز می کنند.(

اضافه  حقوق  از  درصد   ۵۰ کردن  کسر 
کاری و پرداخت نکردن ۲ ساله مزایا

افزودن بر مواردی که کارفرمایان می توانند 
کارگران را اخراج کنند

کم کردن حقوق بیکاران هم در مورد مدت 
زمانی که بیمه بیکاری تعلق می گیرد و هم 

در سقف و مقدار پول دریافتی.

تضعیف قرارداد دسته جمعی ملی ) که در 
آن کارگر قدرت برای چانه زنی بیشتر را از 

دست می دهد(.

این  به  خود   پیوستن  اتحادیه  این  رهبران 
اقدامات را با ”کم بدتر” توجیه می کنند. آنها 
می گویند که اقدامات مورد تقاضای سازمان 
و  است  بوده  بدتر  خیلی  گانه)ترویکان(  سه 
آنها با مذاکرات موافق گردیده اند که شرایط 
(مانند  ت  )یوگ  دلیل  نمایند.این  مالیم  را 
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اتحادیه های  همان دالئلی است که رهبران 
برای   )UGT,CCOO(اسپانیا کارگری 
قراردادهای  شرایط  که  دادی  قرار  امضای 
دسته جمعی را برای کارگران بدتر کرد، می 
تعقلبی است. زیرا که کسی  دلیل  این  باشد. 
تولید  ابزار  صاحبان  و  داران  سرمایه  جز 
از آن سود نبردند.اگر تو پرنسیپال پذیرفتی 
را  شرایط  که  داران  سرمایه  حمله  یک  که 
برای کارگران بدتر می کند، انجام گیرد و از 
کارگران خواستید که این حمله را با راحتی 
سرمایه  بپذیرند،  مبارزه   بدون  و  خاطر 
داران حمالت زیادتری را تدارک دیده و می 
کنند. این عقب نشینی ها و حمالت سرمایه 
داران همزمان رهبران اتحادیه ها را در نزد 
اعتماد  واعضاء  کرده  حثیت  بی  کارگران 
خود به آنها را از دست می دهند. رهبرانی 
که کارگر را پشت سر نداشته باشند، خیلی 
در  حتی  شان  مقاومت  و  شده  تسلیم  زودتر 
کمتر  و  کمتر  نیز  معمولی  های  زنی  چانه 
هائی  اتحادیه  چنین  از  کارگران  شود.  می 
بحق جدا می شوند و طبقه کارگر پراکنده تر 
و تضعیت یافته ترخواهد شد. این زمینه را 
برای یورش های پی درپی سرمایه دارانی 
بیشتریعنی  هم  باز  و  بیشتر  سود  جز  که 
مکیدن خون کارگران دراندیشه شان چیزی 

نیست به زندگی کارگران آماده تر می کند.

حقیقت این است و فاکت های سخت اقتصادی 
 ( کارگران  دشمنان  که  هستند  این  گویا 
اتحادیه اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق 
سرمایه  سازمانهای  یعنی  پول(،  المللی  بین 
داران اروپائی و بین المللی در آینده شرایط 
در  زیادی  اقدامات  و  نموده  تر  سخت  را 
کاهش هزینه های کاال و خدمات تولید شده 
دولت دست  دستور  در  را  کارگران  بوسیله 
بحران  بر  آمدن  فائق  برای  پرتغال  راستی 
عمیق اقتصادی و سود بیشتر سرمایه ی وام 
داده شده، قرار می دهند. این قرار دادی که 
رهبران )UGT( آنرا امضاء کردند متأسفانه 
آخرین نیست که هیچ بلکه شروعی است بر 
حمالت بیشتر که شرایط را برای کارگران 
بدتر و بدتر کرده تا به قولی ) سرمایه پرتغال 

را نیروی رقابت دو باره دهد(.

از  سکتاریستی  غیر  ماهرانه  سیاست  یک 
طرف CGTP می تواند رهبران UGT را 
این مهم است  تحت فشار سختی قرار دهد. 
اتحاد طبقاتی و  که چنین سیاستی بر اساس 
اخیر یکی در  تظاهرات  دو  تجربیات همین 
اتخاذ  شنبه  همین  دیگری  و   ۲۰۱۱ نوامبر 

گردد.

هدف چنین سیاستی بایداین باشد که رهبران 
را  خدمات  عمومی  بخش  کارگران  اتحادیه 
تحت فشار بگذارد که آنها توافق امضاء شده 
کارگران   میان  به  دوباره  و  گرفته  پس  را 

و  بازگشته  رشته  درتمام  چه   و  محلی  چه 
فعالیت را  و  اعتصابات  سیاست شرکت در 
انتخاب کنند و درغیر این صورت اعضای 
کارگران  اتحادیه  به  که  شوند  تشویق  آن 
اعتراضات  در  و  پیوسته  خصوصی  بخش 
طبقاتی  اتحاد  کنند.  شرکت  اعتصابات  و 
کارگران در این مرحله از مبارزه خیلی مهم 

است.

اتخاذ آلترناتیو معتبر سوسیالیستی مورد نیاز 
است.

آمدن  کار  روی  و  انتخابات  از  بعد  ماه   ۶
می  نشان  ها  سنجی  نظر  راستگرا،  دولت 
دهند که متأسفانه خیلی کم اقبال رأی دهندگان 
که  حالی  در  است.  برگشته  چپ  سمت  به 
 PP  PSD ائتالفی  دولت  راست  احزاب 
از  یعنی  درصد    ۳ حدود  در  فقط   /CDS
۵۰/۳ در صد به ۴۶/۷ در صد رسیده اند، 
  PS دموکراتها  سوسیال  قبل  دولتی  حزب 
بعد از اینکه خیلی به نرمی چند تا  اقدامات 
دولت را انتقاد نموده  از۲۸ در صد به ۳۰ 
درصد صعود کرده است. همان اقداماتی که 
را  آنها  شان،  حاکمیت  از  روز  آخرین  در 
تصویب کرده بودند. در طرف چپ سوسیال 
 ۷/۹ از  کمونیست  حزب  یعنی  دموکراتها 
 Bloco( بلوک  و  درصد   ۸/۵ به  درصد 
de Esquerda ( از ۵/۱ درصد به ۶/۵ 

درصد رسیده اند.

این دو حزب )حزب کمونیست و بلوک.( می 
پیشنهاد داده از طرف دولت  اقدامات  توانند 
ولی  بگیرند  شدید  انتقادات  ضرب  زیر  را 
برگزیده  را  زبانی  اخیران  آنها  عوض  در 
سوسیالیسم  و  کاپیتالیسم  به  را  وانسان  اند  
هر  در  دهند،  می  رفرانس(  بازگشت) 
صورت این دو گروه معلق در فضا از اتخاذ 
یک سیاست جدی سوسیالیستی و آلترناتیو ی 
متوجه  را  اقتصادی  بحران  نتایج  بتواند  که 
خود سرمایه داری در پرتغال نماید تا کنون 

عاجزمانده اند.

این احزاب در عوض اینکه سیاست نپرداختن 
راستی  دست  و  بزرگ  حزب   و  ها  وام 
دولتی  پی سی پی را مسئول ”قرض های 
این صحبت  درباره  آنها  بدانند،  نشده”  بحث 
و  اند  قانونی  غیر  وامها  کدام  که  کنند  می 
برای این باید به دور انداخته شوند. این، یک 
تفسیر و سیاست غلط و اشتباه است. اگر شما 
دوباره  ها  وام  در مورد  باید  که  پذیرید  می 
شما  که  است  معنی  بدین  این  گردد،  بحث 
اصل وام  و پرداخت را می پذیرید و در این 
رابطه که چقدر و چه زمان پرداخت گردند و 
غیره بحث می کنید و نه به دور انداختن شان 
را. برای اینکه سرمایه گذاران حتا این بحث 
باید شما نشان دهید دراینکه  نیزبپذیرند  را  

می خواهید کسری بودجه  و وام ها راکاهش 
ها  کاهش  این  گرنه  و  هستید.  جدی  دهید، 
به  یونان  در  امروزه  که  هستند  هائی  همان 
اجرا در می آیند. این کاهش ها و جعبه های 
ریاضت اقتصادی که امروز مردم در یونان 
در برابر آنها مقاومت می کنند، نتایج همان 
وام های  دو باره مورد بحث قرار گرفته ای 
داده  گذاران خصوصی   سرمایه  که  هستند 

اند!

که  است  این  در  چپ  حزب  دو  بین   فرق 
بلوک  در این تخیل است که اتحادیه اروپا 
شخصیت  یک   آن  به  و  کند  انداز  پس 
اروپا  یعنی  دهد  می  اجتماعی  )کاراکتر( 
محور است، ولی حزب کمونیست  به فکر 
تولیدات ملی و ”مبارزه برعلیه واردات می 
کند”. به زبان دیگر اتحادیه اروپا برای بلوک 
سوسیالیست می شود و حزب کمونیست تولید 

ملی محور)ناسیونالیست( می باشد.

یک  است.  ونادرست  تعقلبی  انتخابی  این 
چنین ”اروپای اجتماعی” ای موجود نیست. 
معنی  به  سرمایه  سلطه  زیر  اروپا  اتحادیه 
برنامه های ریاضت اقتصادی ثابت است و 
دولت حقیقی آن همان دولت سرمایه داران و 
بانک داران  است که زیر سلطه کشورهای 

با طبقه سرمایه دار قوی تر می باشد.

تولیدات ملی  از  تفکردفاع  از طرف دیگر  
پرتغال با اتخاذ سیاست حامی تولیدات داخلی 
شدن، طبقه کارگر پرتغال را در برابر طبقه 
در  دهد،  می  قرار  کشورها  دیگر  کارگر 
حالی  که منفعت چنین سیاستی عاید سرمایه 
داران بکر می شود. خیلی بعید به نظر می 
رسد یک سیاست ”اقتدار ملی” را بتوان یک 
حمایت  سیاست  نامید.  کمونیستی  سیاست 
گرایانه پرتغالی  یک تخیل)اتوپی( ارتجاعی 
کاپتالیسم ضعیف  این خود  به درست  است. 
بدتر  را  اقتصادی  بحران  که  است  پرتغالی 
کرده است. چطور تولیدات پرتغال می توانند 
به رقابت با تولیدات کشورهائی که سیاست 
حمایتگرایانه خیلی قوی دارند، در یک بازار 
جهانی بر خیزند؟ فقط بدین وسیله  حقوق و 
شرایط کاری کارگران  بیشتر از پیش مورد 

یورش سرمایه ی ”ملی” قرار می گیرند.

برای اینکه یگ آلترناتیو واقعی داشته باشیم، 
باید نخست و مهمترازهمه چیز اعتراف کنیم 
اقتصادی  بحران  از  ناشی  اقدامات  این  که 
سرمایه هستند که طبقه حاکمه برای نجات از 
این بحران آنهارا اتخاذ  کرده و کارگران باید 
بهای آنرا بپردازند. راه حل واقعی این است 
که  سیاستی را اتخاذ نمائیم که به بر انداختن 
خود سیستم سرمایه داری منجر شده و آنرا با 
یک مالکیت مشترک و جمعی جانشین نماید 
که بوسیله یک برنامه دموکراتیک اقتصادی 
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ها  نیازمندی  رفع  جهت  در  را  تولیدات 
جمعیت ساکن در کشور سوق دهد. آلترناتیو 
سوسیالیسم است. یک چنین آلترناتیوی نمی 
کشور  یک  ملی  مرزهای  درون  در  تواند 
ازهمه در محدوده  پیوندد. وبیشتر  به وقوع 
پرتغال  چون  ضعیفی  اقتصاد  با  کشوری 
این صورت   در  است.  شده  پیاده  قابل  غیر 
ای  مبارزه  چنین  طورناگزیربایستی  به  و 
ایاالت (متحده  با مبارزه برای  دولت )  را 

سوسیالیستی اروپا پیوند داد.

رهبران  از  کدام  هیچ  دیگر  طرف  از 
موجود  حزب  دو  و  ای  اتحادیه  سازمانهای 
چپ، برنامه  روشنی برای پیروزی برو از 
دور خارج کردن اقدامات ریاضت اقتصادی 
اتخاذ شده را ندارند. اگر مستقیم صحبت کرده 
باشیم، ما نیاز به برنامه ی مستحکم و پایه 
داری برای سازمان دادن بزرکترین نیروی 
به  اقدامات  این  با  بتوانیم  تا  داریم  اجتماعی 
نیست.  چنین  متأسفانه  ولی  برخیزیم،  مقابله 
هیچ برنامه کنکرتی وجود ندارد، جز فعالیت 
پیشنهادی برای  آکسیونی و  پراکنده و  هائی 
آپریل. اطالعیه  اواخر  در  فعال”  ”روزهای 
در  شد،  خوانده  تظاهرات  در  که   CGTP
باره داشتن یک برنامه پایه داربرای سازمان 
عملی  اتحاد  بزرگترین  به  نیاز  و  دادن 
ممکن، برای مبارزه بر علیه چنین اقداماتی 
صحبت می کند، ولی بدون هیچگونه رهبری 
مشخصی. فقط  به همه اخطار می دهد که 
در روز ۲۹ فوریه که مصادف است با روز 
اقدام اتحادیه کارگران اروپا )TUC( شرکت 

نمایند.

خیلی  گام  یک  فوریه   ۱۱ اعتصاب  این 
مثبت به جلو است، اما این بعد از اعتصاب 
عمومی ۲۴ نوامبر سال قبل است که به نوبه 
خود تنوانست دولت را بعقب براند. در یونان 
تا کنون ۱۷ اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته و 
و  اند  پیوسته  وقوع  به  جداگانه  ساعته   ۴۸
پس  های  جعبه  دادن  به  حاکمه  طبقه  هنوز 

انداز ادامه می دهد.

گیری  نتیجه  اوضاع  ازاین  که  است  بهتر 
نمائیم. آنچه که مورد نیاز است، اینکه، در 
برنامه  برنامه ی صنعتی، یک  برابر چنین 
که قدرت سازمان دادن اقدامات عملی رشد 
یابنده و مداومی را طرح ریزی کند مورد نیاز 

است که بتواند براین اقدامات پیروزگردد.

این اقدامات عملی ما، عبارتند از: در آغاز 
با یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته، و بعدان 
سپس  و  داد  رشد  ساعت   ۴۸ به  آنرا  باید 
ساعته   ۷۲ اعتصاب  این  نمود،  ساعته   ۷۲
دنبال  نامعین  عمومی  اعتصاب  یک  با  باید 
پیشبرد  برای  بود.  نیاز  مورد  اگر  گردد، 
با ساختن کمیته  نیازبه و  چنین اعتصاباتی  

های دموکراتیک اعتصاب در همه جا و با 
درجات مختلف) شرکت ها، لوکال ها، منطقه 
های  کمیته  این  گردند.  همراه  ملی(  و  ای 
دموکراتیک اعتصاب این امکان را ایجاد می 
نمایند که خود کارگران در تصمیمات عملی 

شرکت داشته و جنبش را سازمان دهند.

و  کمونیست  حزب  سیاسی،  سطح  در 
بلوک بهتر است که همه را به تشکیل یک 
روشن  برنامه  یک  اساس  بر  متحده  جبهه 
اتخاذ  باضافه  نمایند،  دعوت  سوسیالیستی 
سیاست به دور انداختن قروض و ملی کردن 
بانک ها و مهمترین شرکت ها و گذاشتن آنها 
تحت رهبری و کنترل دموکراتیک کارگری. 
یک چنین برنامه و سیاستی بایسته است که 
با یک نگاه انترناسیونالیستی مبنی بر پیوند 
مبارزه  با  پرتغالی  کارگران  مبارزه   دادن 
جهان  و  اروپا  کشورهای  سایر  کارگران 

تکمیل و کامل گردد.

بر اساس درک ما هیچ راه حل”واقعی” دیگری 
برای فائق آمدن بر مشکالت تلنبارشده طبقه 
نیست. در  پرتغال موجود  کارگر و جوانان 
طول مبارزات تلخ کنونی و تجربیات حاصل 
ذخیره  آینده  های  سال  و  ها  ماه  در  آنها  از 
ی انباشته شده ای از کارگران و جوانان به 
مشکل  که  رسید  خواهند  محتوم  نتیجه  این 
داری  سرمایه  سیستم  خود  بنیادی  و  اصلی 
است. آنچه مورد درخواست است اینکه یک 
که  گردد  ایجاد  مارکیسیتی  گرایش)ترند( 
ریشه در سازمانهای کارگری داشته باشد که 
آلترناتیو  تودههای وسیع جمعیت را به یک 
روشن عمومی دعوت کند  و که در نهایت  
توده  انسانی  غریزی  نیازهای  برآوردن  به 
امکان  آنها  به  و  داده  جواب  فرودست  های 
بیان کنکرت خواسته ها و به کرسی نشاندن 
را  قرون  شده  سرکوب  آرزوهای  و  امیال 

بدهد.

جهان پر از تالطم 
و ضرورت جسارت 

تاریخی
یونس پارسا بناب

بی  امنی،  بی  بیکاری،  گسترش  و  رشد   _
خانمانی، اشتعال جنگ های گوناگون مرئی 
کشورهای  در  آمریکا  ساخت  نامرئی  و 
موقعیت  ریزش  و  فرود  پیرامونی،  بویژه 
امواج  باالخره عروج  آمریکا و  هژمونیکی 
خروشان بیداری، آگاهی و رهائی از ”بهار 
عربی” در قاره های آسیا و آفریقا تا تسخیر 
در  ها  کاخ  دیگر  و  ها  استریت  وال  فتح  و 
قاره های آمریکا و اروپا و … که جملگی 
منبعث از بحران عمیق ساختاری نظام جهانی 
سرمایه است، امر بی باکی اجتماعی و توسل 
به جسارت سیاسی بین چالشگران ضد نظام 
)در رأس آنها چپ های رادیکال( را به یک 
این  است.  کرده  تبدیل  تاریخی  ضرورت 
حکم بی باکی و جسارت اجتماعی _ سیاسی 
باید در خدمت فورمول بندی، شکلگیری و 
جهت  در  جدید  سیاسی  آلترناتیو  یک  ایجاد 

جایگزینی نظام موجود باشد.

     در این نوشتار بعد از بررسی وضع حاکم 
به چند و چون ابعاد و مولفه های گوناگون 
بی باکی و جسارت که به یک امر الزم و 
رادیکال  چپ  تاریخی  زندگی  در  ضروری 
)کمونیست ها و سوسیالیست ها( تبدیل گشته 

است’ میپردازیم.

وضع نظام حاکم

     ۱ _ سرمایه داری معاصر که یک نظام 
غالب جهانی است سرمایه داری انحصارات 
است.  شده  تر”  ”عمومی  های(  )مونوپولی 
منظور از عمومی تر شدن این است که این 
انحصارات بر خالف گذشته های نه چندان 
دور دیگر ”جزایری” در دریائی از کمپانی 
جملگی  بلکه  نیستند  مختار  خود  نسبتا  های 
در هم ادغام و ممزوج گشته و در درون یک 
”واحد کل” )بازار جهانی( عمل می کنند. در 
نتیجه این مونوپولی ها امروز کامال و بطور 
تحت  را  تولیدی  های  سیستم  تمام  تنگاتنگ 
کنترل خود قرار داده اند. تمام کارگاه های 
کوچک و بزرگ و حتی شرکت های بزرگ 
اولیگوپولی نیستند( در درون شبکه ی  )که 
کنترل  که از سوی مونوپولی ها تعبیه گشته 

علیه نئولیبرالیسم
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اند، قرار دارند. درجه ی خود مختاری این 
بقدری کاهش  کمپانی ها و عرضه کنندگان 
یافته که آنها عمال به مقاطعه کاران وابسته 
به مونوپولی ها تبدیل شده اند. روند عمومی 
تر شدن که به قوت خود باقی است از تبعات 
فاز جدید تمرکز بیشتر سرمایه در کشورهای 
و  اروپا  اتحادیه   ، )آمریکا  نظام  ”سه سره” 
جهانی  جدید  فاز  اول  دهه ی  دو  در  ژاپن( 
شدن )گسترش ”بازار آزاد” نئولیبرالیسم( می 
باشد. امروز این انحصارات  عمومی تر شده 
بر اقتصاد جهان تسلط کامل داشته و خواسته 
بر  ”گلوبالیزاسیون”  نام  تحت  را  خود  های 
تمام امور تولیدی )کلیه جهان منهای شرکای 
این  اعمال می سازند.  امپریالیسم سه سره( 
ترکیب  در  جدید  فاز  از  غیر  چیزی  وضع 

بندی شکل و شمایل امپریالیسم نیست. 

     ۲_ سرمایه داری انحصارات عمومی تر 
و جهانی تر شده نظمی است که به وسیله ی آن 
اصل انحصار رانتی بر کلیت ارزش اضافی 
)سود( را )که سرمایه از طریق استثمار از 
تامین  انحصارات   برای  میکند(  اتخاذ  کار 
در  انحصارات  این  که  آنجا  تا  سازد.  می 
مناطق پیرامونی نظام )۸۰ در صد کل کره 
ی خاکی( عمل میکنند، انحصار رانتی همان 
روند  ی  نتیجه  در  است.  رانتی  امپریالیسم 
در  را  داری  که سرمایه  انباشت سرمایه _ 
تمام شکل های پی در پی تاریخی خود تعریف 
میکند _ از ازدیاد رانت خواری انحصاری 
/ امپریالیستی نشات میگیرد. این تغییر  در 
مرکز جاذبه ی انباشت سرمایه منبع تمرکز 
مدام بیش از پیش در آمد و ثروت در دست 
انحصارات ”یک در صدیها” از یک سو و 
محروم سازی و فقر زائی ۹۹″ در صدیها” 
)توده های کار و زحمت، تهیدستان و بخش 
بزرگی از اقشار ”طبقه ی متوسط” متعلق به 
و  کوچک  های  کارگاه  صاحبان  و  اصناف 

بزرگ و …( از سوی دیگر می باشد. 

به  مداوم  برابری در رشد  نا  این   _۳      
نوبه ی خود شرایط را برای مالی تر شدن 
امروز پروسه  اقتصادی مهیا میسازد.  نظام 
ی مالی تر شدن سرمایه ی انحصاری )که 
باز  گشته(  تر  جهانی  و  تر  عمومی  نقدا 
تولیدی روند انباشت را در کنترل سی بانک 
کالن کشورهای سه سره نظام جهانی قرار 
که  فضاهائی  در  ها  بانک  این  است.  داده 
میشوند  نامیده  ”بازارها”  تعبیر  حسن  برای 
استراتژیهای کنترل و تسلط خود بر صحنه 
ی اقتصادی را تعبیه و تنظیم میسازند. این 
انحصاری  داری  )سرمایه  اقتصادی  نظام 
تر شده(  مالی  و  تر”  ، جهانی  تر  ”عمومی 
دارد  ما  چشمان  مقابل  در  امروز  که  است 
این نظام که قادر به حل  از درون میترکد. 
نمیتواند  نیست دیگر  تضادهای درونی خود 
به زندگی زالو وار خود ادامه دهد مگر اینکه 

جهان را بسوی بربریت سوق دهد.

                    نظم حاکم در بحران عمیق

۱ _ بحرانی که این نظام با آن روبرو است 
تشدید  است  نظام  خود  ”موفقیت”  از  منبعث 
پروسه ی مدام و الینقطع انباشت در فاز فعلی 
ثروتمندتر  به  که  انحصاری  داری  سرمایه 
شدن بی سابقه ی ”یک در صدیها” )صاحبان 
فرمانبر  های  اولیگارشی  و  ها  مونوپولی 
فقرتر  و  تر سازی  افزایش محروم  و  آنان( 
زائی” ۹۹ در صدیها” )کارگران، دهقانان، 
و  شهرها  تهیدستان  دیگر  و  نشینان  زاغه 
وجود  به  شرایطی  گشته  منجر  روستاها( 
”اقتضای  )که  انباشت  امر  آن  در  که  آورد 
است(  سرمایه  هستی”  ”جوهر  و  طبیعت” 
انسان  است.  رسیده  ”اشباع”  ی  مرحله  به 
را  طبیعت  خود  باالخره  و  طبیعی  منابع  و 
میشود دائما و روزانه به طرق و نحوه های 
واقع  در  داد.  قرار  استثمار  مورد  گوناگون 
انباشت  امکان  استثمار کار و طبیعت  بدون 
سرمایه ی خصوصی )سود و افزایش ثروت 
و قدرت( نمی تواند وجود داشته باشد. ولی 
امروز هم انسان و هم طبیعت در مقابل این 
استثمار به مقاومت روی آورده اند و عرصه 
را بر سرمایه داران یک در صدی تنگ و 

تنگ تر ساخته اند.

     در تحت این شرایط سرمایه انحصاری 
علیه  را  جانبه  همه  جنگ  یک  آشکارا 
کارگران و خلق های جهان اعالم کرده است. 
صاحبان ثروت و قدرت )”یک در صدیها”( 
دادن  نشینی،  عقب  به  تمایلی  کوچکترین 
امتیاز و یا مماشات و مصالحه در مقابل” ۹۹ 
در صدیها” که به مقاومت و مبارزه برخاسته 

اند، نشان نمیدهند.

     ۲_ روزگارانی در گذشته )مثل دوره 
های سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۷۵(، تالش برای 
به  کار  بین سرمایه  اجتماعی”  ”مصالحه ی 
عنوان یک استراتژی و انتخاب در سایه ی 
حضور سوسیالیسم واقعا موجود، جنبش های 
رهائی بخش ملی و جنبش های کارگری در 
ممکن  و  میتوانست عملی  آتالنتیک  اروپای 
باشد. ولی دوره ی تاریخی کنونی به روشنی 
با روزگاران گذشته تفاوت اساسی دارد. در 
تالقی های کنونی بین سرمایه ی انحصاری 
حاکم  های  مونوپولی  خلقها  و  کارگران  و 
بر دولت ها، کارگران و خلقها را نه برای 
”مصالحه ی تاریخی و اجتماعی” بلکه برای 
تسلیم بی قید و شرط در مقابل سرمایه داری 
شرایط  این  در  میکنند.  دعوت  انحصاری 
و  مقاومت  دفاعی  جاری  های  استراتژی 
مبارزه از سوی چالشگران ضد نظام )منجمله 
حاضر  حال  در  رادیکال(  چپ  نیروهای 
روبرو  شکست  با  نهایتا  و  نداشته  کارائی 

خواهند شد. در مقابل جنگی که انحصارات 
حاکم علیه کارگران و توده های خلق اعالم 
کرده اند تنها راه رهائی ایجاد اردوی برزگ 
و سرتاسری کار و زحمت همراه با خلقهای 
بخش پیرامونی نظام علیه ”یک در صدیها” 
است. شرایط حاکم و بحران عظیم جهانی که 
نظام با آن دست به گریبان است این حکم را 

به یک ضرورت تاریخی تبدیل کرده است.

     ۳_ امروز نظام جهانی سرمایه به بن بست 
این نظام  و به آخر عمر خود رسیده است. 
به خاطر ”اشباع” در امر انباشت دیگر مثل 
گذشته های تاریخی خود نمی تواند به مسائل 
آورد  بوجود می  و مشکالتی که در جامعه 
ارائه  موقتی  حتی  های  راه حل  و  ها  پاسخ 
این  از  را  خود  اینکه  برای  نتیجه  در  دهد. 
بحران عمیق عبور دهد علیه نیروهای کار 
)کشورهای  در کشورهای خودی  و زحمت 
علیه  و  سو  یک  از  شمال(   = مرکز  مسلط 
)کشورهای  خودی  غیر  کشورهای  خلقهای 
اعالم  دیگر  سوی  از  جنوب(   = پیرامونی 
جنگ کرده است. چالشگران ضد نظام باید 
توجه کنند که راه حل ها و بدیل های صد و 
اندی سال گذشته که ممکن بود بتوانند تحت 
شرایطی سرمایه داری انحصاری را به عقب 
کارگران  به  امتیازات  دادن  حتی  و  نشینی 
کشورهای خودی و خلقهای کشورهای غیر 
کارائی  عمدتا  امروز  سازند  وادار  خودی 
خود را از دست داده و عمال ”بی ربط” و 
”نامربوط” گشته اند. علت اینکه نگارنده به 
این امر تاکید می ورزد این است که هنوز 
نظام  چالشگران ضد  از  توجهی  قابل  بخش 
در  که  ها(  مارکسیست  از  بخشی  )منجمله 
بیدادگریها  علیه  ها  آن  پایداری  و  صمیمیت 
واقعا موجود  داری  نظام سرمایه  جنایات  و 
نمی توان شک کرد، معتقدند که می توان با 
تکرار و احیای راه حل ها و الگوهای صد 
سال گذشته )قرن بیستم( دوباره نظام را به 
عقب نشینی و پذیرش ”مصالحه ی تاریخی” 
و حتی دادن امتیاز وادار ساخت. واقعیت این 
است که اندیشه ی تکرار و احیای راه حل ها 
و الگوهای بدیل رایج در قرن بیستم _ اعمال 

مقررات و تنظیمات دولتی بر بازار

)Market Regulation(,

های  دولت  دوباری  استقرار  به  بازگشت 
سبک  به  دموکراسی  سوسیال   _ رفاهی 
کشورهای اروپای غربی )در دهه های ۱۹۵۰ 
پوپولیستی   های  دولت  استقرار   ،)۱۹۶۰ و 
 _۱۹۷۵( باندونگ”  ”عهد  بخش  رهائی   _
۱۹۵۵( و باالخره بازگشت و احیای سوتیسم 
بیستم( _  )سوسیالیسم های موجود در قرن 
که  هستند  نوستالژیهایی  از  منبعث  جملگی 
چالشگران ضد  از  بخش  این  گریبان  هنوز 
باز  اینکه  تصور  ولی  اند.  گرفته  را  نظام 
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هم امکان دارد که سرمایه داری انحصاری 
مالی تر، میلیتاریزه تر، جهانی تر و عمومی 
تر شده ی دهه ی دوم قرن بیست و یکم را به 
عقب رانده و آن را دوباره به شکل و شمایل 
سالهای ۱۹۵۰_ ۱۹۴۵ در آورد چیزی غیر 
از یک ”آرزوی باطل” بر مبنای اندیشه های 
این  به  هیچوقت  تاریخ  نیست.  نوستالژیکی 
نوع تکرارها و بازگشت ها تن در نمیدهد. 
که  آنطور  داری  سرمایه  ”هیوالی”  با  باید 
امروز ”واقعا موجود” است و عمل میکند، 
روبرو گشته و او و نهادهایش را جسورانه 

به چالش جدی طلبید.

از  توجهی  قابل  جمع  اینکه  با   _  ۴      
چالشگران و فوروم های جهانی و منطقه ایی 
به این نوع بدیل ها و الگوها دلبستگی دارند 
ولی به نظر این نگارنده نظام جهانی سرمایه 
انحصاری  داری  سرمایه  کنونی  فاز  در 
کوچکترین هراسی از حامیان و معتقدین این 
راه حل ها و الگوها که به آنها اشاره گشت، 
ندارند و رأس آن آمریکا هم به طور مرئی 
علیه  مخفی  و  نامرئی  طور  به  هم  علنی  و 
کارگران و خلقهای جهان اعالم جنگ کرده 
چالشگران ضد  شرایط  این  تحت  در  است. 
و  ها  )کمونیست  رادیکال  چپ  بویژه  نظام 

سوسیالیست ها( چه باید بکنند؟

گسست به موازات جهانی زدائی

    ۱ _ دو لبه ی تیز تالطم بی نظیری که 
_یعنی  است   روبرو  آن  با  بشریت  امروز 
از یک سو و  بحران عمیق ساختاری نظام 
عروج امواج خروشان بیداری و رهائی در 
سراسر جهان علیه نظام از سوی دیگر _ به 
ما چالشگران ضد نظام یک فرصت تاریخی 
متوسل  پیش  از  بیش  که  میدهد  نظیری  بی 
به جسارت اجتماعی _ تاریخی خود گردیم. 
اوضاع از ما طلب می کند که بی باک تر از 
گذشته هر جا که هستیم دست به فرمولبندی 
که  بزنیم  رادیکالی  های  بدیل  و  استراتژیها 
قادر باشند توده های عظیمی از کارگران و 
خلقهای ستمدیده را برای رویاروئی تهاجمی 
آماده  و  متحد  نظام  جنگی  استراتژی  علیه 
جوامع  در  چپ  رادیکال  نیروهای  سازند. 
مرکز مسلط بویژه در کشورهای امپریالیستی 
”سه سره” باید با جسارت بیش از پیش در 
جهت ایجاد یک قطب )اردوی( اجتماعی از 
کارگران و متحدین طبیعی آن )کشاورزان، 
اقشار مختلف ”طبقه ی متوسط” ، تهیدستان 
فقر و … ( تالش  فقر و زیر خط  در خط 
خلع  برای  باید  اجتماعی  اردوی  این  کنند. 
طوالنی  ی  مبارزه  به  نظام  هیوالی  سالح 
به  فراگیر  سیاسی   _ اجتماعی  متهورانه  و 
در  انحصارات  کردن  ملی  و  اجتماعی  نفع 
کشورهای مسلط مرکز )بویژه در کشورهای 
امپریالیستی سه سره( دست بزند. اجتماعی 

و ملی کردن انحصارات باید همراه با مبارزه 
اقتصاد  جهانی  مدیریت  زدائی  مالی  برای 
بی  مبارزه  و  استریت(  وال  بدون  )جهانی 
باکانه برای جهانی زدائی )تضعیف و خنثی 
به  سرمایه(  گلوبالیزاسیون  پروسه   ساختن 

پیش رود.

۲ _ برای نیروهای چپ انقالبی در جوامع 
اولین  ی  مرحله  در  )جنوب(  پیرامونی 
بیش  شهامت  با  که  است  ضروری  مبارزه 
خود  نوستالژیکی  های  اندیشه  از  پیش  از 
به  متعلق  نیروهای  کلیه  و  برداشته  دست 
اقشار  دهقانان،  )کارگران،  یی  توده  طبقات 
مختلف خرده بورژوازی در حال پرولتریزه 
شهر  تهیدستان  دیگر  و  نشینان  زاغه  شده، 
و روستا( را در درون یک اردوی بزرگ 
اجتماعی و سیاسی برای مبارزه علیه رژیم 
های کمپرادور همراه و به موازات مبارزه 
جهانی  نظام  محور  از  گسست  جهت  در 

سرمایه، بسیج و مسلح سازند.

رادیکال   چالشگران چپ  تالش  مسیر       
کشورهای  در  صدیها”  در   ۹۹ بسیج”   در 
که   ( ها  مونوپولی  صاحبان  علیه  مرکز 
در  را  امپریالیسیم سه سره  های  اولیگارش 
کنترل خود قرار داده اند( زمانی با موفقیت 
باکانه  بی  چالشگران  این  که  میگردد  روبر 
خود  مبارزاتی  ساز  تاریخ  ی  جنبه  و  بعد 
تاریخ  بعد  و  جنبه  با  را  زدائی(  )جهانی 
رادیکال  چپ  چالشگران  مبارزاتی  ساز 
سرنوشت  تعیین  )حق  پیرامونی  کشورهای 
در جهت گسست کامل از محور نظام( در هم 
تنیده و ادغام سازند. با ادغام و در هم تنیده 
شدن این دو بعد مبارزاتی )جهانی زدائی در 
مرکز و گسست در بخش پیرامونی( بشریت 
وارد مرحله یی از تاریخ خود میگردد که در 
آن ”چپ گلوبال” در یک صف متحد ”یک 
چالش  به  جهانی  سطح  در  را  صدیها”  در 

سرنگون سازانه ی جدی طلب میکند.

۳ _ نگارنده بطور قاطع بر این عقیده است 
کشورهای  در  بهتر”  ”جهانی  استقرار  که 
مرکز اگر در روزگاران گذشته بدون شرکت 
پیرامونی  کشورهای  مردمان  درگیری  و 
و  شیفت  خاطر  به  امروز  داشت  امکان 
توزیع  و  بندی  ترکیب  در  عظیم  دگردیسی 
دموگرافیکی جمعیت ۷ میلیارد نفری جهان 
بطور قطع به یک امر نا ممکن و غیر قابل 
دیگر  عبارت  به  است.  گشته  تبدیل  حصول 
گوناگون  و  متعدد  های  گسست  وقوع  بدون 
توسط کشورهای پیرامونی از بدنه ی نظام 
جهانی سرمایه امکان پیروزی جهانی زدائی 
در  جوامع  حرکت  و  مرکز  کشورهای  در 
آن بخش از نظام به سوی استقرار” جهانی 
بهتر” نا ممکن و بسختی مشکل بوده و حتی 
با  و  بوده  گذر  زود  پیروزی  صورت  در 

شکست روبرو خواهد گشت.

از  پدیده ی گسست  پیشینه ی بررسی   _ ۴
نظام جهانی سرمایه و بحث و تفحص درباره 
ی ویژگی و مولفه های آن حداقل به نود سال 
چندین  گسست  عمل  که  زیرا  میرسد.  پیش 
بار از سوی طبقات زحمتکش و ملل ستمدیده 
)عصر  بیستم  قرن  تاریخ  در  موفقیت  با 
سرمایه داری امپریالیستی انحصاری( اتفاق 
نیمه  روسیه  در   ۱۹۱۷ اکتبر  انقالب  افتاد. 
پیرامونی  چین   ۱۹۴ انقالب۹  و  پیرامونی 
نظام  از محور  نمایان  و  بزرگ  دو گسست 
بودند که کارائی  )امپریالیم(  سرمایه جهانی 
در  متعدد  های  گسست  در  عظیمی  تاثیر  و 
باندونگ”   ”عهد  در  پیرامونی  کشورهای 

)۱۹۷۵ _ ۱۹۵۵( به جا گذاشتند.

     بخشی از چالشگران ضد نظام و حتی 
تعدادی از چپ های رادیکال بر این باورند 
که امر گسست یک نوع انزوای اوتارکیکی 
که  صورتی  در  است.  گری(  کفائی  )خود 
را  پیرامونی  های  دولت   _ ملت  گسست، 
در مسیر ساختمان استقالل و حاکمیت قرار 
داده و آن ها را با اتکا به نیروهای داخلی و 
اتخاذ سیاست های خارجی ضد کمپرادور به 
متحدین چالشگران ضد نظام در کشورهای 
مرکز که به طور جدی خواهان امر ”جهانی 
و  انگاشت  میسازد.  تبدیل  هستند،  زدائی” 
پراتیک گسست را میتوان در پرتو توضیح 
دو نکته ی مهم زیرین بهتر و بیشتر درک 

کرد.

     _ یکم اینکه مبارزه علیه گلوبالیزاسیون 
)جنبش جهانی زدائی( که امروز به سرعت 
در سراسر جهان رشد و گسترش می یابد به 
هیچ عنوان مبارزه علیه اندیشه جهانی شدن 
اجتماعی )که از هزاران سال پیش تا کنون 
جهان  مختلف  مناطق  در  ها  انسان  آرزوی 
بوده( نیست. بلکه نوک تیز مبارزه در این 
زیرا  است.  سرمایه  شدن  جهانی  علیه  نبرد 
در حالی که حرکت سرمایه در سطح جهان 
های  رژیم  است،  فرامرزی  و  باز  و  آزاد 
صعب  به  مرز  بیشماری  تعداد  اولیگارشی 
العبوری ”دیوار چین” در مقابل حرکت کار 

و زحمت در سطح جهانی بر پا کرده اند.

کشورهای  در  گسست  عمل  اینکه  دوم   _
ضد  مبارزات  مکمل  واقع  در  پیرامونی 
در  زدائی(  جهانی  )جنبش  گلوبالیزاسیونی 
دیگر  عبارت  به  است.  مرکز  کشورهای 
گسست و جهانی زدائی بدون ادغام و وحدت 
نمی توانند حاکمیت سرمایه را در دراز مدت 
نابود سازند. در نبود گسست و رهائی، نظام 
سرمایه با ادامه ی استثمار و تاراج توده های 
مردم و منابع طبیعی کشورهای پیرامونی می 
تواند با اعالم جنگ )جنگ های اجتماعی( 
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کشورهای  زحمتکشان  دیگر  و  کارگران 
مبارزاتشان  در  را  مرکز(  )مسلط  خودی 

برای جهانی زدائی ناکام سازد.

سرد”  ”جنگ  ی  دوره  در  امپریالیسم   _۵
مقاومت”  ستون  ”سه  ضربات  زیر  در 
)سووتیسم، جنبش های رهائی بخش ملی و 
مجبور  غربی(  اروپای  در  کارگری  جنبش 
گشت )و قادر بود( که دست به عقب نشینی 
زده و حتی امتیازاتی به طبقه ی کارگر در 
کشورهای خودی و به مردم کشورهای در 
بند پیرامونی )مثل پذیرش استعمار زدائی در 

آفریقا( تفویض کند. 

     اما امپریالیسم عصر حاضر )امپریالیسم 
”دسته جمعی” سه سره( نه می خواهد و نه از 
نظر تاریخی قادر است حتی به طور موقتی 
مسائلی را که در سطح جهان بوجود آورده، 
حل و فصل کند. در نتیجه نظام جهانی سرمایه 
که به دوره فرتوتی و بی ربطی خود رسیده 
با اعالم جنگ و گسترش ”جهالت زور” از 
یک سو و مالی تر، عمومی تر، جهانی تر و 
پنجگانه”  ”انحصارات  تر ساختن  میلیتاریزه 
از سوی دیگر می خواهد به زندگی زالووار 
خود مثل ”ضحاک مار دوش” ، ادامه دهد. 
این انحصارات در کنترل کامل پنج حیطه ی 

حیاتی زیرین هستند:

    _تکنولژی

    _دسترسی به منبع طبیعی کره ی خاکی

در  پولی  و  مالی  سیستم  جهانی  _ادغام     
سطح جهان

   _سیستم های ارتباطی و اطالعاتی

   _تسلیحات کشتار دسته جمعی

و  موثرترین  امروز  نیز  نگارنده  بنظراین 
کشورهای  در  گسست  شکل  ترین  اصیل 
جنوب همانا به چالش طلبیدن این ”انحصارات 
پنجگانه” هستند که بدنه ی امپریالیسم معاصر 
کنونی را تشکیل میدهند. در دهه های قرن 
بیستم بعضی از دولتمردان کشورهای جهان 
بر این تصور باطل بودند که احتماال میتوانند 
شدن  جهانی  تشدید  چهارچوب  داخل  در 
به عنوان  به گسست گشته و  سرمایه موفق 
صحنه  در  برابر”  داران  سرمایه  ”شرکای 
یا حداقل منطقه یی و قاره یی  ی جهانی و 
این تصور باطل که یک  پیدا کنند.  حضور 
کلوب  عروج  با  نبود  بیش  بزرگی  توهم 
کشورهای جی ۲۰ )داووس( در دهه ی اول 

قرن بیست و یکم برمال و نمایان گشت.

درونی  انفجار  ی  بحبوحه  در  امروز   _  ۶
گسترش  و  جهانی  داری  سرمایه  درون  در 

این  از  بحران های مزمن و فراگیر منبعث 
خروشان  امواج  عروج  شاهد  ما  انفجار 
بیداری و رهائی در سراسر جهان به نفع )(

گسست

)delinking(

نیروهای چالشگر  به عبارت دیگر،  هستیم. 
زدائی  جهانی  طرفدار  )نیروهای  نظام  ضد 
این اواخر  تا  و گسست از محور نظام( که 
خود”  حفظ  و  ”بقاء  و  ”دفاعی”  موضع  در 
بودند به سرعت رادیکالیزه گشته و بی باکانه 
”تهاجم” و ”اشغال و تسخیر”  به ”تعرض”، 

دست زده اند.

ی  پروسه  انفعاالت  و  فعل  بررسی       
رادیکالیزاسیون در کشورهای پیرامونی سه 
قاره )از کشورهای عضو ”سازمان آلبا” در 
عربی”  ”بهار  کشورهای  تا  التین  آمریکای 
که  میدهد  نشان  بخوبی  آفریقا(  و  آسیا  در 
چالشگران اصلی این گسست بزرگ در این 
دارای سه هدف مکمل و  ”مناطق طوفانی” 

متصل بهم هستند:

)اتخاذ  جامعه  ساختن  دموکراتیزه   _ یک    
آزادی های دموکراتیک و شرکت توده های 

مردم در تصمیم گیری ها( 

  دو _ توسعه ی اجتماعی بر اساس پیشبرد 
به  )و  از  منبعث  اجتماعی  عدالت  امر 

موازات( اصل دموکراتیزاسیون جامعه

امپریالیستی در  اتخاذ مواضع ضد    سه _ 
پروسه ی گسست از نظام جهانی )کسب و 
تأمین حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملی(.

نه  بعدی  این هدف سه  به کسب  تعهد       
اقتصادی  نوظهور  کشورهای  در  فقط  تنها 
)هندوستان، برزیل و … ( بلکه در جوامع 
گذاشته”  کنار  ”به  و  ”درمانده”  ”متروک” 
اساسا  دارد.  امکان  نیز  گلوبال”  ”جنوب  ی 
اکثریت عظیمی از کشورهای پیرامونی در 
آغاز  با   ۱۹۸۰ ی  دهه  در  قاره(  )سه  بند 
فاز فعلی جهانی شدن )گسترش ”بازار آزاد” 
و  بار  فالکت  آمدهای  پی  با  نئولیبرالیسم( 
اقتصادی”  ساختاری  ”تعدیل  خانمانسوز 
روبرو گشته و منابع عظیم طبیعی و انسانی 
تاراج  به  پنجگانه”  ”انحصارات  توسط  آنها 
در  امروز  کشورها  این  مردمان  رفتند. 
بحبوحه بر مال گشتن بحران عمیق ساختاری 
مثل  ها  بعضی  در  اند.  خاسته  بپا  نظام  کل 
پیروزی  به  مردم  ”آلبا”  عضو  کشورهای 
هائی دست یافته اند و در بعضی از کشورها 
به  هنوز  و …  نیجریه  تونس،  مصر،  مثل 

پیروزی نرسیده اند.

تاریخ معاصر جهان  از  برهه  این  ۷ _ در 
روبرو  عمیق  بحران  با  جهانی  نظام  که 
از مردم چه در  توده های عظیمی  گشته و 
کشورهای مسلط مرکز و چه در کشورهای 
در بند پیرامونی بپا خاسته و خواهان جهانی 
زدائی و گسست هستند وظیفه ی چپ های 
نشان  جسارت  و  شهامت  که  است  رادیکال 
داده و بی باکانه بعد از خانه تکانی در درون 
خود و ”ادغام تنوع” ها بر اساس سه اصل 
عدالت  )دموکراتیزاسیون،  گسست  هدفمند 
حق  و  حاکمیت  کسب  ی  پایه  بر  اجتماعی 
اردوی  ایجاد یک  به  ملی(  تعیین سرنوشت 
علیه  در صدیها(   ۹۹( ”ندارها”  از  بزرگی 
 ( ”مدارها”  به  متعلق  پنجگانه  انحصارات 

”یک در صدیها” ( دست بزنند.

     بدون تردید مدت ها طول خواهد کشید 
که چپ رادیکال موفق به ایجاد این اردوی 
پیروزی  امر  ولی  گردد.  ساز  سرنگون 
به  منوط  )اردو( صرفا  قطب  این  ایجاد  در 
چالشگران ضد  که  است  تهوری  و  شهامت 
نظام بویژه چپ های رادیکال از خود نشان 
دهند. به عبارت دیگر بسته به این امر است 
که این نیروها خود را از ”انزوای دفاعی” 
و اندیشه ی ”حفظ و بقای خود” رها ساخته 
و موضع ”تعرضی” و ”تهاجمی” اتخاذ کنند. 
افتد که چپ  اتفاق می  این ”معجزه” زمانی 
جسارت  عمل  به  دست  باکانه  بی  رادیکال 

تاریخی که بالقوه صاحب آن است، بزند.

جمع بندیها و نتیجه گیری

راه یک  در سر  بشریت  امروز   _ ۱      
گذرگاه پر اهمیت تاریخی قرار گرفته است. 
و  ها  مشروعیت  تمام  تقریبا  داری  سرمایه 
”هژمونی فرهنگی” را که احتماال در گذشته 
دست  از  داشته،  مردم  اقشار  از  بخشی  بین 
داده است. تنها مشروعیتی که سرمایه داری 
به  این است که شرایط را برای گذار  دارد 
این  رو  بهر  است.  کرده  آماده  سوسیالیسم 
نظام امروز به دوره ی بی ربطی و فرتوتی 
خود رسیده و در بستر ”موت” افتاده است. 
شود  قادر  اگر  موجود  واقعا  داری  سرمایه 
با ادامه ی انباشت سود و ثروت )که به حد 
”اشباع” رسیده( به زندگی ضحاک وار )زالو 
وار( خود ادامه دهد جهان و بشریت را به 

سوی بربریت سوق خواهد داد.

عمیق  بحران  گسترش  پرتو  در   _  ۲      
و  قدرت  صاحبان  گریبان  که  ساختاری 
ثروت )یک در صدیها( را گرفته، اوضاع 
رو به رشد حکم میکند که کارگران، خلقها 
های  چپ  )بویژه  نظام  ضد  چالشگران  و 
رادیکال( موضع تعرضی و تهاجمی علیه این 
نظام در ”بستر مرگ افتاده” اتخاذ کنند. زیرا 
انباشت به فقر زائی  باز تولید  که الزمه ی 
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و محروم سازی بیش از پیش کارگران در 
کشورهای مسلط مرکز و خلقهای کشورهای 

در بند پیرامونی دامن خواهد زد.

     ۳ _ امروز توده های وسیعی از مردم 
در سراسر جهان از شهرهای متعدد آمریکا، 
میانه،  خاور  روستاهای  و  شهرها  تا  اروپا 
ها  با خیزش  التین  آمریکای  و  آسیا  آفریقا، 
حکم  این  به  تسخیر  و  فتح  و  ها  شورش  و 
با  و  باکانه  بی  و  داده  مثبت  تاریخی جواب 
چالشگران  ولی  اند.  خاسته  پا  به  شهامت 
سرنگون ساز )منجمله نیروهای چپ رادیکال 
= کمونیست ها و سوسیالیست ها( نتوانسته 
اند خود را از نوستالژیهای گذشته و اندیشه 
با  های ”انزوا طلبانه” دفاعی رها ساخته و 
جسارت تاریخی و شهامت اخالقی که بالقوه 
بی  موضع  یک  اتخاذ  سوی  به  هستند  دارا 
باکانه ی تعرضی و تهاجمی )که الزمه اش 
و  کار  نیروهای  از  عظیم  اردوی  ساختمان 
زحمت و خلقهای کشورهای در بند پیرامونی 
رادیکال  های  چپ  آیا  روند.  پیش  است(به 
تاریخی  جسارت  نمایش  با  که  خواهند  نمی 
خود و شرکت فعال در ”بهار” کشورهای سه 
قاره به آمدن هر چه زودتر ”پائیز” سرمایه 
امپریالیستی  سره  سه  کشورهای  در  داری 

جامه ی عمل بپوشانند؟

منبع و مآخذ

۱ _ امی یا باغچی

)Bagchi(

دانشگاه  ,انتشارات  خطرناک”  های  ”گذرگاه 
آکسفورد، ۲۰۰۶

لیبرالیسم”,  سقوط  و  ”عروج  امین،  سمیر   _  ۲
در مجله ی ”مانثلی ریویو” سال ۶۳، شماره ۸ 

)ژانویه ۲۰۱۲ (.

۳ _ امانوئل والرشتاین

)Wallerstein(

 ،  ″۱۹۱۴ تا   ۱۷۸۹ از  کنونی  جهانی  ”نظام 
برکلی، ۲۰۱۱، جلد ششم.

 ۴ _ مایک دیوس

)Davis(

”بهار در تالقی با زمستان” در مجله ی ”نیولفت 
ریویو” شماره ۷۲ )نوامبر- دسامبر ۲۰۱۱(.

۵ _ سمیر امین، ”انفجار در درون سرمایه داری 
معاصر” در سایت ”گلوبال ریسرچ” دسامبر ۳۰ 

سال ۲۰۱۱٫ 

 

» پرولتاریا و حزب کمونیست «

جهان در آتش خشم توده هائی که کمرهایشان 
زیر بار فقر و بندگی خم شده است می سوزد. 
کجایند آنان که می گفتند دیگر دوره انقالبات 
پیشانیشان  بر  شرم  عرق  آیا  آمده؟  سر  به 
با  امپریالیستی  جهان  بحران  است؟  ننشسته 
ناگزیزی خاص خود آتش بیار معرکه انقالب 
گشته است. دیگر آتش شورش به خانه های 
امن دول معظم کشیده شده است. کجایند آن 
عرق  آیا  غربی؟  دمکراسی  داران  طرف 
شرم بر پیشانیشان ننشسته است؟ ولی هیهات 
تا  در جهانی که جنبش بی چیزان می رود 
انقالبی  آن را دگرگون کند، جای یک بدیل 
خالی است. جای یک ستاد فرماندهی انقالبی 
واقعی که بتواند تومار نظام سرمایه داری را 

در هم پیچد خالی است.

شورشها و انقالبات یکی پس از دیگری سر 
بریده می شوند و از آنها پیکری مسخ شده 
بر جای می  است  قدیم  نظم  تداوم همان  که 
می  دیگر  دیکتاتور  بجای  دیکتاتوری  ماند. 
هایشان  به خانه  هارا سرخورده  توده  تا  آید 
جامعه  در  نهفته  تضادهای  ولی  برگرداند. 
سادگی  به  بشود  که  است  آن  از  تر  عمیق 
نبوِد  بر روی آن سرپوش گذاشت اگر چه  
برای  کاررا  این  انقالبی  ناتیو  آلتر  یک 
کجاست  است.  کرده  تر  سهل  امپریالیستها 
انتر  سرود  ها  جبهه  در  تا  سرخ  ارتش  آن 
ناسیونال را بخواند؟ آیا کسی نیست تا تفنگ 

های بر زمین افتاده را بر دارد؟

کافی است نگاهی کوتاه به لیبی بیاندازیم، تا 
ببینیم که خون آشام ترین دستگاههای جنگی 
و امنیتی به یکباره برای ” آزاد سازی” مردم 
هوائی  نیروی  آمدند.  میدان  به  لیبی  محروم 
دیکتاتور  مواضع  بمباران  به  ناتوشروع 
لیبی به نفع ” انقالبیون” نمود و در کنار آن 
صدهاغیر نظامی را کشتند. کسانی که سالها 
با حکومت معمر قذافی در سرکوب وشکنجه 
یکباره در جایگاه  به  داشتند  مردم همکاری 
سناریوی  این  گرفتند.  قرار  انقالب  رهبری 
قدیمی  طرفند  این  قدیمی)  تراژدی  کمدی 
فرماندهی  ستاد  یک  نبوِد  با   ) امپریالیستی 
انقالبات  سرکوب  راه  بهترین  کمونیستی 
بوده وهست و همواره در گوشه و کنار دنیا 

تکرار و باز سازی می شود.

در لندن طی چند روز چنان شورشی رخ می 

بابک فرزام

دهد که پایه های حکومت سلطنتی انگلستان 
را به لرزه در می آورد، لندن در آتش خشم 
جوانانی که آیندۀ روشنی برای خود نمی بینند 
انقالبی  رهبری  یک  بدون  ولی  سوزد.  می 
این شورشها سرکوب می شوند و از آن جز 
ماند.  نمی  باد رفته چیزی  بر  خاکستر های 
آیا این درد آور نیست؟ جنبش های مردم در 
یونان، اسپانیا، ایتالیا، و … پایه های سیستم 
سرمایه داری را به لرزه در می آورد ولی 
به علت نبود یک ستاد فرماندهی پرولتری، 

فرو می نشیند.

در ایران نیز وخامت اوضاع برهمین منوال 
آمده به  است. توده هائی که جانشان به لب 
بهانه تقلب در انتخابات ابتدا با خواسته های 
به  جنبش  ریزند،  می  خیابان  به  رفرمیستی 
شود،  می  سرکوب  ها  شیوه  ترین  وحشیانه 
ولی از پای نمی افتد؛ رادیکالیزه می گردد 
ولی  رود.  می  جلو  سرنگونی  تاخواسته  و 
انقالبی  فرماندهی  ستاد  یک  نبود  بعلت 
کمونیستی، با ترفندهای جنبش سبز خاموش 
میگردد. گو اینکه جرقه ای می شود تا دنیا 
را به آتش بکشد ولی خود این جرقه به یک 
که  باشد  تا  رود.  می  فرو  موقت  خاموشی 
انقالبی خودر  اینبار به صورت رادیکال و 
هم  این  از  شرایط  آیا  کند.  سازماندهی  ا 
انقالبی تر می توانست باشد؟ آیا این شرایط 
همان شرایطی نیست که آرزوی هر انقالبی 
واقعی  رهبران  آن  کجایند  است؟  کمونیستی 
طالئی  های  فرصت  این  از  که  پرولتاریا 
جویند.  سود  انقالب  رساندن  ثمر  به  برای 
برای انقالب و یا یک شورش توده ای، نبود 
فاجعه  فاجعه است و  حزب کمونیست، یک 
ریزودرشتی  سکتهای  وجود  آن  از  تر  بار 
نهاده  بر خود  نام حزب کمونیست  که  است 
اند و بزرگترین مانع برای ایجاد یک حزب 
سکتها  این  وجود  هستند.  واقعی  کمونیست 
آنها، ترجیح منافع  که مهمترین خصوصیت 
گروهی خود به منافع انقالب و خلق است، 
چنان کالف سر در گمی ایجاد کرده است که 
کالف  این  کردن  باز  برای  کمونیستها  اگر 
توده  دهی  سازمان  شانس  نجنبند  گم  سردر 
خواهند  دست  از  طوالنی  مدتی  برای  هارا 
های  فرضهای  پیش  برای  سکتها  این  داد. 
قائل هستند،  بیشتری  ارزش  عقیدتی خویش 
تحلیل  بر تجربه و تجزیه و  مبتنی  دانش  تا 
پیش  این  دارند  سعی  و  طبیعی،  های  پدیده 

عمومی
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فرضها را به واقعیات جامعه تحمیل کنند، و 
در حقیقت هر چه بیشتر خود را از جامعه 
اینان  کنند.  ایزوله  مردم  واقعی  جنبش  و 
فرورفته در الک خویش خود را به فراموش 
خانه های خود ساخته می سپارند و هر از 
چند گاهی اعالمیه ای در دفاع و یا نقد این 
گوناگون  بزرگداشتهای  یا  و  میدهند  آن  و 
برپامی کنند وسازماندهی توده ها را به امان 
خدا گذاشته و منتظرند که طبقه کارگر مراد 
خود را در اینان یابد و این مریدان، رقصان 
گسیل  خویش  مراد  سوی  به  کوبان  پای  و 
شود  نمی  تحمیل  واقعیت  به  تئوریها  شوند. 

بلکه از درون آنها کشف می گردد.

” …اصول نقطه آغاز تحلیل نیستند ) بدان 
یک  خواهد  می  که  دورینگ،  صورتکه 
استواری  با  تواند  نمی  اما  باشد  ماتریالیست 
از ماتریالیسم پیروی کند، به آن معتقد است(، 
و  طبیعت  به  آنـان  آنند؛  نهائی  نتیجۀ  بلکه 
آن  از  بلکه  اند،  نشده  اعـمال  انسان  تـاریخ 
اند؛ این طبیعت و حوزه انسانی  مشتق شده 
نیستند که با این اصول مطابقت می نمایند، 
بلکه اصول تنها زمانی مورد اعتبارند که با 
طبیعت و تاریخ سازگار باشندــ این تنها مفهوم 
متناقض  مفهوم  و  است،  ماده  ماتریالیستی 
را  مسائل  است،  آلیستی  ایده  دورینگ  آقای 
وارانه نشان می دهد، و جهان واقعی را از 
ایده هادرست می کند.”     ف.انگلس به نقل 

از کتاب امپریوکریتیسیسم  لنین

فرماندهی  ستاد  نفی  سر  بر  بحث  اینجا  در 
طبقه کارگر که همانا حزب کمونیست باشد 
سالح  خلع  ستادی  چنین  نفی  مسلماٌ  نیست. 
طبقه کارگر در مقابله با دشمن است. دشمنی 
و  سرکوب  هنر  در  است  سال  ها  صد  که 
با  و  است  شده  آبدیده  ها  برتوده  حکومت 
تجربه و قهار هرلحظه آماده نبرد و سرکوب 
منشاء  و  طبقاتی  دشمن  بورژوازی  است. 
ثروت خود را خوب می شناسد و برای رام 
کردن او از هیچ کاری فروگذاری نمی کند. 
مسلماً نبرد با چنین دشمنی احتیاج به حزب 
آبدیده و آهنینی دارد که او را برای یک نبرد 
قطعی  با بورژوازی و کلیه مرتجعین نظام 
طبقاتی رهبری کند. ولی همانطور که حزب 
بیان کننده آمال و آرزوهای طبقاتی پرولتاریا 
و  آرزو  نیز  پرولتاریا  گیری  قدرت  است، 
استراتژی حزب کمونیست است. چه آنهائی 
که منکر نقش رهبری کننده حزب کمونیست 
هستند و لذا بدین وسیله جنبش طبقه کارگر 
را به کج راه می برند و چه آنهائی که می 
تقلبی  مارک  با  را  خود  سکتهای  خواهند 
و  دهند  ها  توده  خورد  به  کمونیست  حزب 
چون در رهبری  طبقه کارگر عاجز هستند 
از  کمونیستها  جدائی  کردن  دائمی  در  سعی 
طبقه کارگر را دارند، هر دو، دوروی سکه 
ای هستند که میخواهند انقالب را غیر ممکن 

گردانند.

قدرت  علیه  مبارزۀ خود  در  کارگر  ” طبقه 
می  هنگامی  تنها  ثروتمند،  طبقات  متحدۀ 
تواند به عنوان یک طبقه فعالیت کند که یک 
حزب سیاسی خاص که در مقابل کلیه احزاب 
کهنه متشکله از طبقات ثروتمند قرار دارد، 
تشکیل دهد.”                      مارکس، 
انگلس، قطعنامه های کنگره عمومی جمعیت 
بین المللی کارگران منعقده در الهه ـ به نقل 

از چه باید آغاز کرد لنین

یک  که  بود  بایدآگاه  چیز  هر  از  قبل  ولی 
حزب کمونیست واقعی، به دور از مبارزات 
تواند  نمی  آن  از  خارج  و  مردم  های  توده 
واقعی  کمونیست  حزب  یک  آید.  بوجود 
های  توده  با  ارگانیک  پیوند  یک  در  تنها 
زحمتکش و بخصوص طبقه کارگر معنی و 
پیوندی صحبت  یابد. بدون چنین  مفهوم می 
ازیک ستاد فرماندهی طبقه کارگرکه همان 
حزب کمونیست باشد شوخی تلخ و بی مزه 
ایم.  کرده  تجربه  را  آن  سالهاست  که  ایست 
یک حزب کمونیست واقعی در سازماندهی و 
تشکل توده ها برای خرد کردن ماشین دولتی 
این  کند.  پیدامی  مفهوم  و  معنی  بورژوازی 
کارگران  از  منفک  و  جدا  تواند  نمی  حزب 
منافعی  حزب  این  باشد.  آنان  مبارزات  و 
جدا از طبقه کارگر ندارد ولذا در جهت به 
قدرت رساندن این طبقه است که مبارزه می 
ونمی  ندارد  حق  کمونیست  یک حزب  کند. 
تواند به نمایندگی پرولتاریا قدرت را قبضه 
کند، و بر مردم حکم براند. در انقالبی ترین 
شکل آن چنانچه در تجربیات اتحاد شوروی 
و چین به وضوح مشاهده کردیم، این حزب 
بورژوازی  به  خود  و  پوسد  می  درون  از 
نه  که  گردد  می  تبدیل  ای  درنده  و  بزرگ 
تنها، دیگر، منافع طبقه کارگر را نمایندگی 
نمی کند بلکه خود عامل بزرگ استثمار این 
طبقه می گردد. البته قضیه بسیار پیچیده تر 
از آن است که بتوان در چند جمله سروته آن 
را هم آورد. ولی مسئله اساسی این است که 
در واقعیت، نه صوری و نمایشی، چه طبقه 
ای قرار است حکومت کند؟ اگر قرار نباشد 
که همه قدرت به دست شوراهای کارگران 
و دهقانان باشد و به بهانه اینکه اینان بیسواد 
ونفهم هستند و فرهنگ حکومت کردن نمی 
دانند و خیلی زود فریب بورژوازی را می 
دیکتاتوری  که  شود  گرفته  نتیجه  خورند، 
پرولتاریا همان دیکتاتوری حزب کمونیست 

است،  باید فاتحه انقالب را خواند.

” هنگامی که پرولتاریا پیروز گشت، به هیچ 
نخواهد  تبدیل  جامعه  مطلق  قطب  به  وجه 
نابودساختن خود و طرف  با  شد، زیرا فقط 
هنگامی  شود.  می  پیروز  خویش  مقابل 
جهان  نقش  این  سوسیالیسم  نگارندگان  که 

دهند  می  نسبت  پرولتاریا  به  را  تاریخی 
تظاهر  بدان  باور  در  نقادانه  نقد  که  آنطور 
نیست  دلیل  این  به  وجه،  هیچ  به  کند،  می 
که آنان  به پرولتاریا مقام خدا یان را تفویظ 
این خاطر است  می کنند بلکه برعکس، به 
پرونی  انتزاع  حتی  بشریت،  کل  انتزاع  که 
کامل  یافته، عمالً  بشریت در پرولتایا نضج 
پرولتاریا  زندگانی  شرایط  زیرا  است.  شده 
کل شرایط حیات جامعه امروزین را در غیر 
انسانی ترین شکل آن خالصه می کند، زیرا 
                                                                                                                      . کرده…  گم  پرولتاریا  در  را  خود  انسان 
بایست  می  و  تواند  می  پرولتاریا  نتیجه  در 
از  بدون  پرولتاریا  اما  سازد.  آزاد  را  خود 
میان بردن کلیه شرایط خاص زندگانی اش 
نمی تواند خود را آزاد سازد. نمی تواند بدون 
ازمیان بردن کلیه شرایط غیر انسانی حیات 
جامعه امروزین که در وضعیت خاص خود 
او خالصه شده شرایط خاص زندگانی اش را 
نابود سازد. بیهوده نیست که او مکتب دشوار 
آهنین کار را تجربه می کند. حرف بر  اما 
سر این نیست که این یا آن پرولتاریا یا حتی 
را  چیزی  چه  حاظر  حال  در  پرولتاریا  کل 
به مثابه هدف خود تلقی می کنند. مسئله بر 
سر این است که پرولتاریا چیست؟ و بر وفق 
این هستی از لحاظ تاریخی مجبور به انجام 
چه کاری است.”                     خانواده 
انگلس  فریدریش  و  مارکس  کارل  ـ  مقدس 

)تمام تأکیدات از من است (

تواند آغشته   یک فرد کارگر، همانقدر می 
یک  فرزند  که  باشد  بورژوازی  فرهنگ  به 
سر  بر  بحث  دراینجا  ولی  دار،  کارخانه 
قدرت یک طبقه است نه یک فرد خاص از 
طبقه ای. و تنها طبقه کارگر می تواند قدرت 
بگیرد  دردست  جامعه  آحاد  نمایندگی  به  را 
و درجهت نفی دولت قدم بردارد. چه وجود 
طبقاتی  منافع  با  تضاد  در  نفسه  فی  دولت، 
کارگران است. به عبارتی دیگر نفی وجود 
خود طبقه کارگر و بالنتیجه نفی کلیه طبقات 
خواست طبقه ایست که نصیبش از جامعه ای 
ـ که تولید کننده ثروت آن استـ  چیزی نیست 

جز درد ورنج وفالکت.

فرانسه  در  هگل،  آموزش  این  با  ”موازی   
 doctrinaires ها   داکتریناری  نظریه 
با  تقابل  در  یافت که حاکمیت عقل را  بسط 
حاکمیت مردم اعالم می داشت تا اینکه توده 
ها را کنار گذارد و به تنهائی حکومت کند. 
توده  فعالیت  اگر  بود  می  منطقی  کامالً  این 
های انسانی منفرد همان فعالیت انسان واقعی 
 Parallel with this doctrine ”…،بود
 of Hegel‘s there developed in
France the theory of the doc�
 proclaiming the  ]۲۴[  trinaires
sovereignty of reason in oppo�
 sition to the sovereignty of the
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 people, in order to exclude the
 masses and rule alone. This
was quite consistent. If the ac�
 tivity of real mankind is nothing
but the activity of a mass of hu�

,man individuals

فریدریش  و  مارکس  کارل  ـ  مقدس  خانواده 
انگلس          )تمام تأکیدات از من است (

از طرف دیگرتضاد بین حزب کمونیست و 
طبقه کارگر تضادی واقعی است که باید به 
صورت دیالکتیکی مورد بررسی قرارگیرد. 
با  منطبق  تواند  می  حزب  اعضای  منافع 
منافع پرولتاریا باشد و یا اینطور جلوه داده 
اگر  حال  واقعی.  یا  و  باشد  موهومی  شود. 
را  قدرت  مایشاء  فعال  صورت  به  حزب 
مخالف  ذهناً  اگر  باشد. حتی  داشته  دردست 
باشد شرایط،  تمایزات طبقاتی و گروهی  با 
حزب کمونیست را به تثبیت تمایزات تشویق 
می کند. و این تمایزات خود منجر به تحکیم 
درست  شد.  خواهد  جامعه  طبقاتی  سیستم 
درجهت  باید  سوسیالیستی  جامعه  که  چیزی 
عکس آن حرکت کند. اگر برای یک استاد 
متخصص،  یک  یا  مهندس  یک  دانشگاه، 
اوست.  برتر  جایگاه  حافظ  تمایزات  وجود 
است  تمایزات چیزی  پرولتاریا وجود  برای 
اگر  دارد.  می  نگاه  فرودستی  در  اورا  که 
برای یک استاد دانشگاه، یک مهندس یا یک 
متخصص نظم موجود درست بدین خاطر که 
تضمین کننده این مزیت هاست مطلوب است. 
برای پرولتاریا درست به همین خاطر نظم 
موجود تضمین کننده و حافظ شرایط فالکت 
در  منافعش  کشاورز  یک  اگر  اوست.  بار 
تأمین مالکیت خصوصی است بر تکه زمینی 
هر چند کوچک، پرولتاریا نفع بالواسطه اش 
نفی هرگونه مالکیت خصوصی است. حال 
دانش  بر  تکیه  با  کمونیست  روشنفکر  من 
در  مارکسیستی  کتب  از  خویش  مکتسبه 
صدد باشم که توانمندی خویش را به نوعی 
دائمی کنم تا با حفظ این مزیت خود را در 
ابدی  در  سعی  یعنی  کنم،  تعریف  جامعه 
کردن شرایط پرولتاریا را دارم. این مسئله، 
سطح  تمام  در  تواند  می  شرایط  حفظ  یعنی 
و سطوح جامعه و خطر ناک تر از آن در 
حزب کمونیست اتفاق بیافتد. وجود رهبران 
بیانگر  روشنی  به  العمر  مادام  مسئوالن  و 
چنین بیماری است که یک حزب کمونیست 

می تواند بدان دچار گردد.

کلمات  این  ـ  دارد  الزم  دولت  پرولتاریا   ”
را همه اپورتونیستها، سوسیال شوینیستها و 
اطمینان می  و  میکنند  تکرار  کائوتسکیستها 
دهند که آموزش مارکس چنین است، ولی ” 
نمایند  اضافه  را  نکته  این  میکنند”  فراموش 
فقط  پرولتایا  مارکس،  گفته  به  بنا  اوالً،  که 

دولتی الزم دارد که زوال یابنده باشد، یعنی 
به  بیدرنگ  که  باشد  طوری  آن  ساختمان 
زوال آغاز نهد و نتواند راه زوال نپیماید؛… 
از  اول  تأکید   ( لنین  و.ا.  انقالب  ” دولت و 

لنین و تأکید دوم از من است(

تفنگ  لوله  از  سیاسی  قدرت  مائومیگوید 
اید  تفنگ  ولی  درست  این  آید.  می  بیرون 
تواند توسط هرکس و  ندارد و می  ئولوژی 
برای هر مقصودی شلیک شود. هر قدرت 
سیاسی به درد طبقه کارگر نمی خورد، مگر 
شوراها  حکومت  کننده  پا  بر  که  قدرتی  آن 
کننده حکومت  تضمین  که  شوراهائی  باشد. 
باشد.  پرولتاریا  دیکتاتوری  یعنی  کارگران 
دمکراسی  کننده  تضمین  که  دیکتاتوری 
برای کلیه اهالی و مانعی برای ایجاد شرایط 
کنترل  اینجا  در  توده هاست.  استثمار مجدد 
از  باشد. و  به دست طبقه کارگر  باید  تولید 
دست دادن کنترل تولید به هر بهانه ای زمینه 
ساز بازگشت به روابط تولیدی گذشته است. 
کنترل،  این  گیرنده  بدست  خواهد  می  حال 
حزب باشد و یا هر ارگان دیگر، درصورت 
مسئله که همانا خلع ید کارگران است فرقی 
توسط  باید  ها  کارخانه  کند.  نمی  ایجاد 
کارگران ِ خوِد همان کارخانه مستقیماً اداره 
شوند استخدام مدیران و مهندسان و کارمندان 
توسط کارگران همان کارخانه و تحت یک 
نظام شورائی انجام می پذیرد. چگونگی تولید 
و در آمد حاصله توسط شورای کل با نظارت 
پذیرد. کارخانه ها  انجام می  شورای محلی 
همه بدون استثناء باید مسلح باشند و آموزش 
نظامی به طور پیگیر در پریود های زمانی 
به  کارگران  کار  ساعت  جزو  که  مشخص 
حساب می آید انجام گیرد. دولت که متشکل 
از نماینده کلیه شوراهای شهر و ده است  در 
زمینه خطوط کلی سیاست تصمیم گیری می 
کوچک  شوراهای  در  خرد  تصمیمات  کند. 
تر و محلی انجام می پذیرد. خرید و فروش 
اجتماعی  اقتصادی  رشد  به  بنا  تولید  ابزار 
محل ممنوع است. در شورای هر کارخانه 
زن  کارمند  یا  و  کارگر  وجود  در صورت 
اجباری  زن  یک  اقل  حد  عضویت  آن،  در 
یک  فقط  کارخانه  یک  در  اگر  یعنی  است. 
گیری  رأی  بدون  او  بود.  استخدام  در  زن 
در  باشد. …   داشته  در شورا شرکت  باید 
بردگی  به  برای  بورژوازی  قدرت  حقیقت، 
و  ارتش  در  اینکه  از  پرولتارقبل  کشاندن 
نیروهای مسلح تبلور یابد، درکنترل تولید و 
منابع طبیعی متبلور است.  نیرو های مسلح 
برای حفظ این شرایط ضروری هستند. حال 
با عمومی کردن کنترل تولید است که باید در 

راه محو طبقات گام برداشت.

 حزب کمونیست به مفهوم یک قادر مطلق 
در  و  چین  ها،در  توده  بر  عقل  حاکمیت 
تدریج  به  هارا  توده  استالین  زمان  شوروی 

داشت.  نگه  دور  مستقیم  گیری  تصمیم  از 
دید  به  را  خود  جای  ها  توده  به  اعتماد 
ابزاری به توده ها داد. بجای تمرکز زدائی 
در  اساسی  عامل  که  قدرت  تمرکز  قدرت، 
از خود بیگانگی توده هاست در دستور کار 
قرارگرفت. انترناسیونالیسم جای خود را به 
دیدیم.                                                                                                                           که  شد  آن  نتیجه  و  داد.  ناسیونالیسم 
سازمانده  عنوان  به  کمونیست  حزب 
به  و  سیاسی  قدرت  کسب  برای  پرولتاریا 
واقعی  دیکتاتوری  حاکمیت  برای  آن  دنبال 
وظیفه  که  دولتی  است.  مطرح  پرولتاریا 
اساسی آن محو خویش است. یعنی دولتی که 
فراهم می  را  به خواب رفتن خویش  زمینۀ 
آورد و این مهم حاصل نخواهد شد مگر در 
یک تمرکز زدائی دائمی قدرت. دیگر توده 
دولت  در  را  سیاسی خویش  قدرت  نباید  ها 
ببینند بلکه باید خود را سر چشمه این قدرت 
بدانند. توده ها فقط در این راستاست که به 
اجتماعی  سازمان  رسند.  می  باوری  خود 
گذشته که آنها را الینه و از خود بیگانه کرده 
اجتماعی  باسازمان  را  خود  جای  باید  بود 
متعالی  قادر  انسان،  آن  در  که  کند  عوض 
حاکم  خویش  سرنوشت  بر  خود  که  است 
است. حزب کمونیست مسلماٌ نمی تواند قبل 
را  کارگران  میلیونی  های  توده  انقالب،  از 
متشکل کند ولی می تواند آنها را برای کسب 
قدرت سیاسی رهبری کند. حزب کمونیست 
تشکیالتی است برای به قدرت رساندن طبقه 
کارگر نه بالعکس. یعنی طبقه کارگر وسیله 
حزب  رساندن  قدرت  به  برای  نیست  ای 
کارگر  طبقه  از  ابزاری  درک  کمونیست. 
به قدرت رسیدن  به عنوان وسیله ای برای 
که  حال  است.  بار  فاجعه  کمونیست  حزب 
کمونیستها پیشروان طبقه کارگر هستند اگر 
جدا از طبقه خویش به عنوان  عامل کنترل 
از  را  خود  بدین صورت  و  آیند  در  جامعه 
طبقه جدا کنند، بی تردید به عنوان یک زائده 
اجـتماعی بر پاکننده آن حاکمیتی خواهند بود 
برپاکردند.  پیشین  اجتماعی  های  نظام  که 
مونارشی در قدرت آنارشی در تولید را به 
کننده  نابود  تولید  در  آنارشی  و  دارد  دنبال 
سازمان اجتماعی مبتنی برآن است. کمونیسم 
نافی امتیازات طبقاتی و قشری گذشته است. 
جدید  امتیازات  ایجاد  منظور  به  نه  نفی  این 
طبقاتی و گروهی برای گروه و یا طبقه ای 
خاص مطرح است  بلکه در اینجا بر چیده 
امتیاز  و  تمایز  هرگونه  ایجاد  شرایط  شدن 
طبقاتی مطرح است. و یک حزب کمونیست 
باید بیانگرآن، نه فقط در حرف بلکه مهم تر 
از آن در عمل باشد. ”سانترالیسم دمکراتیک” 
و یا ”هسته محکم و انعطاف پذیری زیاد” و 
… ویا هراسم دیگری، اگربخواهد تئوریزه 
کننده، رهبری مادام العمر کسی و یا گروهی 
سیستمی  آن  نافی  خود  این  باشد،  حزب  در 
دهیم؛  می  ها  توده  به  را  آن  نوید  که  است 
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به  پرولتاریا  دیکتاتوری  دراینجا  آنوقت 
عنوان دیکتاتوری طبقه ای خاص از جامعه 
جای خود را به دیکتاتوری حزبی خاص و 
دیکتاتوری عده ای  به  جلوتر جای خود را 
خاص از جامعه می دهد. یعنی همان چیزی 
که قرار است با آن مبارزه شود و سرنگون 

گردد، دائمی می گردد.

با  تقابل  در  ای  جداگانه  کمونیستها حزب   ”
احزاب دیگر طبقه کارگر تشکیل نمی دهند. 
آنها هیچ منافع جدا و منفک از پرولتاریا به 
طور کل ندارند. آنها هیچ اصول فرقه ای از 
خودشان بوجود نمی آورند که با آن، جنبش 
پرولتاریا را شکل دهند و قالب ریزی کنند.”    
مانیفست حزب کمونیست ـ کارل مارکس و 

فریدریش انگلس

چشم انداز و برنامه رسانه ای

مایکل آلبرت . برگردان:بابک پاکزاد

” نوشته حاضر ،متن سخنرانی ایراد شده در 
لندن  در  که  است  شورشی  رسانه  کنفرانس 

برگزار شد.”

ساختارهای  از  رها  باید  خوب  رسانه 
باشد  هایی  سیاستگذاری  و  داخلی  سازمانی 
که توانایی اش برای پرداختن به موضوعات 
مورد نظر به شیوه ای کامل و صادقانه را به 

مخاطره افکند.

این در معنای آن است که رسانه خوب نباید 
مدافع تبعیض نژادی یا جنسی باشد که تصور 
این  اینجا حاضرند  که  افرادی  همه  کنم  می 
موضوع را می دانند و با تضمین این که در 
رسانه، تقسیم کار بر مبنای نژاد و جنسیت 
و  درآمدی  های  تفاوت  و  نگرفته  صورت 
ندارد،  وجود  مبنا  این  بر  رفتار  و  تظاهر 
می  تالش  اصل سخت  این  تحقق  زمینه  در 
نمی  همچنین  خوب  رسانه  یک  اما   – کنند 
در  زیرا  باشد  طبقاتی  تبعیض  مدافع  تواند 
به  بدرستی  توانست  صورت،نخواهد  این 

موضوع طبقه در جامعه بپردازد.

این  در  نبودن  طبقاتی  تبعیض  مدافع  اما 
سود  تواند  نمی  خوب  رسانه  که  معناست 
محور باشد،اگر رسانه سود محور باشد نهایتا 
موضوع  به  صادقانه  و  درست  تواند  نمی 

مالکیت خصوصی و کسب سود بپردازد.

مدافع تبعیض طبقاتی نبودن در این معناست 
تبلیغ  و  آگهی  تواند  نمی  خوب  رسانه  که 
گذرا  ی  درآمد  کسب  خاطر  به  و  بفروشد 
قرار  تاثیر  تحت  را  محل،مخاطبان  آن  از 
و  متن  از  ید  با  خوب  رسانه  .همچنین  دهد 
محتوایی که تمرکز و توجه اش به آگهی و 
تبلیغات محدود شده احتراز کند چه رسد به 

تجاری کردن رسانه.

مدافع تبعیض طبقاتی نبودن در این معناست 
گونه  به  تواند  نمی  خوب  رسانه  یک  که 
را  اندکی  تعداد  که  شود  داده  سازمان  ای 
اند  کرده  اشغال  را  ممتاز  های  جایگاه  که 
،توانمند و ثروتمند سازد در حالی که کسانی 
که جایگاه فروتر و یا زیردست و مرئوس را 
پر کرده اند ناتوان ساخته و بسیار کمتر به 
بازی گیرد.هر رسانه که آن تقسیم کار کهنه 
توانست آن ساز و  دارد نخواهد  شرکتی را 
کار را به چالش بگیرد و یا حتی هیچ کاری 
موجودیتش  و  حضور  گونه  این  مورد  در 

انجام دهد.

رسانه خوب همچنین نمی تواند یک ساختار 
،چه  باشد  داشته  پایین  به  باال  گیری  تصمیم 
چه  و  شود  اعمال  رسانه  مالکان  طریق  از 
از طریق کسانی که کارها ی ارتقا دهنده و 
درآورده  خویش  انحصار  به  را  توانمندساز 
باال  گیری  تصمیم  ساختار  رسانه  اند.اگر 
درستی  به  تواند  نمی  باشد،  داشته  پایین  به 
خودگردانی  ویژه  به  و  قدرت  موضوع  به 

بپردازد.

ما چیزی تحت عنوان رسانه مرسوم خوب 
نداریم و تا زمانی که تمام جامعه را متحول 
توانیم  می  ما  داشت.اما  نخواهیم  نیز  نکنیم 
تغییراتی را رقم بزنیم که رسانه های مرسوم 
را در جهت مطلوب ،سازگار با اهداف بلند 

مدتمان ،سوق دهد.

در  ،اینجا  خوب  مرسوم  رسانه  برنامه  یک 
انگلستان،یا هرجای دیگر،باید بر موارد زیر 

تمرکز کند:

و  کاهش  راستای  در  تغییرات  اعمال   -

سرانجام حذف مالکیت خصوصی.

- اعمال تغییرات در راستای به چالش گرفتن 
به  کهنه  کار  تقسیم  کشیدن  زیر  به  نهایتا  و 
تمام  که  این  از  اطمینان  حصول  منظور 
کارگران به نسبت و در مقایسه،  توانمند و 

صاحب قدرت شده اند.

- اعمال تغییراتی که ساختار تصمیم گیری 
از باال به پایین را به چالش گرفته و حرکت 
جایگزین  را  کارگری  خودگردانی  سوی  به 

آن کند.

تبلیغات به مثابه منبع  - اعمال تغییراتی که 
درآمد را کاهش و نهایتا حذف کند و

درآمدی  های  تفاوت  که  تغییراتی  اعمال   -
میان کارگران را کاهش دهد و نهایتا پاداش 
و مزدی متعادل و قابل مقایسه دریافت کنند.

با این حال برنامه فوق طبلی تو خالی خواهد 
برای  چه  آن  به  هایمان  رسانه  اگر  بود 
عمل  کنیم  می  موعظه  مرسوم  های  رسانه 

نکنند،وقریب به اتفاق هم عمل نمی کنند.

رسانه های ما نوعا برای کسب سود نیستند 
اما آنها اهدا کنندگانی دارند که در ابعاد وسیع 
در  و  شوند  می  فراخوانده  لزوم  مواقع  در 

اختیارند.

و  تفکیک  و  کهنه  کار  تقسیم  همان  از  آنها 
تقسیم طبقاتی داخلی برخوردارند.

به  باال  گیری  تصمیم  ساختار  همان  از  آنها 
سوی  از  که  برخوردارند،ساختاری  پایین 
کسانی که کارهای ارتقا بخش و توانمند ساز 
انحصار داشته وآنهایی که دستی بر  را در 

رسانه ها
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منابع مالی دارند، اعمال می شود.

های  تفاوت  و  گیرند  می  آگهی  و  تبلیغ  آنها 
فاحش در میزان دستمزدها وجود دارد.

چه باید بکنیم؟

من یک کمپین سه جانبه را پیشنهاد می کنم.

نخست آن که ما یک کمپین بین المللی داریم 
تحت عنوان: ”مطبوعات را تحت فشار قرار 

دهید”.

های  بخش  ایجاد  خواستار  کمپین   این 
ها  روزنامه  زنان و …در  کارگری،صلح، 

و دیگر رسانه ها است.

همچنین کمپین خواستار آن است که در این 
بخشهای جدید از فعاالن با تجربه در حوزه 
به  بخشها  این  و  گردد  استفاده  ذیربط  های 
شیوه ای که ضد تبعیض طبقاتی است اداره 

شود.

به  گیری  تصمیم  خواست  معنای  در  این  و 
شیوه خودگردان توسط پرسنل در این بخش 

هاست.

به  دستمزد  خواست  معنای  در  همچنین  و 
ازای مدت زمانی که افراد کار میکنند، این 
که چقدر سخت کار می کنند ،و شرایط سخت 

است  ممکن  برخی  که  است  زحمتی  پر  و 
تحمل کنند.

و این در معنای خالص شدن از تقسیم کار 
کهنه، از طریق تقسیم کامل کار ارتقا بخش 
و توانمند ساز میان همه است به گونه ای که 
مقایسه  قابل  و  مشابه  ای  تجربه  کارگر  هر 
از کار ارتقابخش و توانمند ساز داشته باشد-
نام  شغلی  متعادل  ترکیب  را  آن  که  چیزی 

نهاده ام.

و نهایتا،تا جایی که هم اکنون ممکن است،آن 
های  نیاز  سنجش  و  سنجی  نظر  درمعنای 
واقعی خوانندگان/بینندگان است و نه عوامل 
عمده مالی. که البته  قبول آگهی و تبلیغات را 
شامل نمی شود اما پذیرای کمک های اهدا 

کنندگان است.

برای رسانه آلترناتیومان ما وارد بخش دوم 
کمپین  را”  آن  که  شویم  می  هایمان  تالش 

اصالح رسانه” نامگذاری کرده ام.

ساختار  در  خطاها  و  انحرافات  به  ما  اینجا 
رسانه امان می پردازیم – رسانه هایمان را 
مجبور می کنیم به شکلی سازنده،خودگردانی 
شغلی  متعادل،ترکیب  کارگری،دستمزد 
فروش  )که  را  بازار  غیر  منطق  و  متعادل 
استفاده کنندگان از رسانه به تبلیغات چی ها 

را رد می کند (راه اندازی کنند .

کنم  می  پیشنهاد  که  سومی  نهایتا،کمپین  و 
،”خلق رسانه ای آلترناتیو” است که هدف آن 
مبنی بر خلق رسانه جمعی آلترناتیو همراه با 
ساختارهای داخلی بی طبقه نوین،به سرعت 
بدل می شود و  الگو  به یک  دلیل  به همان 
می توان به کمک آن به کمپین” مطبوعات 
را تحت فشار قرار دهید” مشروعیت بخشید.

من باور دارم که این ترکیب-”مطبوعات را 
رسانه”،و  دهید”،”اصالح  قرار  فشار  تحت 
بینشی  براساس  آلترناتیو”  ای  رسانه  ”خلق 
جنسیتی  تبعیض  نژادی،ضد  تبعیض  ضد 
در  و  شده  هدایت  طبقاتی  تبعیض  ضد  و 
در  که  است  نهادی  ساختاری  جستجوی 
و  باشد  ترکیب  این  ارزشهای  با  هماهنگی 
نه تنها راه درازی در پرداختن به مشکالت 
یک  عنوان  به  بلکه  بپیماید  معاصر  رسانه 
با بخشهای  ارتباط  برای کمپین ها در  الگو 

دیگر جامعه ایفای نقش کند.

اگر جواب گرفتیم،باید بر اساس پیشنهاد عمل 
های  روش  نگرفتیم،به  جواب  اگر  کنیم.و 
رسانه  مشکالت  به  پرداختن   برای  بهتری 
نیاز داریم.اما مطمئنا این مشکالت در میان 
مهمترین مشکالتی است که در تالش برای 
توسعه و رسیدن به یک جنبش توده ای وسیع 
و آگاهانه برای خلق یک دنیای نوین با آنها 

مواجهیم.

مکث کوتاهی حول و حوش مفهوم حجاب، پوشش و برهنگی
راوی و  است  پوشش  سر  بر  بار  یک  صحبت 

این دو مقوله یکی  بار بر سر حجاب،  یک 
نیستند! مفهوم  پوشش انتزاع عامی است که 
شامل همهء انسانها شده و همهء آنها را در 
بر میگیرد، لذا میتوان در باب آن هم بطور 
یا  پدیدهء  ولی حجاب  کرد.  بافی  فلسفه  عام 
بهتر است گفته شود معضلی است که تحت 
لوای پوشش فقط بر نیمی از جامعه بر حسب 
تقسیم بندی جنسی یا   ”جنسیتی” مهر مالکیت 
برده  دوران  کاالئی  روابط  و  خصوصی 
بر خالف  را  آنها  و  کوبیده  فئودالی  داری- 
واقع  در  اش  خصوصی  انداز  غلط  ادعای 
صد صاحب می کند. تا جائی که سر زنجیر 
اسارت زن در چنین جامعه ای در دست نفع 
و  گرفته  قرار  جامعه  مردان  همهء  عمومی 
این امکان را برای روابط و مناسبات حاکم 
فراهم میسازد که با جمع آوری این نیروی 
منافع  راستای  در  را  آنها  شده  تولید  مردانه 
هدایت  و  داده  سو  و  سمت  جامعه  در  خود 
تا کنون رژیم  و سازماندهی کند. کاری که 
داده  آنجام  موفقیت  با  نیز  ایران   بر  حاکم 

است. خلط این دو مقوله اجتماعی و هم وزن 
و همسنگ و همجنس کردن آنها به نظر من 

خطاست!

 تولید پوشش- پوشاک با هدف تولید ارزش 
مصرف و محصول و معیار و مقیاس ارزش 
فی  آن  با  منطبق  فرهنگ  بالطبع  و  گذاری 
نفسه به مثابهء  حفظ و نگهداری و حفاظت 
اندام و پیکر انسان در برابر سرما و گرما 
و عوامل دیگر جوی و طبیعی هم مانند تمام 
سال  چندین هزار  انسان  زندگی  دیگر  ابعاد 
مشروعیت  کاالئی  روابط  پیچگاه  در  پیش 
گیری  شکل  با  و   داد  دست  از  را  خود 
با  ”ارزش”  مفهوم  خصوصی،   مالکیت 
تعریف دوبارهء خود با زانو زدن در بارگاه 
گردن  بر  را  آن  بردگی  یوغ  مبادله  ارزش 
نهاد. از آن زمان تاکنون مدتهاست که حفظ 
دیگر  بدن  پوشش   و  تیمار  و  نگهداری  و 
با  و  نیست  پوشش  و  پوشاک  تولید  انگیزهء 
انسانی،  اولیه  سپری شدن دوران شکوهمند 

مغلوب  اول  گام  همان  در  مصرف  ارزش 
با  و  شد  رسیده  بدوران  تازه  ارزش  قدرت 
فتح این شاهراه تمام نبض جامعه با آن تپیده 
پود  تار و  قانون ارزش گذاری جدید در  و 

مادی و معنوی جامعه نهادینه شد.

  وقتی از ”حجاب” به مثابهء ”پوشش” صحبت 
میشود این شاخصی است که فقط مربوط به 
نیمی از جامعهء انسانی یعنی جنس مونث یا 
بوده و جنس مرد را فرای هر طبقه  ”زن” 
ائی شامل نمیشود. این انسان مرد  نیست که 
خصوصی  مالکیت  خیمهء  و  خیبر  زیر  به 
برده داری فرستاده میشود، بلکهء فقط یک 
نیمه و یک جنس از این نوع  موجود زنده! 
بنده  ریش  سمبلیک  نمیشود  خاطر  همین  به 
را با حجاب مادرم مقایسه کنید و مقایسه هم 
در وجوه هم طراز صورت میگیرد و بی در 
دروازه نیست. اینگونه میتوان میانگین نرخ 
اجتماعی  کار  ساعت  یا  و  تورم  و  استثمار 
را تعیین کرد و بدون زنانه و مردانه کردن 
بی  و  اقتصادی خشک  نرخهای  این  مجلس 
نظرم  به  هم  آن  که  کنید  محاسبه  را  چهره 

زنان
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خطاست. ولی نه در مقولهء حجاب،  نه در 
بحث سنگسار و صیغه و حرم سرای اسالمی 
و طالق و ازدواج و بی پناهی و وابستگی 
و فرودستی در خانه و خانواده و جامعه و 
نظام و قانون و دین و شریعت و صدها شکل 
دیگری که به شکل الیه بندی شده به تناسب 
فقط جامعهء زنان را در بر گرفته و در واقع 
خود وجوهی هستند که تمایز و تفاوت درخت 
انار و کاج و سرو را برای ما روشن میکند. 
فقط  جامعه  دیگر  نیمهء  که  مقوالتی  در  نه 
این  در  منفعت  و  نفع  بی  پاسیو  تماشگران 
به  بنا  آنان  همهء  و  نبوده  معادله  و  رابطه 
به  جامعه  مراتبی  سلسله  و  طبقاتی  جایگاه 
تناسب از آن نفع برده و از موهبت های یک 

جانبهء آن بهرهمند می شوند.

 حجاب فقط نقش سمبولیک ندارد و تصویر 
سازی صرف هم نیست که قصد دارد غیر 
در  را  چیزی  فیثاغورتی خالصه  و  مستقیم 
کرهء  روی  در  ما  برای  دیگری  کهکشان 
زمین به تصویر بکشد. مادی و عینی است 
درک  قابل  حواس  تمام  با  و  بوده  ملموس 
است و بالطبع نزد نوع انسان جنبهء معنوی 
و روحی پیدا میکند. حجاب بطور عینی بار 
بیشتری از مشقت های روزانهء کاری دختر 
دارد.  مدرن  بورژوازی  جامعهء  شایسته 
زندان  این  بودن  مادی  و  عینی  باور  برای 
روز  یک  انتزاعأ  میتوانند  ریشمردان  زنانه 
کرده  زندگی  چارقد  و  چادر  زیر  را  کامل 
و در هوای ۴۰ درجهء بدنبال کسب وکارو 
و  حصار  صدها  با   تا   باشند  آوری  نان 
محدودیت فلج کننده که زندگی را بر یک زن 
دشوار میسازد، بهتر آشنا شوند. این مقایسهء 
اکونومیستی  فقط گوشه ائی از بسیاری از 
ملموس  سرانگشتی  های  کتاب  و  حساب 
هر  که  است  اهمیت  بی  و  ساده  و  روزانه 
دقیقه و هر ثانیه بخش بزرگی از زنان جهان 
دارند  و  وکار  سر  آن  با  مختلف  اشکال  به 
و هنوز به عمق فاجعهء ستم جنسیتی قرون 
وسطائی که از زبان ”حجاب” جاری میشود، 
نمی پردازد. حجاب علت نیست ولی معلول 
که  همانطور  نیست،  هم  یکسویه  و  بیکاره 
خود رابطهء علی ما هم تک دانه و اتنزاعی 

چند  حاصل  میتواند  معلولی  مثأل  و  نیست 
علت باشد یا در دهها رابطهء علت و معلولی 
دیگر نقش علت را بازی کرده و به باز تولید 

اشکال مختلف دیگر ستم منجر شود.

 رژیم اسالمی ایران یورش خود را به تمام 
دستاوردهای انقالب یا ”قیام۵۷″  از فردای 
قدرت گیری با یورش به زنان آغاز کرد و 
جنگی را علیه جامعهء زن سازمان داد که 
نوید آن را خیلی بیش از این داده بود و حجاب 
عنصر- عامل- ابزار یا سالحی بود که بدون 
آن نه تنها نمیتوانست جامعهء زن ایران را 
به اسارت بکشد بلکه کلیت این حکومت شبه 
فرم  و  غالب  این  در  نمیتوانست  فاشیستی 
جنگی  بماند.  نسبی(  پایدار)  و  گرفته  شکل 
که شکست یا پیروزی در آن برای جمهوری 
اسالمی نقش مرگ یا زندگی را بازی میکرد 
و بدون عملی کردن آن حکومت جدید تعریف 
نمیشد. حجاب در این بین یکی از ارکانی بود 
که هویت و اقتدار حکومت جدید در کل بر 
آن قرار گرفته و بدون آن این ساختمان بنا 
شدنی نبود. اینگونه تکلیف و جایگاه  نیمی 
با دستگاه جدید قدرت  ارتباط  از جامعه در 
تعریف شد و باز شاخص تعریف تجرید عام 
ستم از زبان جمهوری اسالمی مانند ”هسته 
با  پیش  سال  هزاران  در  خود  اولیه”  های 
تناسب  به  بعد  و  شده  زنانه  کرد،  آغاز  زن 
با  تا به امروز  در الیه های مختلف جامعه 
ضرایب مختلف انعکاس یافت. رژیم تازه از 
یافتهء  سازمان  و  اصلی  یورش   ۶۰ خرداد 
خود را برای انداختن کل حجاب تاریکی و 
جهالت و ستمگری  بر سر جامعهء ایران در 
راستای جلوگیری از رشدو بسط و توسعهء 
جامعه  کل  تکلیف  و  کرد  آغاز  روشنگری 
این  که  در صورتی  کرد.  یکسره  را  ایران 
اتمام حجتی بود که از روز اول حکومت زن 
ستیز اسالمی با زنان جامعه کرد و از همان 
و ضرورت  اجبار  این  برابر  در  اول  روز 
عمل  در  باید  و  گرفت  قرار  ناپذیر  اجتناب 
پاسخ داده که داد و تکلیف را یکسره میکرد 

که کرد.

بنیاد دین و مذهب بر زن ستیزی  نهاده شده 
و مقولهء آزادی زن و رهائی زن در تضاد 

آشتی ناپذیری با آن قرار گرفته است. آزادی 
و  قید  و  موجودیتها  این  نفی  زن  رهائی  و 
است  روحی  و  مادی  ساله  هزاران  بندهای 
و دین و مذهب و خرافه  انکار حتی حقوق 
انسانی زنان. حق  و حقوقی  اولیه و بدوی 
که آقای خدا دوجین دوجین برای مردها در 
وقتی  ایدئولوژی  و  ایده  است.  گرفته  نظر 
فقط  دیگر  داشت  ابزار  و  حکومت و دولت 
ایده و ”سمبل” نیست بلکه جنس اسالمی آن 
و  بازوست  است- زور  توسری  و  روسری 
ناموسی  قتل  و  اعدام   و  سنگسار  توهین- 
اجتماعی  محرومیت  شتری-  بهای  خون  و 
فحشا  و  پناهی  بی  و  گرسنگی  و  شغلی  و 
است و اعتیاد و خود کشی و خود سوزی- 
فوق استثمار وحشیانه و بربرانه  در خانه و 
کارخانه و شهر و روستا…. در مقابل خیل 
مدعیان ناموس پرست از پدران و شوهران 
ریش  و  امر  والیت  و  قضات  برادران-  و 
سفیدان و مردان اهل علم و قلم- عمو و  پسر 
عمو و پسر عمه ها و خالصه تمام پیش و 
پس های پسری  و آقا زادگانشان بالطبع که 
در نهایت آقای خدا سمت سرلشکری آنها را 

دارد.

 کنترل و به بردگی کشیدن نیمی از جامعه در 
افتاده  ایدئولوژیکی عقب  پرتوی حکومتهای 
و ارتجاعی یعنی سلب نیمی از قدرت متحد 
و منسجم جامعه در همهء ابعاد خود. اهمیت 
بقا  این امر استراتژیکی را رژیم در جنگ 
سریع فهمید و این تقسیم بندی و ایزوله سازی 
قانونی- شرعی نیمی از کل انسانهای جامعه 
انسانی و شهروندی و  اولیه  از حتی حقوق 
نهادینه کردن و نرمالیزه کردن ستم و برده 
داری جنسی و جنسیتی در زندگی عادی مردم 
کردی  راه  دین  و  شریعت  و  قانون  پناه  در 
بود که کودتای عمومی و سراسری  بنیادی 
در خرداد ۶۰ بر گردهء آن ایستاد. آن زمان 
هم بسیاری مانند امروز تمایلی برای درگیر 
سازماندهی  و  زنان  مسئلهء  با  خود  سازی 
و  سوراخ  هر  از  آن  مادی  بستر  که  امری 
میزند-  و  زده  بیرون  جامعه  در  ای  روزنه 
جاری است و رادیکال، دیده نمیشد و کمتر 
یا  پرولتری”  ”غیر  مسائل  شنوای  گوشی، 
”غیر طبقاتی” یا ”فراطبقاتی” بود. آخر قرار 
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بود آنزمان هم حق زن را پرولتر مرد بدهد 
و دستان پرتوان مردانهء او این حق را در 
دهد. همان  قرار  دامن ضعیفه های سربراه 
پرولتری که در خانه که چه عرض کنم حتی 
در کوچه و خیابان حق بورژوائی مردانهء 
خود را با قلدری از زن طلب میکند و قانون- 
شرع و قضا هم با  خون زن نااهل نافرمان 
مهر  میدان سنگسار  در  زناکار  یاغی شدهء 
از  بسیاری  آن زمان هم  میزند.  آن  به  تائید 
سر و صدای این زن های گستاخ سر بهوای 
”باال شهری” در خیابانهای ایران و تهران که 
با درک درست اوضاع و نقش استراتژیکی 
رسیده  بقدرت  تازه  رژیم  برای  تضاد  این 
فاشیستی  یورش شبه  این  برابر  در  خود را 
حکومت سازمان داده و در ابعاد گسترده ای 
در خیابانها دست به اعتراض و مقاومت زده 
خواستهای  به  و  نداشته  خوشی  دلی  بودند، 
بورژوائی  و  پرولتری  غیر  و  ”فمینیستی” 
آنها  سمبلیکی”  و  ”فرمالیستی  و  لیبرالی  و 
ریشخند میزدند. هشدارهائی که نادیده گرفتن 
آنها پیامدهای سخت و ناگوار تاریخی را به 
ارمغان داشت و کمبودها و ضعفها و عقب 
افتادگی ما را تا حدود زیادی در این زمینه 
روشن ساخت و حقایقی را عیان کرد که گویا 

آسان و سریع به فراموشی سپرده میشوند.

حتی اگر مسئلهء حجاب را تا حد یک سمبل 
تقلیل دهیم باز این سمبلی است که ابعاد مختلفی 
را از ستم الیه بندی شده زنانه  تصویر سازی 
تمام سطوح مادی-  آن در  دامنهء  میکند که 
روحی زندگی بخش بزرگی از زنان جهان 
دیده میشود. این سمبلی نیست که فقط معضل 
افتادهء  عقب  جوامع  از  برخی  در  را  زنان 
پیرامون  کشورهای  وابستهء  داری  سرمایه 
حدودی  تا  ”پوشش”  مقولهء  با  ارتباط  در 
تداعی میکند، خیر این مانیفست چندین هزار 
عام  بطور  زن  اجتماعی  فرودستی  سالهء 
است  طبقاتی  جوامع  ادوار  تمام  طول  در  
که خود را در روابط و مناسبات بین انسانها 
از  برخاسته  سیاسی  و  فرهنگی  روبنای  و 
متروپل  کشورهای  خود  در  بعضأ  حتی  آن 
نیز بروز میدهد. این سمبل بردگی حتی آن 
زنی است که در کشورهای امپریالیستی در 
ویترین های کاالی سکس ”برهنه و عریان” 
در پناه دموکراسی بورژوائی جسم و روحش 
را برده وار در جامعه مدنی مدرن برای بقای 
رنگی  پر  نمود  میفروشد.   بار خود  فالکت 
جامعهء  که  ائی  ساله  هزاران  فرودستی  از 
سرمایهداری در بطن آن شکل گرفت و در 
دم  های  کیفیت  از  بسیاری  کهنه  جهان  نفی 
ساز و همسویش را از جهان کهنه با خود به 
جهان نوین حمل کرد و بنیاد رشد و توسعه 
و تکاملش را بر آن استوار کرد. در مقولهء 
نفی در نفی، نفی گذشته نیست و نابود نشده 
و  مادی  دگر ریسی  واقع  در  نوین  اثبات  و 

دیروز  دهقان  است.  کهنه  جهان  معنوی 
کارگر امروزی است و مالک فئودال دیروز 
فالن سرمایه دار امروز که با وجود تسخیر 
فضا هنوز مانند اجداد پدری خود در همان 
اولیه” ستمگری و خانوده های  ”هسته های 
پیش  سال  هزار  در شش  ساالر  پدر  مقدس 
رابطهء این دو جنس از نوع انسان را تنظیم 
و سازماندهی میکند. سرمایه داری در اورپا 
اوج عروج و شکوفائی خود  در  انگلیس  و 
آنزمان که روشنفکرانش در وصف لیبرالیسم 
هر  سر  بر  شوق  و  شور  با  گرایش  انسان 
سر  بشر  رهائی  سرود  اورپا  برزن  کوی 
ساعتهء   ۱۴ کار  روز  گردهء  بر  میدانند، 
ارزان و کم هزینهء زنان و کودکان بنا شد. 
آتن  و شکوه  دموکراسی  بنای  که  همانگونه 
نهاده  بنا  برده  گردهء  بر  پیش  سال   ۲۵۰۰
شده بود. مارکس روایت این فجایع و جنایت 
و  تا حدودی شرح  جلد یک سرمایه  در  را 
تاریخ  طبقاتی  ادوار  است.تمام  داده  توضیح 
دارای مخارج مشترکی هستند که بنیاد تمام 
فرماسیونهای طبقاتی بر آنها نهاده شده است: 
مالکیت خصوصی – استثمار و غصب کار 
غیر-  ستم جنسیتی و فرودستی زنان نسبت 
به مردان جامعه. تفاوتهای هر دروه و عصر 
در واقع در نحوه و چگونکی برقراری این 
رابطه های اجتماعی ستمگرانه و نا برابر در 
کیفت های طبقاتی متنوعی در تاریخ بوده که 
با یاری روبنای غنی شده ای که فقط انعکاس 
و  نیست  خود  روز  ساخت  زیر  مکانیکی 
بار گرانتری از وزن خود را در کوله بار 
تاریخی هر دوره و عصر حمل میکند، نقش 
سازماندهی انسانها و نیروهای مولد تولید را 
دارند.  عهده  به  جامعه  و  زندگی  روند  در 
در  خود  دگرریسی  با  باره  هر  که  مقوالتی 
جای  عصر  و  دوره  هر  غالب  و  ظرف 
گرفته و با زبان رایج روز آیه های کهنه را 
دوباره خوانی میکند. همانطور که گفته شد 
ستم جنسیتی نیز مانند مالکیت خصوصی و 
استثمار یکی از این همبود های مشترک و 
مقوالت اجتماعی است که از ثانیهء  ”صفر” 
بخش مهم و تاثیر گذاری از محتوای جوامع 
طبقاتی را در روند تکامل اجتماعی تشکیل 

داده است.

 فاکت این است که قدمت تاریخی نا برابری 
مردان  به  نسبت  زنان  فرودست  نقش  و 
مالکیت  تولد  تاریخ  با  بشری  جامعهء  در 
خصوصی در خوش باورانه ترین توصیف 
آن  همزمان بوده و  از دوران خانواده های 
تک همسری تاکنون ما با این معضل بزرگ 
نوع   یک  از  جنس  دو  رابطهء  که  بنیادی 
بازتاب  را  اقتصادی  قشر  یا  طبقه  دو  نه  و 
که  است  این  فاکت  داریم.  سروکار  میدهد، 
استثمار و غصب کار غیر با تصاحب کار 
و ارزش اضافی زن در همین خانواده های 

وارانهء  برده  غالب  بعد  و  شد  آغاز  مقدس 
معرف  حجاب  یافت.  طبقاتی  عمومیت  آن 
شکل مالکیت خصوصی  برده دارانه ایست 
که فرامین آن را ”آقای” خدا بیش از چهار 
سال پیش در دامنهء  تور با مجازات و قتل 
موسی  زبان  از  شده   گستاخ  نااهالن  عام 
را  فرودستی  خصلت  و  ستم  و  کرد  جاری 
اول  های  هزاره  در  مالکیت خصوصی  که 
دو  این  اجتماعی  رابطهء  به  خود   عمر 
در  کرد.  فرمولیزه  بود،  کرده  تحمیل  جنس 
اجتماعی  جایگاه  این  مسئله  این  به  برخورد 
زنان در امر تولید نیست که در کانون این 
تضاد و نابرابری نشسته است بلکه جنس او. 
که  مجردی  فرودستی  یعنی  زن   فرودستی 
از  فارغ  مرد  یک  برابر  در  را  او  جایگاه 
میکند.  تعریف  طبقاتی  و  اقتصادی  تعلقات 
تناسبات  به  که  ستمی  تجرید  دیگر  بیان  به 
مختلف در رابطهء زن و مرد در هر طبقه 
جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  الیه  و  قشر  و 
بروز کرده و اشکال خاص آن را به نمایش 
میگذارد. از خانواده های پرولتری و پرولتر 
بورژوا شده در خانه تا انگل ترین طبقات و 
الیه های سرمایه. برای شناخت خاص باید با 
تکیه بر عام خاص شد و با وجود آگاهی از 
مفهوم عام درخت بدنبال پاسخ این گشت که 
چرا برخی از همین درختان میوه میدهند و 
برخی خشک و بی بر سر بهوا میکشند. آری 
فوتو سنتزه تجرید عامی است ولی باید این 
تجرید عام در نهایت به توضیح این بپردازد 
که چرا این درخت انار است و سیب و آن 

درخت چنار و کاج و سرو؟

بنا  که  هنرمندانی  پیشروی  بخش  مبارزات 
به موقعیت اجتماعی خود دست به اعتراض 
بسر  مهاجرت  در  یا  دسته  دسته  و  میزنند 
روزگار  اوین  های  انفردی  در  با  برده 
هنرمندی  و  شعر  و  موسیقی  و  ”بازیگری” 
مبارزات  کیفبت  نباید  حتمأ  میگذرانند  خود 
زنان آگاه و مبارز کمونیستی را داشته باشد 
که عمری است با خون جگر به این سطح 
از درک و شناخت رسیده و قادرند به عمق 
ستم  جمله  از  اجتماعی  معضالت  و  مسائل 
جنسیتی بروند. نمیشود که با قرار دادن علیا 
برابر زن  در  گلشیفته  و  گلشییفته  برابر  در 
کمونیست  که هر کدام نمایندهء الیه ای از 
ستم الیه بندی شده بر کل جامعهء ”زن” را 
تبلور میدهد به نتیجهء درستی رسید و فقط 
هم  با  منفرد  های  خاص  تفاوت  اساس  بر 
یکی را از جمع  ”زن” بیرون انداخت. در 
مثابهء  به  زنان  بر  جنسیتی  ستم  عام  تجرید 
داشته هم  فراطبقاتی هم علیا حضور  امری 
این  مبنای  بر  که  زنی  هر  هم  و  گلشیفته 
تقسیم بندی مورد ستم قرار میگیرد. تنها بر 
بستر درک این عام مجرد میتوان به تجزیه 
و تحلیل واقعیت امر مشخصی برای کشف 
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حقیقت مشخص آن پدیده پرداخت وگرنه در 
اه بازگشت از اعماق شناخت راه گم کرده و 
در پیچ و خمها و تاریکی های این عمقها به 
بیراهه میرویم. خلط یا ”مقایسه” نادرست این 
دو درک از مبارزه مشترک که هر کدام از 
جایگاه و پنجرهء خود به آن مینگرنند به نظر 
من درست نیست و این شیوهء کشف حقیقت 
ارائه  را  جانبه   یک  و  محدود  انعکاس  هم 
بیراه  به  قضیه  ور  این  از  بار  این  که  داده 
میرود و در محدودیت خاص منفردی خود 

را زندان میکند.

 ما در این ارتباط  با دیاکلتیک حجاب و بی 
حجابی  یا بقول برخی از دوستان ”پوشش” و  
برهنگی سر و کار نداریم بلکه این مالکیت 
تاریخی  زن  و  شده   خصوصی  پدرانهء 
ارتباط  این  در  را  شناخت  ابژکت  که  است 
تشکیل میدهد و میتواند در ارتباط و پیوند با 
تضادهای دیگر تصویر روشنتری را از این 
پوشش  بدهد. حجاب،  ارائه  اجتماعی  مقوله 
نیست بلکه زندان انفردی متحرکی است که 
خدا و قانون و سنت و شرع برای زنان مقرر 
دهنده  زوال  ستمهای  تمام  اینها  است.  کرده 
ائی هستند که به اشکال مختلف جامعهء زنان 
را مورد تعرض قرار داده و مازاد بر ستم 
همگانی بر آنها اعمال میشود. این خودبخود 
پیگیر  تر-  رادیکال  را  از جامعه  بخش  این 
حقوق  و  گرفتن حق  برای  تر  و مصمم  تر 
خود میکند. عریانی و برهنگی معادل فحشا 
و  نیست  سکس  تجارت  و  پورنوگرافی  و 
نمیشود با سرهم بندی مقوالتی که ربطی به 
هم ندارند نتیجه درستی گرفت. آخر دوستان 
تجارت  اسفناک  و  بار  فاجعه  تاریخ  شرح 
و   بورژوازی  جامعه  در  مشخصأ  سکس 
چه ربطی به حرکت زنانی مانند علیا دختر 
شجاع مصری و امثال گلشیفته در این برهه 
دارد؟ آخر این کجا و آن کجا؟  اگر برهنگی 
و عریانی در کانون تشخیص فحشا و فساد 
قرار داشت و عمده نشان فاحشگی بود، پس 
لب  که  مردانی  و  زنان  تمام  حساب  این  با 
دریا با هدف تفریح و تیمار تن و روح خود 
به وسیلهء برهنه گشتن تن به آب میزند هم 
که  هائی  اپورتونیست  هم  و  هستند  فاحشه 
آب  به  و  شدن  لخت  وسیلهء  تنی  اب  هدف 

زدنشان را توجیه میکند!

های  استفاده  سوء  از وحشت  دیگر  برخی   
از  برخی  شوکی  حرکت  از  رژیم  تبلیغاتی 
حصرهای  شکست  در  گلشیفته  مانند  زنان 
به  دیگری  در  از  فرهنگی  و  دینی  و  سنتی 
همان نتیجهء ناموس پرستان میرسند که باید 
عدم  یا  حمایت  نادرستی-  یا  درستی  گفت 
ادعاها  مبنای  بر  نه  از یک حرکت  حمایت 
ارتجاعی  نیروهای  های  استفاده  سوء  و 
نفس  بلکه  سرکوبگر  حکومتهای  و  جامعه 
خود حرکت و ابژکت شناخت بطور خاص 

دوستان  این  میگیرد.  صورت  مشخص  و 
سرکوب  برای  اسالمی  جمهوری  که  بدانند 
واقعییت  و جعل  پرونده سازی  و  اختناق  و 
به هیچ بهانه نیازی ندارد و ماهیت ارتجاعی 
حد  فرای  حتی  حکومت  این  بشری  ضد  و 
و  دم  این  برای  انگیزهء  و  ”محرک”  نیاز 
برخی  بقول  دیگر  که  میکند  تولید  دستگاه 
از فرهیختگان به این ”محرکها و بهانه ها” 
و  بینی  جهان  این  نزد  باشد.  نداشته  نیازی 
روسپی  و  فاحشه  زنان  همهء  ایدئولوژی 
هستند که بخش  مسلمان آنان به برکت لطف 
همیشگی آقای خدا به آدم مجازند این شغل را 
در خانه شرعأ و قانونی همراه با بیگاری و 
اعمال شاقه پیگیری و دنبال کنند. به همین 
خاطر این عزیزان نگران سوء استفاده های 
رژیم  نباشند و با هدر دادن نیرو فکر خود 
را بی جهت آشفته نسازند. برای ریشمردی 
که تا کنون حتی یک دقیقه هم در این زندان 
انفرادی زندگی نکرده درک این ضروت و 
الویت کمی دشوار بوده بخصوص  اگر بیش 
از ۶ هزار سال توجیه روشنگرانهء  فلسفی 
ریش  به  مدامأ  را  خود  پدرانهء  دست  نیز 

آقایان بکشد.

از طرفی آیا کم دیده ایم که چگونه امر ساده و 
پیش پا آفتادهء فرمالیستی و سمبلیکی میتوانند 
را  جامعه  مادی  نیروهای  از  عظیمی  موج 
سزارین  با  گاه  حتی  و  درآورده  حرکت  به 
تاریخ اجتماعی مسائلی در دستور کار جهان 
قرار دهد که در مخیلهء هیچ فیلسوفی حتی 
آنانکه به درک عالیتری از دیالکتیک  جبر و 
تصادف رسیده اند، نمیگنجید؟ بوعزیزی هم 
خودسوزی کرد و در محدودهء فرم و نمود 
و سمبلها اعتراض خود را بروز داد. در فرم 
و نمود  آغاز شده  و به محتوا و ماهیت ختم 
در  خود  اول  گام  در  هم  ما  انقالب  میشود. 
نمود ها و  نهادهای و  با کسب  روبناست و 
فرمهای قدرتی و سیاسی در عالم واقعییات 
قابل اجراست تا بتواند با یک انقالب اجتماعی 
همه جانبه اقدام به تغییر بنیادی جامعه کند. 
انتصابات سال ۸۸ هم سنت فرمالیستی بود 
به  را  گرگان  قدرت  جنگ  از  نمودی  که 
آن در  از  بعد  نمایش میگذاشت. روندی که 
جامعه رقم خورد به نظر من حتی  تغییراتی 
در محتوا و تار و پود جامعه بود و حداقل 
خاستگاه مردم ما را چند قدم بزرگ دیگر در 
تاریخ به پیش برد. نمیشود پشت سنگر محتوا 
و ماهیت و گذار تدریجی و ”مسالمت آمیز” 
انتظار روز موعود که جوجه خودبخود  به 
با شکست پوسته سر از تخم درآورده و به 
تخم  هزاران  نشست!  میپردازد،  گذشته  نفی 
ها  نشده و ظرفیت  مرغند که هرگز جوجه 
فعلیت  و  گندیده  آنها  بالقوهء  های  پتاسیل  و 
نیافت. انقالب سیاسی هم یعنی شکست پوسته 
مولده  های  نیروی  رها سازی  برای  فرم  و 

تولیدی جامعه از قید و بندها و پوسته هائی 
که مانند دیواره و میله های زندان  محتوای 
جامعه را حبس و محصور ساخته و از رشد 

و گسترش انها جلوگیری میکنند.

 شکستن برخی از این دیوارها و تق و لق 
کردن ذهنی و مادی آنها بنا به شرایطی حتی 
قبل از کسب قدرت و دولت در این گذار پر 
پرتوی  در  داری  از جامعهء سرمایه  تالطم 
بحرانها و افت و خیزهای اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی میسر و امکان پذیر شده و خود 
به  نشدنی  حل  تضادهای  از  مملو  نظام  این 
باز تولید مستمر این شرایط می پردازد. من 
نیستم  نقد”  ”سالح  یا  قلم”  ”زخم  نقش  منکر 
نمیتواند  وجود  این  با  که  هستم  معتقد  ولی 
جایگزین ”نقد سالح ” بشود. این روزها در 
عالم واقعیت برای رژیم، مهلک تر از ”سالح 
نقد” هیچ چیزی نیست و این تنها زبانی است 
که این دشمن قدار در نهایت می فهمد. بیش 
از سه دهه عمدتأ زخم قلم زده شد و همچنان 
زده شده و البته که در آینده  نیز زده خواهد 
شد. این کار همیشگی ماست و نه مستمسکی 
برای شانه خالی کردن از به مصاف کشیدن 
آگاهانه و هدفمند تاریخ. شرایط برای تغییر 
مهیا شده و ما در گذار تاریخ در مقطع  و 
خطرناکی  ولی  مناسب  پرتالطم  گرهگاه 
ایستاده ایم. سوژه ها – ارزشها-  سمبلها و 
حتی مفاهیم و واژه ها همه و همه به تناسب 
بحرانهای  گستردگی  و  شدت  تاثیر  تحت  و 
مانند  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  و  اقتصادی 
های  مقیاس  و  میزان  و  صوری  معادلهای 
مفهوم دهندهء این مقوالت در جامعه کله پا 
شده و با همان زبانی سخن نمیگویند که در 
است.  رایج  معموأل  جامعه  نسبی  پایداری 
استانداردها و روابط و مناسبات حاکم جامعه  
و پیوستهای روبنائی فرهنگی-  سنتی- سیاسی 
و اجتماعی به زیر سوال رفته و به ضد خود 
تبدیل میشوند. درک این مسئله بسیار اهمیت 
دارد و این نیز باید در بازتابهای ما نیز در 
نظر گرفته شود وگرنه واقعی و حقیقی نیست 
این  در  را  خویش  زمانهء  عینی  واقعیت  و 

برهه ها بازتاب نمیدهد.

دختران  و  زنان  این  حرکت  من  عقیدء  به   
ارزیابی  قابل  چارچوب  این  در  نیز  شجاع 
و  واقعی  تعریف  به  بستر  این  بر  و  است 
حقیقی خود میپردازد، نه کلیشه سازی هائی 
که خود تحت تاثیر معیارهای ارزش گذاری 
طبقات حاکم ترسیم شده و با زبان سرخ ولی 
با همان منطق به استدالل می پردازد و به 
از هر گردی گردو  فیلسوف  فلسفه و  لطف 
نتیجه  و از هر برهنگی فحشا و فحشاگری 

گرفته میشود.

 دی ۱۳۹۰
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»حتریم هوشمندانه«: هم استراتژی، هم تاکتیک

سوسن آرام *پاره ای از کاالهای ممنوع که صدام ممکن 
بود از آن ها بمب بسازد این ها بودند: برنج، 
هوشمندانه  تحریم  بندی..  زخم  کتاب،نوار 

یک حقه بازی تاکتیکی بود که نطفه تبعیض 
که  این  با  و  شد  بسته  آن  در  قومی  وجنگ 
سهم نفت بیشتری به کردها داد و عرب ها 
اما  داد،  قرار  دسته جمعی,  ,تنبیه  مورد  را 
در حق همه جنایت کرد: کرد و عرب، شیعه 

و سنی….

*ژنرال های آمریکایی بعد از ریختن نزدیک 
صدهزار تن بمب روی عراق در عرض ۶ 
هفته به واشینگتن پست گفتند دقیقا زیربنای 
تحریم  گرفتیم،میخواستیم  هدف  را  مدنی 
هارا تکمیل کنیم. هدف ما ویران کردن همه 
بغداد  که  نحوی  به  بود  ارزشمند  تاسیسات 
بدون کمک خارجی دیگر قادر به تعمیر آن 
ها نباشد.کدام نیروی محلی از این نوع فجایع 
االهرام  مفسر  امثال  جز  به  برد  می  طرفی 
که پیشنهاد جایگزینی ۲+۶ مجهز به برنامه 
نابود شده  ایران  رابه جای  ای مصر  هسته 
که  طاهری  امیر  آقای  و  میدهد  آمریکا  به 
ایران دعوت  به میهمانی عزای  کفتارها را 

می کند.

 /http://www.roshangari.net

جمهوری  مقامات  روزها  این  روشنگری. 
اسالمی و دولت آمریکا، در تملق گویی از 
مردم ایران گوی سبقت را از هم ربوده اند. 
در کشورهای غربی مثلی است که می گوید 
قهوه ای که در کلیسا به شما میدهند برای این 
است که بتوانید دستورات خدا را هضم کنید. 
اما دستوری که این خدایان ارتجاع در برابر 
,ملت بزرگ، شجاع، بیدار، مقاوم و مصمم 
و مومن ایران, گذاشته اند، چنان فاجعه بار و 
زهر آگین است که با هیچ تمهیدی نمی توان 
آن را برای ,ملت کهن، آزادی خواه و دارای 

سابقه تاریخی درخشان, قابل هضم کرد.

ایران  مردم  برای  فعال  ها  آن  که  ای  نسخه 
پیچیده اند تحریم اقتصادی است که در طرح 
آمریکا از مداخله نظامی و پاره پاره کردن 
منتهای  با  طرف  نیست.]۱[دو  جدا  ایران 
تحریم  عواقب  کنند  می  تالش  ریاکاری 
پنهان  ایران  مردم  رااز  جنگ  و  اقتصادی 
بزرگ  امپراتوری  میدهد  وعده  یکی  کنند. 
کورش را به کیک زرد مجهز کرده و حاال 
غنی  ای  زنجیره  های  استوانه  که  رود  می 
سازی را بر غنایم داریوش بیفزاید و برای 
هم  جنگ  و  تحریم  یعنی  کار  این  عواقب 
که  میدهد  وعده  دیگری  است.  دیده  تدارک 

باشید به زودی ,دمکراسی,  گوش به زنگ 
را در بسته بندی آماده با مارک دفتر امور 
به  آمریکا  خارجه  وزارت  نزدیک  خاور 

تحویل  شما  به  چنی  الیزابت  خانم  ریاست 
خواهیم داد. از تحریم اقتصادی و جنگ هم 
اندیشناک نباشید که فقط رژیم را زیر ضرب 

قرار میدهد و نه شما را.

در پشت این هیاهوی فریبکارانه، جمهوری 
اسالمی به ,نقش بازدارنده, سیاست مخاصمه 
جویی خود امید بسته و دولت آمریکا به فکر 
الاقل  یا  پیروزی  به  عراق  شکست  تبدیل 
خنثی کردن عواقب این شکست است. هردو 
بازی  در  اگر  که  هستند  امید  این  به  طرف 
فاجعه بارشان پیروز شوند، به بزرگ ترین 
غنیمت دوران، یعنی سروری دایم بر ایران 
دست یافته اند و با این انگیزه چنان نیروی 
تخریبی مهیبی را به راه انداخته اند که اگر 
بار  به  ای  فاجعه  نشود،  مانع  دیگر  عوامل 
خواهد آمد که ممکن است حتی برپا کنندگان 
اصلی مهلکه و خود آمریکا هم نتوانند دامن 
خود را از شعله های آن مصون نگه دارند.

صدام حسین وقتی که سودای تسخیر کویت 
میداد  مردم عراق وعده  به  در سرکرد،  را 
های  شیخ  نفتی  ی  بادآورده  دالرهای  که 
ها  آن  با  و  کرده  توبره  در  را  خوشبخت 

ایران
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امپراتوری پر افتخار بابل را روی ویرانی 
های باقی مانده از هشت سال جنگ با ایران 
سبز  به چراغ  امیدش  ابله  دیکتاتور  بسازد. 
عقل  بی  مرد  هم  بار  یک  که  بود  آمریکا 
را روانه نفت های جنوب ایران کرده بود. 
آمریکا وقتی که سودای تسخیر عراق را در 
سر کرد، دست رد به سینه همه یاران قدیمی 
زد تا تمام عراق را با نقشه جغرافیا و نفت و 
دولتش یک جا و تنها تصاحب کند. امیدش به 
نفرت مردم عراق از دیکتاتور بود و انتظار 
داشت ,دمکرات, های بسته بندی شده اش با 
اشغالگر در میان هلهله  اسکورت سربازان 
شادی مردم فاصله فرودگاه تا کاخ سبز صدام 

را از روی فرش قرمز بپیمایند.

خواهد  نمی  ساالری  جنگ  هیچ  که  چیزی 
در مقابل دیگران اعتراف کند این است که 
شروط جنگ را طبیعت جنگ تعیین می کند 
به همین جهت است که  نه جنگ ساالر.  و 
جنگ سبعانه ترین خصلت های دولت ها و 
انسان راپیش می کشد. به همین جهت است 
که بمب ها و بولدوزرهای آمریکایی اسکلت 
مرده های ۸۰۰۰ ساله مزوپتامیا رااز اعماق 
تازه و تکه  بیرون کشیدند و به خون  خاک 
های له شده ی گوشت مردم بی دفاع بغداد 
و حله و سامره آراستند و بعد کلنل نیروی 
دریایی آمریکا گفت ,دلم می خواست پوزش 
که  است  جهت  این  به  اما…,]۲[  بخواهم، 
جنگ دختر شنگول و بی گناه آمریکایی را 
دوش به دوش اسدهللا الجوردی قرار میدهد 
تاکنار انبوه تلمبار شده ی قربانیان شکنجه با 

عالمت پیروزی عکس یادگاری بگیرد.

این طبیعت جنگ است که جنگ ساالر را 
وادار می کند هر نیروی مقاومت پیش بینی 
پیروزی  مانع  و هر  نشده  بینی  پیش  و  شده 
بدهد  قربانی  بکوبد،  و سبعانه  باخشونت  را 
وهرچه بیشتر، هرچه بیشتر قربانی بگیرد. 
مخاصمه  و  جنگی  سیاست  طبیعت  واین 
است  اسالمی  جمهوری  و  آمریکا  برانگیز 
که اکنون ,ساتور بی صدای قتل عام, یعنی 
ایران  مردم  سر  بر  را  اقتصادی  تحریم 

آویزان کرده است.

اما اگر عواقب رویارویی فاجعه بار آمریکا 
روشن  هنوز  آن  برپاکنندگان  برای  رژیم  و 
نیست، نتایج شوم آن برای مردم زیر آفتاب 
روشن قرار دارد و هرکس که نخواهد چشم 
خود یا چشم مردم را بر آن ببندد، بوضوح 

می تواند آن را ببیند.

در  ها  پرده  گوشه  عراق،  جنگ  از  بعد 
باال  اندکی  مردم  برای  جنگ  عواقب  مورد 
که  بیاوریم  یاد  به  است  کافی  است.  رفته 
آمریکا  ارتش  دادند  خبر  آمریکایی  منابع 
مصرف  برای  گلوله   ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سال ۲۰۰۵ خریداری کرد. یعنی ۵۸ گلوله! 
برای هر فرد عراقی اعم از کودک یا بزرگ 

سال.]۳[

اما عواقب تحریم اقتصادی چیست؟ و اساسا 
,تحریم هوشمندانه, که برنامه آن برای ایران 
در حال تنظیم و اجراست به چه معناست؟ در 
این مورد هنوز حقایق، پشت پرده ضخیمی 

از سکوت و ریاکاری مخفی مانده است.

در این مقاله تاکتیک ,تحریم هوشمندانه, را 
که در عراق به اجرا در آمد مورد بررسی 
این  در  آنچه  که  تاکید  این  با  میدهیم.  قرار 
ای  فاجعه  به  گذرا  نگاهی  تنها  آمده  مقاله 
و  میلیارد  یک  آن  نشستن  از  قبل  که  است 
نیم سرب داغ در پیکر ملت عراق و فرود 
عراق  جامعه  ها،  راکت  و  ها  بمب  آمدن 
پارکرد.در  و  لت  کلمه  واقعی  معنای  به  را 
حقیقت زخمی که امروز سرباز کرده و به 
تمام عیار، سراسر  صورت جنگ فرقه ای 
عراق را از خون عراقی که به دست عراقی 
ریخته میشود پوشانیده، نه در مارس ۲۰۰۳ 
 ۱۹۹۰ اوت   ۶ در  بلکه  نظامی،  باحمله  و 
اقتصادی  تحریم  قطعنامه  اولین  تصویب  با 

عراق بر پیکراین ملت نشست.

هدفمند  آغازی  عراق:  هوشمندانه  تحریم 
برای یک برنامه بدفرجام:

هوشمندانه،  تحریم  که  کنند  می  القاء  چنین 
نوعی از تحریم است که فقط به رژیم صدمه 
می زند، نه مردم. این درست نیست. تحریم 
هم  ها  آن  تازه  که  دارد  وجود  محدود  های 
اگر فقط محدود به تجهیزات نظامی نباشند، 
در هر حوزه دیگری که اعمال شوند، بازهم 
گیرد.  می  را  مردم  دامن  ها  آن  عواقب 
هوشمندانه,  ,تحریم  که  است  این  امامساله 
یک اصطالح ویژه و یک تاکتیک ویژه در 
این حقیقت دارد  استراتژی آمریکایی است. 
که اروپا یی ها، روسیه، چین و بسیاری از 
تحریم  از  روشی  با  جهان  دیگر  کشورهای 
و  نبودند  موافق  آمریکاست،  نظر  مورد  که 
نظام  در  که  است  این  واقعیت  اما  نیستند، 
جهانی، در نهادهای مدیریت آن و در سیستم 
اقتصاد جهانی آمریکا دست باال را دارد واز 
وتحمیل  موانع  بر  غلبه  برای  مهمی  ابزار 
برخوردار  خود  سیاست  پیشبرد  و  شرایط 
زیاد،  اختالفات  هم  عراق  مورد  در  است. 
از  تر  گسترده  بسیار  ها  مخالفت  دامنه  و 
مورد ایران بود. تمام نیمه دوم دهه ۹۰ در 
سوئد،  سوئیس،  جمله  از  اروپا  کشورهای 
آلمان کنفرانس هایی با حمایت دولت ها در 
سطح باال تشکیل شد وبرنامه ریزان دولتی 
در  معتبر  های  آکادمی  از  متخصصان  و 
آن ها شرکت کردند و طرح های گوناگون 
ممنوعیت  شامل  ,هدفمند,  های  تحریم  برای 

آنان  های  حساب  بستن  رهبران،  مسافرتی 
و محدود کردن اعتبارات مالی معین همراه 
با فشارهای دیپلوماتیک ارائه شد که برخی 
حتی  و  گرفت  قرار  جمعی  موافقت  مورد 
وارد قطع نامه های شورای امنیت نیز شد، 
به  تصویب  از  بعد  هم  ها  طرح  همان  اما 
در  و  تبدیل شد  ,تحریم هوشمندانه,  تاکتیک 

مورد عراق به اجرا در آمد.

 smart[ هوشمندانه,  ,تحریم 
هوشمندانه,  ,بمب  sanctions[،مثل 
 intelligent و   Smart bombs[
intelli�[ ,یا , خلقت هوشمندانه  ]wapen
gent design[از جمله اصطالحات ویژه 
نومحافظه کاری است که حاال یک فرهنگ 
,فرهنگ  این  در  است.  کرده  خلق  لغات 
جادوگر,، ارزش های مثبت و اصطالحات 
نو  فرزندخواندگی  به  وقتی  ها،  آن  مبین 
به  ناگهان  آیند،  می  در  کاران  محافظه 
نقاب فرشته بر  تبدیل می شوند که  عفریتی 

چهره دارند.

دقیق  آدرس  بود  قرار  هوشمند,  های  ,بمب 
بگیرند و بدون یک میلی متر انحراف فقط 
دقت  با  دیدیم  اما  بزنند.  را  نظامی  هدف 
بیمارستان ها و تصفیه  آگاهانه  و  میلیمتری 
خانه ها را هدف گرفتند و یا ناآگاهانه و به 
یا  خلبانان،  برای  خطرجانی  کاهش  خاطر 
جلوگیری از سقوط هواپیمای بدون خلبان یا 
میدادند  گرا  که  جاسوسانی  اشتباه  خاطر  به 
عروسی  و  عزا  مجالس  از  سر  سرانجام 
شهروندان غیرنظامی درآوردند و حاال چنان 
که  اند  ساخته  جاری  عراق  در  خونی  رود 
,خلقت  است.  داده  قرار  سایه  در  را  فرات 
هوشمند, که حاال در آموزشگاه های آمریکا 
تدریس می شود، ادعاداشت می خواهد علم 
را از قید اجبار و القاء و تک صدایی آزاد 
کند، اما در عمل با مخ جنتی و مصباح یزدی 
به جنگ تئوری تکامل داروین رفت. تعدادی 
دیگر از اصطالحات این فرهنگ لغات را هم 
همه شنیده ایم: رهایی یعنی اشغال، دمکراسی 
یعنی بازگشت به جنگ های خونین قبیله ای 
دوران آقا محمد خان قاجار و سازش ها ی 
مبتنی بر ائتالف های طایفه ای و تروریست 

پروری و باج بگیری و دالر و…

به  میشود،  خوانده  هوشمندانه,  ,تحریم  آنچه 
مثابه ,حقه, تاکتیکی ۶�۵ سال بعد از تحریم 
گسترده عراق وضع شد و هدف آن ظاهرا 
عمل  در  اما  بود،  عراق  مردم  آالم  تخفیف 
ابزار  بعالوه  و  انجامید  ها  تحریم  ادامه  به 
نیرومندی به دست آمریکا داد تا به شرحی 
نوین,  مبنای ,عراق  آمد  که در زیر خواهد 
یعنی عراق پاره پاره خونین آلود را بوجود 
قابل  غیر  نزدیک  انداز  چشم  در  که  آورد 

ترمیم و غیر قابل آزاد شدن می نماید.
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ایده آمریکایی

تحریم جامع: برنامه تحریم جامع عراق چهار 
روز بعد از حمله صدام به کویت و طبق قطع 
اوت ۱۹۹۰ تصویب شده  نامه ۶۶۱ در ۶ 

بود.

سازمان  منشور  هفت  فصل  آن  قانونی  پایه 
ملل بود که هدف تحریم را ,وادار کردن رژیم 
صدام به رفتارهای معقول و بازگرداندن او 
به جامعه بین المللی, و تامین امنیت جهانی 

اعالم می کرد.

معمول  های  پردازی  افسانه  از  البته  این 
شورای امنیت بود و چنانکه میدانیم آمریکا 
دولت  معقول,  ,رفتار  هرنوع  مانع  فقط  نه 
پرداخت  از  تمام  سال   ۱۳ بلکه  شد،  صدام 
حق عضویت عراق به اوپک و سازمان ملل 
جلوگیری کرد و در مورد سالح های کشتار 
جمعی و بقیه مسایل نیز با سازمان های بین 
المللی و ماموران آژانس اتمی سازمان ملل 
و دولت ها و سرانجام با خود شورای امنیت 
سازمان ملل در افتاد و خود بطور غیرقانونی 

اقدام به حمله نظامی به عراق نمود.

توسط  تحریم  ضمنی  و  غیرقانونی  هدف 
چنین  و  شد  اعالم  رژیم,  ,تغییر  آمریکا 
تبلیغ کردند که هدف ,وادار کردن نیروهای 
به خیزش علیه صدام و سرنگون  دمکرات 
در عراق,  دموکراسی  استقرار  و  او  کردن 
است. اما در همان نخستین سال تحریم جامع 
وقتی کردها در شمال و شیعه ها در جنوب 
برخاستند،  شورش  به  صدام  علیه  همزمان 
آمریکا عمال راه سرکوب خونین شورش و 
عملیات انتقام گیرانه بعدی صدام بویژه علیه 
شیعه ها را گشود. این مساله را به سیاست 
ویژه بوش پدر نسبت داده اند. اما واقعیت این 
نبود. آمریکا خواهان هرنوع سرنگونی رژیم 
صدام نبود. آن زمان نه تنها در میان شیعه 
ها، جمهوری اسالمی به خاطر عواقب جنگ 
احزاب  بلکه  بود،  پیش  آمریکا  از  ساله   ۸
کرد هم هنوز تحت قیمومت کامل آمریکا در 
نیامده بودند و سرنگونی صدام میدان فراخی 
برای سازماندهی از پائین می گشود. آمریکا 
جنبش  گسترش  بر  را  صدام  حکومت  دوام 
دوره  در  آمریکا  بود.  داده  ترجیح  پائین  از 
۱۳ ساله تحریم و ,جنگ خاموش, شرایط را 
برای سرنگونی به شیوه مطلوب خود آماده 

کرد، یا الاقل چنین تصور می کرد.

به هرحال منظور از بازگشت به رفتارهای 
بین المللی را خروج صدام از کویت اعالم 
تبدیل شد به از بین بردن  کردند. بعد هدف 
نظامی،  قوای  از  بخش  آن  یا  بخش  این 
مثل  سرداران صدام  که  هایی  موشک  مثال 
سرداران خامنه ای به رخ می کشیدند. بعد 

تبدیل شد به از بین بردن سالح های کشتار 
و  نامفهوم  درخواست  آن  یا  این  و  جمعی 
تحریم  قبیل:  از  تفسیر  تعبیرو  هرگونه  قابل 
,از  صدام  که  شد  خواهد  برداشته  هنگامی 
کند.  همکاری  بطورکامل,!  نظرو  همه 
همکاری به کمال و از همه نظر البته دیگر 
بحث فنی یا حتی سیاسی نبود تا بتوان آن را 
تحت نظارت آژانس یا سازمان ملل قرار داد 
و می توانست بحث فلسفی یا روانشناسانه هم 
باشد. اهرم اجرایی برای اعمال این تصویب 
نامه ها، همیشه و تا به آخر تنگ کردن حلقه 

به گردن مردم باقی ماند.

در  که  بود  چنان  جامع,  ,تحریم  عواقب 
توسط  که  تحریم,  ,آینده  عنوان  تحت  سندی 
شد  تهیه  انگلستان  عوام  مجلس  ویژه  کمیته 
نویسندگان نتیجه گیری کردند: , مشکل بتوان 
تصور کرد دیگر در آینده سازمان ملل تحریم 
های جامع را در مورد کشوری تصویب کند. 
هایی  تحریم  چنین  پیوسته  هم  به  جهان  در 
خیلی درد آوراست. هرقدر استثنا و مالحظه 
که  است  این  واقعیت  شود،  گرفته  نظر  در 
تحریم جامع قدرت را در دست نخبگان حاکم 
متمرکز می کند. سازمان ملل اعتبارش را از 
دست خواهد داد اگر از یک طرف خود را 
مدافع حقوق فقیران بخواند و از طرف دیگر 
فقیران را، حتی بطور غیر مستقیم، فقیرتر 

کندو ]۴[

فشارها  اثر  در  هوشمندانه:  تحریم  آغاز 
اختالف  خاطر  به  بویژه  و  اعتراضات  و 
منافع قدرت ها و دولت های همسایه عراق 
ها  تحریم  از  که  اردن  و  ترکیه  مخصوصا 
متضرر میشدند، سرانجام قدرت های بزرگ 
که  کردند  موافقت  هدفمند,  های  ,تحریم  با 
ظاهرا هدف آن رهبران و نه مردم بود و در 
برای  نفت  طرح  امنیت  شورای  رابطه  این 
غذا را به عنوان چاره موقت در ۱۲ آوریل 
۱۹۹۵ تصویب کرد که صدام بعد از یکسال 
مخالفت سرانجام با آن موافقت نمود وطرح 
شد.  گذاشته  اجرا  به   ۱۹۹۶ مه  ماه   ۶ در 
علت مخالفت صدام را در تعقیب ماجرا می 
توان دریافت. این مصوبه هنوز ترکیبی بود 
از سیاست آمریکا برای تداوم تحریم جامع و 
برای  المللی علیه تحریم ها  بین  تالش های 

کاستن از آالم مردم.

بر  ها  جدال  و  مباحثات  تمامی  از  باالخره 
در  هوشمندانه,  ,تحریم  طرح  تحریم،  سر 
 ۱۱۳۷ نامه  قطع  طبق   ۱۹۹۷ نوامبر   ۱۲
سازمان ملل تصویب و بعد از تغییراتی به 
به   ۱۴۰۹ و   ۱۳۸۲ های  نامه  قطع  وسیله 
قانون تبدیل شد. براساس سندی که بیش از 
۱۰ سازمان غیر دولتی با همکاری سازمان 
تهیه   ۲۰۰۲ اوت  در  انگلیس  کودک  نجات 
تحریم  آمریکایی  ایده  این  سرانجام  کردند، 

,تحریم هوشمندانه, در  بود که تحت عنوان 
شورای امنیت رسمیت یافت.

این سند که در این مقاله تحت عنوان,گزارش 
خواهد  مراجعه  آن  به  مکرر  عراق,  تحریم 
است  شده  داده  جداگانه  ها  فصل  شد]نشانی 
و  منابع  با  باشد[،  آسان  آنها  به  مراجعه  که 
تاریخچه  از  جامعی  گزارش  منضماتش، 
و مواضع  ها  قطعنامه  تمام  و  تحریم عراق 
سازمان  در  بزرگ  های  دولت  اختالفات  و 
نتایج عملی تحریم  به  ملل و شواهد مربوط 
به دست میدهد. در نگاه به این اسناد نخستین 
نکته ای که چشم خواننده ایرانی را به خود 
روند  غریب  شباهت  کند،  می  معطوف 
تصویب برنامه و اختالفات بین دولت ها با 
آنچه است که اکنون در مورد پرونده هسته 
قبلی  سناریوی  گویا  دارد.  جریان  رژیم  ای 
مطابق شرایط جدید از نو نوشته شده و در 

دست اجراست.]۵[

 ۴ آمریکا،  وقت  خارجه  وزیر  پاول  کالین 
سال بعددر اوایل سال ۲۰۰۱ در یک اجالس 
تاکتیکی  و  بالفصل  هدف  مورد  در  کنگره 
,تحریم هوشمندانه, و برنامه ,نفت برای غذا, 

چنین اعتراف کرد:

, بنابراین ] تحریم هوشمندانه[ اقدامی برای 
تخفیف تحریم نبود. تالشی بود برای نجات 
سیاست تحریم که در حال منسوخ شدن بود. 
ما کشف کردیم در هواپیمایی هستیم که رو 
و  کردیم  که  کاری  و  رود،  می  سقوط  به 
کاری که داریم می کنیم این است که آن را 
از سقوط نجات داده و در ارتفاعی قرار دهیم 
را  ائتالف  و  کرده  حفظ  را  خود  بتواند  که 

دوباره به گردآن بازگرداند., ]۶[

حتی  بود.  فروپاشی  حال  در  جامع  تحریم 
نماینده کانادا در سازمان ملل زبان به شکوه 
گشوده بود که سیاست جامعه جهانی به این 
معنا نیست که منافع بزرگ ترین قدرت جهان 
به سیاست ما تبدیل شود. تحریم از همه سو 
شکسته می شد و همه به بازار قاچاق صدام 
و  بخرند  نفت  مفت  تا  بودند  آورده  هجوم 
گران و بنجل کاال بفروشند. تا این جا تحریم 
توافق  برای جلب  بود  تاکتیک  هوشمند یک 
ادامه تحریمی که کمیته  ,جامعه جهانی , و 
جهان  در  دیگر  بود  گفته  انگلیس  برگزیده 
بعد  چنانکه  استراتژی  شد.  نخواهد  اعمال 
خواهیم دید از طریق تحمیل سیاست آمریکا 
بر جامعه جهانی و کنترل آمریکا بر برنامه 

تحریم به اجرا در آمد.

هر ۱۵ کشور زیر قطعنامه جدید را امضا 
کوچک  کشورهای  بعد  هرچند  بودند.  کرده 
در کریدورها ناله کردند که ۵ قدرت اصلی 
نامه، میل  اند و قطع  پاخت کرده  ساخت و 
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قلبی آن ها را بازتاب نمی دهد. به هر حال 
رای این کشورها را همیشه میتوان از طریق 
به  مالحظه  یا  و  اجبار  یا  ارعاب  یا  رشوه 
دست آورد. اما در مورد صحت ادعاهای این 
کشورها اندکی پائین تر خواهیم دید چگونه 
سهم آن ها در همان دوره تحریم از سهم غذا 
گرسنگی  و  خون  در  که  عراقی  داروی  و 

دست و پا می زد، پرداخته شد.

های  درس  خود  تحریم  اعمال  مکانیسم 
بزرگی برای درک شرایط جهانی و عواقب 
سیاستی که جمهوری اسالمی در پیش گرفته 
,تحریم  برنامه  از  موادی  به  فعال  اما  دارد. 
استراتژیک  نتایج  که  بپردازیم  هوشمندانه, 
داشت و تصویر روشنی از ترکیب سه تایی: 
تغییر رژیم، مداخله نظامی و تحریم، که هر 
سه در متن ,برنامه ایران, هم در دستوردولت 

آمریکاست، به دست میدهد.

به  ریسمان  کردن  تنگ  هوشمندانه:  تحریم 
گردن مردم

در ,گزارش تحریم عراق, آمده است: ,تحریم 
هوشمندانه، دارای چهار ستون پایه است که 
از طریق آن ها ویرانی زیر ساخت اقتصادی 
ستون  چهار  این  است.,  یافته  ادامه  عراق 

عبارت بودند از:

یک، هدف قرار دادن مردم و نه حکومت. 
دو، خارج کردن کنترل نفت از دست دولت 
عراق. سه، کنترل واردات عراق و ممانعت 
ساختارهای  برای  کلیدی  کاالهای  ورود  از 
زیربنایی کشور. چهار، جلوگیری از سرمایه 
دارایی  انجماد  و  کشور  در  خارجی  گذاری 

های خارجی آن.

]۷[

از این چهار پایه سه تای آن ها توسط خود 
طرح ,تحریم هوشمندانه,، که با تایید شورای 
قابل  کرد،  می  پیدا  قانونی  وجهه  امنیت 
اجرا بود و یکی، یعنی دومی به اجرای دو 
طرح دیگر نیازمند بودند که هردو از نظر 
ولی  بودند،  غیرقانونی  المللی  بین  مقررات 
گذاشتند:  اجرا  به  را  آن  انگلیس  و  آمریکا 
یکی طرح ,تغییر رژیم,، دومی بمباران ها 
 no”,ممنوع پرواز  ,منطقه  طرح  کمک  به 
غیر  علیرغم  دومی  این  fly zone”.در 
نیز  ناتو  های  قدرت  دیگر  بودن  قانونی 

شرکت کردند.

چنانکه می دانیم بخش هایی ازهر دو طرح 
غیر قانونی، اکنون از طریق سازمان دادن 
مناطق  در  بویژه  الحمایه  تحت  نیروهای 
مرزی و کشمکش های ایجاد شده توسط آن 
عنوان  تحت  و  عمومی  در سطح  نیز  و  ها 
اتحادها یا جبهه های ملی یا دمکراتیک، در 

ها  میلیون  و  است  دستور  در  ایران  مورد 
دالر برای ایجاد تلویزیون ها و رادیو ها و 
تحت  های  گروه  توسط  وابسته  های  سایت 
فعال  اما  است.  شده  داده  اختصاص  الحمایه 
به  یعنی هدف قرار دادن مردم  پایه اول  به 
برای  است  محکی  که  بپردازیم  رژیم  جای 
تحریم  هدف  که  کنونی  ادعاهای  ارزیابی 
رژیم جمهوری اسالمی است نه مردم ایران.

براساس طرح تصویب شده در سازمان ملل، 
در  دالر   ۱۱۳ سال  در  عراقی  هر  برای 
ارقام  اسناد مختلف،  بودند.] در  نظر گرفته 
اندکی تفاوت می کند که به علت باال رفتن 
بهای نفت در بازارهای جهانی در طول سال 
بهای  باالرفتن  با  البته  و  است  تحریم  های 
کاالها جبران میشد[ فون اسپانک که بعد از 
جای  به  هالیدی  دنیس  استعفای  و  اعتراض 
سازمان  رسانی  کمک  مسئول  عنوان  به  او 
عراق  به  ورود  از  ,پس  شد:  منصوب  ملل 
و مشاهده آن چه که دید شوکه شد,. او در 
گزارش به مسئوالنش در حالی که به شدت 
کنم؟  می  سوال  شما  ,از  گفت:  بود  آشفته 
نفری ۵۰ سنت برای هرشخص در روز؟ و 
این رقمی است برای همه چیز، از برق تا 
فاضالب… بدیهی است که این مطلقا، مطلقا 
ناکافی است., روشن است که این حتی رژیم 
گروه  مرگ  تقبل  نبود.  هم  تدریجی  مرگ 
عظیم بی چیزان و افزودن بر ثروت گروه 

نخبگان بود.

کفتارها و گوشت قربانی

رقم  از  نبود.  ماجرا  همه  هنوز  این  اما 
در  که  نفر  هر  برای  سالیانه  دالر   ۱۱۳
 ۳۰ بود،  شده  تنظیم  غذا  برای  نفت  برنامه 
خسارت  ,کمیسیون  نام  به  نهادی  به  درصد 
سازمان ملل, اختصاص می یافت. بر اساس 
محاسبات سال ۲۰۰۲ درآمدی که از فروش 
شد،  پرداخت  خسارت  تعیین  کمیته  به  نفت 
داروی  به غذا و  که  بود  پولی  برابر  تقریبا 
همه مردم عراق پرداخت شدو توجه کنید: بنا 
بر داده های این کمیسیون حدود ۱۶ میلیارد 
میلیون  یک  حدود  به  خسارت،  این  دالر 
شد  پرداخت  شاکی  کارگر  و  کارمند  نیم  و 
کویت  نفت  کورپوراسیون  ها،  حکومت   .
نشین  شیخ  این  دیگر  های  خانه  وزارت  و 
ثروتمند،  ۲۹۰ میلیارد دالر ادعای خسارت 
کردند که کمیسیون اعتبار آن را به رسمیت 
از  منحصرا  رقم  این  درصد  شناخت.۷۰ 
طرف کویت بود که هیچ مساله انسانی نداشت 
. اما  در صدها و ارقام را رها کنید وبه آنچه 
و  بپردازید،  رسید  مردم  دست  به  عمل  در 
می بینید نفتی که برای تامین غذا و داروی 
تمام مردم عراق تخصیص دادند، درعمل به 
گلوی  به  که  ,نفتی,  با  توانست  می  زحمت 
شیوخ نفت خوار کویت و البته شرکت های 

برابری  ریختند  آن  شریک  المللی  بین  نفتی 
کند.

بدترین  این  گوید  می  عراق  تحریم  گزارش 
نوع خسارت بگیری در تاریخ بعد از صلح 
براساس  کند  می  یادآوری  و  بود  ورسای 
تجربیات بین دو جنگ اول و دوم، دولت های 
پرداخت  به  آلمان و ژاپن را متعهد  پیروز، 
غرامت نکرده بودند.]۸[ ,طرح هوشمندانه,، 
شهروندان  یعنی  عراق،  در  صدام  قربانیان 
عادی را موظف می کرد در بدترین شرایط 
از بودجه ای که برای زنده  زندگی خود و 
نگاه داشتن آن ها کافی نبود، نه تنها خسارت 
قربانیان بی چیز تجاوز صدام به کویت را 
بپردازند بلکه ثروتمندترین شیخ نشین جهان 
را نیز تغذیه کنند. حتی اقدام اول غیرقانونی 
قابل  دومی  بود،  ژنو  کنوانسیون  علیه  و 

توصیف و نام گذاری نیست.

و باید توجه کرد: این نه صدام بلکه سازمان 
چنین  اجرای  مامور  مستقیما  که  بود  ملل 
سیاست فاجعه باری شده بود. بیهوده نبود که 
اسپانک در هر  دنیس هالیدی و هانس فون 
سخنرانی با تاسف می گفتند سازمان ملل را 

از بین برده اند.

رقم  از  نبود.  محدود  همین  به  برداشت  اما 
نیز  درصد   ۴ فرد،  هر  سرانه  دالر   ۱۱۳
مثل  ملل  سازمان  های  آژانس  هزینه  برای 
عراق  دفتر  یونسکام،  اتمی،  انرژی  آژانس 
لوله  از  استفاده  هزینه  نیز  ملل،و  سازمان 
های نفتی ترکیه برای صدور نفت استخراج 

شده برداشته می شد.

میلیون   ۷۰ ترکیه،  ترانزیت  حق  مورد  در 
برنامه  اولین  همان  در  ماه  سه  برای  دالر 
نفت برای غذا منظور شد.]۹[البته ترکیه که 
به خاطر خسارت میلیاردها دالر در اثر بسته 
شاکی  شدت  به  عراق  با  تجاری  مرز  شدن 
بود، مزد بزرگ خود را با کسب حق کشتار 
کردها توسط ارتش بدون یک کلمه اعتراض 

آمریکانیزگرفته بود.

در مورد ۲٫۵ درصد برداشت برای هزینه 
آقای  نفت،  برای  غذا  برنامه  اداری  های 
شرکت  مدیران  از  که   Ed Chowچاو اد 
موسسه  خدمت  به  ازآن  وبعد  بود  شورون 
برای  سخنرانی  دریک  درآمد،  کارنگی 
تاجر  ,هیچ  گفت:  چنین  ها  شرکت  مدیران 
امید  تواند  نمی  جهان  جای  هیچ  در  نفتی 
داشته باشد که به چنین رقم بودجه ای دست 
یابد. این عظیم است، مطلقا عظیم است. ما 
داریم از نیم میلیارد دالر درسال صحبت می 
گویم  می  خود  صنعتی  تجربه  بر  بنا  کنیم. 
دولت  از  بدتر  چیز  یک  تنها  اقتصاد  برای 
ملی است، آن هم آژانس های حکومتی چند 
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ملیتی است. خنده حضار,]۱۰[ این سخنرانی 
درآوریل سال ۲۰۰۳ ایراد شده بود. شرکت 
های نفتی در آن زمان مایل بودند که اختیار 
خرید و فروش نفت عراق هرچه زودتر به 
شرکت های خصوصی چند ملیتی اختصاص 

یابد.

خیلی  ملل  سازمان  به  که  است  این  حقیقت 
نقشی  همان   ۲۰۰۳ مارس  تهاجم  از  پیش 
کار  مقاطعه  های  شرکت  که  بود  شده  داده 
گرفتند.  عهده  به  حمله  از  بعد  خصوصی 
که  آمریکایی  سناتورهای  اتهامات  اگرهم 
گریبان پسر کوفی عنان را به عنوان گروگان 
گرفته بودنددرست باشد، قطعا او تنها کسی 
فقط  کرد.  می  تجارت  پول  این  با  که  نبود 
برای  بود و می خواستند  دبیرکل  پدرش  او 
آمریکا  نظر  مورد  پذیرش طرح اصالحات 
برای سازمان ملل گوش پدر را بگیرند که 

بداند کجا ایستاده است.

دو  هم  و  خصوصی  های  شرکت  طبیعتاهم 
سازمان کرد با سازمان ملل در رقابت بودند 
ها  آن  به  عملکاری  حق  داشتند  تمایل  و 
اختصاص داده شود، البته نه در بازار آزاد 
بلکه با اتکاء به لوله تفنگ آمریکا.]مراجعه 

کنید به منبع قبل[

بعد از برداشت ها از فروش نفت برای غذا، 
تازه نوبت رقابت برای بردن سهم بزرگ تر 
برای  که  دالرهایی می رسید  با  تجارت  از 
خرید کاالی مورد نیاز عراق باقی میماند. از 
شرکت های بزرگ و چانه زنی بین قدرت 
ها بگذریم که داستان نفت است و بازار و در 
این مقاله نمی گنجد و کشمکش های بزرگ 
بر سر تحریم و جنگ عراق و سیاست دولت 
ها چه در مورد جنگ و چه در مورد تحریم 
اکنون  آن  مشابه  و  شد  تنظیم  آن  اساس  بر 
سهم  است.به  جریان  در  ایران  مورد  در 

کوچکترها بپردازیم.

باید مزد رای موافق همسایگان عراق که از 
تحریم ها شاکی بوده و زیان میدیدند، تحت 
اردن،  میشد.  داده  بزرگ  برادر  نظارت 
به  همه  که  ترکیه  مصر،  سوریه،  امارات، 
خاطر خسارت ناشی از مسدود شدن تجارت 
با عراق غرولند می کردند، هم قراردادهای 
جذابی گرفتند، هم از قاچاق سود می بردند. 
سازمان  صدام  را  قاچاق  بازار  از  بخشی 
بسیار  کار  این  در  او  اما بضاعت  داد،  می 
کمتر از برنامه تحریم هوشمندانه ,نفت برای 
پر  و  جذاب  العاده  فوق  بازار  که  بود  غذا, 
دو  یکی  به  فقط  بود.  آورده  بوجود  کششی 
از  ساله  سه  دوره  یک  کنید:در  توجه  رقم 
را  خود  هوشمندانه، مصر صادرات  تحریم 
از ۱۰۵ میلیون به یک میلیارد، امارات از 
۲۴ میلیون به ۵۰۰ میلیون رسانید و ترکیه 

و سوریه، هم حق ترانزیت گرفتند هم قرار 
داد های جذاب و هم قاچاق خود را گسترش 

دادند.]۱۱[

ملل  سازمان  در  که  است  معادالتی  چنین 
آژانس سرنوشت  یا  و  امنیت  در شورای  و 
که  کشوری  میکند.  تعیین  را  ها  قطعنامه 
بویژه  گیرد،  می  قرار  ویژه  برخورد  هدف 
وقتی که آن کشور مثل عراق و ایران روی 
مهم ترین ذخایر نفت جهان نشسته باشد، مثل 
شکارنیمه جان شده ای است که کفتارها به 
آقای مصطفی  مقاله  باشند.  آورده  آن هجوم 
اللباد را در االهرام هفتگی ۲۶ آوریل ۲۰۰۶ 
بخوانید. مفسر االهرام ناخواسته بهتر از هر 
در  آمریکا  اهداف  از  طرفی  بی  گر  تحلیل 
این نزاع پرده بر میدارد. او پیشنهاد می کند 
محور ۲+۶ یعنی دولت های عرب شورای 
همکاری خلیج فارس بعالوه مصر و سوریه 
برای  و  بگیرند  را  شده  ویران  ایران  جای 
این که این محور به عنوان متحد آمریکا از 
قدرت کافی در برابر پیشروی هند و روسیه 
بعد از سقوط رژیم برخوردار باشد، پیشنهاد 
هسته  خفته  اکنون  برنامه  مصر  کند  می 
این  اتمی  دندان  به  البد  تا  کند  فعال  را  ای 
محور تبدیل شود.]۱۲[ آیا مخالفت با امکان 
این نزاع را  تولید سالح هسته ای است که 
برانگیخته و آیا این رژیم جمهوری اسالمی 
هم  یا  است  نزاع  این  نهایی  هدف  که  است 
اش  ای  هسته  ویرانگر  سیاست  هم  و  رژیم 
بهانه ای هستند برای تبدیل ایران به گوشت 

قربانی و دادن سهم کفتارها؟

بیهوده نیست که یک تحلیل گر االهرام آقای 
امیر طاهری را ”Prince du jour”رسانه 
آقای  که  این  نه  مگر  است.]۱۳[  خوانده  ها 
طاهری بطور اخص برای نومحافظه کاران 
ها  آن  به  وابسته  عرب  شیوخ  و  کشورگشا 
انشاء می نویسد، و بیهوده نیست رسانه هایی 
مثل اکی AKI که به شیوخ و امیران عرب 
التفات دارد این قدر فعال شده اند.آقای امیر 
طاهری در مقاله ای برای تلگراف انگلیس، 
برای آماده کردن صحنه قتل عام ایران سنگ 
تمام گذاشته و برای فراخواندن کفتارها سوت 
اللباد  اگر مصطفی  میدهد.  میزند و عالمت 
بنای پیشنهاد خود را بر دامن زدن به رقابت 
قومی و نزاع تصنعی و برنامه ریزی شده 
امیر  کند،  می  استوار  ایرانی  و  عرب  بین 
طاهری به برپا کردن نفاق و جنگ مذهبی 
که  این  ترس  از  طاهری  شود.  می  متوسل 
فتنه جوی جمهوری اسالمی،  مبادا رهبران 
از  امنیت  شورای  مهلت  آخر  روز   ۱۲ در 
غنی  توقف  به  و  بنشیند  عقب  خود  جنون 
اختالف  به  کار  این  با  و  دهند  سازی رضا 
به  حمله  سر  بر  بزرگ  های  قدرت  میان 
ایران دامن بزنند به شیوه ای سخیف و رقت 
آور به تمام خرافات مذهبی سوگند می خورد 

و ریشخند تاریخ آنکه درست از همان حربه 
ای که رژیم جمهوری اسالمی و احمدی نژاد 
خود  جویانه  مخاصمه  سیاست  تقویت  برای 
استفاده می کنند، متوسل میشود تا خوانندگان 
کند  متقاعد  را  خود  زبان  انگلیسی  و  عرب 
ساله  دو  دوره  که  این  از  قبل  باید  بوش  که 
حکومتش پایان یابد به ایران با بمب و راکت 
حمله کند وگرنه احمدی نژاد که خیال میکند 
غایب  امام  خلوت  در  نفره   ۳۶ هیات  در 
ظاهر شده، با بمب هسته ای به همه عرب 
ها و غربی ها حمله خواهد کرد!این مرد سن 
در  هم  ها  دمکرات  داند  می  البته  سالدار  و 
سایر  و  بوش  از  کمی  دست  ایران  به  طمع 
سیاست  با  او  اما  ندارند،  جمهوریخواهان 
بزرگ به این مفهوم کاری ندارد، شخصا نان 
محافل و فرقه های نومحافظه کار مسیحی – 
یهودی را می خورد و روز شمار زندگی اش 
هم فرصتی برای او باقی نگذاشته تا راهی 
را که همه عمر پیموده تغییر دهد، پس باید 
به آنچه فعال دارد بچسبد. این مقاله او را باید 
خواند تا متقاعد شد رذالت جمهوری اسالمی 
نیست و در جبهه محافظه کاران  بی رقیب 
و نومحافظه کاران ایرانی چقدر همتا دارد.

]۱۴[

اللباد  آقای  که  را  ای  صحنه  حال  هر  به 
ایران ] و نه فقط جمهوری  برای فروپاشی 
کنار صحنه  باید  کند،  می  تصویر  اسالمی[ 
های  قدرت  و  همسایه  کشورهای  کشمکش 
بزرگ برای بردن سهمی از عراق در حال 
فروپاشی در جریان تحریم اقتصادی بگذاریم 
تا متوجه شویم اگر آمریکا و رژیم جمهوری 
به  را  ایران  شوند،  واگذار  خود  به  اسالمی 

سوی چه سرنوشتی سوق خواهند داد.

تحریم هوشمندانه و تجزیه قومی

به  غذا  برای  نفت  سهم  از  مستقیم  برداشت 
شیوخ  و خسارات  ملل  سازمان  های  هزینه 
بخش  یک  نبود.  محدود  میلیاردر  مولتی 
دیدند.  می  بیشتر زجر  باید  عراق  مردم  از 
یعنی بخش عرب آن. طرح تحریم هوشمند، 
های  مشخصه  از  یکی  فاقد  توانست  نمی 
معاصر  ژئوپلتیک  وسیاست  استراتژی  مهم 
قومی  تجزیه  و  تفرقه  یعنی  باشد:  آمریکا 
نشین  ساتراپ  به  کشورها  تبدیل  منظور  به 
به  آغاز  از  آمریکا  شاید  البته  آمریکا.  های 
هیچوجه در فکر تجزیه عراق نبود، اما باید 
جنگ  را  جنگ  قانون  که  داشت  خاطر  به 
ساالر تعیین نمی کند.آمریکا برای پیروزی 
در این جنگ به تفرقه قومی و مذهبی نیاز 
داشت و بنابراین از روز نخست و در طرح 

تحریم هوشمندانه نطفه آن را کاشت.

تبعیض بین شمال، که کرد نشین بود و مرکز 
و جنوب، که عرب نشین بود، در بطن طرح 
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تحریم هوشمند تنظیم شده بود. به این ترتیب 
:

یک. ۲۰ درصد از درآمدهای باقی مانده از 
سهم نفت برای غذا، به سه استان کردنشین 
شمال اختصاص می یافت، این در حالی بود 
که جمعیت مناطق کرد نشین حداکثر ۱۳ در 

صد جمعیت عراق را تشکیل میداد.]۱۵[

عراق,  تحریم  ,گزارش  نویسندگان 
نوشتند:,۱۳ درصد جمعیت ۱۳ در صد کل 
 ۸۷ ولی  کرد،  می  دریافت  را  نفت  درآمد 
درصد بقیه ۵۳ درصد آن را, بنا بر تحقیق 
نویسندگان این گزارش، در ۵ دسامبر سال 
۲۰۰۰ برای ساکنان جنوب، سرانه ۴۰ در 
صد کمتر از ساکنان شمال هزینه شده بود. 
منظور  رژیم الغری  به  توجه  با  که  رقمی 
شده در ,تحریم هوشمند,، تاثیری تعیین کننده 
پیدا می کرد. هردو منبع این را ,تنبیه توده 
ای, بخش عرب جمعیت و نقض کنوانسیون 

ژنو خوانده اند.

دو. در شمال، ۱۰ درصد درآمد فروش نفت 
به صورت پول نقد پرداخت می شد. جنوب 
و مرکز مطلقا از دریافت پول نقد که با آن 
بتوان حقوق کارمندان و هزینه های خدمات 

عمومی را پرداخت، محروم بودند.

سه.درمتن آئین نامه ها، شروط قراردادهای 
تجاری برای شمال به نحوی تنظیم شده بود 
که کیفیت کاالهای دریافتی دارای استاندارد 
معینی بود، دو بخش دیگراز چنین تضمینی 
محروم و مجبور بودند هرکاالی نامرغوب و 
حتی غیر قابل استفاده رااز هر منبع تجاری 

غیرمعتبری بپذیرند.

هزینه  و  اجرا  مدیریت  شمال  در  چهارم. 
کردن بودجه اختصاص داده شده، به آژانس 
و  جنوب  در  و  شد  داده  ملل  سازمان  های 
سالم  اولی  طبیعتا  که  دولت صدام،  مرکزبه 

تر عمل می کرد.]۱۶[

بر موارد تبعیض می توان افزود، ولی همین 
به  عمدی  های  است.تبعیض  روشنگر  ها 
اضافه تخلخل مرزها، هوای مناسب تر، عدم 
و عوامل  آمریکا  توسط  کاال  ممانعت ورود 
دیگر در جمع باعث شده بود که مردم شمال 
بقیه  به  نسبت  را  کمتری  فشار  خوشبختانه 
کشور تقبل کنند، ولی این بدان معنا نبود که 
مردم کرد از ضربات تحریم مصون ماندند. 
درصد   ۶۰ عراق،  تحریم  گزارش  بر  بنا 
میکردند. زندگی  فقر  خط  زیر  شمال  مردم 
] ۴۰ درصد زیر سرانه سالی ۳۰۰ و ۲۰ 

درصد زیر سرانه سالی ۱۵۰ دالر[

اما آنچه در این جا تاکید بر آن اهمیت دارد این 
است که اوال طرح تحریم هوشمندانه آشکارا 

دو بخش جمعیت را بر اساس محاسبات قومی 
و  زیاد  پول  ثانیا  میداد،  قرار  هم  برابر  در 
حتی غیر قابل جذبی وارد منطقه شمال میشد 
که مدیریت آن را نه کردهای عراق بر عهده 
داشتند و نه عرب های آن، بلکه آمریکا از 
طریق ارگان سازمان ملل آن را کنترل می 
کرد و رهبران دو حزب کرد واسطه اداره 
عامل  امر  این  که  نیست  تردیدی  بودند.  آن 
مضاعفی بود برای وابسته شدن رهبران این 
احزاب به آمریکا و این راز سرپوشیده ای 
نیست که آقای طالبانی از همان موقع تالش 
گسترده ای را آغاز کرد تا همتاهای خود در 
که  کند  متقاعد  را  ایران  کرد  احزاب  میان 
برنامه اجتماعی وعمومی خود را رها کنند و 
,کردایتی, در خدمت اجرای سیاست آمریکا 
در منطقه را مبنای برنامه سیاسی خود قرار 
دهند. نه اینکه مسوولیت خطای سیاسی اینان 
را باید به حساب آقای طالبانی نوشت. آنکه 
سرشتش پاک و دمکرات است اسفندیار وار 
از آتش می گذرد. چنانکه یهودیان دمکرات 
پول  میلیاردها دالر  انساندوست جهان را  و 
اسرائیل  دولت  سهمگین  فشار  و  آمریکا 
نتوانسته بشکند و آن ها همچنان برای برابری 
ملت ها علیه سیاست های دولت اسرائیل که 
به نام آن ها حکومت و جنایت می کند می 
جنگند و پاره ای از بهترین آثار و اسناد علیه 
جنایت های آمریکا و اسرائیل را آن بوجود 
آورده وپاره ای از حرکت اجتماعی رسای 

جهان علیه ظلم را هدایت میکنند.

سیاست تبعیض قومی در متن برنامه تحریم 
عراق و ,تنبیه دسته جمعی عرب ها,، نه فقط 
در تقسیم سهم قدرت بین رهبران قوم ها و 
مذاهب، بلکه در تقسیم سهم گلوله بین مردم 
نیز به اجرا در آمد و تا به امروز ادامه دارد 
و آمریکا به نوبت اول با کردها متحد شد و 
کردهاو  با  بعد  انداخت،  راه  به  عرب کشی 
شیعه ها، همان شیعه های سازمان داده شده 
سنی  و  شد  متحد  اسالمی،  جمهوری  توسط 
کشی راه انداخت و اکنون با کردها و سنی 
برای کشتار همه  ها متحد شده و زمینه را 
,برکات,  از  به دست هم فراهم کرده است. 
در  تواند  می  خود  که  است  سیاست  این 
نقاب ,دولت متمدن غربی, به عنوان ,عامل 
بیطرف, میان ,قبایل وحشی محلی, در نقش 

میانجی ظاهر می شود.

این بدترین جنایت آمریکا بود در حق مردم 
عراق از هر سه دسته سنی و شیعه و حتی 
کردها. هرگز نباید فراموش کرد شیعه ها و 
کردها دو بخش از مردم ستم کشیده ای هستند 
رژیم صدام  توسط  و  عراق  در  تنها  نه  که 
ها  شیعه  و  خاورمیانه  تمام  در  کردها  بلکه 
در کشورهای عربی به شدت سرکوب شده و 
می شوند. آمریکا بر این ستم سوار شده است 
تا ستمی دیگر و خشونتی بیشتر بیافریند و به 

دست خود مردم. تاریخ مکرر شاهد آن بوده 
که مردمی که به شدت سرکوب و تحقیر شده 
به  متفاوت، خود  در شرایط  توانند  می  اند، 
تبدیل  آفرینان جدید  فاجعه  سرکوب گران و 
یهودی  وحشیانه  و  تراژیک  کشتار  بشوند. 
کاست و عرب ستیزی  در جریان هولو  ها 
اسرائیل  دولت  ددمنشانه  کشی  فلسطینی  و 
واقعیت  این  بارز  نمونه  اخیر،  قرن  نیم  در 
است. این سیاست آینده همه بخش های مردم، 
پیروز شده و شکست خورده، سرکوبگر و 
سرکوب شده را تباه می کند و امنیت همه آن 
ها و با آن امنیت و رفاه در تمام خاورمیانه 
امتداد استعمار را فراهم  نابود و شرایط  را 
سرنوشتی  باید  عراق  های  شیعه  آورد.  می 
بهتر از این می داشتند که تحت رهبری یک 
آیت هللا مرتجع تر از خمینی و عمله و اکره 
را  ها  آن  بگیرند.  قرار  اسالمی  جمهوری 
توسط  همه  که  ممتد  سیاست  یک  درجریان 
آغوش سیستانی  به  داده شد،  ترتیب  آمریکا 
ها و حکیم ها انداختند: نخست با حمایت از 
صدام حسین در حمله به ایران، سپس با,تنبیه 
مردم  که  تحریم  جریان  در  جمعی,  دسته 
گرسنه و فاقد امنیت را وادار کرد به شبکه 
اجتماعی اسالمی گرایان و مساجد آن ها پناه 
ببرند، بعد از طریق اتحاد با سیستانی و سایر 
به  ها  سنی  سرکوب  و  شیعه  مرتجع  سران 
شمردن حق  مردود  با  حاال  و  ها  آن  کمک 

رای عمومی و تشویق قوم و قبیله گرایی.

که  اند  خوشحال  این  از  کردها  از  بسیاری 
حاال حمایت دستگاه زور عالم یعنی آمریکا 
و اسرائیل را پشت سر خود دارند و با کمک 
آن می خواهند دولت خود را به دست آورند. 
رسانه های بخشی از نیروهای کرد پر است 
از تصاویر متملقانه نسبت به نیروی اشغال 
و تایید سرکوب و کشتاری که به راه انداخته 

است.

خواست  به  که  دارند  و  داشتند  حق  کردها 
مایلند  که  هرجا  و  برسند  خود  ملی  های 
اما متوسل شدن  دولت مستقل تشکیل دهند، 
اسرائیل،  و  آمریکا  سرکوب  سیاست  به 
ها  آمریکایی  صدهزاری  کشتارهای  برای 
هزار  صدها  مرگ  به  انداختن،  راه  هلهله 
کودک عراقی بی اعتنا بودن… این استفاده 
دمکراتیک از حق تعیین سرنوشت ملت ها 
میان  در  را  کرد  مردم  سیاست  این  نیست. 
می  رها  سیاهی  تونل  در  دشمن  از  دریایی 
باشد  نیست روشن  آن معلوم  انتهای  که  کند 
انسان  هیچ  نظر  از  بود  هم  روشن  اگر  که 

دمکراتی قابل تایید نبود.

مردم سنی مذهب عراق نیز مسلما شایستگی 
یا  ها  بعثی  که  داشتند  آن  از  بیش  هایی 
تروریست های سنی حمایت از حقوق آن ها 
را جار بزنند و یا عالوی، جانی مخابراتی 
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با دالر و حمایت آمریکا و ائتالف با مقامات 
راه  جبهه سکوالر  ها  آن  برای  بعث  حزب 
این  شود.  ها  آن  نمایندگی  مدعی  و  بیندازد 
تنها حزب ,سکوالری, را که میتواند راضی 
کند همان حزب کمونیست زبون و توسری 
این  وارد  که  است  منزوی عراق  و  خورده 
در  بدبختی  و  فالکت  و  است.  شده  ائتالف 
عراق به جایی رسیده است که چند درصدی 
ائتالف  این  به  هم  عراق  سکوالر  مردم  از 
حمایت  تحت  بعث  بازگشت  اند:  داده  رضا 
آمریکا، اما بدون صدام. تز قدیمی عالوی، 
صدام  امنیت  سازمان  از  که  صدام  رقیب 

گریخته بود!

به هر حال طرح تحریم اقتصادی عراق نطفه 
های نخستین این تفرقه طایفه ای را کاشت، 
با تنبیه دسته جمعی مردم عرب، باهول دادن 
شیعه ها که تحت حمایت بنیادگرایان اسالمی 
تحت  که  کردها  تشویق  با  بگیرند،  قرار 
با مستاصل  حمایت آمریکا قرار بگیرند، و 
کردن سنی ها که حتی ازاین نوع ,پشت و 
بودند  محروم  هم  اسالمی  یا  آمریکایی  پناه, 
تامین غذای  دید  تر خواهیم  پائین  و چنانکه 
روزانه و دفتر و مشق مدرسه آن ها هم به 

قاچاقچی ها واگذار شده بود.

تغییررژیم و استفاده از قدرت نظامی:

طبیعی است که تدابیر تحریم هوشمند هرقدر 
ریسمان را به دورگردن مردم تنگ می کرد 
و یا بر صدام فشار می آورد، به نتیجه ای 
سقوط  به  نه  مردم،  قیام  به  نه  رسید.  نمی 
صدام. این را تحلیل گران خود دولت آمریکا 
این  بود.در  داده  نشان  طوالنی  تجارب  و 
رابطه است که تغییر رژیم و ضربه نظامی 
به صورت دو بازوی جدایی ناپذیر از تحریم 
به شکل  و  تعبیه شده  آمریکا  استراتژی  در 
های مختلف در فازهای متفاوت به کار برده 

می شود.

این سیاست،  ,تغییر رژیم,: مضمون واقعی 
مربوط  سیاسی  ی  ها  فعالیت  همه  تبدیل 
به  خارج  و  داخل  در  نظر  مورد  کشور  به 
,ماموریت, است که به دستور و طبق رهنمود 
سیا، پنتاگون و وزارت امورخارجه آمریکا 
به اجرا در می آید. این یک سیاست قدیمی 
است، فقط در دوره تهاجم نومحافظه کاری 
رسمیت یافته است و مهم ترین محور های 
آن که در عراق به کار گرفته شدند، عبارت 
بودند از: سازمان دادن کودتاها، سوار شدن 
بر مبارزات ملی و تبدیل آن به جنگ قومی، 
جاسوسی،  عملیات  از  اعم  تخریبی  عملیات 
انفجارها و ترورها که توسط نیروهای ویژه 
هدایت میشد، و ایجاد جبهه ها و جرگه های 
تحت الحمایه تحت عنوان ملی یا دمکراتیک 
که سر آن ها در یکی از موسسات وابسته به 

وزارت امورخارجه آمریکا و سیاو پنتاگون 
قرار داشت.

ها  رسانه  در  اقدامات  گونه  این  گزارشات 
وسیعا منتشر شده و نیاز به مکث روی آن 
داخل  در  کرد  یادآوری  باید  فقط  نیست.  ها 
عراق نه کودتا و نه خرابکاری ها تاثیری در 
سرنگونی نداشتند و تنها از عملیات جاسوسی 
و نظامی به کمک درگیری های قومی بویژه 
شد.  برده  سود  ممنوع  پرواز  عملیات  در 
در  پنتاگون  از  هایی  بخش  جهت  همین  به 
مورد ایران هم به حمایت از فرقه های مسلح 
از  بیش   – قومی  غیر  یا  قومی   – نظامی 

جرگه های سیاسی اهمیت میدهند.

در رابطه با جرگه های سیاسی و ,دموکرات 
های مامور, مقیم خارج، این سیاست نیروهای 
تحت الحمایه آمریکا در خارج را پروار کرد 
اما  افزود،  ها  آن  بانکی  های  حساب  بر  و 
برعکس  نکرد،  کمک  صدام  سرنگونی  به 
در شرایطی که جنگ و تحریم انسداد کامل 
دمکراتیک بوجود آورده بود، دست صدام را 
برای کشتارهای هولناک گروهی باز کرد که 
تحت الحمایه های تازه به قدرت رسیده بعدی 
با ,کشف, گورهای آن ها برای خیانت خود 

حقانیت جور می کنند.

اما ,دمکرات های مامور, در خارج اگر در 
در  نکردند،  بازی  نقشی  صدام  سرنگونی 
برنامه جانشین سازی نقش های کارساز بر 
به  اگر چلبی نقش درجه یک  عهده گرفتند. 
عنوان ناجی را از دست داد، اکنون عالوی 
به عنوان نقطه اتکاء جای او را گرفته است.

پرواز  منطقه  ,ایجاد  و  نظامی,  ,عملیات 
با  صدام  را  نظامی  عملیات  بهانه  ممنوع,: 
پرواز  منطقه  کرد.  فراهم  کویت  به  حمله 
از  پشتیبانی  پایگاه  به عنوان  نخست  ممنوع 
از  صدام  کردن  بیرون  برای  نظامی  حمله 
کویت وضع شد، اما بعد صدام بطور ضمنی 
,رهبر عرب های سنی, قلمداد شد تا توجیهی 
برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراهم آید و 
رسما اعالم کردند هدف از ایجاد این منطقه 
شیعه  حفاظت  برای  بشردوستانه,  ,مداخله 
ها در جنوب و کردها در شمال است، گویا 
سنی ها نه قربانیان صدام بلکه همکاران او 
بودند. با وجود این وقتی کردها و شیعه ها 
بعد از حمله به کویت مشترکا علیه صدام قیام 
Operation PRO� عملیات  با  )رردند، 
VIDE COMFORT )OPC، فقط مانع 
پیشروی نیروهای صدام در شمال شدند، ولی 
کردند.  رها  صدام  سرکوب  زیر  را  جنوب 
بعالوه مانع حمالت موشکی ترکیه به کردها 
نشدند و چند شهر کرد را که اهمیت نظامی 
خارج  طرح  این  شمول  منطقه  از  نداشت 

کردند.]۱۷[

منطقه پرواز ممنوع خواص متعددی داشت 
که یکی از آن ها ایجاد ایستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی برای انجام فعالیت هایی بود که 
گیرد.  صورت  زمینی  نیروهای  توسط  باید 
شمال  در  پایگاه  ایجاد  با  آمریکا  درحقیقت 
کرد نشین، در این مناطق از نیروهای محلی 
و و عوامل جاسوس غیر محلی برای نقشه 
ها،  بمباران  های  هدف  شناسایی  برداری، 
خرابکاری  برای  درون  به  نیروها  گسیل 
استفاده و شرایط را برای حمله نظامی آماده 

می کرد.

اما بزرگ ترین هدف منطقه پرواز ممنوع، 
نابودی قدرت دفاعی صدام قبل از حمله نهایی 
و ورود نیروی زمینی آمریکا و نیز نابودی 
همان  در  که  بود  کشور  اقتصادی  زیربنای 
اولین حمله آمریکا به عراق صورت گرفت. 
دراین حمله که ۶ هفته به طول انجامید، آن 
ریختند،  عراق  روی  بمب  تن   ۸۸۰۰۰ ها 
ویتنام  روی  که  هایی  بمب  تمام  از  بیش 
این  از  فقط  عراق  خسارت  بودند.  ریخته 
عملیات را ۱۷۰ میلیارد دالر ارزیابی کرده 
یافت.  ادامه  تمام  ها ۱۳ سال  بمباران   . اند 
غیر  ممنوع  پرواز  منطقه  تعیین  که  این  با 
قانونی بود و قدرت های بزرگ در شورای 
همان  بودند،  نکرده  تصویب  را  آن  امنیت 
تنگاتنک  ویرانگر  عملیات  این  هادر  قدرت 
سالح  آخرین  و  کردند  همکاری  آمریکا  با 
های خود را به آزمایش می گذاشتند. فرانسه 
تنها در ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳ ، ۸۰ هواپیما ی 
بمب افکن برای عملیات ارسال کرد. آمریکا 
پرواز  از حریم منطقه  استفاده  با  انگلیس  و 
ممنوع از زمین و هوا و دریا عراق را که 
دیگر کامال بی دفاع و فاقد قدرت نظامی بود 
به موشک بستند. تعداد موشک های آمریکا 
تا ۱۰۰ عدد ذکر کرده  را روزانه بین ۲۳ 
اند. هدف این عملیات گسترده و بی سابقه در 
تاریخ را واشینگتن پست از زبان فرماندهان 
آمریکایی بعد از همان اولین حمله به عراق 

این طور معرفی کرد:

,هدف ما ویران کردن همه تاسیسات ارزشمند 
بود به نحوی که بغداد بدون کمک خارجی 
واشینگتن  نباشد.,  آن  تعمیر  به  قادر  دیگر 
می  ارشد  ,افسران  نوشت:  ادامه  در  پست 
شهروندان  به  صدمات  بیشترین  گویند 
اشتباها  که  هایی  بمب  از  ناشی  غیرنظامی 
از  ناشی  بلکه  نبود،  باشند  هدف گیری شده 
هوشمند[  دقیق]  گیرنده  هدف  های  سالح 
بود که دقیقا به اهداف اصابت کرد یعنی به 
تاسیسات الکتریکی، تصفیه خانه های نفت، 
راه ها و شبکه ارتباطی. کاری که ما با حمله 
بکنیم،  خواستیم  می  کشور  زیربناهای  به 

تکمیل تحریم ها بود,]۱۸[

تغییر رژیم، بمباران ها، و تحریم همه یک 
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هدف را تعقیب می کردند: عراق نوین باید 
نه از بغداد بلکه از واشینگتن اداره می شد. 
سه بازوی این استراتژی در کنار هم شرایط 

وداع با دولت ملی را فراهم میکرد.

قبل از این که بطور خیلی فشرده به اثرات 
دامنه دار تحریم بر ساختار فرهنگی عراق 
آمد  بار  آن  در  جوان  نسل  که  شرایطی  و 
مکانیسم  به  نگاهی  است  خوب  بپردازیم، 
تحریم  اداره  در  آن  نقش  و  تحریم  اعمال 

بیندازیم.

مکانیسم آمریکا برای کنترل برنامه تحریم

راهی  جامع  تحریم  که  است  این  حقیقت 
برای ادامه حیات عراقی باقی نمی گذاشت. 
برای  تحریم  در طرح  که  رژیم الغری  آن 
مردم در نظر گرفته بودند، شهروند عراقی 
باز  منفذ  تنها  قاچاق  نمیداشت.  را زنده نگه 
مردم  تنفس  راه  شد  می  مانع  که  بود  مانده 
باز  هرچند  نشود.  بسته  کامل  بطور  عراق 
نگه داشتن این آخرین روزنه به بهای بسیار 
هم  میشد.  تمام  عراق  مردم  برای  سنگینی 
صدام برای ادامه حیات خود از آن استفاده 
و  همسایه  ی  کشورها  تمام  هم  و  کرد  می 
المللی  بین  های  و شرکت  بزرگ  ها  دولت 
ممنوع  عراق  برای  قانونا  که  را  تجارتی 
کرده بودند، با سود فراوان از راه غیرقانونی 

به جریان می انداختند.

هانس فون اسپانک در این رابطه می گوید: 
اگر وتوی روسیه و قاچاق نبود ابعاد فاجعه 

بسیار بزرگ تر از آن بود که شاهد بودیم.

یکی از اهداف مهم تحریم هوشمندانه، بستن 
برای  را  شرایط  که  بود  منفذ  آخرین  این 
آمریکا  کرد.  می  آماده  تحریم  فروپاشی 
قاچاق،  طریق  از  صدام  گفتند  انگلیس  و 
کاالهای لوکس قصر سبز را تامین می کند. 
گویا  صدام  اما  بود،  حقیقتی  گفته  این  در 
و  تربود  اندکی زیرک  بعدی  اشغالگران  از 
برخالف آن ها میدانست برای حفظ حکومت 
قصرسبز  لوکس  نیازهای  تامین  بر  عالوه 
اسپانک  برساند.  را  مردم  نان  است  ناگزیر 
می گوید: قطعا صدام بخشی از درآمد قاچاق 
اما  کرد.  می  خود  های  هزینه  صرف  را 
زیربناهای  حفظ  برای  الزم  بودجه  تامین 
جاده  و  پل  تعمیر  و  نگاهداری  غیرنظامی، 
و  معلمین  حقوق  پرداخت  بیمارستان،  و 
ساختار  حفظ  و  دولت،  معمولی  کارمندان 
مدنی از طریق این درآمد تامین میشد.چون 
کرده  منظور  گسترده  تحریم  که  ای  بودجه 
های  هزینه  از  کوچکی  درصد  حتی  بود، 

عمومی را تامین نمی کردد]۱۹[

بستن  برای  بود  ابزاری  هوشمندانه  تحریم 
این منفذ و یا تحت کنترل گرفتن آن و اهرم 

تولید،  تعمیرات،  کنترل  برای  آمریکا  های 
تقویت  را  عراق  به  و صادرات  واردات  و 
می کرد. برخی از محورهای کنترل آمریکا 

عبارتند بودند از:

پدیده  نخستین  تازه:  بطری  در  کهنه  شراب 
تحریم   , گذاشتن  اجرا  به  از  بعد  که  ای 
هوشمندانه, در عراق، نگرانی سازمان های 
این بود که طرح  حقوق بشر را برانگیخت 
بطور ,معجزه آسایی, رژیم الغری منظور 
شده در تحریم گسترده را نجات داده و سقف 
برای شهروندان  داده شده  اختصاص  درآمد 

غیرنظامی را ثابت نگاه داشت.

فون اسپانک یک سال و نیم بعد از اجرای 
بر  طرح  ,بنیاد  گفت:  هوشمند  تحریم  طرح 
دو  عراق  بود  قرار  است.  استوار  ناراستی 
میلیارد دالر نفت بفروشد و درآمد حاصل را 
صرف خرید غذا و دارو بنماید. اما اگر به 
ارقام نگاه کنید می بینید سقف تولید درهمان 
سطح سابق باقی مانده است. به لحاظ میزان 
درآمد، رقم اندکی باال رفته که به علت باال 

رفتن بهای نفت در بازار جهانی بود,.

آمریکااهرم های زیادی برای حفظ سقف تولید 
امکان  جمله  بود:از  کرده  منظور  طرح  در 
ناپذیر کردن تولید بیشتر بوسیله جلوگیری از 
قرار  و  واردات  نفتی و  تاسیسات  بازسازی 
دادهای الزم برای آن، کنترل درآمد حاصله 

توسط سازمان ملل.

هوشمند,  ,تحریم  مضمون  ترین  خبیثانه  اما 
اختصاص  نفت  که  این  از  بعد  که  بود  این 
داده شده را می فروخت و سهم کفتارها یعنی 
شرکت های بزرگ بین المللی و قدرت های 
دادهای  ,قرار  اجرای  ازطریق  المللی  بین 
تجاری”, تامین میشد و آمارهای آرام بخش 
برای افکار عمومی بین المللی و سازمان ها 
ی حقوق بشر توسط ارگان های سازمان ملل 
از  میشد،  داده  ارتباط جمعی  های  و رسانه 
توزیع کاال و رسیدن آن به دست شهروندان 
غیرنظامی جلوگیری می کردند. دو اصطالح 
بدخیم استفاده دوگانه ,Dual�Use,و تعلیق 
,on hold, که در ادبیات مربوط به تحریم 
عراق از کفر ابلیس مشهورند در این رابطه 
به وجود آمد و به روشنی نقش و هدف ایاالت 

متحده را در کنترل تحریم ها نشان میدهد.

استفاده دو گانه:تقریبا همه و هر نوع کاالیی 
بود  ممکن  و  میشد  گانه  دو  استفاده  شامل 
استفاده  اتمی  بمب  تولید  برای  آن  از  صدام 
نیزشاهدان  اسناد و  اغلب  آن را  لیست  کند. 
عینی به دست داده اند. این هاست چند مورد: 
مداد و قلم، صابون و شامپو و وسایل بهداشتی 
و کال مواد پاک کننده، مواد و وسایل تصفیه 
آب و رسیدگی به فاضالب، هر چیزی که با 

از مواد الزم  داشت  مواد شیمیایی سروکار 
تا  برق  ژنراتور  تا  گرفته  آزمایشگاه  برای 
کننده،  پاک  داروهاومواد  از  بسیاری  کلر و 
الکتریکی،  وسایل  آزمایشگاهی،  تجهیزات 
وسایل ارتباطی. فون اسپانگ گفت حتی یک 
سال چانه زدیم تا اجازه حرکت به آمبوالنس 
ارتباطی  آمبوالنس وسیله  دادند چون  را  ها 
توجه  و  میشد.  بلوکه  باید  بنابراین  و  داشت 
داشته باشید این در کشوری است که هر روز 
بر سر مردم بمب می ریزند و به علت تحریم 
اورژانس  دایما گرفتار وضعیت  ها  خانواده 
میشوند و بیماری در دست دارند که در حال 
مرگ است. در یک گزارش دیگر آمده است 
اقالم مشکوک برای تولید سالح اتمی تقریبا 
شامل همه چیز بود از جمله : برنج، کاغذ، 
کتاب درسی، مجله پزشکی، کاتتر پزشکی، 
وسایل کمک اولیه پزشکی، نوار زخم بندی، 
آفات  دفع  سموم  نوزاد،  برای  تنفسی  لوله 

نباتی…

یک روش ,هوشمندانه, برای اجرای تحریم 
هوشمندانه این بود که بسیاری از کاالهایی هم 
که اجازه ورود می یافت، قابل استفاده نبود: 
,در نظر بگیرید از تمام قطعات یدکی برای 
به راه اندازی یک مرکز تولید برق، آمریکا 
مانع ورود ۱۰ درصدی می شد که تمام ۹۰ 

درصد بقیه را عاطل می گذاشت.,]۱۷[

کاالی  به  کاال  نوع  همه  تبدیل  رمز  کلید 
مشکوک و دارای استفاده دو گانه در دست 
آمریکا و انگلیس بود. ماموران این دو دولت 
تفسیر می  تعبیر و  اقالم مجاز را  بودند که 
کردند. بقیه ,جامعه بین المللی, علیرغم ابهت 
در  گسترده  همکاری  علیرغم  حتی  و  خود 

بمباران های ویرانگر، اعتباری نداشتند.

همه  به  و  همیشه  هم  انگلیس  و  آمریکا  و 
وسایل  صدام  کجا  از  بودند.  مشکوک  چیز 
تولید سالح های کشتار جمعی را میان کیسه 
اسپانک  باشد؟ فون  پنهان نکرده  برنج  های 
در دسامبر ۲۰۰۱ گفت:,همین دو هفته پیش 
کمک  دالر  میلیارد   ۴ انتقال  مانع  آمریکا 
های بشردوستانه شد و آن ها را برگرداند. 
این در حالی بود که لشگری از بازرسان و 
ناظران خارجی و عراقی، در منطقه حضور 
و  خارجی  کارمند   ۶۷۰ دقیقا  یعنی  داشتند. 
۱۰۰۰ کارمند عراقی وابسته به هیات کمک 
کارمند   ۶۷۰ ملل.از  سازمان  بشردوستانه 
خارجی حدود ۳۰۰ نفر کاری نداشتند به جز 
این که تک تک مغازه ها، انبارها، مدارس و 
آموزشگاه ها و شرکت های برق را بگردند 
تا جنس ممنوع وارد آن نشده باشد., از تمام 
مواردی که در طول این مدت جلوی ورود 
توسط  بلوکاژ  گرفته شد، ۹۸ درصد  ها  آن 
آمریکا صورت گرفت. بقیه ,جامعه جهانی, 
نفت  همانجا[.  داشتند]  را  سهم  درصد   ۲
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فروخته میشد، غذا و دارو خریده میشد، اما 
توزیع نمی شد، ] On hold[ یعنی در حال 

تعلیق بود.

و قتی که دیگر صدای همه علیه آمریکا و 
انگلیس و علیه تحریم هوشمندانه هم در آمد، 
روش ,هوشمندانه تر, یعنی حقه بازانه تری 

برای اعمال تحریم هوشمندانه پیدا کردند.

,قرار بود مغز انگلیسی و عضله آمریکایی 
طرح تحریم هوشمندانه را به اجرا در آورد، 
اما بعد از یک سال و نیم عرق ریزی موفق 
نشده بودند. به این جهت در مه ۲۰۰۱ طرح 
جدیدی تصویب شد که هر ۱۵ کشور آن را 
امضا کردند. انگلیس آمریکا را راضی کرد 
و قرار شد آمریکا روسیه را راضی کند تا 
ها  کاال  از ورود  انگلیس  و  آمریکا  نظارت 
عطف  نقطه  یک  این   ]۱۹[ شود.,  برداشته 
در طرح بود و همه امیدوار بودند با برداشته 
مواد  انگلیس حداقل  و  آمریکا  نظارت  شدن 
دارویی، وسایل تصفیه آب آشامیدنی، وسایل 
تامین آب کشاورزی و تمیز کردن فاضالب، 
محصوالت کشاورزی و مهم ترین کاالهای 
حیاتی اجازه ورود به عراق را بیابد. رسانه 
شکسته  را  سکوت  مهر  حاال  بزرگ  های 
بودند و با سرو صدای بسیار تحول بزرگ 
را اعالم کردند. نیروهای حقوق بشر به وجد 
برای  راهی  بودند  امیدوار  همه  بودند.  آمده 
رسیدن نان و وسایل حیات اولیه به مردم باز 

شده است. اما به عبث.

کاالهای مجاز را  قلم  لیست ۳۰۰  قرار شد 
کند،  تهیه  ملل  سازمان  عراق  برنامه  دفتر 
آنرا به کمیته تعیین هویت سازمان ملل بدهد، 
که به نوبه خود آن را به کمیسیون بازرسی 
سازمان ملل بدهد، که به نوبه خود آن را به 
کمیسیون تقسیم … آیا اگر مردم عراق پس 
مردند،  می  گرسنگی  از  هم  تدابیر  این  از 

بازهم تقصیر آمریکا و انگلیس بود؟

با  ها  کمیسیون  این  همه  واقعی  اختیار  اما 
آمریکا و انگلیس بود! همان برنامه سابق به 
اجرا در آمد، اما این بار آمریکا و انگلیس با 
فاصله و پشت نهاد های منسوب به , جامعه 

جهانی , کار خود را از پیش می بردند.

دیگر  ملت  این  اسپانک:  مغزها.فون  تحریم 
نمی تواند مسوولیت ملت سازی را بر عهده 

بگیرد.

ارقامی که در مورد عواقب تحریم بر زندگی 
وجه  هیچ  به  شده  داده  عراق  عادی  مردم 
چه  نیست.  هولناک  واقعیت  ابعاد  گویای 
و  ملل  سازمان  از طرف  رسما  که  ارقامی 
کمپانی های رسانه ای داده شد و گاه تا ۹۰ 
درصد با واقعیت اختالف داشت و چه حتی 
ارقامی که توسط نیروهای مستقل داده شده 

و  ,تاخیر,  نه  ارقام  این  از  بسیاری  است. 
,تعلیق , را در نظر گرفته اند و نه اختالف 
تا  با  فاصله رقم و شماره را  نه  طبقاتی، و 

نقش واقعی ارقام در زندگی مردم.

نوامبر  در  عراق  تحریم  گزارش  بر  بنا 
۲۰۰۰ در پایان فاز ۶ برنامه نفت برای غذا، 
اقالم  از  در صد  فقط ۱۰  تاخیرها  علت  به 
منظور شده رسیده بود. به گفته اسپانک روی 
کاغذ قرار بود به هر عراقی ۲۲۰۰ کالری 
در روز برسد ولی در واقعیت هرگز متوسط 
کالری دریافتی به ۲۰۰۰ هم نرسید.در سال 
۹۸ گفته بودند ۷٫۱ میلیارد دالر برای برق 
محاسبات  از  بعد  یافت،  خواهد  اختصاص 
میلیارد   ۱٫۱ به  کاغذ  روی  را  آن  میزان 
تقلیل دادند. در عمل فقط ۱۱۲ میلیون دالر 

اختصاص دادند. ]۲۰[

می  گزارش  اول  رقم  البته  ها  رسانه  در 
طبق  نوشتند  ها  رسانه   ۲۰۰۰ درسال  شد. 
گزارش مقامات سازمان ملل ۹۱٫۷ درصد 
کاالهای منظور شده وارد عراق می شود، و 
در فوریه ۲۰۰۱ وزیر خارجه انگلیس به بی 
بی سی گفت:,هیچ سندی در دست نیست که 
نشان دهد تحریم به مردم آسیب می رساند,. 
ترین  محتاطانه  طبق  که  بود  زمانی  این 
بنا بر تحقیقی که پروفسور  تخمین ها یعنی 
با  موازی  کلمبیا  ازدانشگاه  گارفیلد  ریچارد 
میراضافی  و  بود مرگ  داده  انجام  یونیسف 
کودکان زیر ۵ سال خیلی بیش از ۴۰۰۰۰۰ 
باالی  اضافی  میر  و  رقم مرگ  است.  بوده 
و  مرگ  بیشتر  نیست.  دست  در  سال   ۵
میرها در اثر سوء تغذیه و فروپاشی سیستم 
بهداشت بود. سازمان جهانی غذا وابسته به 
ملل متحد در ۲۰۰۰ گزارش داد ۸۰۰۰۰۰ 
کودک از سوء تغذیه بسیار شدید رنج میبرند 
و اسهال عامل اصلی قتل عام کودکان بود. 
تمام سرویس های عمومی از کار افتاد: آب، 

فاضالب، جمع آوری زباله، بیمارستان ها.

سالمت روانی مردم به شدت فروپاشیده بود. 
یونیسف در سال ۹۸ نوشت حداقل ۵۱۰۰۰۰ 
نفر نیاز دارند که برای روان پریشی سخت 
به درمانگاه سپرده شوند. اسناد سازمان های 
حقوق بشردر همان ۵ سال اول از پدیده هایی 
گزارش داده اند که ما با نمونه های آن تحت 
ها  خانواده  هستیم.  آشنا  اسالمی  حکومت 
نشین  بسیاری خانه  زنان  از هم گسیختند و 
انسانی  و  بشر  حقوق  نهاد  گزارشات  شدند. 
خود سازمان ملل از رشد فزاینده بزهکاری 
جوانان، تن فروشی، گدایی، بیماری روانی، 
با رشد  پریشی همراه  انزوا، روان  احساس 
قاچاق و جنایت به عنوان پدیده های فراگیر 
کشوری  مورد  در  ها  این  و  میدادند.  خبر 
است که اگرچه دیکتاتوری و جنگ ۸ ساله 
زخم های عمیقی در آن برجای گذاشته بود 

از حوزه های مدنی  بسیاری  ولی الاقل در 
هایی  آسیب  و  ها  از محرومیت  فرهنگی  و 
که حکومت اسالمی برجامعه ما وارد آورده 
مصون بود و قبل از تحریم ها علیرغم وجود 
سیستم  کارآمدترین  از  یکی  از  دیکتاتوری 
برخوردار  خاورمیانه  اجتماعی  رفاه  های 

بود.

یکی از بخش هایی که به شدت زیر ضرب 
قرار گرفت آموزش و نیز پرورش بود.۸۳ 
درصد مدارس از بین رفته یا نیاز مند تعمیر 
از ورود  اول حتی  در مراحل  بودند.  جدی 
کتاب جلوگیری شد. مغزها  مداد و  کاغذ و 
گریختند، حتی بسیاری از کارگران ماهر یا 
به دیگر کشورهای عربی مهاجرت کردند یا 
در اثر ویرانی محل کار مهارت خود را از 

دست دادند.

خود   ۲۰۰۰ مارس  گزارش  در  اسپانک 
واقعی  تحریم  یک  میبینم  من  نوشت:,آنچه 

مغزهاست,.

که  این  برای  مادران  و  پدران  از  بسیاری 
بتوانند برای کودکان خود قلم و دفتر بخرند 
و آن ها را به مدرسه بفرستند به قاچاقچیان، 
سالطین واقعی دوره تحریم رو می آوردند 
و جیره غذا و بهداشت شخصی خود را می 
فروختند. اما نه همه والدین و نه همه کودکان 
را نمی توان با توسل به دنیای قاچاق و مافیا 
نجات داد. فساد همه را تعقیب می کند حتی 

تعقیب کنندگان خود را.

اسپانک در گزارش به سازمان ملل نوشت:, 
توان  نمی  را  عراق  اداره  برای  بعدی  نسل 
تربیت کرد.وقتی زیر بنا نباشد منابع پرورش 

و نهادسازی هم از بین می رود.,

بین  ی  ها  فشار  تحت  وقتی  همین جهت  به 
ورود  خرید  برای  بیشتری  منابع  المللی 
کاالهای این بخش اختصاص دادند فایده ای 

نداشت.

اسپانک گزارش داد: ,ثبت نام در تمام نواحی 
کاهش یافته است. تعداد کودکان خیابانی حتی 
در یک سال و نیمی که من آن جا بودم به 
سرعت افزایش می یافت. شواهد زیادی دیدم 
که مردم کودکان را بی سرپرست رها می 
مسوولیت  پذیرش  آماده  دیگر  جوانان  کنند. 
تواند مسوولیت  نمی  این ملت دیگر  نیستند. 

ملت سازی را بر عهده بگیرد.,

قرار هم نبود ملت وظیفه ملت سازی را بر 
عهده بگیرند. عراق نوین و ,بازسازی, بعد 
از ,ویرانسازی ,در تمام حوزه ها از نفت، 
بود  قرار  سازی  ساختار  و  ارتش  اقتصاد، 
,رهبر  حتی  گیرد،  صورت  واشنیگتن  از 
سازی,. این استراتژی بود که تحریم ها در 
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خدمت آن آغاز شد.

نگرانی  نوین هم جای  برای رهبری عراق 
نبود. احمد چلبی از هاروارد تخصص گرفته 
در  صدام  پنجه  قوی  مامور  عالوی  بود، 
پزشک  بود،  گریخته  لندن  به  که  مخابرات 
بود. تمام رهبران خریداری شده بودند و بسته 
بندی شده وارد شدند. حتی نوع آخوندی آن . 
شرایط داخلی برای ورود بسته بندی خارجی 
را خود تهاجم نظامی فراهم کرد:دانشمندان 
را  کشور  داخل  در  مانده  باقی  مغزهای  و 
خانه  کتاب  دادند،  فراری  یا  و  کردند  ترور 
ها بوسیله غارتگران یا آن طور که رابرت 
سوزاندند،  اشعه  با  بود  کرده  تحقیق  فیسک 
موزه ها را غارت کردند و حتی به گزارش 
بابیلون  های  مرده  اسکلت  تایمز  نیویورک 
برای  سنگر  آن  از  و  کندند  بولدزور  با  را 
باغ  روی  و  ساختند  آمریکایی  سربازان 
های معلق باند فرود هلیکوپتر ساختند. مهم 
شده  ریزی  برنامه  ها  این  همه  که  نیست 
است  قطعی  آنچه  سهوی.  یا  بود  عمدی  و 
گرفته  صورت  هم  سهوی  هر  و  است  این 
است  این  آمده  بوجود  آن  آبشخور  از  باشد 
هویت  که  بود  این  سیاست  و  استراتژی  که 
نماند واز وجود  باقی  استقاللی  ملی و حس 
دولتی فاسد و دیکتاتور کارت اعتبار ساخته 
شود برای تن فروشی سیاسی و تابو شکنی و 
تقدیم حق حاکمیت، دارایی ها و اعتبار ملی 
یک کشور یک جا و در یک بسته بندی به 

غارتگران و اشغالگران.

اگر چه نسل جوان عراق این خواب را به هم 
ریخت و لی به چه بهایی و چگونه؟

نسلی که شاهد بود حتی شریف ترین نگرانی 
های والدینش برای تامین کاغذ و قلم مدرسه 
مستلزم تماس با قاچاقچی و گردش در دنیای 
مافیاست، بیش از آن چه ارقام نشان میدهد 
طبیعی  بطور  ها  آن  درصد  چند  داد.  تلفات 
راز بقا را در شرکت درغارت دیدند، یا به 
همه  که  شدند  تروریستی جذب  های  ه  گرو 
القاعده و شیعه و سنی  فرقه ها از صدامی 
رهایی  ارتش  و  مقامات  خود  و  اسرائیلی 
بخش اشغال برای استخدام و سازماندهی آن 
ها دالر توزیع میکردند؟ یا به مساجد و آیت 
وقتی شبکه  که  بردند  پناه  امامانی  و  ها  هللا 
و  شد  شکسته  مدنی  و  اجتماعی  زیربنای 
دسته  تنبیه  زیر ضربات  را   , عرب  قوم   ,

جمعی

, تحریم هوشمندانه, قرار دادند، شبکه خدمت 
رسانی خود را به جای آن نشاندند…؟

بی تردید همین نسل آسیب دیده خواب شیرین 
اشغال و محصوالت بسته بندی شده اش را 
توانند  می  چگونه  ها  آن  اما  ریخت.  هم  به 

از این شوک عظیم خارج شوند، در حالیکه 
قدرت های باال و بیش از همه خود مقامات 
باالترین  و  خود  کنترل  حفظ  اشغالگربرای 
سهم در قدرت با نهایت سبعیت به پاره پاره 
کردن جامعه مشغولند و شرایط را بدتر از 

پیش کرده اند؟

برنامه  چنین  هدف  نباید  کشوری  هیچ 
اما  گیرد.  قرار  بشری  ضد  و  جنایتکارانه 
شوک  سال  سی  تحمل  از  بعد  ما،  ایران 
ناشی از حاکمیت یک رژیم قرون وسطایی 
و  اقتصادی  سیاسی،  بار  فاجعه  عواقب  و 
فرهنگی آن، بطور ویژه دیگر تحمل شوک 
به  ایران،  به  آن  تحمیل  و  ندارد  را  دیگری 

نابودی کشور منجر خواهد کرد.

حمله صدام به کویت و شروع تحریم ها ۴ 
تاریخی را  نقطه عطف  از حمله،  بعد  روز 
برای نابودی عراق دامن زد. در کشور ما 
رژیم با پافشاری بر طرح غنی سازی و کال 
برنامه هسته ای، و آمریکا با برنامه تحریم 
تاریخی  عطف  نقطه  همان  امنیت  شورای 
برای سقوط کشور را تدارک می بینند. نباید 
نباید دست روی دست گذاشت و هنگامی   .
بیدار شد که مانند عراق مردم دمکرات در 
یک تریبونال بین المللی جمع می شوند و بر 

سرنوشت یک ملت گریه میکنند.

امروز محاکمه  تاریخ است که  این ریشخند 
صدام،یک جنایتکار کم نظیر، به تف سرباال 
است  شده  تبدیل  کنندگانش  محاکمه  برای 
هم  با  را  شونده  محاکمه  و  کننده  محاکمه  و 
رسوا می کند. ما هنوز تریبونال واقعی مردم 
جنایتکار جمهوری  محاکمه سران  برای  را 
گذاشت  نباید  ایم.  نداده  تشکیل  اسالمی 
تریبونال  یک  در  باید  خود  که  جنایتکارانی 
جنایات  خاطر  به  و  بنشینند  المللی  بین 
ملی  های  دولت  علیه  کودتا  از  بیشمارشان 
گرفته تا تولید و کاربرد مداوم و مکرر سالح 
هسته ای و کشتارها و قتل ها عام های توده 
ای محاکمه شوند، این فرصت تاریخی را از 

ما بگیرند.
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مهیب در باره این که چرا ایران می خواهد 
یک بمب بسازد برای تلگراف لندن در تاریخ 
۱۴ آوریل ۲۰۰۶ منتشر شد. آنرا می توان 
بنیادگرا، سایت  کاران  نومحافظه  آشیانه  در 

موسسه بنادور به نشانی زیر خواند:
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منبع روشنگری

ایران

ناتو مشت آهنین سوسیالیسم ضد 
سرمایه داری!

محسن  ی  مصاحبه  انتقادی  خوانی  باز 
حکیمی

پارسا نیک جو
بررسی رخ دادها و دگرگونی های سیاسی 
و  آفریقا،  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای 
آموزی  درس  و  بندی  جمع  آن  از  تر  مهم 
از پیامدهای خواسته و ناخواسته ی آن رخ 
فعاالن  و  نیروها  تکالیف  از  یکی  دادها، 
تصویر  هر  که  است  بدیهی  است.  سیاسی 
توصیفی- تبیینی و هر استنتاج نظری- عملی 
مواضع  تابع  سیاسی،  دادهای  رخ  این  از 
سیاسی- طبقاتی و رویکرد نظری نیروها و 
فعاالنی است که می کوشند این رخ دادها را 

توصیف و تبیین کنند.

عنوان  با  ای  مصاحبه  در  حکیمی  محسن 
با محسن  گفتگو  در  لیبى  تجربه  بررسى   «
حکیمى« کوشیده است به سهم و زعم خود 
کشورهای  سیاسی  دادهای  رخ  بررسی  به 
تر  مهم  بپردازد.  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
پرداز  نظریه  و  فعال  یک  عنوان  به  که  آن 
نیز  کارگران”  داری  سرمایه  ضد  ”جنبش 
از  خود  تحلیل  ی  پایه  بر  است  توانسته 
نقش  کشف  به  تاکنونی  سیاسی  دادهای  رخ 
جنبش  آهنین  مشت  مثابه  به  ناتو  ابزاری 
با  آید.  نائل  ضد سرمایه داری طبقه کارگر 
توجه به اهمیت موضوع و موضع طرح شده 
خود  زعم  و  سهم  به  من  مصاحبه،  این  در 
می کوشم با نقد تصویر توصیفی- تبیینی و 
استنتاج نظری- عملی محسن حکیمی از رخ 
دادهای سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا، درون مایه ی رفرمیستی و بورژوایی 
مواضع ایشان را از ورای عبارت پردازی 

های کارگری عیان تر کنم.

خود  ابتدای مصاحبه ی  در  حکیمی  محسن 
می  ها  دگرگونی  این  ی  ریشه  ی  درباره 
گوید: » ریشه این تحوالت را قبل از هرچیز 
جو  و  جست  ای  ستمگرانه  رابطه  در  باید 
کرد که بین انسان ها به طور کلی و انسان 
خاص  طور  به  جهان  از  منطقه  این  های 
وجود دارد… این رابطه ] منظور نویسنده 
رابطه ی اجتماعی سرمایه است[ اکنون در 
کل جهان به ویژه در مهد پیدایش این رابطه 

یعنی غرب دستخوش بحران شده است. یکی 
خاور  بحران،  این  های  کانون  حادترین  از 
بیشتِر  آفریقاست. علت حدت  و شمال  میانه 
دیکتاتوری  وجود  نیز  منطقه  این  بحران 
های استبدادی برای حفاظت از همان رابطه 
که  است  روشن  است.  اقتصادی  اجتماعی- 
نگهبانی  برای  ها  دیکتاتوری  این  ابزار 
سرمایه،  اجتماعی  ی  رابطه  از  دفاع  و 
بی  تحمیل  و  اکثریت مردم  سرکوب عریان 
ترتیب،  این  به  آن هاست.  به  حقوقی مطلق 
حدت بحراِن برخاسته از مجموعه مناسبات 
آن  دیکتاتوری حافظ  و  اقتصادی  اجتماعی- 
است که باعث قیام آزادی خواهانه مردم این 
منطقه از جهان و تحوالت ناشی از آن شده 
یادآور می شود  درستی  به  است.« حکیمی 
که پایه ی مادی و عینی برانگیخته گی توده 
ای، همانا بحران رابطه ی اجتماعی سرمایه 
و بی حقوقی مطلق و سرکوب عریان مردم 
بوده است. اما پرسشی که در این جا مطرح 
می شود این است که آیا الغای رابطه ای ، 
که ریشه ی برانگیخته گی توده ای بوده، به 
افق و پرچم مستقل توده ی انقالبی تبدیل شده 
است؟ حکیمی در پاسخ به این پرسش درباره 
ی تجربه ی لیبی می گوید: » جنبش به علت 
آن که نتوانست به خودش متکی شود و قادر 
مستقل  و  شورایی  به صورت  را  خود  نشد 
سازمان  سرمایه  اجتماعی  ی  رابطه  برضد 
دهد، رهبرِی عناصری از همان رژیم قذافی 
به  چنین  ظاهر  در  نتیجه  در  پذیرفت.«  را 
ریشه  درستی  به  که حکیمی  رسد  می  نظر 
ها  دگرگونی  این  تاکنونی  های  ناکامی  ی 
را فقدان سازمان یابی شورایی و مستقل بر 
ضد رابطه ی اجتماعی سرمایه می داند. می 
ایشان بپرسیم  گویم در ظاهر، زیرا اگر از 
جنبش اگر می توانست خود را به صورت 
شورایی سازمان دهد، آن گاه چه گونه می 
رابطه  ضد  بر  شوراها  به  اتکا  با  توانست 
پاسخ  در  کند؟  مبارزه  سرمایه  اجتماعی  ی 
و  لیبی  ی  تجربه  اساس  بر  پرسش  این  به 
سوریه  به ما می گوید: » من معتقد نیستم که 
پس از عقب نشینی مردم بنغازی در مقابل 
وجود  مردم  برای  راه  دو  فقط  قذافی  رژیم 
داشت : یا حمله ناتو به رژیم قذافی یا نابودی 
ثالثی وجود  نظر من، شق  به  مردم.  جنبش 
مسلحانه  مبارزه  ریل  تعویض  آن  و  داشت 
ریل  با  قیمت  هر  به  قذافی  برای سرنگونی 
با  مبارزه سیاسی از طریق اعالم آتش بس 
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جنبش  فکری  و  مادی  توان  افزایش  هدف 
از طریق سازمان دادِن خود حول مطالبات 
از  مبارزه سیاسی  باید ریل  بود…  ای  پایه 
طریق سازمان یابی شورایی حول مطالبات 

جایگزین  را  ای  ریل مبارزه برای پایه 
اسد  بشار  به سرنگونی 
هر قیمت کرد.« به 
محسن  من  باور 
حکیمی در این جا 
درک  روشنی  به 
و  رفرمیستی 
بورژوایی خود 
مبارزه  از  را 
ضد  ی 
ی  رابطه 
عی  جتما ا
 ، یه ما سر
هم  آن 
در شرایط 

چنین  هم  و  انقالبی، 
اکونومیستی  و  گرایانه  تقلیل  درک 

به  شورا  کارکرد  و  ماهیت  از  را  خود 
ایشان  درک  گویم  می  است.  گذاشته  نمایش 
در  زیرا  است،  بورژوایی  و  رفرمیستی 
اپوزیسیون بورژوایی به کمتر  شرایطی که 
از تسخیر قدرت رضایت نمی دهد، وی به 
ماشین  شکنی  هم  در  خواست  طرح  جای 
شوراهای  از  حاکم،  نظامی  بورکراتیک- 
کارگری می خواهد به طرح مطالبات رفاهی 
و پایه ای خود بپردازند. می گویم درک ایشان 
از شورا تقلیل گرایانه است، زیرا شورا در 
شرایط انقالبی، نه آن گونه که حکیمی می 
پندارد ارگان طرح و پیش برد مطالبات پایه 
ای، بل ارگان سازمان دهی، بسیج توده ای و 
اعمال قهر انقالبی، و به مثابه نطفه ی ارگان 
حاکمیت  اعمال  ابزار  حکومتی̊  خود  های 
اجتماعی   – حقوقی  و  سیاسی  ِاقتصادی- 
که  دادی  رخ  همان  یعنی  است.  کارگران 
تحقق آن سبب ایجاد موقعیت حاکمیت دوگانه 
می شود. می گویم درک ایشان اکونومیستی 
است، زیرا سازمان یابی شورایی کارگران 
در دل شرایط انقالبی به معنای امکان خلق 
است؛  سرمایه  ی  سلطه  از  رهایی  شرایط 
به  کارگران  فراخواندن  موقعیتی  چنین  در 
پایه ای، معنای دیگری جز  طرح مطالبات 
محصور و محبوس کردن پیکار طبقاتی در 
عرصه ی تنگ اقتصادی ندارد. مهم تر آن 
هیچ  حکیمی،  نهادی  پیش  کار  راه  این  که 
نشانی از تحقق راهبرد جنبش ضد سرمایه 
داری و الغای مناسبات کار مزدی در خود 

ندارد.

حکیمی در بخشی دیگر از مصاحبه ی خود 
می گوید: » در لیبی، به علت ساختار قبیله ای 
و به ویژه به دلیل فقدان نهادهای مدنی برای 

جنبش ضدسرمایه  متمدنانه  و  مدرن  هدایت 
شد  نظامی  فاز  وارد  جنبش  مردم،  داری 
…« چنین به نظر می رسد که حکیمی می 
پندارد درصورت وجود نهادهای مدنی̊ مردم 
لیبی می توانستند، جنبش ضد سرمایه داری 
جز  معنایی  نخست  گام  در  که  را  خویش 
درهم شکنی ماشین بورکراتیک- نظامی 
بدون  ندارد،  بورژوایی 
قهر  اعمال 

به  انقالبی، 
متمدنانه  و  مدرن  ای  شیوه 

به پیروزی برسانند!

کمی پایین تر می گوید: » واقعیت این است 
بنغازی فضا برای سازماندهی  که در شهر 
نقطه  نشد.  این کار  اما  بود.  آماده  کارگران 
کارگران  که  بود  جا  این  در  جنبش  ضعف 
به جای سازماندهی مستقل و متکی به خود 
رفتند  نیروهایی  رهبری  پذیرش  سمت  به 
که قبالً همدست قذافی بودند، زیرا فاقد این 
نگرش بودند – و هستند – که خودشان می 
چنگ  از  خویش  نیروی  با  را  خود  توانند 
مناسبات سرمایه داری رها سازند. درست به 
لیبرالی  نگاه  نوع  دلیل  به  یعنی  علت  همین 
مبنی بر آویزان شدن به احزاب اپوزیسیون 
خود  سازماندهی  برای  برنامه  فقدان  و 
و  اعوان  و  از غرب  استمداد  مردم  که  بود 
نمی  من  پذیرفتند.«  را  آن  داخلی  انصار 
از  مادی  درک  با  مندی  اندیش  دانم چگونه 
ساختار  با  ای  درجامعه  تواند  می  تاریخ̊ 
مدنی،  نهاد  هرگونه  غیاب  در  و  ای،  قبیله 
آن هم در متن و بطن مبارزه ای خونین به 
ادعا کند فضا  ارتجاعی؛  نیروهایی  رهبری 
اما  بود!  آماده  کارگران  سازماندهی  برای 
کارگران به سبب فقدان باور به خود رهانی، 
بهتر  حکیمی  پیوستند!  ارتجاعی  احزاب  به 
طبقه̊  مثابه یک  به  کارگران  تا  داند  می  از 
حول افق سوسیالیستی متشکل نشوند، نیروی 
مستقلی محسوب نمی شوند، تا بتوانند با اتکا 
به نیروی خویش از چنگ مناسبات سرمایه 

داری رها شوند.

ایشان در بخشی دیگر از مصاحبه ی خود 

علت  به  مصر،  و  تونس  در   « گوید:  می 
ساختار اجتماعِی نسبتاً مدرن ترِ آن ها، روند 
متمدنانه  نسبتاً  ای  گونه  به  سیاسی  تحوالت 
تر و با هزینه و تلفات کمتر پیش رفته است 
و همچنان پیش می رود…« برخالف باور 
حکیمی̊ آن چه در مصر به اصطالح سبب 
کمتر  ی  هزینه  و  تر  متمدنانه  رفت  پیش 
ساختار  علت  به  نه  شد،  سیاسی  تحوالت 
اجتماعی مدرن تر، بل به علت ایفای نقشی 
بود که ارتش مصر برای عقیم کردن انقالب 

اجرا کرد.

در  حکیمی 
دیگر  فرازی 
مصاحبه  از 
می  خود  ی 
گوید: » به نظر 
من، کمک گرفتن 
نیروی  یک  از 
جمله  از  خارجی 
نیست  اشتباه  ناتو 
بسیار  شرط  این  به 
مهم و تعیین کننده که 
این کمک اصل رهایی 
مردم  خوِد  توسط  مردم 
را زیر سئوال نبرد. اگر 

مردم  روی پای خود ایستاده باشد جنبش 
می تواند از تضاد بین دشمنان خود استفاده 
کند بی آن که به زائده یکی از آن ها علیه 
دیگری تبدیل شود. جنبشی که در لیبی علیه 
قذافی شکل گرفت، اگر ساز و برگ  رژیم 
خود  پای  روی  برای  الزم  ساختارهای  و 
به  می توانست  بود  دیده  تدارک  را  ایستادن 
گونه ای سنجیده از ناتو کمک بگیرد بدون 
آن که به او امتیاز دهد و یا زیر  پرچمش 

برود.« 

در  رفرمیسم  زوال  از  زمانی  که  حکیمی 
از  اکنون  گفت،  می  سخن  سرمایه  جهان 
امکان تبدیل شدن ناتو به مشت آهنین جنبش 
ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر سخن می 
گوید، آن هم بدون اعطا کردن هیچ امتیازی! 
به باور من همین که حکیمی این امکان را 
توانسته با اما و اگر های تزیینی حتا در ذهن 
خود تصور کند که می توان ناتو را به ابزار 
پیشروی جنبش ضد سرمایه داری کارگران 
و  صراحت  به  که  است  کافی  کرد،  تبدیل 
روشنی هر چه تمام تر خبر سقوط ایشان به 

دامن سوسیالیسم ناتویی را اعالم کنیم.
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ایران

از دعوی مبارزه » ضد سرمایه داری« تا تئوری اسمتداد از 
ناتو!!

شرائط  جامعه،  های  واقعیت  نمائی  وارونه 
هستی  به  مربوط  مختلف  مسائل  اجتماعی، 
سرمایه  ذاتی  کار  طبقاتی  مبارزه  و  طبقات 
و  ها  پردازی  وارونه  این  همه  مهندسی  و 
تحریف ها کار روتین بورژوازی است. این 
کار یا جعل حقایق و القاء باژگون پدیده ها، 
روابط یا رویدادها در ذهن توده های کارگر 
وقتی توسط افراد چپ نما انجام می گیرد ابعاد 
فاجعه چند برابر می شود. سناریوی سیاهی 
همه  کارنامه  و  کار  محتوای  اجرایش  که 
احزاب » کمونیست« نما و کارگردستار دنیا 
از یک قرن پیش تا امروز است. در چنین 
وضعی وارونه پردازان و تحریف بافان فقط 
برنامه ریزی نظام  الگوی خاض  آن  یا  این 
بردگی مزدی و تحمیل آن بر طبقه کارگر را 
آرایش انسانی نمی کنند بلکه کل دار و ندار 
کمونیسم سرمایه ستیز و لغو کار مزدی طبقه 
کارگر را نیز در چشم کارگران پلید و تار 
می سازند. اما این رشته در همین نقطه قابل 
قیچی کردن نیست. فاجعه باز هم دهشتناک 
تر می شود زمانی که فردی در لباس منتقد 
و  رفرمیسم چپ  منتقد  بورژوائی،  کمونیسم 
سازمانیابی ضد  برای  تالش  مدعی  راست، 
کار مزدی توده های کارگر همان کارهائی 
را انجام دهد که بدترین نمایندگان بورژوازی 
یا سرکردگان رفرمیسم آشنای چپ انجام می 
دهند. آنان که این راه را می روند بدانند یا 
ندانند دست به کار تقال برای بستن هر دریچه 
اعتماد به رهائی از جهنم گند و خون سرمایه 
هستند.  کارگر  های  توده  دیدگان  روی  بر 
ایفای  حکیمی  محسن  که  رسد  می  نظر  به 
همین نقش آخر را دستور زندگی خود ساخته 
است. او که زمانی آگاه یا نااگاه می کوشید 
تا آموخته های پاره وار خود از رویکرد لغو 
کار مزدی را با میراث سخت جان تعلق به 
این  طول  در  بیامیزد،  هم  با  چپ  رفرمیسم 
دو سال دست به کارهائی زده است که روی 
بورژوائی  کمونیسم  احزاب طیف  نمایندگان 
بر طبل  مدتی  است. حکیمی  کرده  سفید  را 
این گمراهه کوبید که کارگران باید فرصت 
این تشکل  را برای برپائی تشکل حتی اگر 
کار  اسالمی  شوراهای   « رسم  و  اسم  زیر 
باشد« مغتنم بشمارند!!! پای استدالل وی این 
کارگران  که  است  ای  استفاده  مهم  که  بود 
از سازمانیابی خود می برند، نام این تشکل 
علی  او  نیست.  اهمیت  واجد  باشد  چه  هر 
الظاهر به مهم نبودن اسم و رسم تشکل می 
آویخت اما توضیح نمی داد که متشکل شدن 

در درون چیزی به نام شورای اسالمی کار 
رژیم  کنترل  و  نظارت  سیطره  در  هم  آن 
هار اسالمی  قرار است چه استفاده ای عاید 
جنبش کارگری سازد!! این کار حکیمی فقط 
شوراهای  درون  به  کارگران  رفتن  تشویق 
اسالمی نبود، این عوامفریبی را نیز همراه 
داشت که گویا مشکل سرمایه داران و دولت 
آنها کالً و از جمله رژیم دژخیم و حمام خون 
داری  سرمایه  اسالمی  دولت  مانند  ساالری 
ایران با طبقه کارگر و جنبش کارگری فقط 
جنگ  گویا  است!!  عنوانها  و  نامها  سر  بر 
الفاظ و  اساسی جامعه جنگ  میان دو طبقه 
مفاهیم است و اگر اختالف روی لفظ ها را 
کنار بگذاریم همه چیز به خیر و خوبی حل 
خواهد شد!! گویا دولت اسالمی سرمایه بیش 
به  از حد اهل سعه صدر و اغماض نسبت 
کارگر  های  توده  شدن  متشکل  و  مبارزات 
است. آنقدر اهل چشم پوشی و گذشت است 
شورای  نام  تا  خواهد  می  کارگران  از  که 
نام  این  پس  در  و  کنند  انتخاب  را  اسالمی 
بزنند!!  داری  مبارزه ضد سرمایه  به  دست 
و   طبقاتی  مبارزه  از  حکیمی  واقعاً  اینکه 
رژیم اسالمی چنین تصویری دارد یا ندارد 
به  وی  دعوت  پیام  اما  است  دیگری  بحث 
نداشت.  گفتیم  آنچه  سوای  معنائی  کارگران 
کارگران  به  را  تشکلی  به  نهادن  روی  او 
خودروسازی ها توصیه  می نمود که سال 
های طوالنی ابزار قدرت پلیسی سرمایه علیه 
هر نفس اعتراضی جنبش کارگری بوده است 
و تمامی اصرار رژیم بر بقای نام سابق این 
نهاد نیز به خاطر آن است که عهده دار ایفای 
همین نقش باشد. حکیمی بیرق جعلی جنبش 
دادن  تن  زبان خواستار  بر  کار مزدی  ضد 
توده های کارگر به این نوع تشکلها می شد 
و معنی حرفش عالوه بر آنچه گفتیم این بود 
که سرمایه ستیزی در روایت او چیزی است 
که در » شورای اسالمی کار«، در یک نهاد 
پلیسی و اعمال قهر دولت بورژوازی هم جا 

می گیرد!!

از کارهای دیگر حکیمی در این مدت تالش 
بخش  بیشترین  احیاء  و  بازپردازی  برای 
رفرمیسم  ساالر  سرمایه  های  بافی  تئوری 
ضد  جنبش   « جعلی  نشان  و  نام  زیر  چپ 
کار مزدی« بوده است. حرف هائی از این 
سنخ که گویا توده های کارگر باید دست به 
دولت  از  دین  جدائی   « برای  مبارزه  کار 
سرمایه  وجود  نه  مشکل  گویا  گردند!!   »

داری و دولت سرمایه که مذهبی بودن این 
جای  به  باید  کارگران  گویا  است!!  دولت 
هر  و  سرمایه  اساس  علیه  مستقیم  ستیز 
مبارزه  راه  نظام،  این  سیاسی  قدرت  شکل 
پیش  را  بورژوازی  دولت  اصالح  برای 
گیرند. کارنامه رفرمیسم چپ و دموکراسی 
توهم  این  از  ماالمال  تاریخاً  خلقی   طلبی 
بافی هاست اما حکیمی کار بسیار نادرست 
تری می کرد وقتی که میراث چپ خلقی و 
اردوگاه شوروی و ناسیونال چپ مائوئیستی 
را زیر نام و عنوان » جنبش ضد کار مزدی 
طبقه کارگر« تحویل کارگران می داد. این 
کار وی مصداق همان بدترین نوع تحریف 

پردازی است که باالتر گفتیم.

حکیمی پیش تر در جریان شورش های توده 
ای سال ۸۸ نیز اصرار داشت که خمیرمایه 
های  توده  خورد  به  را  میراث  همان  های 
به  حمله   « آشنای  فرمولبندی  دهد.  کارگر 
بخشی از بورژوازی و افشاء بخشی دیگر« 
که دیگر حتی برخی احزاب رفرمیسم چپ 
او هنوز  برای  دارند  تکرارش شرم  از  نیز 
راهکار مقدس محسوب می شد و هولناک تر 
از هر چیز آنکه کوشش می کرد تا این نسخه 
پیچی زشت ضد کمونیستی و کارگرستیزانه 
اردوگاه را لباس راهبرد ضد کار مزدی تن 
این می شد که آن  سازد. معنای حرف وی 
شورش  درون  عاصی  های  توده  از  بخش 
یا جوانان خانواده های کارگری  کارگر  که 
از  بخشی  قدرت  خلع  خواستار  باید  بودند، 
افشاء  فقط  اما  بورژوازی  سیاسی  حاکمیت 
بخش اصالح طلب آن باشند!! تئوری پوسیده 
کردن  قسمت  قسمت  گورستان  از  که  ای 
بورژوازی و صدور شناسنامه های خوب و 
بد و بدتر برای آن ها نبش قبر می گردید تا 
باز هم برای قربانی کردن جنبش کارگری در 
آستان عروج  این یا آن بخش طبقه سرمایه 
دار به قله قدرت سیاسی سرمایه به کار رود.

معرفی کانون نویسندگان ایران به عنوان » 
سناریوی  بیان«  آزادی  برای  مبارزه  نهاد 
در  را  اجرایش  حکیمی  که  بود  دیگری 
او  کار  این  نمود.  کار  دستور  مدت  همین 
برای سبقت  پرشتاب  گام های  برداشتن  نیز 
گیری از راست ترین احزاب و سکت های 
آزادی،  مفهوم  سازی  وارونه  در  نما  چپ 
مبارزه  بیان،  آزادی  برای  مبارزه  دولت، 
مبارزه  مسائل  سایر  و  داری  سرمایه  ضد 
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طبقاتی بود. نهادی متشکل از مشتی قلم به 
دست که کل صدر و ذیل انتظاراتشان داشتن 
خویش  صنفی  کارهای  انتشار  برای  آزادی 
به  اعتراضی  هیچ  فقط  نه  که  نهادی  است. 
نظام سرمایه داری ندارد بلکه اکثریت قریب 
این  جان  پای  تا  وفاداران  افرادش  اتفاق  به 
نظام هستند، آری چنین نهادی کانون رجوع 
این  حکیمی  شد!!  می  آزادی  راه  مبارزین 
حرف را نه در قرون وسطی، نه در عصر 
حاکمیت فئودالها و اشراف مالی و زمین دار 
داری می گفت.  که در یک جامعه سرمایه 
قرار  و  قانون  پود  و  تار  کل  که  ای  جامعه 
و قدرت سیاسی و نهادهای اجتماعی و همه 
چیزش فرارسته های رابطه کار و سرمایه 
سرمایه  درنده  و  هار  دولت  دولتش  است، 
نوع  هر  که  است  بورژوازی  است.  داری 
آزادی و حقوق انسانی را کشتار می کند و 
این کشتار را از آن روی پیشه روتین خود 
و  تولیدی  نظم  از  است  قرار  که  سازد  می 
در  کند.  دفاع  سرمایه  اجتماعی  و  سیاسی 
چنین جامعه ای که حصول هر میزان آزادی 
و حق و حقوق انسانی در آن به میدان داری 
نیرومند جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر 
آدم  مشتی  اجتماع   کانون  او  است،  موکول 
را که اکثر آن ها ربطی به جنبش کارگری 
ندارند و در برج عاج  خیالبافی های خویش 
کارگران را اصالً آدم نمی دانند به مثابه نهاد 

پیکار برای آزادی بیان یاد می کند.

از  ای  چکیده  راهبردها  و  ها  حرف  این 
در  حکیمی  محسن  های  نظربافی  کارنامه 
هر  تر  پیش  ما  است.  سال  دو  این  طول 
کدام این موضوعات یا بیشتر آن ها را گاه 
قرار  انتقاد  آماج  مشروح  گاه  و  مختصر 
داده ایم و این نقدها را از طریق انتشار در 
سایت ها با خوانندگان کارگر در میان نهاده 
اما همه شواهد حاکی است که حکیمی  ایم، 
نادرستی  تا در مسیر  عزم جزم کرده است 
که پیش گرفته است به هیچ مرز و محدوده 
برای  که  سناریوئی  آخرین  نکند.  بسنده  ای 
طی این طریق راه انداخته است توصیه به 
در  فرصت  اغتنام  برای  کشورها  کارگران 
امدادرسانی  از  آمیز  موفقیت  گیری  بهره 
و  جهانی  سرمایه  قدرت  عظیم  های  قطب 
ستاد اعمال توحش سراسری و بین المللی آن 
ها، » ناتو« برای حصول آزادی و رها شدن 
از مخاطرات دیکتاتوری هاست!! بی چشم و 
روئی را هم مرزی است اما نه فقط متفکران 
حرف  شدگان  مسخ  که  بورژوازی  رسمی 
های آنان نیز پای بند رعایت مرزها در این 
گذر نیستند. حکیمی در مصاحبه اخیرش با 

روزنامه ای به نام » گزارش« می گوید:

» این بحث حساس و مهمی است. به نظر 
من، کمک گرفتن از یک نیروی خارجی از 
بسیار  شرط  این  به  نیست  اشتباه  ناتو  جمله 

مهم و تعیین کننده که این کمک اصل رهایی 
مردم توسط خوِد مردم را زیر سئوال نبرد. 
اگر جنبش مردم روی پای خود ایستاده باشد 
می تواند از تضاد بین دشمنان خود استفاده 
کند بی آن که به زائده یکی از آن ها علیه 
دیگری تبدیل شود. جنبشی که در لیبی علیه 
اگر ساز و برگ  قذافی شکل گرفت،  رژیم 
خود  پای  روی  برای  الزم  ساختارهای  و 
به  می توانست  بود  دیده  تدارک  را  ایستادن 

گونه ای سنجیده از ناتو کمک بگیرد«

ناتو« را همه می شناسند. ارتش جهانی   «
سرمایه  های  بندی  بلوک  افروزترین  جنگ 
اساس  بر  تا  است  آمده  پدید  که  المللی  بین 
اراده بورژوازی درنده امریکا و متحدانش و 
برای استقرار نظم جهانی سرمایه آنسان که 
صفه نشینان قطب های عظیم قدرت سرمایه 
داری می خواهند در هر کجا که الزم باشد 
علیه  را  ها  جنگ  ترین  بربرمنشانه  آتش 
هست و نیست توده های کارگر دنیا شعله ور 
سازد. ناتو ستاد فرماندهی و عملیات مشترک 
افغانستان،  در  سرمایه  های  بربریت  تمامی 
عراق، یوگسالوی و در وجب به وجب کره 
زمین بوده است. محسن حکیمی با بی چشم و 
روئی کم مانندی بلندگوی دروغین » جنبش 
لغو کار مزدی« در دست، به کارگران می 
دهشت  و  وحشت  اختاپوس  چنین  که  گوید 
بشرکشی می تواند عصای دست آن ها برای 
که زهی  به راستی  باشد.  آزادی  به  رسیدن 

!!! ..…

ایران خودرو  کارگران  به  تر  پیش  حکیمی 
توصیه کرده بود که توافق دولت هار اسالمی 
سرمایه برای برپائی شوراهای اسالمی کار 
را مغتنم شمارند، در درون آن متشکل شوند 
و در آنجا مبارزه ضد سرمایه داری کنند!!! 
او اکنون به تمامی کارگران دنیا توصیه می 
کند که به ناتو دخیل بندند تا از شلیک توپ 
از  رهائی  برای  بمبارانهایش  غرش  و  ها 
مخاطرات دیکتاتوری ها سود برند. او البته 
به  و  هست!!  هم  کارگران  استقالل  بند  پای 
همین خاطر می افزاید که برای بهره گیری 
روی  اول  باید  ناتو  های  کمک  از  درست 
پای خود ایستاد، سازمانیابی شورائی داشت 
جنگ  جرار  لشکر  دریغ  بی  های  کمک  و 
افروز سرمایه را مدیریت کرد!! حکیمی قول 
می دهد که با چنین کاری ناتو به ابزار دست 
داری  ابزار دست جنبش ضد سرمایه  و  ما 
کارگران تبدیل خواهد شد!!! شنیدن این حرف 
ها دردناک است اما سرمایه داری باقی مانده 
است تا ما را حتی به تحمل دردناک تر از 

این ها هم مجبور سازد.

اسالمی  درنده  دولت  نه  حکیمی  منظر  در 
شعوری  چنین  اصالً  ایران  داری  سرمایه 
دارد که میان مبارزه کارگران علیه سرمایه 

و ایفای نقش مزدوری سرمایه علیه کارگران 
عضو  های  دولت  و  ناتو  نه  و  نهد!!  فرق 
شعور  حد  این  از  جهانی  سرمایه  و  ناتو 
برخوردارند که میان آنچه خود می خواهند 
خواهند  می  ها  آن  علیه  کارگران  آنچه  و 
نمایندگان  ایکاش  گردند!!!  قائل  تمیزی  هیچ 
فکری، نظامی، سیاسی سرمایه همه از سنخ 
یک  برای  نظام  این  آنگاه  بودند،  حکیمی 
روز هم توان ایستادگی  در مقابل یک نگاه 
خیره کارگران را نداشت. اما بدبختانه چنین 
است  روز  سیه  کارگری  جنبش  این  نیست. 
که هر جور آدمی دعوی فعال ضد سرمایه 
داری بودن آن ها را دارد!!!  حکیمی ادامه 

می دهد:

»  مردم لیبی نیز با توجه به مجموعه شرایط 
زندگی خود علیه رژیم قذافی مسلحانه طغیان 
پیشروترین  توسط  باید  طغیان  این  کردند. 
انسان های آن جامعه حتی المقدور به مسیری 
انداخته می شد که ضعف ها و ناتوانی های 
و  مستقل  یابی  سازمان  طریق  از  را  آن 
شورایی مردم جبران می کرد. اگر چنین می 
با  برخورد  در  درست  تاکتیک  امکان  شد، 
نیروهای ناتو برای استفاده از آن ها برضد 

رژیم قذافی نیز فراهم می شد«

به همین آسانی!!! در جامعه ای که جمعیت 
کمتر از دو میلیون کارگرش تا مغز استخوان 
قدرت  باندهای  ترین  دژخیم  به  توهم  اسیر 
هستند،  قبائل  رؤسای  حتی  یا  بورژوازی 
جامعه ای که در آن حتی چند کارگر قادر به 
سازماندهی خویش و تالش برای سازماندهی 
اند،  نشده  همزنجیران خود در هیچ سطحی 
گردد.  فیکون«  کن   « چیز  همه  باره  یک 
متوهم ترین انسان های آویزان به بورژوازی 
یکشبه شوراهای ضد سرمایه داری بر پای 
داری  سرمایه  های  دولت  تمامی  و  دارند 
ارتش  و  امریکا  دولت  و  اروپا  اتحادیه  و 
سراسری جهانی سرمایه را آلت دست خود 
کنند، قذافی را سرنگون و البد کمونیسم طبقه 
هم  باز  حکیمی  سازند!!  مستقر  را  کارگر 

ادامه می دهد و استدالل می کند.

مردم  جنبش  که  مخالفم  نظر  این  با  من   «
لیبی باید با ناتو همان برخوردی را می کرد 
که با رژیم قذافی کرد. نیرویی که مردم را 
سرکوب می کرد و خون آن ها را می ریخت 

رژیم قذافی بود و نه ناتو «

نیست  قرار  پابرجاست  چپ  رفرمیسم  تا 
سنت دیرینه حزب توده و اردوگاه شوروی 
تئوری  بیند.  آسیب  دموکراسی  سوسیال  و 
بدتر،  علیه  بد  کنار  در  ایستادن  بدتر،  و  بد 
بد را به گردن بستن و راه  طوق مزدوری 
نردبان  ساختن.  هموار  بدتر  بر  را  او  غلبه 
عروج قدرت بد شدن تا بر بدتر چیره شود، 
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از استثمار شدن در یک شکل برنامه ریزی 
نظم سرمایه به استثمار شدن در شکل دیگر 
برنامه ریزی آن پناه بردن. از فشار غل و 
به  بورژوازی  این بخش  دیکتاتوری  زنجیر 
پناه  دیگر  بخشی  دیکتاتوری  آهنین  زنجیر 
جستن و در همه این حالت حتماً برده مزدی 
ماندن، محکوم و فرودست و حکومت شونده 
اردوگاه  شده  الک  و  مهر  وصیتنامه  بودن 
برای  نیز  حکیمی  است.  چپ  رفرمیسم  به 
و  کوششی  هیچ  از  وصیتنامه  این  اجرای 
هیچ نظریه بافی دریغ ندارد. او در روزهای 
تظاهرات خیابانی سال ۸۸ می خواست که 
بشورند  حاکمیت  بخش  یک  علیه  کارگران 
اما در مورد اصالح طلبان حکومتی فقط به 
اینجا هم حرفش  نمایند. در  اکتفاء  افشاگری 
این است که دشمن » مردم« لیبی قذافی بود 
پس باید با ناتو دست دوستی داد تا داد خویش 

از قذافی ستاند!!!

فتوای حکیمی در تقدیس کمک گیری از ناتو 
این روزها ورد زبان خیلی هاست. فقط او 
توده  برای  را  ها  نسخه  گونه  این  که  نیست 
های کارگر دنیا می پیچد. اما او در این گذر 
دست همتایانش را از پشت بسته است. بدتر 
نام  زیر  را  کار  این  او  اینکه  چیز  هر  از 
فعال جنبش ضد سرمایه داری انجام می دهد. 
این عوامفریبی شریکش  در  حداقل  دیگران 
پلشتی  و  سیاه  بسیار  دوران  در  نیستند.  
زندگی می کنیم، طبقه ای که قرار است در 
جنگی طبقاتی و ضد کار مزدی، خودش و 
همراه خودش کل بشریت را آزاد سازد اینک 
در شرائطی قرار گرفته است که از همه سو 
بر سرش بانگ می زنند تا برای جایگزینی 
دیگر،  دیکتاتور  با  سرمایه  دیکتاتور  این 
اتحادیه  و  سفید  کاخ  دامن  به  توسل  دست 
اروپا و اختاپوس وحشت و دهشت ناتو دراز 
کند!! بسیار رقت بار است اما به طور قطع 
این گونه نمی ماند. زمستان خواهد رفت، یخ 
های قدرت سرمایه زیر فشار گرمای پیکار 
دنیا آب خواهد شد و بهار عروج  کارگران 
جنبش ضد کار مزدی پرولتاریا فرا خواهد 

رسید.

به  فقط  گزارش«   « با  حکیمی  مصاحبه 
توصیه پردازی برای استمداد از ناتو اکتفاء 
نمی کند. مسائل زیاد دیگری نیز در آن هست 
که همگی به همین شکل و با همین اهمیت 
قبیل  از  موضوعاتی  باشند.  می  بحث  قابل 
چگونگی ریشه یابی شورش ها در کشورهای 
عربی «، این حکم که » توده های کارگر 
اخوان  مانند  احزابی  همسان  توانند  می  هم 
برای  کشورها  موجود  شرائط  از  المسلمین 
اینکه  یا   ، گیرند«  بهره  خود  سازماندهی 
طبقه کارگر سوریه باید به اصالحات دستور 
رژیم  این  و  دهد  رضایت  اسد  رژیم  کار 
در زمره  ها همگی  این  نوع  و  بیازماید  را 

هستند.  کارگران  برای  ها  بدآموزی  بدترین 
در مورد نخست او ضمن اینکه علی الظاهر 
و برای استتار ماهیت باورهایش، به رابطه 
با  کشورها  در  حاکم  هار  دیکتاتوری  میان 
ملزومات نظام سرمایه داری اشاره می کند 
علیه   عصیان  نه  را  ها  شورش  وقوع  اما 
گرسنگی و فقر و حقارت و ذلت تولید شده 
دیکتاتوری  فشار  اساساً  بلکه  توسط سرمایه 
سازی  وارونه  همان  سنخ  از  این  بیند.  می 
در  فکری سرمایه  نمایندگان  که  است  هائی 
اند. از دید   باره این شورش ها طرح کرده 
آن ها فشار استثمار و ددمنشی سرمایه نیست 
که انسان ها را به طغیان واداشته است بلکه 
که  است  دیکتاتورمأب  مشتی  کاری  ندانم 
باعث این خیزش ها گردیده است و راهش 
هم تعویض همین دیکتاتورها با همتایان جدید 

آنهاست.

مسخ  شکل  بدترین  حاوی  نیز  دوم  مورد 
واقعیت هاست. اخوان المسلمین در طول عمر 
حاکمیت مبارک، در سال هائی تا آنجا امکان 
فعالیت داشته است که حدود ۳۰% نمایندگان 
است.  کرده  می  تعیین  را  مصر  پارلمان 
عکس این قضیه در مورد کارگران صادق 
بوده است. هر جنب و جوش هر کارگر علیه 
سرمایه داری هدف وحشیانه ترین سرکوب 
ها قرار می گرفته است. از این که بگذریم 
در کجای دنیای سرمایه داری شرائط فعالیت 
و  کارگران  برای  مبارزه  و  سازمانیابی  و 
که  است  برابر  بورژوازی  های  اپوزیسون 
در مصر یا هر جامعه دیگر خاورمیانه باشد. 
دار  سرمایه  طبقه  درونی  های  اپوزیسون 
حتی در بدترین حالت هم دنیاها امکانات در 
اختیار دارند، طبقه کارگر بالعکس زمین و 
زمان بر سرش خراب است. مقایسه میان این 
دوتا و القاء چنین تصویری از سرمایه داری 
سوای مهندسی افکار کارگران به نفع سرمایه 
هیچ چیز دیگر نیست. معنی این سخن مطلقاً 
این نخواهد بود که توده های کارگر حتی در 
زیر چتر درنده ترین دیکتاتوری ها مجازند 
برای سازمانیابی خود  از تالش حداکثر  که 
از  باید  آنان  بالعکس  کامالً  پوشند!!  چشم 
اشکال مخفی  به همه  توسل  با  هر راهی و 
پرده  اما  کنند،  پیکار  گذر  این  در  علنی  و 
اندازی بر روی تمایزات بنیادی شرائط کار 
و زندگی و اعتراض کارگران در یک سوی  
و اپوزیسون های بورژوازی در سوی دیگر 
عوامفریبی به نفع دومی است. در باره نکته 
سوریه  کارگران  به  تمکین  توصیه  و  آخر 
سؤال  این  جای  اسد  اصالحات  قبول  برای 
کارگر  های  توده  واقعاً  اگر  که  است  باقی 
سوریه توان این را دارند که چنان اصالحاتی 
را تحمیل کنند چرا نباید این قدرت را سکوی 
خیزش ضد کار مزدی خود سازند و دست 
ندارند  اگر  و  زنند  تر  عظیم  کارهای  به 

دعوت  سوای  گوید  می  حکیمی  آنچه  طرح 
کارگران به سازش با بورژوازی چه معنای 

دیگری می تواند داشته باشد.

در همه این موارد جای گفتگو زیاد است اما 
به همین بسنده باید کرد. مطلب را با طرح 
کنیم. محسن حکیمی  می  ختم  مهم  ای  نکته 
می تواند به دروغ و بسیار ناشیانه خود را 
فعال ضد کار مزدی نام نهد. طیف گروههای 
رفرمیسم چپ هم مجازند که برای حمله به 
کارگری  جنبش  مزدی  کار  لغو  رویکرد 
و  راست  غایت  به  های  حرف  و  نظرات 
که  را  حکیمی  ساالر  سرمایه  و  رفرمیستی 
است  آنان  خود  های  حرف  حال  عین  در 
دستاویز قرار دهند. انجام این کارها چه از 
جانب حکیمی و چه کل رفرمیسم چپ خالف 
اما  است  انسانی  های  ارزش  ترین  ابتدائی 
انتظار ما این نیست که آنان چنین نکنند. آنچه 
انتظار ماست این است که توده های کارگر 
و  نزنند  کاری  چنین  به  دست  کجا  هیچ  در 
به  را  حکیمی  رفرمیستی  های  پیچی  نسخه 

حساب این رویکرد نگذارند.

 فعالین جنبش لغو کار مزدی   

حکیمی، ناتو، 
نوری زاده

علی سالکی

و  نویسنده  مترجم،   ( حکیمی  محسن 
جنبش  وفعال  ایران  نویسندگان  عضوکانون 
لغوکارمزدی!( در مورد  حمله ی ناتو به لیبی 
می گوید: » این بحث حساس و مهمی است. 
نیروی  یک  از  گرفتن  کمک  من،  نظر  به 
این  به  نیست  اشتباه  ناتو  جمله  از  خارجی 
شرط بسیار مهم و تعیین کننده که این کمک 
اصل رهایی مردم توسط خوِد مردم را زیر 
سئوال نبرد. اگر جنبش مردم روی پای خود 
ایستاده باشد می تواند از تضاد بین دشمنان 
یکی  زائده  به  که  آن  بی  کند  استفاده  خود 
جنبشی  شود.  تبدیل  دیگری  علیه  ها  آن  از 
قذافی شکل گرفت،  علیه رژیم  لیبی  در  که 
برای  اگر ساز و برگ و ساختارهای الزم 
بود  دیده  تدارک  ایستادن را  پای خود  روی 
می توانست به گونه ای سنجیده از ناتو کمک 
که  مخالفم  نظر  این  با  من  بگیرد«….» 
جنبش مردم لیبی باید با ناتو همان برخوردی 
را می کرد که با رژیم قذافی کرد. نیرویی 
که مردم را سرکوب می کرد و خون آن ها 
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را می ریخت رژیم قذافی بود و نه ناتو «

افشاگر  ) ژورنالیست،  علیرضا نوری زاده 
و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و جهان 
از  بعد   VOA با  مصاحبه  در  عرب!!( 
می  ما   « گوید:  می  لیبی  در  ناتو  پیروزی 
دموکراسی  نیروی  به  لیبی  مردم  که  بینیم 
روز  و  کردند،  اعتماد  ناتو  نظامی  و  خواه 
رهایی از رژیم سفاک قذافی را دیدند، اگر 
بر  همچنان  قذافی  که  مطئنم  شد  نمی  چنین 
مسند قدرت می ماند… مردم ایران و تمام 
دیکتاتوری  ی  سلطه  تحت  کشورهای  مردم 
باید به ناتو خوشامد گفته و ورود آنها برای 
رهایی از دیکتاتوری حاکمان خود را به فال 

نیک بگیرند«…

به  را  تعجیل  این  دارد،  آقای حکیمی عجله 
ایجاد  از  ایشان  تدابیر  اتخاذ  در  شکل  همه 
تشکل های کارگری و رهایی از دیکتاتوری 
کارمزدی  لغو  جنبش  نام  دید،  توان  می  ها 
شوراهای  و  سوپررادیکال  عنوان  این  با 
عنوان  این  با  داری  سرمایه  ضد  کارگری 
سوپر رادیکال تر و البته ناقص و از سوی 
قذافی و هر دیکتاتوری به  از  دیگر رهایی 
یِد پاک و رهایی بخش ناتو… آقای علیرضا 
نوری زاده نیز عجول است، اول می خواهد 
کشورهای  در  آزادی  و  نان  انقالبهای  که 
خاتمه  سریعا  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
لغوکارمزدی،  جنبش  پیر  که  آنچنان   ( یابند 
به اتحادیه ی کارگران و سندیکاها در اولین 
اعتقادی  آنها  یابی  تشکل  هستی  از  مرحله 
ندارد( و در قدم بعدی از مردم می خواهد 
کنند  پا  به  گلریزان  ناتو  نیروهای  برای  که 
کلید  اما  نمایند.  جارو  و  آب  را  ها  وکوچه 
راهنمای فهمیدن علت جنگ چیست که آنها 
یا از دانایی آن به هر دلیلی ) شاید به خاطر 
خرفتی شان است ( بی نصیبند یا خود را به 
برشت  برتولت  قول  به  که  زنند  می  نفهمی 
: جنایتکارانند!!…؟؟  جنگ، ادامه سیاست 

است با وسایلی دیگر.

همه جنگها از نظام های سیاسی زاینده شان 
جدایی ناپذیرند. سیاستی که دولتی مفروض، 
دولت،  آن  درون  در  مفروض  ای  طبقه  و 
مدتها پیش از آغاز جنگ در پیش گرفته، به 
ناگزیر به وسیله همان طبقه در خالل جنگ 
ساختنش  عملی  شکل  تنها  و  یابد  می  ادامه 
در  در حال حاضر  ما  آنچه  کند.  تغییر می 
قدرتهای  از  اتحادی  عمدتاً  داریم،  برابر 
قدرتهای  بزرگترین  ما  داری است.  سرمایه 
فرانسه،  بریتانیا،   – دنیا  داری  سرمایه 
آمریکا و آلمان – را در برابر داریم که دهها 
سال است سیاست رقابت بی پایان اقتصادی 
که هدفش  اند  گرفته  پیش  در  را سرسختانه 
منکوب کردن  تفوق جهانی،  به  یافتن  دست 
برابر  و سه  از خود  تر  کشورهای کوچک 
سرمایه  از  حاصل  منافع  کردن  برابر  ده  و 
است که تمام دنیا را در دام نفوذ خود گرفتار 
تأکید می کنم. هر  این نکته  کرده است. بر 
چه بیشتر بر این نکته تأکید شود باز هم کم 
است، زیرا اگر این را فراموش کنیم، هرگز 
نخواهیم فهمید که احتمال به وجود آمدن این 
آسانی  به  نتیجه،  در  برای چیست، و  جنگ 
که  شویم  می  بورژوایی  مبلغ  هر  بازیچه 
می کوشد عباراتی دروغین را به ما غالب 
این  که  داستانی  که  است  دلیل  این  به  کند. 
روزها در مورد دلیل جنگ سر زبانهاست، 
فریب محض است. آنها با از یاد بردن تاریخ 
سرمایه مالی، و تاریخ چگونگی به پا کردن 
این جنگ بخاطر تقسیم مجدد، جریان را به 
این شکل مطرح می کنند: دو ملت در صلح و 
صفا می زیستند، بعد ناگهان یکی به دیگری 
حمله کرده و آن دیگری هم جواب حمله را 
داد. تمامی علم و تمامی بانکها فراموش شده 
قذافی و خامنه  اند… چرا؟! چون که رفتن 
است،همین!.  شیرین  و…  اسد  بشار  و  ای 
را  زهری  ناتو،  نیروهای  ی  وسیله  به  اما 
نیز  ای  که حتی خاطره  کرد  کام خواهد  به 
از آن شیرینی باقی نخواهد ماند، زهری که 
مردم  کاِم  در  لیبی  بر  حاکم  موقت  شورای 
لیبی کرده و خواهد کرد، زهری که شاهزاده 

و  زاده  نوری  علیرضا   ، دوم  پهلوی  رضا 
و  خود  دارانه ی  سرمایه  عقاید  با  سازگارا 
کارمزدی اش  لغو  با جنبش  محسن حکیمی 
به کام مردم زحمتکش و کارگِر از همه جا 

بی خبر خواهند کرد…

 پس آفرین!!

آفرین بر آن کس که خونت ریخت ُو خجالت 
نکشید

آفرین

بر آنکه  ُشهره زد ز بی شرمی

قتِل نو، خواست

این بود روابط شهروندی؟!

زبی شرمی

آفرین که خجالت نکشید

کوفت چهره ها

قُپه گرفت

خون ریخت ز ریخت ها

خونابه خواه، خونابه داِر ریخت ها

در صحنه ها

کوفت چهره ها، کوفت چهره ها!

پی نوشت : ۱-  آنچنان که فضای جنگی و 
روز  هر  انقالب  ضد  نیروهای  های  قهقهه 
سریعتر از دیروز به دیده می آید، باعث شد 
به مسائل  ناکامل  این نوشته به صورتی  که 
در  را  نظرم  و  نقد  آینده،  در  اما  بپردازد، 
مورد همه ی مسائل مطرح شده به صورت 

کامل بیان خواهم کرد

۲- شعری که در پایان آمده قسمتی از نوشته 
ای است با عنواِن »حرکت«.
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دو فراکسیون

آملان باید خود را 
آماده دوران سخت در 

ایران بکند
یورگ کرون آوئر

یونگه ولت
گزینش و ترجمه رضا 

نافعی

 ( کروازه  یوآخیم  ژانویه  ماه  آغاز  در 
Joachim  Krause(  حمله را آغاز کرد 
Inter-    در مجله  حرفه ای سیاست خارجی
nationale Politik( ( نوشت : ” از این 
پس، موضوع روز، در مورد ایران، تشدید 
نظامی  قدرت  آوردن  میدان  به  و  ها  تحریم 
خواهد بود. گرچه غرب  برای اشغال خاک 
ندارد ولی احتمال آن هست  نقشه ای  ایران 
پیش  متفاوت  مدارج  در  زور  به  توسل  که 
آید”. آنگاه کروازه  در باره مدارج متفاوت 
هوائی  محدود  ” ضربات  دهد:  می  توضیح 
”،  ” محاصره دریائی ” ، ” تحمیل تحریم”. 
همچنین دست زدن به اقداماتی که ” عملیات 
نظامی ایران را در دریا یا ازطریق پرتاب 
موشک غیر ممکن سازد ” نیز قابل تصور 
انفجار های  به  توجه  با   ” ” در واقع  است. 
کشتن  و  ایران  نظامی  تاسیسات  در  متعدد 
موشکی  و  اتمی  برجسته  های  شخصیت 
ایران ، گذار به مرحله حمالت مسلحانه مدت 
کراوزه  توصیه  است.  شده  آغاز  که  هاست 
مصلحت   ” است:  این  آلمان  سیاست  برای 
آماده  را   خود  آلمان  سیاست  که  آنست 
روبروشدن با دورانی  شاق بسازد”. کروازه 
یک فرد معمولی نیست، او شخصیتی است 
صاحب نام و منصب:  عضو کمیته اجرائی 
برای سیاست  آلمان  انجمن  در هیئت رئیسه 
نفوذ  پر  از  تردید  بدون  که  است،  خارجی 
Thin� )ررین  سازمان های  نظریه پرداز 
آلمان  خارجی  سیاست  برای    )  ltanks
ناشر  پنج  از  یکی  او  این  بر  افزون  است. 
مجله سیاست بین المللی  است، که مهمترین 
مجله سیاست خارجی برای طراحان سیاست 

خارجی در برلین، پایتخت آلمان است.

 بسیج ذهنی

  

المللی  بین  سیاست  مجله  در  کروازه  مقاله 
موازات  به   : که  دهد  می  نشان  بوضوح 
تهدیدهای نظامی علیه ایران، بویژه از سوی 
شود  می  هم  تر  شدید  پیوسته  که  آمریکا، 
با  پیوسته  که  هستند  کسانی  هم  آلمان  در   ،
صدای بلند تر می کوشند تا شنوندگان خود  
نظامی  حمالت  برای   آوازی  هم  آماده  را 
سیاستگران  گرچه   . سازند  ایران  به  غرب 
دولت تاکنون کوشیده اند فقط خواستار تشدید 
تحریم ها شوند ولی بخشی از نظریه پردازان 
علنا روی به بسیج آورده اند. در پائیز سال 
گذشته در یکی از مقاالت مجله سیاست بین 
المللی  مسئله به این صورت مطرح شد که 
غرب باید تصمیم بگیرد که اگر ایران موفق 
خواهد  می  واقعا  شود  اتمی  سالح  تولید  به 
پر خرج  العاده خطرناک و  فوق  استراتژی 
ایجاد وحشت را انتخاب کند یا  این که  هر 
طور هست همین حاال  برنامه اتمی ایران را 

با  ”توسل به قدرت نظامی به تعویق اندازد 
” . وقت می گذرد: ”بزودی اجرای این راه 

دوم  دیگرعملی نخواهد بود ”.

نفوذ  پر  افراد  مقاله   این  مخاطبان  گرچه 
اما  بودند  خارجی  سیاست  سیاستگذاران 
تعدادشان زیاد نبود  تا این که در آغاز ماه 
هم  آلگماینه  فرانکفورتر  روزنامه  ژانویه 
به میدان آمد و این فکر را به میان انداخت 
نفت  خرید  تحریم  از  پس  راه   آخرین  که  
توسط اتحادیه اروپا   روی آوردن به  راه 
نظامی است . در اواسط همین ماه دبیر بخش 
سیاست خارجی این روزنامه نوشت : اشتباه 
است اگر تصور شود رئیس جمهور آمریکا 
او   ندارد.  اعصاب الزم برای در گیری را 

فرمانده کل است ”.

عضو  مقاله  این  نویسنده  برگر”   ”فرانکن 
سه  کمسیون  این  است.  جانبه  سه  کمیسیون 
جانبه یک شبکه بین المللی با عضویت چند 
صدنفر آمریکائی، اروپائی و ژاپنی است که 
کارش ترویج مناسبات میان شخصیت های 
صاحب نفوذ غربی است. او در نوشته خود 
توان  نمی  قاطعیت  با  که  کرد  اشاره  تلویحا 

گفت که جنگی با ایران در نخواهد گرفت.

آیا برلین به مسیر جنگ با ایران روی می 
مانند  نفوذی  با  کارشناسان  گرچه  آورد؟ 
یوآخیم کروازه با صدای بلند و وضوح کامل 
نتوانسته  ولی  اند  کرده  اعالم  را  نظرشان 
به کرسی  آلمان  پایتخت  اند حرفشان را در 
مورد  در  که  است  زمانی  دیر  بنشانند. 
آلمان  پایتخت  در  جبهه  دو  ایران  سیاست 
بکلی  مواضع  دارای  که  است  آمده  بوجود 
متفاوت و مخالف یکدیگر هستند. یکی از این 
دو جبهه به اتحادیه ترانس اتالنتیک) اروپا 
اولویت  آن  برای  و   دارد  چشم  آمریکا(  ـ 
در  آن  دالئل  از  یکی   . است  قائل  اصولی 

عرصه  در  قوا  تناسب  اصولی  گرفتن  نظر 
سیاست جهانی  در آینده است. رشد چین با 
شتاب زیاد و بدون وقفه ادامه دارد، آمریکا 
چین را رقیب اصلی خود در آینده می داند 
ثقل سیاست جهانی  و در صدد است مرکز 
خود را به آسیا منتقل کند. ” قرن آمریکا در 
خانم  که  است  ای  مقاله  عنوان   ” پاسیفیک 
کلینتون وزیرخارجه آمریکا در بارۀ مرحله 
آتی سیاست جهانی آمریکا درماه نوامبر در 
است.  ساخته  منتشر  پالیسی”  فارن   ” مجله 
برخی های در برلین با توجه به این سیاست 
از خود می پرسند آیا اروپا اهمیت خود را از 
دست میدهد؟ یک پاسخ در آغاز سال جاری 
در مجله  سیاست بین المللی درج شده بود. 
” روی برگرداندن آمریکا از اروپا که زیاد 
که  گیرد،  سرنوشتی  می  قرار  بحث  مورد 
 : نیست  باشد  شده  نوشته  اروپا  پیشانی   بر 
آلمان  هنوز هم امکان انتخاب  ” همکاری 
بیست  پدر  در رهبری” را که جورج بوش 
سال پیش مطرح کرده بود، بپذیرد” ــ  ”یعنی 
همکار کلیدی آمریکا در اروپا ” گردد. ولی 
واشنگتن  با  باید  نقشی  چنین  پذیرفتن  برای 
همکاری کرد ـ از جمله در سیاست مداخله 

جویانه آمریکا در سراسر جهان.

نبرد بر سر مواد سوختی

روشن است که چنان سیاستی  شامل  خاور 
منابع  ترین  غنی  که  گردد  می  نیز   میانه 
نیروی جهان در آن نهفته است. تغییر تناسب 
لمس خواهد  قابل  نیز  آنجا  در  جهانی  قوای 
  Körber بنیاد  ابتکار  به  گذشته  سال  شد. 
در هامبورگ، از چندصد تن سرآمدان آلمان 
سیاسی  مشخص  موضوع  چند  مورد  در 
پرسش  از  صد  در   ۸۰  . شد  نظرخواهی 
در  آینده  در  چین  که  بودند  معتقد  شوندگان 
ایفا  بزرگتری  نقش  میانه  و  نزدیک  خاور 
 ” آنها  از  نیمی  از  بیش  بنظر  کرد.  خواهد 
نفوذ اروپا و آمریکا در این منطقه با خطر 
و  رقیب  قدرت  رشد  غرب  آیا  روبروست. 
حتی از دست دادن نفوذ خود را تحمل خواهد 
کرد؟ حتما نه، نزدیک به سه پنجم از پرسش 
شوندگان پیش بینی کرده بودند که چالش های 
برتر  قدرت  کنون  تا  که  آمریکا  با  بیشتری 
در منطقه بوده نیز روی خواهد داد. این که 
واشگتن فشار خود را به ایران تا حد تهدید 
به جنگ افزایش داده به هیچ وجه ارتباطی 
با برنامه اتمی ایران ندارد. روشن است که 
یک بمب اتمی ایرانی سروری ) هژه مونی 
(غرب را در خاور میانه بوضوح تضعیف 
خواهد کرد و به همین دلیل غرب با قاطعیت 
تمام مخالف آنست. کسانی خواستار آن هستند 
واشنگتن  که  آن  از  پیش  زودتر،  هرچه  که 
توجه و امکانات خود را ــ برای نبرد مستقیم 
با توسعه نفوذ چین ــ  بطور قطع به آسیای 
شرقی منتقل سازد، با ید  کار خلیج فارس و  

ایران
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منطقه  پیرامون آن را یکسره کرد.

برای  وفادار  همپیمان  بعنوان  باید  آلمان  آیا 
خاور  در  آمریکا  نفوذ  ماندگاری  تضمین 
میانه در کنار آمریکا قرار گیرد و نقشی ایفا 
چشم  آلمان  کمک  از  نتواند  آمریکا  که  کند 
که    آلمان  حاکمه  هیئت  از  بخش  آن  بپوشد؟ 
هوادار اتحادیه ترانس آتالنتیک است ، می 
گوید آری . اما جبهه دیگری هم در مقابل آن 
قرار دارد که بشدت مخالف این نظر است. 
دالئل مخالفت این ها  متنوع است. استدالل    
لحاظ  از  ایران  که  است  این  آنها  اقتصادی 
در  را  دوم  مقام  گاز  همچنین  و  نفت  منابع 
جهان دارد ــ این آن عاملی است که اقتصاد 
نیرو نمی تواند آنرا بکلی نادیده بگیرد. در 
ایران  گاز  بویژه  که  دانست  باید  رابطه  این 
کنسرن  است.  اهمیت  با  بسیار  آلمان  برای 
های انرژی اروپائی سالهاست که نقشه برای 
منابع  که   ریزند  می  ای  لوله  خط  کشیدن 
عظیم گاز در آسیای مرکزی را  با دور زدن 
روسیه به اروپا منتقل کند ــ  چون   تسلط 
روسیه    بر تامین گاز مورد نیاز اروپا زیاد 
و بنظر برخی ها بسیار زیاد است . این خط 
لوله ” نابوکو”  نام دارد. ولی منابعی که می 
آسیای  از  بدون درد سر  آنها را   توان گاز 
آنقدر نیستند که  انتقال داد  مرکزی به اروپا 
سال  آغاز  در  باشند.     صرفه  به  مقرون 
اعالم   RWE آلمانی  کنسرن  که     ۲۰۰۸
پیوست،  خواهد  نابوکو  کنسرسیوم  به  کرد 
روزنامه دی ولت نوشت که برای انتقال گاز 
نیز  نابوکو  لوله  به خط  ایران   منابع گازی 
مذاکراتی در جریان است . ولی برنامه ایجاد  
یکی  شد.  نخواهد  عملی  احتماال   لوله  خط 
از دالئل شکست این برنامه این است انتقال 
گاز از ایران بدالئل سیاسی بکلی منتفی شده 

است.

توان اقتصادی فوق العاده

 

و  نفت  فقط  ایران  سر  بر  دعوا  علت  آیا  
البته که نه . ایران کامال دارای  گاز است؟ 
پایگاه  بتواند  که  استعداد هست  و  امکان  آن 
اقتصادی آلمان در خاور میانه گردد. ایران 
بدلیل منابع مواد خامی که دارد چشمه جوشان 
پول است. با این پول می تواند وارداتی در 
مقیاس بزرگ داشته باشد. افزون بر این مردم 
ایران با فاصله زیاد تحصیل کرده ترین مردم 
این  رو  این  از  هستند،  فارس  خلیج  منطقه 
کشور نه تنها بهترین بازار فروش است بلکه 
بهترین محل برای تولید کاالهای ارزان نیز 
هست. بسیارند شرکت ها و موسسات آلمانی 
بویژه  دارند  ایران  با  ارتباط های خوب  که 
تاسیسات.   و  آالت   ماشین  تولید  زمینه  در 
سیاست تحریم  ترانس اتالنتیک زیر رگبار 

انتقاد دائم قرار دارد.  مثال  در سال ۲۰۰۸  
اتحادیه تولیدکنندگان ماشین آالت و تاسیسات 
آلمان  ) VDMA(   روی به اعتراض آورد 
نوسازی  به  دست  ایران  که  کرد  اعالم  و 
است، کسی که حاال وارد  صنایع خود زده 
میدان نشود، سالها از بازار معامالت بیرون 
خواهد ماند. هانس هسه، مدیر عامل اتحادیه 
آلمان  وصنایع  آالت  ماشین  کنندگان  تولید 
زبان به ناسزا گشود که این  تحریم ها خواه 
با  گفتگو  در  او  شد.  نخواهند  موفق  ناخواه 
روزنامه اقتصادی هانلزبالت که ناشر افکار 
صاحبان صنایع و اقتصاد آلمان است، گفت 
:” آنچه واقعا تلخ است این است که مناسبات 
خوب اقتصادی با ایران در قربانگاه سیاستی 
قربانی می شود که ارزش ادعائی آن بسیار 

سست است.”

زیادی  منافع  که  آلمانی  های  کنسرن  گرچه 
فشار  برابر  در  پیوسته   ، دارند  آمریکا  در 
اقتصاد  ولی  شوند،  می  تسلیم  واشنگتن 
تشدید تحریم ها  با  هرنوع  امروز  تا  آلمان 
مخالفت کرده است.  هاندلزبالت در اواسط 
به  آلمان  صادرات  البته  نوشت  ژانویه  ماه 
سال  در  کاهش  این  و  یافته  کاهش  ایران 
این  با وجود  به ۱۷ در صد رسید،   ۲۰۱۱
دومین  عربی  متحده  امارات  از  بعد  آلمان 
امارات  ـ  است  ایران  به  کاال  کننده  صادر 
ایستگاه میانی  عربی هم در واقع واسطه و 
برای   واردات کاالهای غربی هستند، که به 
علت تحریم ها نمی توانند مستقیما به ایران 
صادر شوند. هاندلزبالت می نویسد صدور 
کاالهای دوگانه به  ایران، یعنی کاالهائی که 
می توانند استفاده نظامی هم داشته باشند، در 
سال ۲۰۱۱  حتی افزایش هم یافته است. در 
سازمان ملل همواره صدای شکایت بلند است 
که :” برلن برای این که اقتصاد خود را حفظ 
کند هر وعده ای که  رژیم ایران به آن می 
دهد باور می کند .”  بویژه وزارت اقتصاد 
آلمان پیوسته دست حمایت بر سر معامالت 
با ایران گرفته است. گرچه معلوم است این 
 ( شوند  می  منتشر  نیتی  چه  با  ها  گزارش 
دشوار کردن بیشتر داد و ستد با ایران ( ولی 
اقتصاد  از  بخشی  که  هست  نیز  این  بیانگر 
اتالنتیک  ترانس  سیاست  با سرسختی  آلمان 

را رد می کند.

پاورچین

 

البته  فقط اقتصاد آلمان نیست که   در برابر 
سیاست درگیری مقاومت می کند، بخشی از 
هیئت حاکمه آلمان در برلن نیز که به سیاست 
خارجی توجه دارد سالهاست که مبلغ سیاست 
تغییر از طریق نزدیکی است. فولکر پرِتس 
که   )SWP  ( سیاست  و  دانش  بنیاد  رئیس 

اتاق فکری است نزدیک به دولت، در سال 
۲۰۰ نوشت ” کسی که از امکان تاثیر گذاری 
از طریق دادو سند و قراردادهای همکاری و 
گفتگوی سیاسی چشم می پوشد، به این امید 
که بتواند در مورد برنامه مورد مناقشه اتمی 
ایران ، که بسیار هم اهمیت دارد، فشار وارد 
آورد، احتماال موجب تضعیف نیروهائی در 
ایران خواهد شد که به اصالحات و همکاری 
عالقمند هستند، بدون این که خود در جبهه 
اتمی هیچ پیش رفتی کرده باشد. معنی سخن 
سیاست  به  نباید  اروپا  که  بود  این  پرِتس 
درگیری آمریکا در آنزمان بپیوندد، بلکه باید 
برای همکاری با ایران تالش کند، تا بتواند 
ایران را برای همیشه با خود وابسته سازد. 
فقط از این طریق است که می توان موقعیت 

آلمان را در خاور میانه تثبیت کرد.

استراتژی   مانند  هم  سیاست  این  هدف 
درگیری کوشش برای تثبیت سروری غرب 
در خاور میانه است با این تفاوت که این یکی 
با چکش در مغز  نمی خواهد نظر خود را 
پاورچین  کوشد  می  بلکه  کند  فرو  مخاطب 

پاورچین به هدف برسد.

آلمان و سیاست رسیدن به قدرت جهانی

از  بخشی  در  و  سیاست  و  دانش  بنیاد  در 
اقتصاد آلمان تا امروز هم همین سیاست دنبال 
می شود. هدف این سیاست آنست که موقعیت 
آلمان ـ اروپا را در خاورمیانه تقویت کند و 
با  اروپا را  به  سیاست وابسته کردن منطقه 
تمام توان به پیش برد. حاصل آن این خواهد 
بود که موقعیت اروپا  بویژه در ایران تحکیم 
گردد و به برلن و بروکسل  امکان دهد در 
برابر آمریکا قدعلم کند و یک سیاست آلمانی 
پیش  در  جهانی  قدرت  عرصه  در  اروپائی 
گیرد. در چنین حالتی محافل ویژه آلمانی و 
اروپائی نه تنها در پی دست یافتن به قدرت 
جهانی هستند بلکه با نیروهائی همکاری می 
کنند ـ مثال با رژیم سرکبگر ایران     ــ  که 
جنگ    غربی  مبلغان  که  آنچه  از  صرفنظر 
در باره آن می گویند  واقعا هم  نمی توان آن 

را زیبا جلوه داد.

اما    بخش دیگر از هیئت حاکمه آلمان یعنی   
هم  اتالنتیک  ترانس  وحدت  هوادار  جبهه 
برای تحکیم سیاست در گیری  خود با ایران،    
جزیره  شبه  در  دیکتاتور  فئودالهای  با 
راس  در  که  کند،   می  همکاری  عربستان 
کشوری  دارد،  قرار  سعودی  عربستان  آنها 
که در آن زنان برخالف ایران نه حق انتخاب 
گواهینامه  گرفتن  اجازه  نه  و  دارند  کردن 
رانندگی . انتخابات؟ در ایران در انتخابات 
تقلب می کنند، در عربستان اصال  زحمت 
دهند.  نمی  بخود  پر خرج را هم   انتخابات 
آنها یک جمعیت مشاور ۱۵۰ نفری مردانه و 
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دست چین شده   دارند  . البته دیکتاتورهای 
منطقه خلیج فارس هم  تظاهرات اعتراضی 
کنند،  می  سرکوب  وحشیانه  ایران  مانند  را 
عقب  که  سعودی  عربستان  وهابیگری  ولی 
 ، است  اسالمگرائی  شکل  ترین  مانده 
داشته  نیز  الدن  بن  اسامه  چون  نمایندگانی 
سازمان  سابق  رئیس  الفیصل  تورکی  است. 
در   ۱۹۸۰ سالهای  در  که  عربستان  امنیت 
افغانستان  با بن الدن همکاری می کرد،  در 
به   ریاض  که  کرد  اعالم  پایان سال ۲۰۱۱ 
تولید سالحهای اتمی  توجه دارد. در این که 
خطری  اسرائیل  برای  عربستان  اتمی  بمب 
ایران  با  فرقش  نیست.  تردیدی  است  جدی 
در کجاست؟ یک فرق هست، فرقی کوچک 
و ظریف : دیکتاتورهای منطقه خلیج فارس 
همکاران مطمئن غرب هستند ـ دست کم تا 

امروز ـ و سروری غرب را پذیرفته اند.

سبب  اتالنتیک  ترانس  آلمانی  جبهه  سیاست 
می گردد که صنایع آلمان بازار خود را در 
ایران از دست بدهند  ولی آنها برای سیراب 
بازار  هستند  آلمان که تشنه  کردن  صنایع 
جایگزین دارند .  بازار معامالت موسسات 
پر  بسیار  عربستان  جزیره  شبه  با  آلمانی  
معامالت  کل   ۲۰۱۰ سال  در  است.  رونق 
گردید  بالغ  یورو  میلیارد   ۴،۷ به  ایران  با 
این هم کمتر شد، در  و در سال ۲۰۱۱ از 
همین زمان تبادل کاال با عربستان سعودی به  
۶،۴  میلیارد یورو رسید و با امارات عربی 
و  گردید   بالغ  یورو  میلیارد   ۸ از  بیش  به 
امید بیشتر شدن معامالت نیز هست. سرمایه 
گذاری در این کشورها نیز زیاد است. حکام 
این کشورها دریافته اند  که نفت و گاز روزی 
تمام خواهد شد و از همین رو شروع   به 
ایجاد مدرن ترین صنایع در کشورهای خود 
نفت دست  از  برای دوران پس  تا  اند  کرده 
خالی نمانند. موسسات آلمانی در این عرصه 
نیز فعال هستند. بویژه صنایع اسلحه سازی  
بخصوص  خلیج،  منطقه  دیکتاتورهای  که 
عربستان سعودی را  به هواپیماهای جنگی   
و تانکهای جنگی مجهز می سازند . فروش 
این  در    ۲  ۷  A لئوپارد  تانک  واحد   ۲۷۰
اواخر   سر و صدا برپا کرد و به جرائد راه 
یافت ـ، و همچنین کارخانه ای برای ساختن 
و  کخ  و  هکلر  مارک   ۳۶  G های  مسلسل 
کرده  تاسیس  آنجا  در  دیگر   جنگی  وسائل 
اند. در سال ۲۰۰۹ امارات به مرتبه دومین 
ارتقاء  آلمان  صادراتی  تسلیحات  خریدار 
یافت، با پرداخت مبلغی بیش از نیم میلیارد 

یورو،  آمریکا جای نخست را دارد.

a

 تسلیحات سودآور

سود  کسب  فقط  تسلیحات  فروش  دلیل  البته 

نیست: عربستان سنی دیرزمانی است که با 
ایران    شیعه رقابت می کند.  ایجاد  اتحادیه 
  Gulf Cooperation Council دفاعی 
GCC(  (  در ۲۵ ماه مه ۱۹۸۱ ، اندک 
زمانی پس از سقوط  شاه این هدف را دنبال 
می کرد که شش دیکتاتور عرب در منطقه 
خلیج فارس   :  عربستان سعودی، کویت، 
قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان 
را علیه ایران با یکدیگر متحد سازد. اسناد 
ویکیلیکس آشکار کردند که پادشاه عربستان 
در سال ۲۰۰۸  با اشاره به ایران از آمریکا 
خواسته است که :” سرمار را بکوبید ” . دیگر 
اظهارات  نیز   GCC های عضو  دیکتاتور 
کرده  ایران  مورد  در  مشابهی   ! دوستانه 
خلیج  منطقه  دیکتاتورهای  کردن  مسلح  اند. 
فارس پر سود ترین شیوه برای وارد آوردن 
این  پول  ایران است، چون  به  نظامی  فشار 
سالحهائی که باید ایران را بترساند، خودشان 
به تولید کنندگان غربی می پردازند. افزون 
بر این، برای این که مبادا در اثر  تظاهرات 
اعتراضی ــ  آخرین تظاهرات    بازهم در 
شرق عربستان سعودی رخ دادــ به  متحدین 
علیه ایران لطمه ای بخورد  آلمان    مدرن 
اختیارشان  در  را  سرکوبی  سالحهای  ترین 
که  هائی  سالح  از  صد  در  ده  گذارد.  می 
در اختیار بخش امنیت عربستان قرار دارد 

ساخت آلمان است.

با توجه به   این پسزمینه است  که یوآخیم 
آلمانی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  کروازه 
نو  سال  آغاز  در  خارجی،  سیاست  برای 
 ” این  به   باید  دیگر   ” که  شد  آن  خواستار 
حل  راه   ” که  داد  پایان   ” نامبارک  سخنان 
نظامی را باید اصوال کنار گذاشت ”. او حتی 
 ” آلمان هم  که وزیرخارجه  کند  تصور می 
زبان  بر   ” دوستی  پسند صلح  سخنان عوام 
رانده است و از صدر اعظم می خواهد که 
در آینده حتما مانع از آن گردد که  ” برخی 
بر  که  سخنانی  با  آلمان  کابینه  اعضای  از 
مردم تاثیر می گذارد از طریق  مخالفت  با 
اقدامات نظامی آمریکا برای خود کسب وجهه 
کنند”. کروازه در پایان سخنانش  خطاب به 
فراکسیون دوم سیاست ایران در برلن  گفت 
باید مردم را آماده کرد که ”  هزینه تحریم 
سنگین  توانند  می  ایران  علیه  مستمر   های 
به ضررهای  محدود  فقط  مسئله   .  ” گردند 
گران  هم  بنزین  بلکه  شود،  نمی  بازرگانی 
ضربات  آوردن  وارد  وخطر  شد،  خواهد 
بزرگ به اروپا افزایش خواهد یافت. دوران 
ایران  بخصوص  و  آلمان  انتظار  در  سختی 
خواهد بود. در   مورد ایران  حق با اوست.

ک.ابراهیم  
درنشریه ”آلترناتیو” شمار ۸، ۱ آذر ۱۳۹۰ 
مقاله ای از تونی کلیف به نام ”مائو، کاسترو، 
چه گوارا و جنبشهای ملی” درج شده است. 

دراین مقاله ازجمله می خوانیم :

درپیروزی  نقشی  کارگر صنعتی هیچ  طبقه 
حزب  اجتماعی  ترکیب  حتی  نداشت.  مائو 
بود.  غیرکارگری  کامال  چین  کمونیست 
شدن  غیرکارگری  با  درحزب  مائو  صعود 
حزب مصادف شد. دراواخر ۱۹۲۶ حداقل 
۶۶% اعضای حزب کارگربودند… درنوامبر 
۱۹۲۸ درصد کارگران عضو حزب تاحدود 
۴ یا ۵% سقوط کرد”. وی درادامه نوشته اش 
و بدون این که بگوید آمار و ارقامی را که 
می دهد از کجا آورده است و براساس ادعائی 
نظیر ”یک گزارش رسمی حزبی تایید کرد 
کارآمد  حزبی  سلول  یک  حتی   ” حزب  که 
دربین کارگران صنعتی ندارد” و یا این که 
”حزب می پذیرفت که کارگران حدود %۱۰ 
از اعضا درسال ۱۹۲۸، ۳% در۱۹۲۹… و 
درپایان ۱۹۳۰ تقریبا صفردرصد را تشکیل 
می داده اند”. و یا ”حزب به مدت ۱۹ سال نه 
نیازی به برگزاری کنگره ملی اتحادیه های 
کارگری ـ که قبل از ۱۹۲۹ تشکیل شده بود 
ـ می دید و نه به خود زحمت جلب حمایت 
کارگران را می داد.” وی سپس یک سری 
نقل قول ازجمله دررابطه با دوران حمله به 
شهرها و فتح شهرها و با ادعاهائی نظیر این 
که ”فتح شهرها توسط مائو بیش از هرچیز 
دیگری جدائی کامل حزب کمونیست از طبقه 
رهبران  ساخت.  آشکار  را  صنعتی  کارگر 
حزب نهایت تالش خود را انجام دادند تا از 
وقوع خیزشهای کارگری درشهرها درآستانه 
تصرف آنها جلوگیری کنند”.)ص ۲۹ نشریه 

آلترناتیو(

تاریخ  خبراز  بی  یا  و  جوان  هرخواننده 
این  کمونیستها  رهبری  تحت  چین  انقالب 
اراجیف را بخواند درگمراهی تاسف آوری 
گرفتارخواهدشد. کاری که تروتسکیستها)اعم 
از چینی و خارجی( از ابتدا علیه مرحله ی 
انقالب دموکراتیک درچین به خاطرافاضات 
از  وی  شناخت  عدم  )از  تروتسکی  جناب 

نشریه آلترناتیو 
به دنبال حتریف 

تاریخ!

تاریخ
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براساس  یا   و  چین  جامعه  طبقاتی  ترکیب 
اش  گرایانه  ناب  گرایانه   ذهنی  دگماتیسم 
اعالم  که  کارگر(  طبقه ی  و عمل  نقش  از 
درچین  دموکراتیک  انقالب  که  بود  نموده 
پایان گرفته و انقالب بدون وقفه باید کیفیت 
کمونیستها  با  دشمنی  به  بیابد،  سوسیالیستی 
همان  امروز  هم  آنها  َرک  ماَتَ و  پرداخته 
اراجیف را بعداز گذشت ۹۰ سال از شروع 
رهبری  تحت  نوین  دموکراتیک  انقالب 
کمونیست  حزب  آن  راس  در  و  پرولتاریا 

چین، تکرارمی کنند.

بود  چه  تاریخی  واقعیت  ببینیم  حال 
شبه  و  تروتسکیست  حضرات  و 
چه  خجالتی!(  تروتسکیست)تروتسکیستهای 

می گویند.

مائو درتحلیل طبقاتی از جامعه چین درمارس 
۱۹۲۶ نوشت :

درچین  مدرن  صنعتی  پرولتاریای  ”تعداد 
تقریبا به ۲ میلیون نفر می رسد. علت قلت 
درعقب  باید  را  مدرن  صنعتی  پرولتاریای 
اکثریت  جست.  کشور  اقتصادی  ماندگی 
قاطع ۲ میلیون کارگردر۵ شاخه زیرین: راه 
و  نساجی  دریائی،  ونقل  حمل  معدن،  آهن، 
کشتی سازی کارمی کنند و قسمت اعظم آنها 
درانقیاد کارفرمایان خارجی اند. پرولتاریای 
العده  قلیل  که  این  وصف  با  چین  صنعتی 
است، نماینده نیروهای مولده جدید چین بوده 
و مترقی ترین طبقه چین مدرن را تشکیل می 
دهد و به نیروی رهبری کننده جنبش انقالبی 
که  این  دلیل  اولین  است…  گشته  بدل  چین 
برعهده  مهمی  نقش  صنعتی  کارگران  چرا 
دارند، تمرکز آنها است…نیروی عمله های 
شهری نیز شایان توجه است. اکثریت آنها را 
باراندازان کشتی و ریکشا کشان می باشند. 
این  جزو  نیز  غیره  و  روفتگران  و  کناسها 
صنعتی  کارگران  مانند  ولی  اند…  گروه 
متمرکز نیستند و درتولید نقش چندان مهمی 
را بازی نمی کنند. کشاورزی سرمایه داری 
مدرن درچین هنوز بسیارناچیز است. منظور 
از پرولتاریای ده همان کارگران کشاورزی 
است که ساالنه، ماهانه و یا روزانه اجیر می 
صاحب  نه  کشاورزی  کارگران  این  شوند. 
زمین اند و نه صاحب وسایل کشاورزی…”) 
آثارمنتخب مائو به فارسی ـ جلد ۱ ـ ص ۲۳ 
دردسامبر  دیگری  درتحلیل  مائو   .  )۲۴ و 
۱۹۳۹ )انقالب چین و حزب کمونیست چین 
ـ جلد دوم آثار منتخب ـ ص ۴۷۹(باردیگر 
 ۳ ـ   ۲  ۵٫ چین  پرولتاریای  که  کرد  اشاره 
میلیون  تقریبا ۱۲  و  کارگر صنعتی  میلیون 
پیشه  و  کوچک  درصنایع  مزدور  کارگر 
وری وشاگرددکانها درشهرها و عده کثیری 
پرولتاریای روستائی)مزدوران کشاورزی(، 
مزدوران  با  فقیر  دهقانان  باشند.  می 

کشاورزی رویهم رفته ۷۰% جمعیت دهات 
را تشکیل می دهند.”

که  است  گان  خواننده  با  قضاوت  حال 
میلیونی   ۴۰۰ جمعیت   %۸۰ که  درکشوری 
آن  در روستا زنده گی می کنند و مناسبات 
چنبره  در  را  عظیم  جمعیت  این  فئودالی 
پرولتاریای  و  داشته  نگه  اش  استثماری 
صنعتی دردهه ی ۱۹۲۰، ۵ هزارم جمعیت 
چین را تشکیل می داده و مناسبات فئودالی 
برآن حاکم بود چه گونه می توانست انقالب 
که  درحالی  اندازد؟!  راه  به  سوسیالیستی 
بعد از مرگ سون یاتسن و به دست گرفتن 
کای  چیان  توسط  گومیندان  حزب  رهبری 
عام  قتل  درشهرها  کمونیستها   %۹۰ چک، 
با  دروپائیزی  دهقانی  قیام  تنها  و  شدند 
مناسبات  علیه  دهقان  میلیون   ۱۰ شرکت 
اولیه  تشکیل هسته ی  فئودالی در حونان و 
ارتش سرخ کارگران و دهقانان درکوهستان 
انقالب  عمده  نیروی  که  داد  نشان  جینگان 
دموکراتیک دهقانان هستند که تحت رهبری 
حزب کمونیست و ارتش سرخ و درمبارزه 
ای بسیار پرپیچ و خم توانستند پس از آزاد 
تدریجی  تصرف  و  روستائی  مناطق  سازی 
شهرها، نهایتا دراکتبر۱۹۴۹ با شکست دادن 
کای  چیان  نفری  میلیون   ۹ نظامی  قدرت 
چک به مثابه عامل امپریالیسم، فئودالیسم و 
برای  را  زمینه  بوروکرات،  داری  سرمایه 
کسب قدرت توسط کارگران و دهقانان فراهم 
و  آغازکنند.  را  سوسالیسم  به  وگذار  ساخته 
فاشیستی  باحاکمیت  که  است  بسیارطبیعی 
به  کارگران  جلب  امکان  گومیندان  رژیم 
حزب درشهرها محدود باقی می ماند، اما نه 

درحدی که تونی کلیف مدعی است!

تا این جا لفاظیهای تروتسکی و پیروان اش 
را می توان به عیان دید که از قوطی ذهنی 
گری و بی مسئوولیت شان ادعاهای دوآتشه 
همانند  و  زند  می  بیرون  خواهی  کارگر 
شیخان ریاکار حاکم امروز درقبال دفاع از 
”مستضعفان”، دروغ تحویل مردم می دهند 
کمونیستها  و  کارگر  ی  طبقه  درپیشروی  تا 

اخالل به وجود آورند.

به  درگذشته  فالسفه   : گفت  روزی  مارکس 
تفسیر جهان می پرداختند، درحالی که مسئله 
برسر تغییر آن است. باید از تروتسکیستهای 
ادعاهای  ”اگر  پرسید  خجالتی  و  معتقد 
تروتسکی، تئوری انقالب واقعی بودند، چرا 
اند  درنیامده  عمل  به  جا  دریک  حال  به  تا 
نمای عمل  تئوری راه  این  ثابت شود که  تا 
و  آنها  به  استناد  بایدقراربگیرد؟!  کارگران 
تبلیغ آنها به معنای استناد به تورات و انجیل 
چیزی  که  است  بشر  سعادت  برای  قرآن  و 
جز صحه گذاشتن روی یک غیر واقعیت به 

مثابه عین واقعیت نمی باشد!!

به رد افاضات مرحوم کلیف ادامه می دهیم :

حکومت  ”چرا  نام  به  ای  درمقاله  مائو 
بماند”)۱۵  پابرجا  درچین  تواند  می  سرخ 
آثارمنتخب ؛ ص ۹۲(   ۱ جلد  اکتبر۱۹۲۸ـ 
بورژواـ  انقالب  یک  به  ”چین   : نوشت 
دموکراتیک نیاز مبرم دارد و چنین انقالبی 
انجام  فقط می تواند تحت رهبری پرولتاریا 
انقالب  نتوانست  پرولتاریا  که  آنجا  از  یابد. 
۱۹۲۶ـ  ۱۹۲۷ را که از گوان دون شروع و 
تا حوزه رودخانه یان تسه گسترش یافته بود، 
با قطعیت رهبری کند، طبقه کمپرادورها و 
رهبری  شدند  موفق  بزرگ  ارضی  مالکان 
انقالب را غصب کنند و ضدانقالب را جای 
ماه  چند  در  معهذا  نمایند…  انقالب  گزین 
اخیر هم درشمال و هم درجنوب چین تحت 
رهبری حزب کمونیست اعتصابهای متشکل 
کارگری درشهرها و قیامهای متشکل دهقانی 
ما  از  تکیه  است”.  یافته  توسعه  دهات  در 

است.

نام ”ازیک جرقه حریق  به  درمقاله دیگری 
ص  ۱۹۳۰ـ   ژانویه  خیزد”)۵  برمی 
”درحال   : نویسد  می  مائو  ـ   )۱۸۴ ۱۸۳ـ 
حزب  برای  پرولتاریائی  پایه  حاضرایجاد 
درموسسات  حزبی  های  حوزه  تشکیل  و 
مهم  وظایف  از  مرکزی  نواحی  صنعتی 
تشکیالتی حزب به شمار می روند…به این 
جهت صرف نظر کردن ازمبارزه در شهرها 
خطاست”، ”مبارزه دهقانان اگرتحت رهبری 
مواجه  با شکست  قطعا  نباشد،  کارگر  طبقه 

خواهدشد”.)همان جا ـ تکیه از ما است(

”سیاست  نام  به  دیگری  درمقاله  مائو 
اقتصادی ما”)۲۳ ژانویه ۱۹۳۴ـ همان جا ، 
ص ۲۱۳( در دومین کنگره کشوری نماینده 
از  جین  ژوی  در  دهقانان  و  کارگران  گان 
استان جیان سی طی سخن رانی خود گفت: 
”اصول سیاست اقتصادی ما عبارتند از این 
که درزمینه ساختمان اقتصادی هرکاری را 
که ممکن و ضروراست، انجام دهیم و منابع 
جنگ  نیازمندیهای  رفع  برای  را  اقتصادی 
متمرکز سازیم؛ درعین حال زندگی توده ها 
اتحادکارگران و  را تاحدممکن بهبودبخشیم، 
دهقانان را درزمینه اقتصادی تحکم بخشیم، 
رهبری پرولتاریا را بردهقانان تضمین نمائیم 
دولتی  بخش  رهبری  نقش  تامین  برای  و 
کوشش  خصوصی  بخش  به  نسبت  اقتصاد 
به  گذارآتی  مقدماتی  بدینسان شرایط  تا  کنیم 

سوسیالیسم را فراهم آوریم”.

تا  است  کافی  مائو  از  قول  نقل  چند  همین 
ازبنیاد  کلیف  تونی  ادعاهای  که  دهیم  نشان 
بی اساس هستند. اوال مائو برخالف ادعای 
حزب  رهبر   ۱۹۳۵ سال  تا  کلیف  تونی 
که  بود  سال  دراین  و  نبود  چین  کمونیست 
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انتخاب  چین  کمونیست  حزب  رهبری  به 
به  انتخاب شدن  از  قبل  تاکیدمائو  دوما  شد. 
این مسئوولیت، و تشکیل کنگره ی کشوری 
کارگران و دهقانان نشان می دهد که حزب 
درمیان  نفوذ  داشتن  بدون  چین  کمونیست 
کلیف  تونی  ادعای  بنابه  هم  آن  کارگران) 
ازسال  ۱۹۳۰ به بعد(، چه گونه می توانست 
چنین کنگره ای را سازمان دهد!؟ سوما طبق 
دیدگاه مائو و حزب کمونیست چین :” درچین 
عمده  و شکل  را جنگ  مبارزه  عمده  شکل 
سایر  دهد.  می  تشکیل  ارتش  را  سازمان 
مبارزه  و  ای  توده  سازمانهای  مانند  شکلها 
و  واقعا ضرورند  و  بسیارمهم  نیز  ها  توده 
درهیچ حالتی نمی توان ازآنها صرفنظرکرد، 
ولی همه آنها به خاطر جنگ اند…”)مسائل 
جنگ و استراتژی ـ ۶ نوامبر ۱۹۳۸ ـ جلد 
۲ آثارمنتخب ،  ص۳۲۸( . ولی بعد از حمله 
طبق  چین،  سپتامبر ۱۹۳۱به  در۱۸  ژاپون 
ازتروتسکیستهای  که  تروتسکی،  دستور 
توسط  اشغال چین  ”مانع  چینی می خواست 
امپریالیسم ژاپون نشوید”، همکاری خود را 
با سازمانهای جاسوسی ژاپون آغازکردند و 
گرفتند  مالی  کمک  ژاپونی  گران  ازاشغال 
و به هرفعالیتی به سود تجاوز ژاپون دست 
زدند. )زیرنویس ”درباره تاکتیکهای مبارزه 
آ.م. ج.  ـ ص ۲۶۹  ژاپون  امپریالیسم  علیه 

) ۱

حال قضاوت را به خواننده واگذار می کنیم 
ادعای  به  بنا   ۱۹۳۰ سال  از  آیا  ببیند  که 
به  تقریبا  اعضای حزب   تعداد  کلیف  تونی 
مائو  به خاطر رهبری  هم  آن  و  صفررسید 
یانه؟ آیا حزب کمونیست چین ضمن این که 
جنگ انقالبی را عمده فعالیت خودمی دانست 
کشان  زحمت  و  کارگران  سازماندهی  از 
سفید  روی  سیاه  مائوهم  آیا  و  نمود؟  غفلت 
دهی  سازمان  به  ندادن  اهمیت  مشی  مدافع 

کارگران بود؟

چه  که  آید  می  پیش  سوآل  این  عالوه  به 
آلترناتیو  نشریه  تحریریه  هیئت  ای  انگیزه 
و  کلیف  تونی  اراجیف  تا  وادارساخته  را 
این  بدهد، ضمن  مردم  خورد  به  را  امثالهم 
درمورد  خواننده  یک  سوآل  دربرابر  که 
می  تروتسکیست  را  خود  شما  ”آیا  که  این 
دانید”؟ از یک سو آن را انکار می کنند و از 
سوی دیگر می نویسند : ”میراث تئوریک و 
منابع  از  لئون تروتسکی را بخشی  پراتیک 
درکنار  دانیم  می  خود  مارکسیسم  اصلی 
لوکزامبورگ  روزا  لنین،  انگلس،  مارکس، 
و آنتونی گرامشی که منابع و سرچشمه های 
را  ارتدوکس  یا  کالسیک  مارکسیسم  اصلی 

شکل می دهند”.)تکیه از ما است(

این حضرات تروتسکیست خجالتی، از یک 
سو خود را تروتسکیست نمی دانند و ازسوی 

دیگر و با وجودی که می دانند که چه قبل و 
لنین دائما نظرات  چه بعد از انقالب اکتبر، 
نادرست تروتسکی را به باد انتقاد بی رحمانه 
ای می گرفت، بازهم نظرات تروتسکی را 
قلمداد  مارکسیسم”  اصلی  منابع  از  ”بخشی 
را  خروس  ”ُدم  معروف  قول  به  کنند!!  می 

قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را!”

دموکراتیک  انقالب  عظمت  به  انقالبی 
و  فئودالیسم  امپریالیسم،  دست  چین،  نوین 
را  بوروکراتیک  ـ  کمپرادور  داری  سرمایه 
برید؛  میلیون مردم چین  بر ۴۵۰  از سلطه 
ستم  و  استثمار  از  را  دهقان  میلیون   ۴۰۰
از  نیمی  مثابه  به  زنان  داد؛  نجات  فئودالی 
و  فئودالی  سنتی  ازقیود  را  کشور   جمعیت 
و  کارگر  ی  طبقه  ساخت؛  رها  مردساالر 
پس  و  قرارگرفتند  انقالب  درراس  دهقانان 
ازپیروزی آن انقالب، دراکتبر ۱۹۴۹ زمینه 
را برای گذار به سوسیالیسم فراهم ساختند؛ 
به  ای  توده  نیزچین  جهانی  ی  درعرصه 
درکشورهای  امپریالیسم  دخالت  با  مبارزه 
انقالبات  از  و  پرداخته  جهان  مانده  عقب 
رهائی بخش ملی حمایت نمود؛ درعرصه ی 
جنبش کارگری و کمونیستی جهان به افشای 
رویزیونیستهای مدرن درقدرت در شوروی 
ی  زمینه  در  گرانبهائی  تجارب  و  پرداخته 
پیشروی درساختمان سوسیالیسم در چین به 
دست آورده و به خصوص ادامه انقالب تحت 
دیکتاتوری پرولتاریا را برای جلوگیری از 
انداخت. بدون  به راه  بازگشت  بورژوازی 
تردید طبقه ی کارگر جهان درمبارزه علیه 
بورژوازی امپریالیستی، بدون درک تجارب 
این انقالب و آموختن از آنها، قادربه پیشبرد 

انقالب سوسیالیستی درجهان نخواهدشد.

تنها  نه  را  انقالبی  تجارب  این  امروز،  اما 
رویزیونیستی  ـ  امپریالیستی  فکری  محافل 
مرتبا درصفوف مردم تزریق می کنند، بلکه 
هیچ  که  نگر  جانبه  یک  فکر  روشن  مشتی 
طبقه  مبارزات  پیشبرد  ی  زمینه  در  هنری 
نداشته،  توده های زحمت کش  ی کارگر و 
کمونیستها  رهبری  تحت  انقالبات  تجارب 
درگذشته را بدون درک واقعیتهای سرسخت 
طبقاتی درهرجامعه درک نکرده و پیشروی 
از  که  بینند  می  رودی  سان  به  را  انقالب 
فراوان  سرعت  با  دشت  سوی  به  شاخسار 
جریان دارد و مشکالت مادی و عینی ناشی 
و  جهانی  بورژوازی  اندازیهای  سنگ  از 
می  نادیده  را  کشوری  بورژوازی  خرده 
ای  لوحانه  ساده  طور  به  اینان  انگارند. 
فردگرایانه  ئولوژیک  ایده  دیدگاه  براساس 
دم  هم  با  راحتی  به  بورژوائی  خرده  ی 
که  تروتسکیستی  منحرف  جریان  با  شدن 
نفی  هستند،  شان  ئولوژیک  ایده  ازمتحدان 
گرائی ایده آلیستی به عاریت گرفته شده از 
کنند،  باخود حمل می  مرحوم تروتسکی را 

به ردجنبش کمونیستی و دست آوردهای آن 
و  پرداخته  گذشته  قرن  یک  به  درنزدیک 
طبقه  تجارب  به  ناسالم  برخوردی  با  عمال 
اعتباری  ی کارگردرچین و درشرایطی که 
درمیان طبقه ی کارگر ایران ندارند، مشغول 
لجن مال کردن انقالبات پرولتری گذشته اند.

دست اندرکاران نشریه آلترناتیو بجای بلغور 
کردن نظرات مشتی افراد منحرف در رابطه 
با تجارب کمونیستها درجهان، حتا اگر مایل 
نقدانقالب دموکراتیک نوین چین هستند،  به 
ی  مطالعه  به  شخصا  خود  اول  بهتراست 
جمله  از  تا  وبکوشند  بپردازند  انقالب  این 
ازتجارب انقالب چین بیاموزند و اگر خیلی 
دانند،  می  انقالب  آن  نقد  به  ملزم  را  خود 
آلترناتیوی نشان دهند که طبقه ی کارگر چین 
می  پیش  سال  اندی  و   ۹۰ در  بایستی  می 
بایستی آن را عملی می ساخت و نشان دهند 
آلترناتیوی  چنین  چین،  مشابه  درشرایط  که 
که  است  انداخته  راه  به  و غوغا  پیروزشده 
کند!!  می  اثبات  را  چین  انقالب  نادرستی 
باید  باشند،  جدی  اگر  حال  درعین  آنها  اما 
بررسی و حل مسائل  به  را  هٌم خود  بیشتر 
انقالب درایران معطوف دارند و در ازمیان 
برداشتن مشکالت کمونیستها ـ اگر خود را 
دراین صف می دانند ـ تالش کنند و ازاین 
”مانیفست  رهنمود  به  که  دهند  نشان  طریق 
حزب کمونیست” مارکس و انگلس وفادارند 
که وظیفه ی پرولتاریای هرکشور را عمده 
تا به سرانجام رساندن انقالب درکشورخودی 
پرسه  و  کار  این  از  غفلت  اند.  کرده  ذکر 
زدن بیش از حد درمسائل جهانی و تکرار 
افرادی معلوم  نتیجه ی  نظرات منحرف بی 
الحال که هیچ نقش سالمی در پیشروی جنبش 
انقالبی طبقه کارگر به ویژه پس از انقالب 
اکتبر ۱۹۱۷ روسیه نداشته اند، نشانی است 
شرایط  از  مشخص  تحلیل  از  آنها  فرار  از 
مشخص، عدم تالش آنان برای شرکت در راه 
یابی مسائل انقالب درایران و افتادن به دام 
ضدکمونیسمی که توسط محافل امپریالیستی 
به آنها دامن زده می شود)برداشتن پرچم کاذب 
کمونیستی برای کوبیدن و بی اعتبارساختن 
چنان  اکنون  هم  و  کمونیستها!(  و  کمونیسم 
تشتت و تفرقه وآشوبی را درجنبش کارگری 
کارگران  حتا  که  اند  وجودآورده  به  جهانی 
کارگری  سندیکاهای  در  شدن  ازمتشکل  را 
هم  آموزشی  کالسهای  اولین  جزو  که  هم 
بسته گی کارگران و مبارزه ی طبقاتی آنان 
می  داران  سرمایه  علیه  متحد  درحرکت 

باشند، باز می د ارند!

۱۹ آذر۱۳۹۰
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یادداشت های روزانٔه چه گوارا – قسمت دوم – دسامبر 
1966 بولیوی

ترجمه محمود معلم . بایگانی مطبوعات ایران

در شمارٔه ۱۰ کتاب جمعه فصلی از »دفتر 
اینک  خوانده اید.  را  چه گوارا«  خاطرات 

فصلی دیگر از آن دفتر.

۱

شب  شد.  سپری  حادثه ئی  بی هیچ  امروز 
هنگام مارکوز و رفقایش سر رسیدند. بیش 
از حد معمول راه پیموده و میان بر از سوی 
بامداد  دو  ساعت  بودند.  کرده  گذر  تپه ها 
اطالع دادند که کوکو و دیگر رفقا آمده اند. 

جریان به روز دیگر موکول شد.

 

۲

چینو پگاه با وضعی که بوی تظاهر می داد 
او  گذراندیم  زدن  به گپ  را  روز  شد.  وارد 
گزارش  را  وضع  و شخصاً  می رود  به  کوبا 
می دهد. تا دو ماه دیگر پنج نفر از اهالی پرو 
عملیات  زمان  آن  تا  بپیوندند  به ما  می توانند 
یک  حاضر  درحال  شد.  خواهد  شروع 
تکنسین رادیو و یک پزشک به ما پیوسته اند 
تقاضای  بود.  خواهند  ما  نزد  مدتی  تا  و 
»بی زی«  یک  به   آن ها  من  و  کردند  اسلحه 
دادم و گفتم  نارنجک  تا »موزر« و  و چند 
قرار  بخرند.  برای شان  ام یک  تفنگ  یک 

پرودا  اهالی  از  نفر  پنج  تا  کنیم  کمک  شد 
اسلحه  ارسال  به منظور  ارتباط  ایجاد  برای 
نزدیک  به ناحیه ئی  کا کا  تی تی   سوی  آن  از 
پرو  در  کار  مشکالت  دارند.  اعزام  پونو 
جسورانه  حملٔه  از  سخن  و  شد  مطرح 
به نظرم   . آمد  به میان  آزادیکالیکستو  برای 
بقایای  از  شگفت آور می نمود. گویا گروهی 
چریک ها در منطقه سرگرم عملیات اند ولی 
بقیٔه روز  یابند.  نمی توانند به قلب منطقه راه 
شور  همان  با  گذراندیم.  به داستان گوئی  را 
رفت  به الپاز  و  خواست  رخصت  شوق  و 
کوکو  برد.  خود  با  هم  را  ما  عکس های  و 
ماموریت داشت مقدمات تماس با سانشز را 
و  کند(  مالقات  بعداً  را  او  )باید  کند  فراهم 
هم چنین با رئیس اطالعات ریاست جمهوری 
تماس  است  کرده  کمک  پیشنهاد  خودش  که 
بگیرد او شوهر خواهر اینتی است. شبکه ها 

هنوز بسیار ابتدائی است.

 

۳

شناسائی  برای  کسی  نیست.  تازه ئی  خبر 
است  شنبه  روز  امروز  چون  است  نرفته 
سه تن ازکارگران مزرعه عازم لگن ایالز 

شده اند. آن ها به  ماموریتی رفته اند.

 

۴

خبر تازه ئی نیست. همه چیز آرام است. روز 
یکشنبه است. سخنرانی کوتاهی درباره نبرد 
رفقای  دربارٔه  را  خود  نظر  و  کردم  ایراد 
بولیوی که بزودی نزد ما می آیند بیان داشتم.

 

۵

بیرون  است  قرار  امروز  نیست.  تازه ئی 
بی  آن  لورو  می بارد  سخت  باران  اما  برویم 
نتیجه  در  و  کرد  تیراندازی  دهد  اطالع  که 

آژیر و زنگ خطر به صدا درآمد.

 

۶

آپولینر، اینتی، اوربانو، میگوئل و من حفر 
دومین نقب را آغاز کردیم. نقب دوم به نهر 
اول نزدیک است. میگوئل به جای توما آمده 
بود چون هنوز حالش به جا نیامده بود. آپولینر 
می گفت که به سازمان چریکی می پیوندد اما 
به کارهای شخصی  و  برود  الپاز  می خواهد 
داده  اجازه  به او  بدهد.  سامان  و  سر  خود 

تاریخ
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اندکی  کند.  صبر  کمی  که  شد  گفته  اما  شد 
ردپاها  رسیدیم  به نهر  یازده  ساعت  از  قبل 
را پوشاندیم و تحقیق و شناسائی برای یافتن 
گرفت.  انجام  نقب  حفر  جهت  مناسبی  جای 
اما همه جا زمین سنگالخ بود. از رگه های 
تا وقتی  سنگ قطره قطره آب نشت می کند 
رودخانه خشک شود شناسائی محل را به فردا 
موکول کردیم. اینتی و اوربانو به شکار رفتند 
تا در شکار آهو بخت خود را بیازمایند. غذا 
کم داریم و باید تا جمعه در مصرف خوراک 

صرفه جوئی کنیم.

۷

کردند  پیدا  مناسبی  جای  آپولینر  و  میگوئل 
و وظیفه حفر نقب را به عهده گرفتند. ابزار 
دست  با  اوربانو  و  اینتی  بود.  نارسا  کار 
خالی برگشتند. پسین در هوای گرگ و میش 
یک«  »ام  با  که  بوقلمون  یک  با  روبرتو 
شکار کرده بود وارد شد. چون غذا خورده 
آماده  فردا  چاشت  برای  را  بوقلمون  بودیم 
کردیم. امروز به پایان نخستین ماه اقامت مان 
کار  راحتی  نظر  از  اما  می رسیم  اینجا  در 
ماه  هر  پایان  در  را  نتیجه گیری  و  تحلیل 

می نویسم.

 

۸

فراز  بر  و  رفتیم  به ارتفاعات  اینتی  همراه 
نهر قرار گرفتیم. میگوئل و اوربانو به حفر 
آپولینر جای میگوئل  پسین  دادند.  ادامه  چاه 
پاچو در هوای  پمبو و  را گرفت. مارکوز، 
خیلی  پاچو  اما  شدند  وارد  میش  و  گرگ 
از  مارکوز  بود.  خسته  بسیار  و  آمد  دیرتر 
من تقاضا کرد که در صورت عدم فعالیت و 
پیشرفت او را ازمقام پیشقراولی معزول کنم. 
منتهی می شد  به نقب  من کوره راهی را که 
طرح  روی  از  را  آن  کردم.  عالمت گذاری 
یافت. وظائف سنگین و  دو می توان  شمارٔه 
مهمی به عهدٔه آن ها گذاشتم. میگوئل با آن ها 

خواهد ماند و ما فردا مراجعت می کنیم.

 

۹

بامداد آهسته آهسته راه افتادیم و نزدیکی های 
بر  پاچو  شدیم.  وارد  به محل  دوازده  ساعت 
طبق فرمان می بایست با مراجعت گروه آنجا 
تماس  دو  شمارٔه  اردوگاه  با  کوشیدیم  بماند. 
تازه ئی  نشدیم. خبر  کنیم ولی موفق  برقرار 

نبود.

 

۱۰

]افتاده است[

۱۱

اما  شد.  سپری  خبری  بی هیچ  هم  امروز 
رسیدند  ازراه  پاپی  همراه  کوکو  شبهنگام 
الخاندرو، آرثورو و یکنفر دیگر اهل بولیوی 
به نام کارلوس به اینجا آمدند. مثل همیشه جبپ 
دیگر در جاده مانده بود. سپس پزشکی به نام 
مورو و بن اینگو و دو نفر از اهالی بولیوی 
که ساکن شرق بودند و در مزرعه کاراناوی 
با گفت و  آمدند. شب  ما  نزد  کار می کردند 
گوهای مرسوم دربارٔه سفر و درباره غیبت 
آنتونیو و فلیکس که می بایستی تا به حال آمده 
باشند گذشت. قرار شد پاپی دو سفر دیگر هم 

برود و ِرنان و تاّنی را بیاورد.

خانه و انبار مرتب خواهد شد و مبلغ هزار 
دالر به عنوان کمک در اختیار سانشز قرار 
خواهد  کوچکی  کامیون  او  گرفت.  خواهد 
داشت و ما یک جیپ را به تانی می فروشیم و 
دومی را برای خودمان نگهمیداریم. باید یک 
شود.  انجام  اسلحه  آوردن  برای  دیگر  سفر 
با یک جیپ وسائل را  فقط  دادم که  دستور 
بیاورند تا مورد بد گمانی قرار نگیرد و کسی 
چینو  کند  کشف  را  جریان  نتواند  به سادگی 
ما را به قصد کوبا ترک کرد البته با شور و 
شوق بسیار و آن هم  به امیدی که در بازگشت 
تا  ماند  اینجا  کوکو  بیاید.  ما  نزد  کوبا  از 
به کامیری برود و برای مان غذا به دست آورد 

و پاپی به سوی الپاز راه افتاد.

حادثٔه خطرناکی رخ داد. یک نفر شکارچی 
را  ازما  یکی  رّدپای  والگراندینو  ال  به نام 
یافته  را  پومیو  دستکش  و  بود  کرده  کشف 
پیش دستکش را گم کرده  پومیو مدتی  بود. 
بود. او مسلماً رد ما را دنبال کرده و جریان 
را با کسی درمیان گذاشته بود. همٔه نقشه های 
مواظب  کامالً  ما می بایست  به هم خورد.  ما 
آنتونیو  والگراندینوهمراه  ال  فردا  باشیم. 
خواهد رفت تا محل دام گستردن و هم چنین 
اینتی  دهد.  نشان  به او  را  دام گوزن وحشی 
اعتماد  دانشجو  به کارلوس  که  گفت  به من 
درباره  بحث  ورود  به محض  چون  ندارد 
چریکی  جنبش  در  را  کوبائی ها  شرکت 
بولیوی آغاز کرده است مضافاً قبالً هم گفته 
بود که تا حزب در نبرد شرکت نکند اونیز 
را  او  زد.رودولفو  نخواهد  به جنگ  دست 
معتقد  زیرا  بود  داشته  اعزام  علت  به همین 
نتیجٔه  در  بگومگوها  و  مسائل  این  که  بود 

سوء تفاهم و سوء تفسیر به وجود آمده است.

 

۱۲

با همٔه افراد گروه گفت و گو کردم و درباره 
حقایق جنگ سخن گفتم. ضرورت انضباط و 
به رفقای  تأکید کردم و  وحدت فرماندهی را 
بولیوی هشدار دادم که در انتخاب خط دیگر 
مسئولیت  بار  انضباط حزب  از  و سرپیچی 
به عهده  و  کشیده  دوش  بر  را  سنگینی 
گرفت:  صورت  زیر  انتصابات  گرفته اند. 
و  رونالدو  نظامی،  عملیات  رئیس  جواکین 
اینتی کمیسر، الخاندرو رئیس عملیات، پومیو 
و  ذخائر  نیاتو  مالی،  مسئول  اینتی  خدمات، 
مسئول  مورو  حاضر  درحال  و  اسلحه، 

خدمات پزشکی.

رونالدو و برولیو برای هشدار به گروه دیگر 
رفته بودند تا گروه با آرامش در انتظار باشد 
به شناسائی  آنتونیو  همراه  ال والگراندینو  تا 
محل پایان دهد و دام خود را پهن کند. شب 
هنگام برگشتند. دام در همان نزدیکی ها بود. 
شب او را مست کردند، یک بطر سینگانی 
در شکمش ریختند و او را ترک گفتند کوکو 
از کارناوی برگشت و خوار و بار الزم را 
دیده  او را  نفر  اما در الگونیاس چند  آورد. 
بودند و از مقدار خوار و باری که خریده بود 

متحیر شده بودند.

مارکوز  آمدند.  پومبو  و  مارکوز  هم  بعد 
هنگام بریدن شاخه های درخت پیشانیش زخم 

برداشته بود و دو تا بخیه خورد.

 

۱۳

تا  افتادند  راه  دکتر  و  کارلوس  جواکین، 
به روالندو و برولیو بپیوندند. پومبو آنان را 
همراهی کرد اما طبق فرمان بایستی امروز 
برگردد. فرمان دادم که ردپاها را بپوشانند و 
رد دیگری درست کنند. از همانجا آغاز کنند 
و از حاشیه رودخانه سر در آورند. کار با 
پیروزی اجرا شد چنان که پومبو و میگوئل 

و پاچو در بازگشت راه را گم کردند.

آپولینر برای چند روز به خانه اش در ویاچا 
به او  خانواده اش  برای  پولی  رفت  خواهد 
گفته اند که  و  او صحبت کرده اند  با  داده اند. 
باید همه چیز در نهایت پنهانکاری صورت 
روشن  و  تاریک  به هنگام  کوکو  گیرد. 
آژیر  سه  ساعت  در  اما  خواست  رخصت 
به صدا درآمد زیرا سگی پارس کرد و کسی 
اما معلوم شد که کوکو است و  سوت کشید 

راهش را در جنگل گم کرده است.

 

۱۴

روزی بی حادثه. والگراندینو ازکنار خانه رد 
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روز  کند  آزمایش  را  تله ها  می خواست  شد 
قبالً  که  وجودی  با  بود  نهاده  را  دام ها  قبل 
چیزی خالف آن گفته بود. کوره راه جنگل 
را درنظر گرفتیم و به آنتونیو گفتیم اورا در 
امتداد همین کوره راه هدایت کند تا سوء ظنی 

پیش نیاید.

 

۱۵

خبر تازه ئی نیست. اقدامی به عمل آمد )هشت 
 ۲ شمارًه  اردوگاه  در  می بایست  دائماً  نفر( 

مستقر باشند.

 

۱۶

الخاندرو،  توما،  اوربانو،  پومبو،  بامداد، 
کوله بار  با  من  و  اینتی  آرتورو  مورو، 
سه  سفر  کردیم.  ترک  را  اردوگاه  سنگینی 
و  ماند  ما  نزد  روالندو  کشید.  ساعت طول 
جواکین، برولیو، کارلوس و دکتر برگشتند. 
شد.  خوبی  کارگر  و  خوب  رهرو  کارلوس 
مورو و توما آبگیری را در رودخانه کشف 
کردند که پر از ماهی های بزرگ بود. هفده 
دست  شد.  خوبی  غذای  که  گرفتند  ماهی 
مورو ازخارک نوعی سگ ماهی زخم شد. 
ما در جست و جوی دومین آبگیر بودیم زیرا 
را  کار  شد.  تهی  ماهی  از  آبگیر  نخستین 
به فردا افکندیم. مورو و اینتی کوشیدند گوزن 

شکار کنند و شب را در انتظار گذراندند.

 

۱۷

مورو و اینتی فقط یک بوقلمون شکار کردند 
و آوردند. ما ـ توما رونالدو و من ـ خود را 
می بایست  کردیم.  نقب  دومین  حفر  سرگرم 
را  جائی  پومبو  و  آرتورو  شود.  آماده  فردا 
برای نصب بی سیم شناسائی و جاده ورودی 
تا  و  شد  آغاز  باران  کردند. شب  مرتب  را 

سپیده دم بارید.

 

۱۸

اما کار  باران می بارید  تا شامگاه  بامداد  از 
به عمق دومترونیمی  ادامه داشت.  نقب  حفر 
بی سیم  تا  کردیم  شناسائی  را  تپه  رسیدیم. 
مناسبی  جای  به نظر  کنیم.  نصب  آن  بر  را 
می آمد ولی تا وقتی آزمایش نکنیم نمی توانیم 

اطمینان داشته باشیم.

 

۱۹

باز امروز هم بارانی است و هوا انسان را 
وسوسه نمی کند و به راهپیمائی فرا نمی خواند. 
با  رودخانه  که  آوردند  خبر  ناتو  و  برولیو 
وقتی  است.  عبور  قابل  هنوز  وجود عمقش 
که  او  پیشقراول  و  به مارکوز  آمدیم  بیرون 
مقام  او در  بود سری زدیم.  تازه وارد شده 
فرماندهی است و بنا به فرمانی که به او داده اند 
به شرط  البته  را،  نفر  پنج  یا  سه  می بایست 
کمی  دارد.  اعزام  ما  برای  امکانات،  وجود 
به مقصد  تا  کشید  طول  ساعت  سه  از  بیش 
رسیدیم. ریکاردو و کوکو نیمه  شب آمدند و 
آنتونیو و ال ردبیو را با خود آوردند )پنجشنبه 
بگیرند(  عبوری  بودند  نتوانسته  گذشته 
سرانجام آپولین نیز آمد و به ما پیوست. ایوان 
نیز سر رسید تا سلسله اموری را به بحث و 
بیدار  را  شب  تمام  من  بگذارد.  گو  و  گفت 

ماندم و خواب به چشمم نیامد.

 

۲۰

گرفت.  قرار  بحث  مورد  گوناگونی  نکات 
همه چیز سر جایش بود. گروهی ازاردوگاه 
شمارٔه دو به رهبری الخاندرو سر رسیدند و 
خبر آوردند که آهوی مرده ئی را دیده اند که 
به پایش نواری بسته شده ونزدیک جاده کنار 
اردوگاه افتاده است. جواکین یک ساعت پیش 
از آنجا عبور کرده بود اما گزارشی در این 
مورد نداده بود. حدس زدیم که الگراندینو آهو 
را با تیر زده و آن را از باالی تپه به پائین 
گریخته  خودش  به دالئلی  بنا  و  کرده  پرتاب 
است یک قراول در قسمت عقب مستقر شد و 
دو نفر برای دستگیری شکارچی عازم شدند. 
ضمناً خبر رسید که آهو مدت ها پیش کشته 
شده چون بدنش کرم زده است کوکو و لورو 
و الگراندینو را به محل آوردند و او اعتراف 
و  گلوله زده  با  را  آهو  پیش  که چندی  کرد 
زخمی  کرده. با این بیان جریان فیصله یافت.

اورا  کوکو  که  مردی  با  تماس  شد  قرار 
به دست فراموشی سپرده بود برقرار شود و 
مسئول  و  باشد  ایوان  و  او  بین  رابط  مگیا 
ادارٔه اطالعات با مگیا، سانشز و تانیا رابطه 
برقرار کند و یا یک نفر را از حزب برای 
فردی  شاید  کنیم.  انتخاب  تماس  برقراری 
اهل ویالمونتز باشد. اما هنوز در این مورد 
تصمیمی گرفته نشده است. ازمانیل تلگرامی 
دریافت کردیم مونجی ازراه جنوب عازم شده 
برقرارکرده اند  تماس  شبکٔه  یک  آن ها  است 
زیرا  نیستم  راضی  جریان  ازاین  من  اما 
مورد  مونجی  که  می دهد  نشان  به روشنی 
اعتماد دوستانش نیست. اگر به دیدار مونجی 
بامداد  یک  ساعت  در  الپاز  از  باشند  رفته 

پیامی خواهند فرستاد.

ممکن است ایوان اینکار را به انجام برساند 
اما با آن پاسپورت به همریخته اش کار مشکل 
می شود. گام دیگر تکمیل مدارک است باید 
این  مراقب  دوستان شان  تا  بنویسند  به مانیل 

امر باشند.

تانیا برای دستورالعمل بیش تر به اینجا خواهد 
آمد. من شاید او را به بوئنس آیرس بفرستم.

با  ایوان  و  ریکاردو  کوکو،  شد  قرار  جداً 
را  جیپ  و  کنند  ترک  را  کابین سی  هواپیما 
به الگونیالس  بازگشت  بگذارند. هنگام  اینجا 
تلفن خواهند کرد و گزارش خواهند داد ژرژ 
شبهنگام برای کسب خبر خواهد آمد و اگر 
کار مثبتی باشد اقدام خواهد کرد. تا ساعت 
یک از الپاز خبری نرسید آن ها بامداد خیلی 

زود عازم کامیری شدند.

 

۲۱

لورو نقشه ئی را که گروه تجسس تهیه کرده 
نتیجه من نمی دانم  بود نزد من نگذاشت در 
عازم  پگاه  ما  است.  گونه  چه  یاکوئی  جاده 
ناگواری  حادثٔه  بدون  ما  راه پیمائی  و  شدیم 
به پایان رسید. باید تاروز بیست و چهارم همه 
چیز را در اینجا در دسترس خود داشته باشیم. 
در این روز حزب تشکیل جلسه می دهد. در 
راه از جلو قرارگاه پاچو، میگوئل، بن ایگنو 
و کمبا گذشتیم. آن ها می رفتند تا دستگاه مولد 
برق را بیاورند که آن را درجای مناسبی در 
جنگل مخفی کرده بودند چون خیلی سنگین 
بود. فردا پنج نفر برای آوردن دستگاه مولد 
تمام  انبار  ذخیرٔه  به آنجا خواهند رفت.  برق 
شده فردا باید برای نصب رادیو و بی سیم از 

ذخائر انبار دوم استفاده کنیم.

 

۲۲

شروع  بی سیم  مأمورین  برای  را  نقب  حفر 
کردیم ابتدا پیروزمندانه بود زیرا زمین نرم 
اما به زودی  بود و کار خوب پیش می رفت 
به رگٔه سختی برخوردیم که جلو پیشروی ما 

را گرفت.

سنگین  هم  خیلی  که  را  برق  مولد  دستگاه 
بود آوردند اما به سبب نداشتن سوخت آن را 
آزمایش نکردند. لورو پیغام داد که نقشه ها را 
نمی فرستد زیرا گزارش شفاهی است و فردا 

برای گزارش خواهد آمد.
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۲۳

شناسائی  برای  الخاندرو  و  پومبو  همراه 
بیرون  چپ  سمت  ارتفاعات  و  استحکامات 
رفتم. باید ردها را پاک کنیم اما به نظر من 
به آسانی می توان آن را پیدا کرد. جواکین با 
دو رفیق آمد و گفت که لورو نمی تواند بیاید 
زیرا خوک فرار کرده است و باید آن را پیدا 
کند و بگیرد. در بارٔه سفر ال لگونیلرو خبر 
تازه ئی نداریم. پسین خوک را آوردند خوک 
بودند.  کرده  گم  را  نوشابه ها  بود.  بزرگی 
هم  را  چیزها  این  تهیٔه  استعداد  حتی  لورو 

ندارد. گویا خیلی شلخته است.

 

۲۴

امروز وقف نوخ بوئنا است. دو نفر دو راه 
اما سرانجام  دیربازگشتند.  و  کردند  را طی 
گردهم جمع شدیم وخوش گذراندیم بعضی ها 
سفر  که  گفت  لورو  کردند.  روی  زیاده  
تنها  و  نبوده  ثمربخش  ال لگونیلرو  نخستین 
جنبٔه مثبت آن یادداشت کوچکی بود که خیلی 

هم دقیق نبود.

 

۲۵

نخستین  به اردوگاه  سفری  کار  سر  برگشتیم 
که به پیشنهاد دکتر بولیوی آن را »سی بیست 
و چهار« نامیدیم. مارکوز، بن ایگنو و کمبا 
ارتفاعات  و  به استحکامات  میان بر  تا   رفتند 
سمت راست برسند. پسین با خبری بازگشتند 
و  بی آب  جلگٔه  سوتر  آن  راه  ساعت  دو  که 
علفی مشاهده کرده اند و فردا به آنجا خواهند 

رفت.

پاچو  و  میگوئل  برگشت.  تب آلود  کامبا 
کوره راهی در سمت چپ گشودند تا رهگذران 
را گمراه کنند و رّدی برای رسیدن به حفره ئی 
به وجود  بود  شده  نصب  آن  در  بی سیم  که 
به حفر  من  و  توما  آنتونیو،  اینتی،  آورند. 
دشواری  کار  دادیم  ادامه  بی سیم  برای  نقب 
برخوردیم.  سختی  سنگی  به رگٔه  زیرا  بود 
شدند  اردوزدن  مسئول  جبهه  پشت  مراقبین 
و  دیدبانی  ومسئولیت  پرداختند  به شکار  و 
نگهبانی را هم در ابتدا و هم در انتهای تالقی 
بسیار  اردو  محل  گرفتند.  به عهده  رودخانه 

مناسب و خوب بود.

 

۲۶

شناسائی  برای  افتادند  راه  کارلوس  و  اینتی 
نقطه ئی به نام یاکوئی. که روی نقشه مشخص 

و  محاسبه  روز  دو  آن ها  سفر  بود.  شده 
و  الخاندرو  رونالدو،  بود.  شده  پیش بینی 
کار  دادند.  ادامه  نقب  روی  به حفر  پومبو 
بازرسی  برای  من  و  پاچو  بود.  دشواری 
بود  کرده  درست  میگوئل  که  کوره راهی 
بیرون رفتیم. سودی نداشت که کوره راه را 
دهیم.  ادامه  می رفت  ارتفاعات  به سوی  که 
بسیار  می شد  منتهی  به نقب  که  کوره راهی 
خوب بود و پیداکردن آن نیز آسان نمی نمود. 
دیروز دو تا افعی و امروز یکی کشتیم مسلماً 
آنتونیو  و  دوبیو  آرتورو،  توما،  بودند.  زیاد 
دراردوگاه  ناتو  و  برولیو  و  رفتند  به شکار 
آوردند  خبر  و  ماندند  نگهبانی  برای  دیگر 
لورو در جیپ چپه شده است. گفتند که  که 
و  میگوئل  مارکوز،  است  آمده  نیز  مونجی 
بن ایگنو برای ادامٔه کار کوره راه استحکامات 
تا بامداد برنگشتند و شب  بیرون رفتند. اما 

را بیرون گذراندند.

 

۲۷

همراه توما برای یافتن مارکوز بیرون رفتیم. 
دو ساعت و نیم به سوی غرب راه می پیمودیم 
از  رسیدیم  کوچکی  نهر  به سرچشمه  تا 
جانب چپ آب فرو می ریخت آنجا ردپاهای 
کردیم.  دنبال  ارتفاع صخره ها  تا  را  واقعی 
برسیم  به اردوگاه  راه  این  از  داشتیم  انتظار 
اماساعت ها گذشت و به جائی نرسیدیم پس از 
ساعت پنج بعد ازظهر به ناکاهواسو رسیدیم 
شمارٔه  اردوگاه  از  پائین تر  کیلومتر  پنج  که 
رسیدیم.  به اردوگاه  هفت  ساعت  بود  یک 
زیرا  نفرستادم  به مأموریت  را  کسی  من 
می پنداشتم مارکوز دربارٔه راه با آن ها سخن 
گفته است. جیپ داغون و فکسنی را دیدیم. 
لورو به کامیری رفته بود تا وسائل یدکی تهیه 

کند.

 به نظر ناتو او پشت فرمان خوابش برده و 
جیپ واژگون شده بود.

 

۲۸

آنتونیو  و  اوربانو  که  بودیم  اردوگاه  عازم 
مارکو  می گرفتند.  سراغ مرا  آن ها  آمدند. 
وسط  از  کوره راهی  تا  رفته  میگوئل  با 
کند. هنوز  باز  اردوگاه  به سوی  استحکامات 
من  به سراغ  پومبو  و  بن ایگنو  برنگشته اند. 
آمدند و راهی را که ما رفته بودیم پیمودند. 
میگوئل  و  مارکوز  رسیدم  به اردوگاه  وقتی 
آنجا خوابیده بودند چون نتوانستند به اردوگاه 
من  با  رفتارشان  درباره  مارکوز  برسند 
گله مند بود گویا شکوه از جواکین، الخاندرو 
بی آنکه خانه  اینتی و کارلوس  بود.  و دکتر 

تنها  این  و  برگشتند،  کنند  پیدا  را  مسکونی 
نقشه  روی  شاید  که  بود  متروکی  خانه 

مشخص شده بود.

 

۲۹

ما به تپٔه سترونی رسیدیم. مارکوز، میگوئل 
را  وضع  تا  بودند  من  همراه  الخاندرو  و 
این بخش  بررسی کنند. به نظر می رسید که 
کوه  رشته  یک  باشد.  تپگر  دل  جلگٔه  آغاز 
سترون  عریان  تپه های  و  یکسان  ارتفاع  با 
در ارتفاع هزار و پانصد متری قرار دارند. 
باید استحکامات سمت چپ را رد کنیم زیرا 
می آورد.  به وجود  قوسی  ناکاهواسو  به سوی 
بیست  و  ساعت  یک  از  پس  و  آمدیم  پائین 
به سراغ  نفر  به اردوگاه رسیدیم. هشت  دقیقه 
نیاوردند.  را  بارها  تمام  اما  تجهیزات رفتند 
آمدند.  ناتو  و  برولیو  به جای  دکتر  و  روبیو 
با  که  آورد  به وجود  دیگری  کوره راه  اولی 
چند قطعه سنگ در رودخانه آغاز می شد و 
در سمت دیگر به توده سنگ دیگری منتهی 
می گشت و بدین سان رّدی به جا نمی گذاشت. 
کاری روی نقب صورت نگرفت لورو عازم 

کامیری شد.

 

۳۰

سبب  و  می ریخت  فرو  که  بارانی  وجود  با 
جابجا  برای  مرد  چهار  می شد  رود  طغیان 
اردوگاه شماره یک  در  که  کردن چیزهائی 
بود عازم شدند و آنجا را پاک کردند. ازخارج 
خبری به ما نرسید. شش نفر به نقب رفتند و 
انبار کنیم در آن پنهان کردند.  باید  آنچه را 
نتوانستیم تنور را تمام کنیم چون خاک رس 

آن بسیار نرم بود.

 

۳۱

ساعت هفت و نیم دکتر آمد و خبر داد مونجی 
آمده است. من همراه اینتی، توما، اورباتو و 
پذیرائی از جان و دل و  افتادم  آرتورو راه 

بسیار شورانگیز بود.

سئوال »چرا شما اینجا آمده اید« در گوش مان 
دیونیو«  »پان  او  همراه  انداخت  پژواک 
تانیا که برای کسب دستور  چریک جدید و 
آمده بودند و ریکاردو که می خواست نزد ما 

بماند آمده بودند.

اما  با مونجی درباره کلّیات بود  گفت و گو 
بزودی پرسش های اساسی را پیش کشید که 

در سه شرط اساسی خالصه می شد.
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۱. از رهبری حزب استعفا می دهد اما سعی 
کند  حفظ  را  خود  بی طرفی  الاقل  می کند 

وکادرهائی را برای مبارزه بیاورد.

۲. رهبری سیاسی نظامی مبارزه تا زمانی 
دارد  بولیویائی  رنگ  و  محیط  مبارزه  که 

درخور اوست.

۳. او با دیگر احزاب آمریکای جنوبی رابطه 
برقرار خواهد کرد و می کوشد که آن ها را 
کنند  پشتیبانی  مقاومت  ازنهضت  تا  وادارد 

)فی المثل ازدوگالس براوو سخن گفت(

در پاسخ گفتم که نکته نخست مربوط به خود 
اوست چون او دبیر حزب است گرچه وضع 
او را خطاآمیز پنداشتم. این امر مصلحت آمیز 
نام  حفظ  خدمت  در  و  بود  تردیدانگیز  و 
محکوم  و  متهم  می باید  که  کسانی  تاریخی 
شوند به کار می رفت البته به سبب تسلیم طلبی 
آنان، زمانه ثابت خواهد کرد که حق با من 

است.

اما نکتٔه سوم. من مخالفتی ندارم ولی محکوم 
برای  کودوویال  از  تقاضا  است  به شکست 
همانند  درست  براوو  دوگالس  از  حمایت 
طغیان  از  چشم پوشی  برای  او  از  تقاضا 
درون حزب است. در این مورد نیز زمانه 

داوری خواهد کرد.

قرار شد باز هم فکر کند و مسائل را با رفقای 
جدید  به اردوگاه  ما  گذارد.  در میان  بولیوی 
رفتیم او با همه حرف زد و به آن ها فرصت 
بمانند. همه  یا  و  کنند  تا ازحزب حمایت  داد 
ماندن نزد ما را برگزیدند و این امر او را 

به شگفتی و تحیر واداشت.

نوشیدیم  دوستکامی  یه  دوازده  ساعت  در 
خاطرنشان  را  روز  این  تاریخی  اهمیت  و 
کردیم. در پاسخ گفتم و خاطرنشان کردم که 
این امر آغاز انقالب قاره ئی و زندگی و جان 
ما هر وقت در برابر ضرورت انقالب قرار 

گیرد ارزشی نخواهد داشت.

پیروزمندانه  کوبائی  گروه  ماهانه.  تحلیل 
متشکل و تکمیل شد. روحیه افراد خوب است 
بولیویائی ها  دارد.  وجود  اندکی  مشکالت  و 
خوب هستند ولی تعدادشان کم است. روحیٔه 
را  پیشروی  می تواند  سو  یک  از  مونجی 
متوقف کند، ولی از سوی دیگر دست اندرکار 
با رهائی من  البته  است و همکاری می کند 
انتظار  بر  عالوه  سیاسی.  بندهای  و  قید  از 
مابرای رسیدن نیروهای بیش تری از اهالی 
با  گو  و  گفت  شامل  دیگر  گام های  بولیوی 
موآسزگووارا و آرژانتینی ها یعنی موریسیو 
و جوزامی )ماسنتی و حزب مخالف( است.

دو پاراگراف و ادعاهای جهانشمول – 
بهانه ای برای سنجش مانیفست نشریه 

مهرنامه
جهانگیر روحانی

بورژوازی  خرده  نماینده  )دمکرات(  او 
که  میانجی  طبقه  یک  نماینده  یعنی  است، 
همه تضادهای دو طبقه رویاروی باید در آن 
تعدیل شود و به همین دلیل تصور می کند 
تخاصم  گونه  هر  مافوق  شریفش  وجود  که 

طبقاتی است.

بناپارت،  لوئی  برومر  هجدهم   )مارکس، 
ص. ۶۷(

نمایندگان  این  بورژوایِی  خرده  خصوصیت 
به  محدود  نیز  آنان  ذهنیت  که  اینجاست  از 
همان حدودی است که خرده بورژوازی در 
زندگی واقعی بدان ها برمی خورد و قادر به 
فراتر رفتن از آن ها نیست و در نتیجه آن ها 
نظرا به همان نوع مسائل و راه حل هایی می 
اجتماعی  موقعیت  و  مادی  منفعت  که  رسند 
خرده بورژوازی در عمل متوجه شان است.

بناپارت،  لوئی  برومر  هجدهم   )مارکس، 
ص. ۶۲(

 

این  افتاد،  مهرنامه  دیباچه  به  که  چشمم 
جمالت مارکس به ذهنم خطور کرد. بازهم 
هیاهو و دیگر هیچ. بازهم ادعاهای بی پایه 
و اساس. بازهم فخرفروشی های بی مقدار.

مهرنامه همچنین از هیچ ایدئولوژی سیاسی 
و اجتماعی جانبداری نمی کند و طرفدار هیچ 
جناح سیاسی نیست. گر چه نسبت ایدئولوژی 

به  تکنولوژی  نسبت  مانند  انسانی  علوم  به 
علوم طبیعی است، اما ما بر خالف مارکس 
جهان  تفسیر  پی  در  جهان  تغییر  جای  به 
هستیم. راه تفکر عمیق را در نقد ایدئولوژی 
های بشری می دانیم و از این لحاظ تفاوتی 
سکوالریسم،  مارکسیسم،  لیبرالیسم،  نقد  در 
احساس   … و  نهیلیسم  آنارشیسم،  فاشیسم، 

نمی کنیم. )مهرنامه، دیباچه هر شماره آن(

بگذریم از معنای عملی این جمله آخری که 
بورژازی  اخالقی خرده  چیزی جز کرختی 
را القاء نمی کند، اما از آنجا که باور دارم 
واگذاشته  خود  به  بورژازی  خرده  گاه  هر 
شود، چیزی جز این نخواهد بود، از قضاوت 

اخالقی می گذرم.

است.  توجه  جالب  برایم  همه  از  بیش  آنچه 
این  میان  در  مارکس  از  که  است  نامی 
شود.  می  برده  اساس  و  پایه  بی  ادعاهای 
راست است که روشنفکران دمکرات خرده 
بورژوای ما بدون مارکس خواب و خوراک 
نشان  خاطر  فوئرباخ  تزهای  در  او  ندارند. 

می کند که:

اند؛  کرده  تفسیر  را  جهان  تاکنون  فیلسوفان 
نکته، تغییرآن است.

کوتاه  جمله  این  از  که  معنایی  ترین  ساده 
تا  ابتدای بشریت  این است که از  آید  برمی 
کنون روال تفسیر بوده، اما او، یعنی مارکس 
مارکس  سخن  دارد.  تاکید  جهان  تغییر  بر 
بیش از هر چیز تاکید بر کاری است که او 

نقد
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قصد انجامش را دارد و گر نه روال که چنین 
بوده و در اساس تفسیر جهان که کار تازه ای 
نیست، علم بورژوایی همیشه آشکارا مدعی 
این امر بوده است، پس چه نیازی به بیان، 

آن هم چنین پرطمطراق.

ابتدا به ذهن خطور می کند که شاید منظور 
دادن رنگ و لعابی به ادعایی تکراری است 
که امروزه در دکان هر بقالی پیدا می شود. 
بعید نیست. اما این در حکم نان خوردن با نام 
مارکس است که زیبنده روشنفکران دمکرات 

ما نیست.

اما شاید منظور این بوده که سنت روشنفکری 
نه  و  بوده  تغییر جهان  آقایان،  این  تا  ایران 
نتیجه گرفت  توان  آن. خب! پس می  تفسیر 
آقایان این نبوده  که در هنگام قیام ۵۷ نظر 
و آنها قصد تغییر جهان را داشته اند و حاال 
می خواهند در محضر سرمایه جهانی توبه 

کرده، عذر تقصیر بخواهند.

منطقی تر است. این که روشنفکران مسلمان 
می  مارکس  از  تبعیت  به   ۵۷ سال  در  ما 
فهم  قابل  دهند،  تغییر  را  جهان  خواستند 
است، اما این که گناه تغییراتی که خود در 
ایجاد آن مشارکت کرده اند به گردن مارکس 
بیاندازند، بی  انصافی که هیچ، شارالتانیسم 
سیاسی است. به هیچ وجه قادر به درک این 
نکته نیستم که منظور مارکس از تغییر جهان 
در جمله باال آن چیزی بوده است که آقایان 
به بار آورده اند. در هر حال آنها به عنوان 
آتش  در  که  بورژوایی  خرده  روشنفکران 
توبه  حق  سوزند  می  بورژوازی  به  خدمت 

دارند.

خب! می بینید، حتی چپ گرایی مثل من نیز 
اما  به شما حق می دهد. توبه ات را بکن، 
داری؟  کار  مارکس چه  به  نگهدار!  حرمت 
این  تغییر  از  او  منظور  که  دانند  می  همه 
در  اید.  آورده  بار  به  شما  که  نبوده  چیزی 
مـزایـاش  و  لیبـرالیـسم  از  انقالب  ابتدای 
آورید،  در می  آوردید، حاال سر  سردرنمی 
بسیار خب! قابل درک است. شرافت اخالقی 
است،  بخشش  طلب  و  اعتراف  کننده  توبه 
نه ادعای پرطمطراق ارائه چیزی که دیدیم 
تازگیش قدمت تاریخ بشر را دارد، آن هم در 

زرورقی نو.

اما نه. ساده انگاری نکنیم )هر چند شواهد 
زیادی دال بر حقانیت آن وجود دارد(، شاید 
منظور این بوده که محتوای نظری مارکس 
همین جمهوری اسالمی است که به بار آمده، 
البته با مختصر تسامحی که با قرار دادن آن 
می  خواهی(  )تمامیت  توتالیتاریسم  نام  زیر 
شود سر و ته اش را هم آورد یا در این جو 
سانسور اسالمی چنین به نظر می رسد که 

هم آورده شده است.

خب! کم سواد ترین افراد هم می دانند که این 
استالین توتالیتار بود که جهان را از شر هیتلر 
توتالیتار نجات داد. البته از نظر مارکسیست 
ها این کار بدون سازش با لیبرال هایی که 
هیتلر توتالیتار را به جان جهان انداخته بودند 
تا آنها را از شر استالین توتالیتار نجات دهد، 

امکانپذیر نبود.

موضع  که  گرفت  نتیجه  توان  می  پس 
برابر  در  لیبرالیسم  قراردادن  آقایان  اصلی 
این  منطقی  نتیجه  تنها  است.  توتالیتاریسم 
استالین(  )به جای  نام مارکس  از  است که  
استفاده ابزاری شده تا در جو سانسور کنونی 
نام  کرد،  دفاع  لیبرالیسم  از  توان  نمی  که 
توتالیتاریسم و تفسیر  نماد  مارکس را بکنیم 
جهان را لیبرالیسم تا عاقالن دانند که ما چه 

می گوئیم.

گونه  این  اما  کرد،  چنین  توان  می  خب، 
نظری  مبارزه  توان  نمی  را  نظری  مبارزه 
شرافتمندانه ای دانست. چرا که مارکسیست 
هایی که باید مردم را از این توهم نادرست 
لیبرالیسم  عاشق  بورژوای  خرده  معدودی 
و  ترند  بسته  پا  و  دست  شما  از  درآورند، 
این حداقل مغایر آن کرختی اخالقی است که 
شما سعی کردید تحت عنوان دمکراتیسم در 
بیانیه خود جا بزنید. برای نمونه. ببینم جرئت 
در  را  جدی  نیمه  کوتاه  مقاله  همین  دارید 
پاسخ منتشر کنید. یا آن را همچنان با قیافه 
می  دولتی  سانسور  گردن  به  جانب  به  حق 
اندازید. نتیجه هر دو یکی است، بی اخالقی 
در مبارزه نظری! چرا که روشن می کند، 
بودید،  هم  چاپ  خواهان  براستی  اگر  حتی 
مبارزه  کنونی  شرایط  در  که  نیستید  متوجه 
نه مارکسیسم  نیروی اصلی مهاجم،  طبقاتی 
که  کاری  است.  سانسورچی  حاکمیت  که 
مارکسیست های توتالیتار حداقل داشتن چنین 
اخالقی را از خود نشان می دهند. درهرحال 
این امر را به عمل شما و نظر مردم و ته 

مانده وجدان برخی از شما احاله می کنیم.

جای  به  بگذارید  بگوئیم.  سخن  ساده  بگذار 
این همه ادعاهای پوچ و بی معنا )به لحاظ  
نظری و نه سیاسی( به جد اعالم کنیم که شما 
قصد دارید لیبرال دمکراتیسم را تبلیغ کنید با 
هویتی  بی  موجود  اسالمی.  تسامح  مختصر 
چیست.  براستی  دانید  نمی  هم  خودتان  که 
از تاریخ هم که درس نمی گیرد. روزی که 
نمی  نیز  بودید  اسالمی  جمهوری  خواستار 
دانستید، از چه سخن می گوئید. به هر حال 
این گوی و این هم میدان، کارتان را بکنید 
)ما که این میدان را هم نداریم، بگذریم که  
شرط سر کار آمدنتان همین گرفتن میدان از 

ما بود(. به دیگران چه کار دارید.

مارکس در نقل قول باال عملکرد نیاکانتان را 
چنین تحلیل کرده است:

دمکرات ها قبول دارند که با طبقه ای ممتاز 
گویند  می  ولی  روبرویند،  خود  برابر  در 
بقیه ملت، همه جـزوی  به عالوه  خودشان، 
از مردم اند و آنچه پیشنهاد می کنند، بیانگر 
نفع مردم  همانا  آنها  نفع  است؛  حقوق مردم 
مبارزه،  به  ورود  از  پیش  بنابراین،  است. 
نیازی به بررسی منافع و موقعیت های متفاوت 
طبقاتی ندارند. نیازی هم ندارند که در مورد 
مناسب بودن وسایل مبارزه وسواسی زیادی 
از حد نشان دهند. کافی است سر بجنبانند تا 
مردم با همه منابع تمام نشدنی خود برخیزند 
عمل  در  اگر  و  بیفتند  ستمگران  جان  به  و 
معلوم شد که نفع مورد نظرشان صنار نمی 
ارزیده و نیرویشان درواقع عین بی نیرویی 
و ناتوانی بوده، تقصیرش به گردن سفسطه 
یکپارچه  مردم  که  است  جنایتکاری  بازان 
تقسیم  یکدیگر  با  به گروه های متخاصم  را 
می کنند، یا به گردن ارتش است که حماقت 
و نابینایی اش مانع درک این موضوع شده 
هدف  همانا  دمکراسی،  پاک  های  هدف  که 
های خود اوست، یا به علت آن است که در 
پیش  کوچکی  اشتباه  برنامه  اجرای  جریان 
آمده است و بالخره برای آن است که دست 
باعث  نبوده،  هم  پیشبینی  قابل  که  تصادف 
خالصه  ببازند.  را  بازی  دفعه  این  که  شده 
این که، دمکرات آن چنان موجودی است که 
از شرم آورترین شکست ها مثل زمانی که 
وارد مبارزه می شد، پاک و منزه بیرون می 
آید، با اعتقادی تازه به این که باید پیروز شد 
کـه وی و حـزبـش  این رو  از  نه  آن هم  و 
می بایست از دیدگاه سابق خود دست بکشند، 
بلکه برعکس، از این جهت که شرایط باید 

برای پیروزی آماده گردد. )همان(

شما  که  همانقدر  بخواهید  را  راستش   
نزدید،  رقم  را  اسالمی  جمهوری  سرنوشت 
قادر نخواهید بود سرنوشت جمهوری لیبرال 
دمکراتیک را نیز  رقم بزنید. خوش باشید و 

با ادعاهایتان کیف کنید.

با این همه، هر چند نه چندان آگاهانه، در این 
جمله شما حقیقت ژرفی نهفته است. نمایندگان 
راستین و تاریخی لیبرال دمکراسی که سلطه 
پدیده  چریکی  جنبش  و  مارکسیستی  اندیشه 
از  )پس  ملی  جبهه  انحالل  از  پس  ی  آمده 
آنها  گرده  از  تسمه  براستی   )۳۲ شکست 
کشیده و بازارشان را سخت بی رونق کرده 
بود، از این جمله شما به عنوان سندی برای 
استقبال می کنند.  آمد سرمایه جهانی  خوش 
که  گویم  می  را  هایی  ناسیونالیست  لیبرال 
در آن دوران رونق مبارزه ضدامپریالیستی 
که  آنهایی  نداشتند،  اعراب  از  محلی  تقریبا 
گرانه  هوچی  شما  مثل  نه  تاریخی  لحاظ  به 
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دل  بر  مارکس  از  سختی  تاریخی  کینه  که 
دارند. همان هایی که به شرط سـرکوب ما به 
دولت رسیدند و اکنون جایشان را به مدافعین 
نولیبرالیسم به عنوان نسلی بعد از مبارزات 
ضدامپریالیستی خود سپـرده انـد. آنهایـی که 
نشاندن  خاطر  به  را  پیشینیانشان  امروزه، 
اندیشه های ناسیونالیستی به جای دمکراتیک 
نقد می کنند، همان هایی که بزرگترین خطای 
می  ضدامپریالیستی  مبارزه  را  ایران  مردم 
ما  ماندگی  عقب  دلیل  اند  مدعی  و  دانند 
خودمان بوده ایم و نه امپریالیسم و برخـورد 
درک  عدم  از  ناشی  امپریالیـسم  بـا  ما  تنـد 
ابعاد بخت یار امپریالیسم بوده است. آنهایی 
که چنان رفتار می کنند که گویی تاریخ بشر 
دورانی به نام دوران امپریالیسم را نداشته یا 
نوعی  به  را  دورانی  چنین  تشخیص  حداقل 
گویی  بازهم  کاهند.  فرومی  برداشت  سوء 
لیبرالیزه  خواهان  همیشه  جهانی  سرمایه 
مانند  نیز  شاه  و  بوده  سوم  جهان  کردن 
که سرمایه  بوده  آن  مانع  اسالمی  جمهوری 
استبداد  ایرانیان  ما  به  را  دمکراسی  جهانی 
زده فناتیک ارمغان دهد. سگ زنجیری در 
و  داشتیم  ناسیونالیست  مستبدی  نبوده،  میان 
بر  ما  با  امروز  سرمایه جهانی همانقدر که 
می  همنوایی  اسالمی  شقاوت جمهوری  سر 
کند، با مردم آن زمان همنوایی می کرده، اما 
ناسیونالیست زده و چپ گرای  روشنفکران 
ما مانع بوده اند. همان لیبرال هایی که عادت 
تحول  مسیر  عنوان  به  نه  تاریخ  به  دارند 
زندگی توده های مردم که چون تاریخ اندیشه 
ها بنگرند و آنچه پشت سر و پیش روی می 
بینند، مقداری ایسم است و آنها در این میان 
صرفا ناظرند و نه عامل. آنهایی که پس از 
تایید  گیزو بالخره وجود مبارزه طبقاتی را 
بر سر سازش  را  َهم خود  همه  اما  کردند، 
ایدئولوژی  کار  این  در  و  گذاشتند  طبقات 
بهترین  مارکس(  تعریف  به  کاذب  )آگاهی 

سالحشان بود.

راستین سرمایه  مدافعان  آنها  اند.  آنها محق 
در  نه  را  سرمایه  آنان  آن،  مداح  نه  داریند 
می  پرشگون  و  نیک  جهانی  که  ملی  سطح 
را  ما  تاریخی  های  ماندگی  عقب  و  دانند 
آنها  کشند.  می  نقد  به  محقانه  و  براستی 
نمایندگان یکی از دو سوژه تاریخ اند. آنان 
نظیر  مداحانی  که  نگرند  می  هایی  افق  به 
ایران  گنجد.  نمی  نیز  تصورشان  در  شما 
شریک  که  ایرانی  منطقه،  رهبر  عنوان  به 
امنیتی سرمایه جهانی است، دولت ملتی که 
آنان  زد،  خواهد  منطقه  در  را  اول  حرف 
امپریالیست هستند.  ایران  راستین  نمایندگان 
دارند.  از شما  مراتب رشیدتر  به  قدی  آنان 
تغییر  جهان،  تغییر  و  مارکس  سخن  روی 
جهانی است که آنها می خواهند. جهانی که 

آنها تفسیر می کنند.

آنها امروز معدود، اما در میان شمایند.

و سرانجام سوسیال دمکرات هایمان. آنهایی 
که مارکس را کهنه می دانند. مارکس، خرده 
بورژوازی سوسیال دمکرات را چنین تحلیل 

می کند:

را  )متوسط(  طبقه  این  رقابت،  با  سرمایه، 
درهم می شکند و به همین دلیل، طبقه نامبرده 
تقاضای تاسیس اتحادیه هایی را دارد که از 
کمک های دولتی برخوردار باشند، سرمایه 
و  گرفتاری  اسباب  خود  به  دادن  تمرکز  با 
تضعیف این طبقه است و به همین مناسبت، 
طبقه نامبرده خواهان برقرارِی مالیات های 
فزاینده، محدودیت هایی بر حقوق ارث، انجام 
کارهای عمده توسط دولت و دیگر اقداماتی 
است که رشد سرمایه را با زور متوقف کنند. 
از آنجا که این طبقه در رویای تحقق مسالمت 
فرایند   … است  خویش  سوسیالیسم  جویانه 
کاربسِت  طبع  به  وی  نظر  به  آینده  تاریخی 
دستگاه های فکری است که نظریه پردازاِن 
به  خواه  گروهی  صورت  به  خواه  جامعه 
شکل فردی، می اندیشند یا اندیشیده اند. این 
خرده بورژواها، بدینسان، به التقاط گران و 
موجود،  سوسیالیستی  های  دستگاه  پیرواِن 
که  شوند  می  تبدیل  پرداز  آیین  سوسیالیسم 
ربطی به بیاِن نظری پرولتاریا ندارد، مگر 
الزم  توسعه  هنوز  پرولتاریا  که  زمانی  تا 
تاریخِی  به حد یک جنبش  و  نکرده  پیدا  را 
حالی  در  باری،   … باشد.  نرسیده  خودنام 
در  پرداز  آیین  سوسیالیسم  یا  اوتوپیا  که 
را  پرولتاریا  کلِی  جنبش  که  است  آن  کار 
به یکی از عناصر سازنده اش برگرداند و 
به  را  فردی  زورکِی  فاضالنه  های  نظریه 
جای تولید جمعی و اجتماعی بنشاند و بویژه 
همراه  حقیرانه  های  کلک  و  دوز  کمک  با 
گداز،  و  سوز  و  ناله  و  آه  زیادی  مقدار  با 
های  درخواست  با  طبقات  انقالبِی  مبارزه 
سرسختانه و انعطاف ناپذیرش را به خواب 
و خیال تبدیل کند، خالصه، در حالی که این 
پردازکه درواقع کاری جز  آیین  سوسیالیسم 
آرمانی کردِن جامعه کنونی )لیبرالی( ندارد، 
تصویری بی لک و پیس از جامعه ارائه می 
دهد و می کوشد تا تصویر آرمانی خویش را 
پرولتاریا  بگذارد،  موجود  واقعیت  جای  به 
این گونه سوسیالیسم را به خرده بورژوازی 
مبارزات  که  این  مشاهده  با  و  گذارد  وامی 
از  بیش  سوسیالیستی  رهبران  انواع  درونی 
پیش آشکار می کند که هریک از به اصطالح 
دستگاه های سوسیالیستی چیزی جز پذیرش 
ساِز  واژگون  حرکِت  گذراِی  نقاط  از  یکی 
آن  دیگر  نقاط  گذاشتن  کنار  و  اجتماعی 
نیست، پرولتاریا بیش از پیش به گرد آرمان 
سوسیالیسم انقالبی، به ِگرد کمونیسم، متشکل 
می شود … این نوع سوسیالیسم اعالم دایمِی 
عنوان  به  کارگر  طبقه  دیکتاتوری  انقالب، 

نقطه گذار ضروری به سوی الغای بی برو 
برگرِد تفاوت های طبقاتی است. یعنی الغای 
ها  تفاوت  ایـن  کـه  تولیـدی  مناسبات  تمامِی 
بر مبنای آنها شکل می گیرد، الغای تمامی، 
مناسبات اجتماعِی مالزم با این گونه مناسبات 
تولیدی، و واژگون کردِن تمامی اندیشه هایی 
برمی خیزند.  اجتماعی  مناسبات  این  از  که 

)همان(

بینید.  می  است.  بورژوایی  سوسیالیسم  این 
نه  و  شماست  های  اندیشه  شده  کهنه  آنچه 

مارکس.

در ضمن تغییری که مارکس از آن سخن می 
گوید آنی است که در اینجا گفته و نه سقوط 
که  اسالمی  جمهوری  ایجاد  و  پهلوی  نظام 
امروز  خوانده  روشنفکر  خود  پژوهان  دین 
تغییر  کنند.  می  توبه  مارکس  نام  به  آن  از 
بازتـولیـد  را  اجتماعی  طبقات  که  مناسباتی 

می کند.

بوق و کرنا  به  ها خیلی  که دمکرات  الحق 
به  گروه  این  که  بار  هر  دارند…  اعتقاد 
برابر خود  استبداد در  از خاکریزهای  یکی 
می رسند، پا را در یک کفش کرده تا حتما 
معجزه کنند. )مارکس، هجدهم برومر لوئی 

بناپارت، ص. ۶۵(

دهید.  زحمت  خود  به  همه  این  نیست  الزم 
دو طبقه اصلی جامعه سرمایه داری، سوژه 
اصلی تاریخند. مارکس از حاکمیت یکی و 
تغییر دیگری سخن گفته،  قدرت و خواست 
صحبتی از شما در میان نیست، با دل باز و 

خیالی خوش به تفسیر جهان ادامه دهید.

نسل کنونی به یهودیانی می ماند که موسی 
نسل  این  کرد.  هدایتشان  بیابان  وسط  از 
وظیفه اش فتح یک جهان تازه نیست، بلکه 
به  را  خودش  جای  تا  بخورد  شکست  باید 
حد  در  قادرند  که  بدهد  نفس  تازه  مردانی 
جهانی تازه باشند. )مارکس، هجدهم برومر 

لوئی بناپارت، ۱۲۸(

ضمیمه

نوشته  فراساختار،  و  بنیان  مقاله  از  بخشی 
 International نشریه  که  هارمن  کریس 

Socialism  منتشر شده است.

فراساختار و ایدئولوژی

رابطه اندیشه ها و ایدئولوژی با دوانگاری 
بنیان و فراساختار چیست؟

 مارکس تاکید دارد که اندیشه ها نمی توانند 
از متن اجتماعی که از آن برخاسته اند، جدا 
معین  های  »شکل  است:  معتقد  او  باشند. 
و  اقتصادی  ساختارهای  با  اجتماعی  آگاهی 
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بنیان واقعی همخوانی دارند«. »شیوه تولید 
و  سیاسی  اجتماعی،  فرایند  مادی  زندگی 
زندگی فکری را در کل تحت تاثیر قرار می 
آگاهی را …  اجتماعی …  دهد«. »هستی 

تعیین می کند«.)تاکید از نویسنده است(

باید  پررنگ  نظرهای  اظهار  این  فهم  برای 
نحوه نگرش مارکس به توسعه اندیشه ها و 

زبان را بدرستی درک کرد.

از نظر او اندیشه ها از همکنشی انسان ها با 
جهان و با یکدیگر برمی خیزند:

به  آغاز  در  آگاهی  و  مفاهیم  ها،  ایده  تولید 
نحو مستقیمی با فعالیت و مراوده مادی انسان 
تنیده است.  [یعنی] زندگی واقعی درهم  ها، 
در این مرحله ادراک، تفکر و مراوده ذهنی 
انسان ها به طور مستقیم در رفتار مادی آنها 
پدیدار می شود. این امر در مورد تولید ذهنی 
اخالق،  حقوق،  سیاست،  زباِن  شکل  به  که 
مذهب، ماوراءالطبیعه و غیره مردم بیان می 
شود، نیز راست است. انسان ها تولیدکنندگان 
)همان گونه که  ها خود هستند  ایده  مفاهیم، 
انسان های واقعی تحت تاثیر توسعه نیروهای 
تولیدی خود و شکل های مراوده همخوان با 
آن ها، حتی تا متاخرترین اشکال آن هستند(. 
آگاهی هرگز نمی تواند چیزی به جز وجود 
آگاه باشد و وجود انسان فرایند زندگی واقعی 

آن است.

در  را  ای  اندیشه  هر  خاستگاه  توان  می 
فعالیت مادی انسان ها نشان داد:

کنیم  می  آغاز  فعال  و  واقعی  انسان  از  ما 
و بر مبنای فرایند زندگی واقعی او بازتاب 
فرایند  این  ایدئولوژیکی  های  پژواک  و  ها 
در  که  پندارهایی  دهیم.  نشان می  را  حیات 
ضرورتا  نیز  گیرند  می  شکل  انسان  مغز 
که  اوست  مادی  زندگی  فرایند  یافته  پاالیش 
قابل بررسی تجربی بوده و بر اصول مادی 

مبتنی است.

…

درهرحال اگر مارکس واقعیت اندیشه و کنش 
فردی را تایید می کند، بر محدودیت هایشان 
سربرمی  فعالیت  از  اندیشه  دارد.  تاکید  نیز 
فعالیت  از  پیوندش  که  آن  محض  به  کشد. 
بگسلد، اندیشه محتوای خود را از دست می 
یعنی  )truth( را  باید راستی  دهد: »انسان 
واقعیت و قدرت و این جهانی بودن اندیشه 

را در کنش به اثبات رساند«.

بنابراین تفکر تنها تا آن جایی »واقعی« است 
که کاربردی عملی دارد، یعنی تا آن جایی که 
جهان را تغییر می دهد. واقعیتی عینی جدای 
از هشیاری انسان وجود دارد. اما انسان ها 

تنها از خالل فعالیتشان است که توانایی ایجاد 
آگاهی  پیدا می کنند و  با واقعیت را  ارتباط 
پیوند می زنند. »این پرسش  آن  با  خود را 
تفکر  به  توان  می  را  عینی  راستی  آیا  که 
انسانی نسبت داد یا نه پرسشی نظری نیست، 
بلکه عملی است … بحث بر سر واقعی یا 
غیرواقعی بودن اندیشه ای که از عمل جدا 

باشد، پرسشی کامال مدرسی است«.

تنها در فعالیت است که انسانیت و جهان گرد 
راست  و  جهان  داشتن  واقعیت  و  آمده   هم 

بودن اندیشه مشخص می شود.

باور  این  بر  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم 
در  نقشی  هیچ  مقاصد  و  آگاهی  که  نیست 
پیوسته  انسانی  کنند. کنش  نمی  بازی  تاریخ 
جهان را تغییر می دهد، جهانی را که انسان 
بایکدیگر  آن  در  و  یابد  می  آن  در  را  خود 

رابطه برقرار می کنند.

مکانیکی  ماتریالیسم  بر  مبتنی  تفسیرهای 
کائوتسکی از مارکسیسم همان اشتباهاتی را 
که مارکس برای فوئرباخ بر می شمارد، به 
خود مارکس نسبت می دهد. کائوتسکی قادر 
نیست تاریخ را همچون تاریخ فعالیت انسانی 
ببیند. این فعالیت اجتماعی است که مستلزم 

آگاهی است.

… اما آگاهی هرگز در خالء به بار نمی آید. 
فرایندهای  فرایندهای  میان  ذهنی  پیوند  این 
عینی است. اندیشه ها هر فرد یا گروهی بر 
اساس واقعیت مادی و بازخور آن در واقعیت 
شکل می گیرد. اندیشعه ها را نمی توان به 
از  را  آن  توان  نمی  اما  فروکاست،  واقعیت 

واقعیت نیز جدا کرد.

این پیوند است که به توانایی ما توانایی آن 
را  مارکس  های  پنداشت  که  بخشد  می  را 
درباره »آگاهی دروغین« و »ایدئولوژی« 

معنا کنیم.

آگاهی دروغین

هستند،  مادی  عمل  درگیر  افراد  که  گاه  آن 
هشیاری آنها نسبت به کنش خود و آن بخش 
از جهانی که با آن برخورد دارند، بعید است 
دچار  یا  نابینا  که  این  مگر  باشد.  نادرست 
حال  در  دانند  می  آنها  باشند،  سردرگمی 
کندن زمین یا هدف تفنگ قرار دادن مردمان 
در  دست.  این  از  دیگری  موارد  و  دیگرند 
این سطح فعالیت  آنها و آگاهیشان همسانی 
دارد، اما محتوای آگاهی کمینه است. درواقع 
به سختی می توان آن را زیر نام »آگاهی« 

قرار داد.

اما در کنار این هشیاری بی واسطه همیشه 
آگاهی کلی تری وجود دارد. این آگاهی کلی، 

آنچه  از  رفتن  فراتر  در جهت  است  تالشی 
با آن درگیرند و دست  که افراد بی واسطه 
یافتن به مفهومی کلی از بستری است که آنها 
این  نمونه،  برای  یابند.  می  آن  در  را  خود 
آنها صرفا  که  گوید  آنها می  به  کلی  آگاهی 
زمین را حفر نمی کنند، بلکه وسایل معیشت 
آنها صرفا  یا  نمایند،  آماده می  را  آتی خود 
مردمان دیگران هدف قرار نمی دهند، بلکه 

از »سرزمین پدری« شان دفاع می کنند.

یا  بودن«  »راست  مورد  در  تضمینی  هیچ 
وجود  کلی  آگاهی  این  داشتن«  »واقعیت 
به معنای  تواند  اقتصادی می  بحران  ندارد. 
با  زمین  که  هم  چقدر  هر  شما  که  باشد  آن 
توانایی  باشید،  کرده  حفر  جدیت  و  تالش 
و  اید  داده  پرورش  که  محصوالتی  فروش 
تامین معیشت خود نخواهید بود؛ تفنگ شما 
ممکن است مدافع سود چندملیتی ها باشد تا 

»سرزمین پدری«.

در حالی که آگاهی بی واسطه بخش و پاره 
باید  روی  این  از  و  شماست  فعالیت  از  ای 
در معنی بسیار محدود و مشخص »واقعی« 
از  بیش  چیزی  تواند  می  کلی  آگاهی  باشد، 
هماهنگی کور با فعالیتی خاص نباشد. بدین 
معنا که هیچ تبارزی در جهان واقعی نداشته 
جهانی  »این  هیچ  مارکس،  زبان  به  باشد. 
بودن« یا »واقعیتی« ندارد. یا نتیجه فعالیت 
که از آن برمی خیزد با آنچه انتظار می رود، 
با محتوای  آن  باشد. محتوای عینی  متفاوت 
ذهنیش نخواند. در بهترین حالت تنها بخشی 

از »واقعیت« باشد.

که  کند  می  پافشاری  مارکس  این وجود،  با 
فعالیت  از  وغین«  »در  کلی  آگاهی  حتی 
نقِد  در  او  بنابراین  آورد.  سربرمی  واقعی 
شکل خاصی از آگاهی »غیرواقعی«، یعنی 
می  آلیستی  ایده  فلسفه  »آلمانی«  ایدئولوژی 

نویسد:

عادی  زبان  در  را  خود  زبان  تنها  فالسفه 
به  آن  تشخیص  برای  که  کنند  می  مستحیل 
مثابه زباِن کژدیس جهان واقعی انتزاع شود 
به  زبان  نه  و  اندیشه  نه  که  کرد  درک  و 
خودی خود واقعیتی برای خود ندارند و این 

که تنها جلوه های زندگی واقعی اند …

از نظر فالسفه یکی از دشوارترین وظایف 
نزول از جهان اندیشه به جهان بالفعل است. 
زبان فعلیت بی واسطه اندیشه است. درست 
وجودی  اندیشه  به  فالسفه  که  گونه  همان 
زبان  برای  ناگزیرند  اند،  بخشیده  مستقل 
قلمرویی مستقل فراهم آورند. این راز زبان 
شکل  در  ها  اندیشه  آن  در  که  است  فلسفی 
مسئله  دارند.  را  خود  خاص  بستر  ها  واژه 
به  بالفعل  جهاان  به  اندیشه  جهان  از  نزول 
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می  تبدیل  زندگی  به  زبان  از  نزول  مسئله 
شود.

ما شاهد بوده ایم که کل مسئله گذار از اندیشه 
به واقعیت و از این روی زبان به زندگی، 

تنها در توهمات فلسفی وجود دارد.

فلسفی  انتزاعی  اندیشه  از  دیدگاهی  چنین 
مستقیما به نظرورزی می انجامد، چرا که در 
تزهای فوئرباخ چنین آمده:»زندگی اجتماعی 
که  رازهایی  تمامی  است.  عملی  اساس  در 
نظریه را به غلط به رازوارگی  می کشانند، 
تنها در عمل انسانی و نظرورزی در مورد 
این عمل به نحو عقالنی گشوده خواهند شد«.

پیش می کشد  او  که  نگرشی  این،  با وجود 
به دیدگاه فیلسوفانی که هر گونه امکانپذیری 
تاریخی  و  اجتماعی  فلسفی،  های  پنداشت 
از  انکار می کنند، بسیار نزدیک است.  را 
ویتگنشتاین  زبانشناختی  فلسفه  روی،  این 
مدعی است که تمامی مشکالت سنتی فلسفه 
مفاهیم  فالسفه  که  اند  برخاسته  آن روی  از 
زندگی عادی را برگرفته و آنها را خارج از 

بسترشان مورد استفاده قرار داده اند.

  به همین ترتیب اندیشه ورزان »تاریخدان«  
عمل  یا  اندیشه  هیچ  که  اند  داشته  پافشاری 
اجتماعی را نمی توان خارج از بستر خاص 
داشته  قرار  آن  در  که  فرهنگی  و  تاریخی 
شرح  برای  تالش  گونه  هر  کرد،  درک 

گسترده تر دروغین خواهد بود.

اما دیدگاه مارکس تفاوتی زیادی با این نوع 
دروغین  های  پنداشت  آنها  دارد.  نگرش 
تعمیم،  به  فالسفه  غریب  میل  نتیجه  را 
که  دانند  می  عجیبی  ذهنی«  »محدودیت 
نتیجه  ترتیب  بدین  و  هاست  انسان  دامنگیر 
می گیرند که هر نوع تعمیمی نادرست است.

اما مارکس برعکس، تعمیم های دروغین را 
نتیجه واگرایی نظریه از عمل می داند، چرا 
پوشی  نظریه چشم  مادی  های  ریشه  از  که 
می شود. تنها در جامعه بدون طبقه است که 
پنداشت های کلی بدون کژدیسگی به شکلی 
برمی  افراد  واسطه  بی  تجربه  از  مستقیم 
درگیر  جامعه  افراد  تمامی  که  چرا  خیزند. 

فعالیت همکارنه مشترک خاصی هستند.

ایدئولوژی و جامعه طبقاتی

و  کش  بهره  طبقات  میان  که  آن  محض  به 
بهره ده شکاف ایجاد شود، تقسیم رشدیابنده 
میان کار دستی و فکری ایجاد خواهد شد و 
دیگر  از  خاصی  کنش  هر  شدن  تفکیک  با 
خاص  های  جهانبینی  اجتماعی،  های  کنش 

امکانپذیر می شوند.

اثر  در  طبقاتی،  جامعه  در  اجتماعی  کلیت 
و  تولید  نیروهای  توسعه  از  ناشی  تصادم 
روابط تولید موجود، برخوردی که در قالب 
اجتماعی  مختلف  های  گروه  میان  مبارزه 
نمودار می شود، پیوسته پاره پاره می شود.

متفاوتی  عملی  اهداف  مختلف  های  گروه 
دارند، برخی خواهان حفظ روابط اجتماعی 
آن  سرنگونی  خواهان  برخی  و  موجودند 
هستند تا توسعه روابط اجتماعی نوین مبتنی 
شود.  امکانپذیر  نوین  تولیدی  نیروهای  بر 
نتیجه این است که بخش های مختلف جامعه 
واقعیت اجتماعی را بگونه ای متفاوت تجربه 
می کنند. هر کدام دیدگاه خاص خود را از 
دیگرا  های  دیدگاه  با  پرورندکه  می  جامعه 

تفاوت مشخصی دارد.

از  ممکن  روایت  تنها  هایی  دیدگاه  چنین 
جامعه نیستند. اما در گره زدن افراد پیرامون 
وظیفه عملی حفظ یا دگرگون کردن جامعه به 
کار می آیند، چرا که در ازای هر اولویتی، 
انواعی از فعالیت اجتماعی عملی وجود دارد 

که یکدیگر را نفی می کنند.

خاصی  باور  تجربه  فیلسوفان  ذهن  در  تنها 
برنامه  و  توصیف  میان  توان  می  که  است 
عمل، میان واقعیت و ارزش تمایز قائل شد. 
آنچه از دیدگاه یک گروه اجتماعی و فعالیت 
هایش »نیک« و »ارزشمند« محسوب می 
شود، از نظر گروه دیگر اجتماعی »بد« به 
نظر می رسد. آنچه بخشی از جامعه برای 
حفظ زندگی اجتماعی الزم می بیند، چرا که 
کند،  می  نگهداری  موجود  تولید  روابط  از 
از نظر گروه دیگر به دلیل آن که مانع از 
بد  شود،  می  تولید  جدید  نیروهای  توسعه 
این  از  پیش  آید. مقوالتی که  به حساب می 
مسئله برانگیز نبودند، همانند توصیف ساده 
آنچه برای حفظ جامعه و زندگی انسان الزم 
است، به برنامه های عملی تبدیل می شوند 
که آرزوها گروه های مختلف و متضاد را 

بیان می کنند.

گروه  میان  اجتماعی  سلطه  سر  بر  مبارزه 
برای  گروه  هر  مبارزه  به  مختلف،  های 
فعالیت  که  است  جامعه  از  دیدگاهی  تحمیل 
اجتماعی را به نحویی سازماندهی می کند که 
ترتیب  بدین  دیگر گروه هاست.  منافع  علیه 
هر دیدگاهی پنداشت های خود را »راستین« 
و پنداشت های دیگر گروه ها را »دروغین« 
دهد  می  نشان  چنین  حداقل  یا  انگارد،  می 
فعالیت  برای  ها  گروه  دیگر  که  معنایی  که 
برتر  گروه  جهانبینی  در  قائلند،  هایشان 

فروتر است.

های  برداشت  سنجش  در  فیلسوفان  تالش 
تفسیر  جذابیت  برابر  در  جهان  از  رقیب 

این  )truth(، ظرف  »راستی«  از  خاصی 
طبقه  تجربه  تالشند  در  آنها  است.  مبارزه 
خاصی را به شیوه ای تعمیم دهند که توانایی 
آن را داشته باشد که بر اندیشه طبقات دیگر 
غلبه کند. اما به دلیل تضادهای واقعی میان 
تجربه ها و منافع طبقات مختلف، این تالشی 
با  همیشه  فلسفی  دیدگاه  هر  است.  پایان  بی 
دیدگاه دیگری روبروست، چرا که هر یک 
مادی  زندگی  از  متضادی  های  تجربه  در 
تمامی  که  است  جا  همین  از  دارند.  ریشه 
فیلسوفان بزرگ سرانجام  به نوعی عرفان 

کشیده می شوند.

اما این به معنای آن نیست که از نظر مارکس 
جهانبینی های مختلف اعتباری برابر دارند 
دیدگاه  گروهی  دروغند(.  اندازه  یک  به  )یا 
جامع تری از جامعه ارائه کرده، آن را بیش 

از دیگر گروه ها می پرورند.

روابط  ادامه  خواهان  که  اجتماعی  گروه 
است،  موجود  فراساختار  نهادهای  و  تولید 
مجموعه  )یا  جزئی  دیدگاهی  تنها  ضرورتا 
جامعه  کلیت  از  جزئی(  های  دیدگاه  از  ای 
دارد. عمل این گروه ابدی کردن آن چیزی 
است که وجود دارد و این کار را با »مقدس 
اعالم کردن« واقعیت موجود انجام می دهد. 
هر چیز دیگری می تواند تنها به مثابه فساد و 
تباهی مناسبات هماهنگ و ارزشمند محسوب 
شود. از این روی، این گروه حتی زمانی که 
بحران اجتماعی فراگیر است، تصویری که 
از جامعه ارائه می کند چیزی جز  هماهنگی 
طبیعی تا ابد تکرار شونده ای نیست که از 
سوی نیروهای فهم ناپذیر و خردستیز مورد 

حمله قرار می گیرد.

ایدئولوژی و علم

گروه اجتماعی بالنده که با پیشرفت نیروهای 
تولیدی همراه است، رویکردی کامال متفاوت 
های  شکل  از  حداقـل  که  آن  نخست  دارد. 
درهم  موجب  که  اجتماعی  فعالیت  نوین 
شکستن روابط تولیدی قدیمی و به همراه آن 
این  با  ندارد.  وحشتی  شود،  می  فراساختار 
با نظم  به دلیل تضاد  وجود، در عین حال، 
قدیمی، دارای تجربه عملی از این نظم نیز 
دارد  را  آن  توانایی  خاطر  همین  به  هست. 
دهد که  اجتماعی را شکل  دیدگاه  نوعی  که 
نیروهای  یعنی  را،  مختلف  عناصر  بتواند 
و  فراساختار  و  بنیان  تولید،  و روابط  تولید 
کنار  در  را  ستمدیده  طبقه  و  ستمگر  طبقه 

یکدیگر نگهدارد.

در  بالنده  اجتماعی  گروه  که  جایی  آن  از 
دارد،  عملی  منافع  شده  دگرگون  جامعه 
اندیشه های عمومی آن دیگر نیازی به تفسیر 
دیگر محتاج  ندارد و  کور کورانه رخدادها 
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آن نیست که برای نگهداری وضعیت موجود 
به عرفان و رازورزی متوسل شود. اندیشه 
تنها  بالنده می تواند نه  های گروه اجتماعی 
به عنوان پرچم مردمی عمل کند که از آن 
راهنمایی  است  قادر  بلکه  کنند،  حمایت می 
می  ها  اندیشه  این  باشد.  عمل  برای  کارا 
توانند به رغم خاستگاهی که در عمل خاص 
یک گروه اجتماعی دارند، علمی نیز باشند.

مارکس به طور قطع بر آن بود که این امر 
کامال  کالسیک  سیاسی  اقتصاد  مورد  در 
به  بارها  و  بارها  او  آید.  درمی  راست 
شایستگی »علمی« نوشته های آدام اسمیت، 
دیوید ریکاردو و حتی برخی از اقتصاددانان 
مرکانتیلیست و فیزیوکرات پیش از آنها نیز 

اشاره می کند.

محسوب  »علمی«  افراد  این  های  اندیشه 
می شود، چرا که آنها تالش داشتند از سطح 
میان  درونی  »پیوند  درگذشته،  جامعه  نمود 
نظام  پنهان(  ساختار  )یا  اقتصادی  مقوالت 

اقتصادی بورژوازی را دریابند…«.

که   )esoteric( یاب«  »درون  رویکرد 
در جستجوی واقعیت اجتماعی پنهان است، 
در تضاد مشخص با رویکرد »برون یاب« 
)exoteric( قرار می گیرد که شکل های 
اجتماعی موجود را امری مسلم می پندارد. 
کالسیک  سیاسی  اقتصاد  پردازان  نظریه 
کنار  را  »ظاهری«  روش  نتوانستند  هرگز 
بزنند، بلکه به آن حمله کرده، کوشیدند درک 
علمی از ساختار درونی سرمایه داری را پی 

ریزی کنند.

توانایی توسعه فهم علمی به طبقه ای بستگی 
دارد که آن را نمایندگی می کنند، یعنی طبقه 
صنعتی.  داری  سرمایه  شکلگیری  درحال 
»مفسر  را  اسمیت  نمونه  برای  مارکس 
صریح بورژوازی نوکیسه« می خواند که به 
نویسد  انقالبی می  بورژوازی هنوز  »زبان 
و  دولت  جامعه،  کلیت  منکوب  همچنان  که 

غیره است«.

مهار  هنوز  داران  سرمایه  که  آنجایی  از 
جامعه را در اختیار نداشتند، ناگزیر دیدگاه 
آن  ظاهری  های  ویژگی  به  نسبت  انتقادی 
داشتند و می کوشیدند چنان تحلیلی عینی از 
این ویژگی ها ارائه دهند که با انگیزه انباشت 
ها  تالش  ایـن  کنند.  پیدا  همخوانی  سرمایه 
می  کار  فرایند  از  ناشی  را  ثروت  تولید 
دانست و کار »مولد« را که ارزش اضافی 
ایجاد می کرد در برابر کارکرد انگلی دولت 

قدیمی، کلیسا و غیره قرار می داد.

ایدئولوژی و فراساختار

هنگامی که طبقه در حال تشکیل از استحکام 

کرد.  تغییر  وضعیت  شد،  برخوردار  الزم 
جامعه  به  انقالبی  انتقادی  به رویکرد  دیگر 
جدید  طبقه  عملی  فعالیت  تنها  نبود.  نیازی 
روابط  بازتولید  داد  می  نشان  عالقه  بدان 
بدین  بود.  موجود  اجتماعی  و  اقتصادی 
برای  تالش  به  طبقه  این  »نظریه«  ترتیب 
درک جوانب سطحی مختلف جامعه موجود 
و ارائه آنها ولو به عنوان قوانین عام تمامی 

جوامع فروکاسته شد.

حاصل  »ایدئولوژی«  مارکس،  نظر  از 
حاکم  اجتماعی  طبقه  است.  وضعیتی  چنین 
قشر  که  کند  می  کنترل  را  ابزارهایی 
متمایزی از مردم می توانند از زحمت کار 
بپردازند.  ذهنی  تولید  به  و  بیاسایند  جسمی 
اما، این »روشنفکران« که بقایشان به طبقه 
را  خود  دارند  گرایش  دارد،  بستگی  حاکم 
حاکم  طبقه  )و  بداننـد  یکـی  حاکم  طبقه  با 
سازوکارهایی را برپا می سازد که این امر 

را تضمین می کنند(.

این یکی دانستن خود با طبقه حاکم به معنای 
روابط  به  انتقادی  گونه  هر  از  زدن  سرباز 
شکلی  پنداشتن  مسلم  و  موجود  اجتماعی 
است که آنها به خود گرفته اند. جوانب ویژه 
فقدان هر  و  جامعه موجود چون خودبنیانی 
در  اجتماعی  تولید  در  مشترک  ریشه  گونه 

نظر گرفته می شوند.

رشته  از  ای  مجموعه  با  شما  بنابراین 
شوید:  می  روبرو  خودکفا  و  جداگانه  های 
کالسیک«،  سیاسی  »اقتصاد  »سیاست«، 
و غیره.  شناسی«  »روانشناسی«، »جامعه 
هرکدام از این رشته ها، اگر چه مستقل از 
تمامیت  توسعه  از  ای  جنبه  با  یکدیگرند، 
»تاریخ«  کنند.  می  برخورد  اجتماعی 
و  رویدادها  اختیاری  کمابیش  پیوندی  به 
کوشد  می  فلسفه  شود.  می  تبدیل  اشخاص 
با وارسی مفاهیمی که این رشته ها به کار 
می برند، هر چقدر هم که از جهان تولید و 
مراوده مادی فاصله داشته باشند، بر جدایی 

این رشته ها چیره شود.

جهان  به  نگرشی  های  شیوه  چنین 
که  خاطر  این  به  نه  اند.  »ایدئولوژیک« 
ضرورتا توجیه آگاهانه طبقه حاکم موجودند، 
نحوی سازمان  به  که  نیز  دلیل  این  به  بلکه 
داده شده اند که نتواند چیزی بیش از فعالیت 
از  )و  که جامعه موجود  هایی  اندیشه  و  ها 
کند،  بازتولید می  را  این روی طبقه حاکم( 
تشخیص دهند و فرایندهای مادی را که خود 
از آن برخاسته اند، درک کنند. این رشته ها 
وضعیت موجود را مقدس می دانند و به جای 
آن که مفاهیم مورد استفاده خود را محصول 
گذرای توسعه اجتماعی بدانند، آنها را ارزش 

هایی ابدی می انگارند.

فراساختار  با  جهت  این  از  »ایدئولوژی« 
پیوند می خورد و با مفاهیمی الس می زند 
که از فراساختار سربرآورده اند، آنها را به 
یکدیگر پیوند زده یا از یکدیگر استنتاج می 
کند، بی آن که از سطح نمود ظاهری درگذرد 
و به فرایند واقعی تولید اجتماعی بنگرد که 

فراساختار و مفاهیم از آن برمی خیزند.

های  استدالل  چنین  تضادهای    
»ایدئولوژیکی« تنها از طریق »فرود آمدن 

به سطح زبان زندگی قابل رفعند«.

این فرودند که  به  قادر  اندیشمندانی  تنها  اما 
خود را با طبقه بالنده همراه می دانند. چرا 
آنها با عملی همراه می شوند که تمامی  که 
می  سوال  زیر  را  موجود  اجتماعی  روابط 
برد و آنچه را در رویه جامعه رخ می دهد، 
به نقد می کشد و آن را با روابط زیرین تولید 

مادی و بهره کشی پیوند می زند.

در حالی که اندیشه ورزان طبقه حاکم مستقر 
می  پرسـه  ایدئولـوژی  قلمرو  در  پیوسته 
زننـد، انـدیشـه ورزان طبقـه بالنـده می توانند 
شکل  را  اجتماعی  توسعه  از  علمی  درک 

دهند.

نظریه ما و نظریه آنها

که  اند  مدعی  بالنده  طبقه  ورزان  اندیشه 
باید  آنهاست.  نزد  در  تنها   )truth( راستی 

این برتری را ثابت کنند.

جذب  به  قادر  که  دهند  نشان  باید  نخست، 
طبقه  ورزان  اندیشه  های  بینش  توسعه  و 
این روی،  از  از پیش موجود هستند.  بالنده 
های  نوشته  در  مارکس  نمونه، طرح  برای 
از شیوه  او  تبیین های  به  اقتصادیش صرفا 
عمل سرمایه داری محدود نمی شود، بلکه او 
اقتصاد سیاسی کالسیک را با حل مسائل حل 

نشده نظریه پردازان پیشین تکمیل می کند.

های  ویژگی  دادن  نشان  توانایی  باید  دوم، 
تبیین  در  را  ایدئولوژی  سطحی  اجتماعی 
باشند.  داشته  اساسی  اجتماعی  ها  فرایند 
نحوه  دادن  نشان  با  را  کار  این  مارکس 
استخراج »بیرون« از »درون« انجام داده 
است. از این روی، تحلیل علمی مارکسیستی 
های  جریان  از  درکی  ارائه  توانایی  باید 
مختلف ایدئولوژیک جامعه را داشته باشد و 
چگونگی برخاستن این ایدئولوژی ها را از 
بستر جهان واقعی نشان دهد و روشن سازد، 
چگونه جوانب مختلف واقعیت را به شیوه ای 

کژدیس به تصویر می کشند.

واقعی  آزمون  یک  تنها  آخر  در  سرانجام، 
برای هر علمی باقی می ماند: توانایی آن علم 
استدالل  که  گونه  همان  راهنمایی عمل.  در 
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می  تنها  سرانجام  مارکسیسم  نظری  های 
انقالبی طبقه کارگر  تواند در مسیر مبارزه 

حل شود.

این بحث یک نکته اساسی وجود دارد.  در 
تمامی اندیشه هایی که در زمینه جامعه وجود 
علمی  درک  نیستند.  »ایدئولوژیک«  دارند، 
پرورند  می  بالنده  طبقه  ورزان  اندیشه  که 
ایدئولوژیک نیستند و پاسخ های بی واسطه 
نیستند که مردم برای کنش هایشان دارند. این 
»ایدئولوژیک« می شوند  ها زمانی  اندیشه 
تفسیر  اندیشه های عامی  که در چهارچوب 
بر  است.  دیده  تدارک  حاکم  طبقه  که  شوند 
نظریه  پرتو  در  ها  اندیشه  این  اگر  عکس، 
خودآگاهی  به  شوند،  تفسیر  بالنده  طبقه 

راستین از جامعه تبدیل می شوند.

»ایدئولوژی« به عنوان بخشی از فراساختار، 
عنصر منفعل در فرایند اجتماعی است که به 
کند.  قدیمی کمک می  تولید  بازتولید روابط 
انقالبی چنین نیست. چرا که  اما خودآگاهی 
عنصر فعالی است که از درون شرایط مادی 
مردمان سربرمی کشد و با بازخوری که بر 

مردمان دارد، تغییرشان می دهد.

از  گوناگونی  انواع  با  واقعی  جهان  در 
که  روبروئیم  اندیشه  التقاطی  های  مجموعه 
میان علم و ایدئولوژی، میان آگاهی راستین و 
دروغین قرار می گیرند. تجربه مردم بخشی 
از چالش های جامعه موجود است. آنها بینش 
های جزئی نسبت به ساختار راستین جامعه 
با  را  آنها  اما می کوشند  آورند،  بدست می 
توسل به چهارچوب های ایدئولوژیک قدیمی 

تفسیر کنند.

را  موجود  نظم  های  ایدئولوژی  خروجی 
بدترین  حتی  زد.  کنار  یکباره  به  توان  نمی 
بر  را  خود  چشمان  تواند  نمی  نیز  آنها 
تجربیات توده های مردمی ببندد که جهانبینی 
کارکرد  کشند:  می  چالش  به  را  حاکم  طبقه 
ایدئولوژیکی به معنای آن است که این گونه 
که  کنند  اثبات  نوعی  به  کوشند  می  پندارها 
تجربیات روزمره مردم با دیدگاه طبقه حاکم 
قلم  بدترین  حتی  روی  این  از  سازگارند. 
فروشان روزنامه نویس یا مفسران تلویزیونی 
چاره ای جز آن ندارند که وجود مخالفت با 
اعتصاب  گزارش  با  و  تایید  را  حاکم  طبقه 
ها، تظاهرات و غیره، آنها را محکوم کرده 
و بر پا کنندگانشان را منزوی کنند. بدترین 
آن  جز  ای  چاره  پسند  عامه  نویسان  رمان 
ندارند که از تصاویر زندگی مردمان عادی 
صدد  در  کردنشان  کژدیس  با  و  کنند  آغاز 
ترین کشیشان  برآیند. مرتجع  جلب مخاطب 
تنها تا جایی کارایی دارند که برای مشکالت 
واقعی اعضای کلیسای خود تسکینی خیالی 

فراهم آورند.

این رعایت واقعیت سرانجام ایدئولوژی طبقه 
کند.  می  تناقضی  گونه  همه  دچار  را  حاکم 
طبقه  ایدئولوژی  هواداران  چشمگیرترین 
حاکم کسانی هستند که بیش از همه می کوشند 
با تجربیات روزمره مردم تماس برقرار کنند. 
اجتماعی«،  »دانشمندان  خود  ایدئولوژی 
تاریخدانان، نویسندگان، هنرمندان و حتی فن 
آوران را تشویق می کند که در صدد سازگار 
کردن مشاهدات تجربی و تجربه خودشان از 
واقعیت برآیند. اما این تالش به نحو اجتناب 
ناپذیری به شکلگیری روایت های متناقضی 
ایدئولوگ ها را  ختم می شود که برخی از 
حاکم  ایدئولوژی  اساسی  اصول  انکار  به 
برمی انگیزد. مارکس درک می کرد که یک 
نویسنده یا یک هنرمند بزرگ توانایی بازتاب 
تمامی تجربیات متناقضی را که گریبان گیر 
می  زندگی  او  جامعه  در  که  است  مردمی 
کنند، دارد و از این روی خواهد کوشید از 
مرزهایی که جایگاه طبقاتیش برای او فراهم 

آورده درگذرد.

درک علمی توسعه اجتماعی نیازمند گسست 
کامل از کل روش شبه علمی اجتماعی است 
که از نظم اجتماعی حاکم پشتیبانی می کند. 
قادریم  ما  که  نیست  آن  معنای  به  این  اما 
راستی  عناصر  روی  بر  را  خود  چشمان 
که کارورزان این رشته ها کشف می کنند، 
ببندیم. ما حتی نمی توانیم از درک عمیقی که 
از فرایند اجتماعی می توان در آثار برخی 
نویسندگانی  یا  غیرمارکسیست  تاریخدانان 
کرد،  سراغ  اسکات  والتر  و  بالزاک  نظیر 

چشم پوشی کنیم.

برتری مارکسیسم نسبت به اندیشه بورژوازی 
در تحقیر تمامی اندیشه ورزان بورژوا تجلی 
مارکسیسم  توانایی  در  بلکه  کند،  نمی  پیدا 
است  هایی  پیشرفت  اصلی  هسته  جذب  در 
که اندیشه ورزان بورژوازی بدست آوردند 
تفکری  چهارچوب  به  آن  افزودن  سپس  و 
اجتماعی«  »دانشمند  هیچ  که  )کاری  خود 
بورژوایی قادر به انجام آن نیست و درواقع 
پس از هگل هیچ اندیشه ورز بورژوایی در 

صدد انجام آن برنیامده است(.

پانوشته ها:

 

۱   خواهشا از الگوی ترکیه سخن نگوئید. 
)همان  است  الئیک  ترکیه  دمکراسی 
ایدئولوژی که در کنار مارکسیسم و فاشیسم 
رهبر  حتی  هستید(،  نقدش  خواهان   … و 
حزب اسالمیش هم این را می گوید، حزب 
ترکیه  دمکراسی  علت  نه  ترکیه  عدالت 
کاری  که  آن  از  بیش  و  بوده  آن  معلول  که 
برایش انجام دهد از آن بهره برده. شاید هم 

)با  کیهان  روزنامه  و  شما  مثل  نیز  اکنون 
و  اسالمیش(  مردمساالری  رهنمودهای  آن 
دمکراسی  نوع  این  تقویت  جای  به  امثالهم 
نشان  آینده  زند.  می  را  آن  آب  زیر  دارد 
خواهد داد. بهر صورت بزرگترین تاکتیک 
سیاسی مسلمانان تقیه است و این جای شک 
همین  گذارد.  می  باقی  همیشه  را  شبهه  و 
جدیدی  مدل  ایجاد  به  من  که  کنم  اشاره  جا 
ایران معتقدم، چرا  لیبرال در  از دمکراسی 
که این نوع دمکراسی از دل استبداد شرقی 
سربرمی آورد و معتقدم الگوی ترکیه نیز آن 
چیزی نیست که از این مدل دمکراسی انتظار 
می رود. معتقدم دمکراسی ترکیه، آنچه در 
عراق در حال رخ دادن است و شاید فردای 
ما را نیز رقم خواهد زد، دمکراسی ناتویی 
با  ترکیه  برخورد  شیوه  به  کنید  نگاه  است. 
کوه  های  ترک  خودشان  قول  به  )یا  کردها 
نشین(. شاید اگر بتوانیم! تکرار می کنم اگر! 
ایران امپریالیست پس از فردا، بتواند فراتر 
خود  خاص  درونی  دمکراسی  به  ناتو  از 
متولیان  که  است  آن  محتاج  این  اما  برسد. 
واقعی دمکراسی در ایران امپریالیست )شما 
را نمی گویم، ذوق زده نشوید( توان این کار 
را داشته باشند، راستش را بخواهید مایوسم، 
اما دوست دارم مانند هگل )از آنجایی که در 
برنمی  دستم  از  دیگری  کاری  حاضر  حال 
آید( آرزوی آن را در دل خود زنده نگهدارم.      

تیمسار  و  مقدم  تیمسار  و  هایزر  ژنرال   ۲
امثالهم را می  فرمانده ارتش و فردوست و 
و  ارتش  طرفی  بی  های  زمینه  که  گویم 
شما  با  و  کردند  مهیا  را  شما  آمدن  سرکار 
بر سر سرکوب ما از هیچ جان فشانی دریغ 
که  رسید  خواهد  روزی  سرانجام  نکردند. 
مردم وعده شما را به آنها در ازای این هدیه 

ی دولت امریکا و سیا بدانند.  

۳   درباره آگاهی کاذب شما را رجوع می 
نام  با  هارمن  کریس  مقاله  ای  پاره  به  دهم 
بنیان فراساختار که به صورت ضمیمه با این 

نامه همراه کرده ام. 

۴ با در نظر داشتن دو جمله آخر مارکس، 
تا دقت نظر  به جمالت مهرنامه  کنید  توجه 
و امروزین بودن اندیشه مارکس را دریابید: 
درواقع اگر تمدن انسان مدیون علوم طبیعی 
است و تکنولوژی در جهان جدید نماد دخالت 
است،  تمدن  برساختن  و  طبیعت  در  انسان 
فرهنگ انسان هم مدیون علوم انسانی است 
و برآمدن ایدئولوژی نماد تالش انسان برای 

ساختن جامعه جدید است.

 The German Ideology, op.  ۵
.۳۶ .cit., p

.۳۶ .ibid., p ۶
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 Marx & Engels, Collected  ۷
.۵�۳ .pp ,۵ .Works, Vol

آگاهی  مختلف  های  شکل  میان  تمایز     ۸
یکی از ثمرات فلسفه آلمانی است و می توان 
آن را در بخش های اولیه پدیدارشناسی ذهن 
این  برای  مارکس  البته،  کرد.  سراغ  هگل 
تمایز معنایی بیش از هگل قائل است. مسئله 
امکانپذیری حرکت از آگاهی »بی واسطه« 
به آگاهی کلی یا »میانجی شده« راستین در 
و  یافتن  مادیت  لوکاچ  اصلی  فلسفی  مقاله 
آگاهی طبقاتی  تاریخ و  آگاهی پرولتاریا در 

مورد بررسی قرار گرفته است.

 The German Ideology, op.    ۹
.۴۴۶ .cit., p

.Ibid, p۴۴۹ ۱۰

ویتگنشتاین  و  مارکس  مقایسه  برای     ۱۱
نگاه کنید به

 A.Macintyre, ’Breaking
 the Chains of Reason‘, in
E.P.Thompson )ed.(, out of Ap�

.۲۳۴ .p ,۱۹۶۰ ,athy, London

باوری«  »تاریخ  واژه  از  اینجا  در     ۱۲
نسبی  سنتی  معنای  بهد   )historicist(
باوری استفاده می کنم که مدعی است هیچ 
معیار عامی برای درک راستی یا دروغین 
ها  اندیشه  درستی  اما  ندارد،  وجود  بودن 
که  بستگی  تاریخی  مشخص  وضعیت  به 
ایجاد می کند. برای نمونه  آنها را  دارد که 
گرامشی از این اصطالح در این معنا استفاده 
استفاده کارل  با  آن را  نباید  لذا  کرده است. 
باوری که  تاریخ  فقر  در  واژه  این  از  پوپر 
در جهت اشاره به هر روایت کلی از تاریخ 

اشتباه کرد. 

 Theories of Surplus Value,  ۱۳
.۲۰۲ .p ,۱۹۵۱ ,London

 Theories of Surplus Value,  ۱۴
.۲۷۹ .Moscow nd, p ,۱.Vol

.۲۹۱ .Ibid., p ۱۵

نقد

در دفاع از »منطق استثمار« – نقدی 
بر مقاله ی »برادر جان، جنگ طبقاتی 

متام شده«

خسرو صادقی بروجنی، رضا اسدآبادی
اشاره: 

پس از گفتگوی نشریه مهرنامه )شماره ۱۵( با محمد طبیبیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، 
نقدی با عنوان »منطق استثمار« )۱( بر این مقاله نگاشته شد. از آن جا که این نشریه  خالف 
عملکردش، خود را مقابل ایدئولوژی های موجود »بی طرف« می انگارد، مقاله ی مذکور 
به گونه ای مستدل و محترمانه تنظیم گشت که بهانه ی شکلی و محتوایی خاصی برای عدم 
انتشارش وجود نداشته باشد. مقاله برای مهرنامه ارسال شد و علی رغم قول مساعد مبنی بر 
انشارش، از چاپ آن خودداری کردند. از آن جایی که بیم آن می رفت موضوع مطرح شده 

به فراموشی سپرده شود، مقاله در سایت های اینترنتی منتشر شد.

محمد طبیبیان در شماره ی ۱۸ نشریه مهرنامه در مطلبی تحت عنوان »برادر جان، جنگ 
طبقاتی تمام شده« )۲( جوابیه ای بر مقاله ی ”منطق استثمار” نوشته است. )البته عنوان این 
مقاله در مهرنامه ”…” ذکر شده است!(. کسانی که اندک آشنایی با اخالق روزنامه نگاری 
حرفه ای دارند، آگاهند که چنانچه مطلبی منتشر و نقدی بر آن نوشته شود، اگر آن نقد در 
نشریه ی مذکور منتشر نشود، جوابیه ی آن نیز فاقد موضوعیت برای انتشار توسط آن نشریه 

است.

چنین عملکردی از سویی نشریه ای که ریاکارانه خود را »غیر ایدئولوژیک« و »مفسر« 
می داند و در پشت این نقاب های دروغین، ایدئولوژیک ترین و جزمی ترین اندیشه ها را ترویج 

می دهد، چندان امر جدید و بی پیشینه ای نیست.

در فضای رسانه ای بی بدیلی که نیروهای رادیکال و ترقی خواه از داشتن هرگونه رسانه ی 
مکتوب رسمی محرومند، گفتمان مهرنامه که در برخی نشریات دیگر نیز شاهدش هستیم، 
یکی از بی اخالق ترین و ایدئولوژیک ترین انواع روزنامه نگاری را نمایندگی می کند. این 
بیان، نه توهین و تهمت و شعار، بلکه دارای مصادیق واقعی قابل اشاره ای است که موضوع 

اصلی این مقاله نمی باشند.

که  است  نشریه  این  ابتدایی  مانیفست  این مصادیق،  دسترس ترین  در  از  یکی  نمونه  برای 
اجتماعی  ایدئولوژی سیاسی و  از هیچ  مزورانه عنوان می دارد: »مهرنامه  بیانی کامالً  با 
جانبداری نمی کند و طرفدار هیچ جناح سیاسی یا فکری نیست«. در صورتی که هر خواننده ی 
آگاه و منصف این نشریه به وضوح می تواند جهت گیری  های خاص ایدئولوژیک و سیاسی 

این مجله را درک کند.

از جمله می توان به نقل قولی از »حسین راغفر« در مهرنامه ی شماره ۱۶ اشاره کرد که 
می نویسد: »این که یک نشریه فرهنگی طی چند شماره ی پیاپی به طرح گسترده ی چهره هایی 
چون فون هایک، میلتون فریدمن، فون میزس و مکتب اتریش بپردازد و ادعای بی طرفی 
در عرصه ی ایدئولوژی و سیاسی داشته باشد به سختی قابل پذیرش است، به ویژه که در 
مزین  مکتب  این  قلم طرفداران  به  نشریه  فضای  و  افراطی عرصه  شکلی  به  شماره  هر 
می شود و احیاناً برای گریز از برچسب جانب داری های افراطی، صفحه یا صفحات قلیلی به 
منتقدانی اختصاص می یابد که عمالً تفاوت ماهوی با مواضع حامیان  ندارد، پذیرش ادعای 
بی طرفی را سخت تر می کند«. یا به تعبیر »پرویز صداقت« در شماره ی ۱۵ مهرنامه : » 
شیلی[،  دیکتاتور  اقتصادی  ارشد  ]مشاور  فریدمن  میلتون  به  که »مهر«اش  نشریه ای   …
و  محمد مصدق  دکتر  نصیب  »عناد«ش  و  می رسد  اخیر،  دهه های  اقتصاددان  رسواترین 

جنبش ملی شدن صنعت نفت می شود«
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ایدئولوژیک  موضع  نشریه ای  اینکه  البته 
و  کرده  نمایندگی  را  خاصی  سیاسی  و 
ایراد  مورد  عنوان  هیچ  به  کند  دفاع  آن  از 
نمی باشد، اما آن چه نکوهیده و مذموم است، 
دروغ پردازی و بیان ریاکانه مبنی بر داشتِن 
عملکرد »بی طرف« و »غیرایدئولوژیک« 
مصادیقی  چنین  است.  »غیرسیاسی«  و 
در  فکوهی«،  »ناصر  بیان  به  که  است 
اجتماعی  علوم  دانشکده  در  خود  سخنرانی 
دانشگاه تهران )۱۳۹۰/۸/۷(، »مهرنامه«، 

»کثیف ترین نوع ژورنالیسم«  است.

مهرنامه   ۱۸ شماره ی  در  طبیبیان  محمد 
مجدداً  است  الزم  که  نگاشته اند  پاسخی 
ایشان  چند  هر  شود.  داده  آن   بر  توضیحی 
بسیار سعی دارند مخالف نظری خود را با 
انواع انگ های سیاسی و اخالقی خطاب کنند 
آکادمیک و علمی  و خود را همواره فردی 
البته  صد  اخیر  مورد  در  )که  کنند  معرفی 
مقاله ی  به  پاسخ  در  لذا  است(،  گونه  همین 
سعی  پیشین،  مقاله ی  همچون  ایشان،  اخیر 
تعابیر  و  مثال ها  از  امکان  حد  تا  می شود 
استاد  این  که  پسندانه و غیر علمی ای  عوام 
دانشگاه برای خوشایند خواننده ی خالی الذهن 
همواره در مطالبشان به کار می برند، پرهیز 
کنیم و با بیانی که بیشتر با جایگاه آکادمیک 
ایشان تناسب دارد، به طرح مسائل بپردازیم. 
در  را  رویه ای  چنین  نیز  ایشان  امیدواریم 

مقاالت خود پیش بگیرند.

****

مقاله ی ایشان چندان قابلیتی برای انتقاد دارد 
مقاله ی  عنوان  از  می توانیم  را  خود  نقد  که 
ایشان آغاز  کنیم. »برادر جان، جنگ طبقاتی 
تمام شده«. در ابتدا الزم است بیان شود که 
مارکس  کارل  اندیشه ی  المعارف  دایره  در 
طبقات«  »جنگ  نام  تحت  مستقلی  عبارت 
 Struggle وجود ندارد. بلکه به طور دقیق
بین  کشمکش  یا    Between Classes
است.  مبارزه ی طبقاتی مطرح  یا  و  طبقات 
به این معنی که حتی فعالیت طبقه ی کارگر 
این  نیز نوعی از  اتحادیه ها و سندیکاها  در 
کشمکش  این  می شود.  محسوب  کشمکش 
دهقانان  مثل  که  نیست  معنی  این  به  لزوماً 
آلمانی قرن نوزدهم و هجدهم بر سر حقوق 
کشمکش  هر  شوند.  جنگ  یک  وارد  اولیه 
تضاد  بیانگر  که  سیاسی  اقتصادی،  نظری، 
به  باشد،  مدرن  دنیای  در  سرمایه  و  کار 
نیز  جامعه  این  طبقات  بین  کشمکش  نوعی 
تا سطح  کشمکشی  هر  لزوماً  و  بود  خواهد 

»جنگ« پیش نخواهد رفت.

مزد  بین  نزاع  و  طبقاتی  کشمکش  رسیدن 
نبرد  یک  سطح  به  سرمایه،  گسترش  و 
کند.  می  طلب  را  متنوعی  شرایط  طبقاتی، 

شد  مشاهده  عنوان  این  با  مطلبی  هم  اگر 
طبقات  بین  نبرد  از  منظور  آیا  که  دید  باید 
یا  می باشد  کشمکش  همان  از  ای  استعاره 
نه؟ لذا اگر آقای دکتر طبیبیان انتظار داشتند 
در جامعه  باید هر روز  از نظر چپ ها  که 
فانتزی  تصویر  یک  در  چکش  با  کارگران 
باید  ببرند،  به سمت صاحبان سرمایه حمله 
به سراغ تصویرهای انورخوجه و پل پوت 
است  تاریخ  طنز  این  بروند.  مارکسیسم  از 
که رویکرد ایشان در این زمینه مشابه عقب 
افتاده ترین نظریاتی است که حتی به سختی 
نظریات  چهارچوب  در  را  آن ها  می توان 

مارکسیستی دسته بندی کرد.

به  خود،  مقاله ی  ابتدایی  بخش  در  ایشان 
از  نیز  این  از  پیش  که  رندانه  گونه ای 
نشریه مهرنامه و نویسندگانش سراغ داریم، 
را  استثمار«  »منطق  مقاله ی  از  قولی  نقل 
قولی  نقل  به  اشاره  با  وی  می کند.  تحریف 
از مقاله ی مذکور می نویسد: »دکتر طبیبیان 
الزم است از رویکرد اقتصادی مارکسیستی 
استفاده  مارکس  ارزش  قانون  به  اتکا  با  و 
کند تا بتواند در مورد استثمار نظر دهد« و 
از این نقل قول تحریف شده به این نتیجه ی 
مارکسیستی،  رویکرد  که  می رسد  نادرست 
در  می باشد.  ایشان  منتقد  برنده ی  برگ  تنها 
صورتی که بیان اصلی مقاله این گونه است: 
سوی  از  جمالت  این  بیان  که  جا  آن  »از 
مارکس  نظریات  از  انتفاد  منظور  به  ایشان 
اقتصاد  رویکرد  از  است  الزم  می باشد، 
سیاسی مارکسیستی و با اتکا به قانون ارزش 
آن سنجیده شود«. همچنان  اعتبار  مارکس، 
که مشاهده می شود ایشان با تغییر جهت دار 
و زیرکانه ای »ال اله« را می گوید اما »اال 

هللا« را حذف می کند!

که  می کنند  استدالل  دکتر  آقای  ادامه،  در 
معتقدند رشد  مارکس،  تبع  به  مارکسیست ها 
را  سرمایه داری  اقتصاد  بحران،  و  بیکاری 
به سقوط خواهد کشاند. در صورتی که این 
دکتر  آقای  جناب  است.  اشتباهی  عمیقاً  فهم 
دانشگاه  در  خود  سخنرانی  در  غنی نژاد 
عالمه طباطبایی پیرامون جنبش تسخیر وال 
استریت نیز، چنین اشتباهی را مرتکب شدند 
و به همین دلیل مارکس و مارکسیست ها را 
که عامل سقوط  حالی  در  جبرگرا خواندند. 
نزد  در  اجتماعی  اقتصادی،  ساختار  یک 
قوای  توازن  تغییر  مارکسیست ها،  اغلب 
طبقاتی به لحاظ سیاسی است و نه فقط بحران 
این  از  مسائلی  و  بیکاری  و  سرمایه داری 
دست که تنها یک زمینه ی عینی اولیه است.

مثالی که در این زمینه می توان از آن بهره 
لباس  پوشیدن  و  سرد  هوای  ماجرای  برد، 
می  پیدا  تمایل  سرد  هوای  در  شما  است. 
لباس گرم  کنید که برای محافظت از خود، 

بپوشید. یعنی هوای سرد پایه ی مادی حرکت 
شما برای پوشیدن لباس گرم را آماده می کند. 
این لباس می تواند کت، اورکت، سویشرت یا 
هر چیز دیگری باشد. ولی شرایط سیاسی و 
آن  انسان مختار است  نیز مهم است.  ذهنی 
پروژه ی  از  عظیمی  بخش  نپوشد.  را  لباس 
و  نئومارکسیسم  عنوان  تحت  که  فکری ای 
لوکاچ  فکری  جریان  و  فرانکفورت  مکتب 
بال  و  پر  غرب  در  دیگران  و  گرامشی  و 
دلیل  به  که  بود  امر  همین  توضیح  گرفت، 
و  ساختار  این  در  مدرن  انسان  شیئ  وارگی 
شرایط هژمونی ایدئولوژیک مدافع این نظام 
و شرایط تقسیمات سیاسی و فرهنگی و …، 
چرا فرایند پوشیدن لباس رخ نمی دهد. لباس 
می تواند هر چیزی باشد. آلترناتیو به معنای 
مطلق اش، معین نیست و این آلترناتیو را باید 
خشت به خشت ساخت. ممکن است نزدیک 
پساتوسعه گرایانه  و  پساکینزی  نظریات  به 
باشد. ممکن است جایگزین این سیستم، یک 
نظرات  طبق  بر  بازار  سوسیالیسم  ساختار 
النگه«  »اسکار  یا  شویکارت«  »دیوید 
برنامه ریزی  مدل های  است  ممکن  باشد. 
»روبین  امثال  متمرکز  غیر  دموکراتیک 
آلبرت« باشد )این ها فقط  هانل« و »مایکل 
اند  مدل هایی  و  اندیشه ها  کلیه ی  از  بخشی 
که  تبلیغاتی ای  توپخانه ی  قال  و  قیل  در  که 
عنوان  به  را  دولت  مرکزی  برنامه ریزی 
یگانه نتیجه ی اندیشه ی چپ معرفی می کند، 
گم شده اند(. مسئله در مرحله ی اول بر سر 
بدیل نیست؛ بلکه بر سر نقد وضعیت موجود 

و تحلیل دقیق تر آن است.

آقای طبیبیان می فرمایند که نظام سرمایه داری 
با رشد دستمزدها روبرو بوده است و ساقط 
سرمایه  انباشت  است.  درست  است.  نشده 
که  می کند  کمک  نظام  این  به  تکنولوژی  و 
هم  کس  هیچ  کند.  ایجاد  را  عظیمی  ثروت 
سرمایه داری  روابط  که  نیست  این  منکر 
رعیتی  ارباب  و  فئودالی  روابط  از  بهتر 
و  آسیایی  تولید  نظام های  یا  و  برده داری  یا 
و  اقتصادی  استبداد سنتی شرقی و سازمان 
را  پدیده ی ای  هر  اما  است.  سنتی  اجتماعی 
خودش  زمانی  ظرف  همان  اساس  بر  باید 
بر کره جنوبی  نمی توان  بررسی کرد. مثال 
فاقد  پنجاه،  دهه ی  در  چرا  که  گرفت  خرده 
حتی یک رایانه در کشورش بوده است؛ چرا 
که در آن زمان در اساس، کامپیوتر به معنای 

امروزی اش اختراع نشده بود.

رشد دستمزدها در کشورهای صنعتی غربی 
اول  باشد.  داشته  عمده  دلیل  دو  می تواند 
فقدان  شرایط  در  که  سرمایه  وسیع  انباشت 
پایین  نهادهای  یافته ی  سازمان  مبارزات 
اتفاقاً  و  داد  رخ  اتحادیه ها  و  جامعه  دستی 
نابرابری های به وجود آمده به واسطه ی این 
انباشت وسیع بود که احزاب و اتحادیه ها و 
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نهادهای مدافع محیط زیست و حقوق زنان و 
سندیکاهای کارگری را که بعضاً مورد انتقاد 
سایر  )و  آورد  وجود  به  هستند  نولیبرال ها 
نهادهای مدنی ای که در حقیقت، این ها عامل 
اولیه  دیوانه ی  سرمایه داری  شدن  عاقل تر 

بودند، از آثار همان دوران هستند(.

و  اولیه  شده ی  انباشت  ثروت  هر روی،  به 
و  ارتباطی و صنعتی  زیرساخت های عظیم 
رشد اقتصادی جهش وار در غرب، امکان 
ممکن  نیز  را  باال  دستمزدهای  پرداخت 
می ساخت. دلیل دوم، پدیده ای است که قبل از 
»پل باران« و »پل سوئیزی« )که از قضا 
ایشان نیز در مقاله ی خود به آن ها اشاره کرده 
اند(، کسانی چون روزا لوکزامبورگ، لنین و 
هلفردینگ به آن اشاره کرده بودند. نظریه ی 
شدن  امپریالیستی  و  انحصاری  مرحله ی 
می دهد  توضیح  را  مسئله  این  سرمایه داری 
که به دلیل همین مبارزات ضد سرمایه داری 
و پیکار نیروهای چپ و  پیشروی طبقه ی 
کارگر، سرمایه داری مرکز برای حفظ نرخ 
سود خود، اقدام به »صدور سرمایه« می کند. 
اقتصاد  مثل  کشورهایی  اقتصادی  توسعه ی 
های شرق آسیا همچون چین و ژاپن و کره 
جنوبی و کشورهایی مثل برزیل و ترکیه را 

از همین دریچه می توان تحلیل کرد.

برای سرمایه گذاران و شرکت های چند ملیتی 
که  ندارد  اقتصادی ای وجود  توجیه  تولیدی، 
کار  به  کشورهایی  در  را  خود  سرمایه ی 
ببرند که سطح دستمزدهای باال وجود دارد. 
تفاوت نرخ رشد اقتصادی ۲�۳ درصدی در 
کشورهای غربی با رشد اقتصادی باالی ۷�۸ 
درصد کشورهایی که به آن ها سرمایه صادر 
تحلیل  می توان  اساس  این  بر  را،  می شود 
واقعی  دستمزد  مقایسه ی  شک  بدون  کرد. 
قیمت های  سطح  به  اسمی  دستمزد  )نسبت 
عمومی همان جامعه( یک کارگر چینی و یا 
برزیلی، با دستمزد واقعی یک کارگر مشابه 
نسبت  گاهی  که   – فرانسوی  یا  و  انگلیسی 
آن ها به یک دهم نیز می رسد- بیانگر همین 
واقعیت است. اگر چنین طبقه ی کارگر غیر 
پدیده ی  شک  بدون  نداشت،  وجود  متشکلی 
جهانی  اقتصاد  انتظار  در  سود  نرخ  سقوط 
بغرنج  و  آگاهی طبقاتی  گسترش  قطعاً  بود. 
شدن رابطه ی میان هئیت حاکمه و مردم در 
آینده  در  خود  جنوبی،  و  شرقی  کشورهای 
از مصائب نظام سرمایه داری و طرفدارانش 

خواهد بود.

اقتصاددانان  فرض های  پیش  خالف  بر 
در  دستمزدها  نه  نئوکالسیک،  و  کالسیک 
بازار انعطاف دارند و نه طبق نظر »میلتون 
فریدمن« چیزی به نام بیکاری طبیعی وجود 
دارد که شرایط تعادل را به صورت خود به 
خود در بازار کار حاکم کند. بررسی دقیق 

کاال  بازار  با  کار،  بازار  که  می دهد  نشان 
تفاوت های جدی دارد. هر چند اقتصاددانان 
لیبرال دموکرات تفاوت چندانی بین بازارها 
و شرایط نهادی آن ها قائل نیستند؛ ولی به هر 
تعدیل  سیاست های  عارضه ی  اگر  صورت 
کننده ی کینزی بر اقتصاد سرمایه داری تحمیل 
نمی شد، امروز شرایط به گونه ای دیگر بود. 
هر چند آقای غنی نژاد انتقاد می کنند که همین 
دخالت ها عامل بحران است، اما باید یادآور 
در  دولت  دخالت  اگر  مثال  بطور  که  شد 
آمریکا و مخصوصاً کشوری چون انگلستان 
عامل  ایشان  که  )چیزی  مسکن  تولید  برای 
امروز  نبود،  می کنند(  معرفی  بحران  بروز 
از  ناشی  دیگری  اجتماعی  بحران های  با 

اعتراض بی خانمان ها روبرو بودیم.

ساختاری که در ذات خود دارای عدم توازن و 
تضاد است، نمی تواند تضادهایش را بپوشاند. 
رفع بحران اقتصادی در آن به ایجاد بحران 
اقتصادی  اجتماعی  بحران  رفع  و  اجتماعی 
ممکن است به تشدید بحران زیست محیطی 
یا  شود  استثمار  باید  طبیعت  یا  شود.  تبدیل 
یا  شوند  استثمار  خودمان  جامعه ی  افراد 
اینکه باید مثل کارگر چینی و جهان سومی، 
با دستمزدی که به قول کالسیک ها تنها برای 
زنده ماندن الزم است به حیات خویش ادامه 
به رکود تورمی  اقتصاد  این که اصالً  یا  داد 
کینزی  تعدیل گرایانه  سیاست های  از  ناشی 

دچار شود و چرخ تولید نگردد.

این واقعیتی است که به بیان آقای طبیبیان، 
مثل  مطالبی  کردن  هم  »سر  به   ربطی 
مگر  ندارد.  سازی«  جهانی  و  هژمونی 
هشت  قبال  در  که  چین-  باشیم  معتقد  اینکه 
ساعت کار، دستمزدی کمتر از هشت دالر 
به کارگرانش می پردازد- نظامی کمونیستی 
و  کاسه  همه ی  همیشه،  همچون  و  است 
کوزه ها را سر رقیب تاریخی و ایدئولوژیک 
خود بشکنیم! در صورتی که بر اساس نظر 
نولیبرال های  و  دموکرات ها  لیبرال  اغلب 
ایران و جهان، تولید انبوه فعلی چین، نتیجه ی 
حرکت در مسیر آزادتر کردن بازار کار و 

سرمایه می باشد.

تفاوت  علت  که  می کنیم  مشاهده  رو  این  از 
و  و چین  هند  مثل  تولیدات کشوری  ارزش 
در کشورهای  تولیدی  مشابه  کاالهای  قیمت 
دقیق  برابری  وجود  با  )حتی  غربی 
تکنولوژی و سرمایه ی به کار رفته در یک 
بین  فاحش  تفاوت  از  ناشی  مشابه(  صنعت 
دستمزدهاست که این امر، خود اثبات کننده ی 
نظریه ی ارزش کار مارکس و تجلی دستمزد 
بر قیمت کاالست که قرن نوزدهمی یا قرن 

دومی بودن آن تفاوتی ندارد.

ایشان متاسفانه با تکرار چند باره ی نظریه ی 

عرضه و تقاضا که ناظر بر قیمت کاال و نه 
اقتصاد  از رویکرد  تحلیل   است،  آن  ارزش 
سیاسی را به اقتصاد محض تقلیل می دهد. در 
صورتی که »تقاضا« و میزان آن در بازار 
نیست  بالذات  قائم  موجود  سرمایه داری، 
تبلیغات  قدرت،  چون  گوناگونی  عوامل  و 
تاثیر  آن  میزان  در  نیز  فرهنگی  روبنای  و 

گذارند.

هر  در  که  مسائلی  مهمترین  از  دیگر  یکی 
دو مقاله ی آقای طبیبیان مطرح و تکرار شده 
است، بی توجهی مارکس و مارکسیست ها به 
»تکنولوژی« می باشد. در مقاله ی اخیر نیز 
ایشان می نویسد: »تغییر در ترکیب سرمایه، 
به معنی تغییر در مقادیر نسبی سرمایه ثابت 
تکنولوژی  در  تغییر  نه  و  است  متغیر  و 
به  بنا  که  است  صورتی  در  این  تولید«. 
تکنولوژی  شامل  ثابت،  سرمایه   تعریف، 
نوعی  ایشان  بیان  و  بود  خواهد  نیز  تولید 

مغلطه در تحلیل می باشد.

دموکرات  لیبرال  اقتصاددانان  سویی،  از 
اقتصاددانان  با  ما یک وجه مشترک  وطنی 
غلط  تحلیل  آن  و  دارند  ایرانی  نهادگرای 
در  صنعتی  رشد  و  تکنولوژی  مقوله ی  از 
ارتباط با اقتصاد سیاسی است. اقتصاد دانان 
نهادگرا و از جمله آقای دکتر مومنی با تکیه 
دانایی  انقالب  غرب،  در  که  مسئله  این  بر 
با  داده،  رخ  صنعتی  چهارم  انقالب های  و 
بزرگ  اقتصادهای  صنعت زدایی  بر  تاکید 
معتقدند که مفهوم طبقه ی کارگر مثل گذشته 
دموکرات  لیبرال  اقتصاددانان  ندارد.  معنا 
از  به عنوان یکی  آقای طبیبیان  از جمله  و 
مدافعان بازار آزاد نیز، بر این مسئله تاکید 
کار  نیروی  امروز،  کار  که »نیروی  دارند 
زمان مارکس نیست که عمدتاً چکش به دست 
بودند. امروز عالوه بر کارگر ساختمانی و 
پزشک،  مهندس،  مانند  افرادی  کارگاهی، 
برنامه نویس کامپیوتر، مدیر، هنرمند، استاد 
نیروی  همه  و …  نگار  روزنامه  دانشگاه، 
کار تلقی می شوند«. اینکه ایشان از کجا به 
مارکس،  منظور  که  اند  درکی رسیده  چنین 
بوده است،  به دست”  فقط ”کارگران چکش 
اما  است.  مبهم  این مطلب  نگارندگان  برای 
نزدیک  بسیار  ایشان  تحلیل  که  آن جایی  از 
نظریه ی  طرفداران  جزمی ترین  تحلیل  به 
شگفت  بسی  جای  خود  می باشد،  مارکس 
است! در مورد مفهوم واقعی طبقه ی کارگر، 
نگارنده ی مطلب »منطق استثمار«، پیش از 
پرداخته  آن  به  مستقل   )۳( مقاله  ای  در  این 
است که نیازی به تکرار محتوای آن نیست.

آقای دکتر طبیبیان که اقتصاد خرد پیشرفته 
که  دارند  اطالع  حتما  نمودند،  می  تدریس 
نیروی  جایگزین  که  صنعتی  تجهیزات 
و  می شوند  مستهلک  خود  می شوند،  کار 
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سوخت  و  دارند  باال  نگهداری  هزینه ی 
توسعه ی همه  نیز در صورت  مصرفی شان 
طبیعتاً  و  تولید  فرایند  اتوماسیون  جانبه ی 
لذا  می رود.  باال  اقتصادی  بنگاه  هزینه های 
برای  جامعه،  اقتصادی  تولید  مکانیزاسیون 
صرفه جویی در پرداخت دستمزد و به کار 
گرفتن کارگر، تا یک سطح معینی می تواند 
تداوم یابد و قطعا پس از یک نقطه ی بهینه، 
این اتوماسیون در نظام سرمایه داری بازده 
نزولی خواهد داشت )در کنار آن، بحث رشد 
روزافزون هزینه های سوخت و مواد اولیه ی 
تجدید ناپذیر نیز مطرح است(. ضمن این که 
نیروی  به  پیچیده تر شود،  تکنولوژی  هرچه 
دستمزد  سطح  با  آن  تبع  به  و  ماهرتر  کار 

باالتر نیاز است.

انقالب  و  دانایی  انقالب  که  کسانی  از 
تعدیالت  برخی  ایجاد  باعث  را  اطالعات 
باید سوال  دانند،  بندی جوامع می  در قطب 
نظر  در  بدون  صنعت زدایی،  اگر  که  شود 
گرفتن تقسیم کار جهانی، در مقیاسی جهان 
که  غرب  در  فقط  نه  )و  می داد  رخ  شمول 
سطح دستمزدها تا این حد رشد کرده( در آن 

صورت اوضاع از چه قرار بود؟

لیبرال  صاحب نطران  ادعای  خالف  بر 
نیفتاده  خاصی  اتفاق  نهادگرا،  و  دموکرات 
مارکس  زمان  در  تکنولوژی  گسترش  و 
است  بوده  شتابان  خود  زمان  نسبت  به  نیز 
فناوری ها  رشد  اقتصادی،  تحلیل  این  در  و 
جایگاه اساسی ای ندارد. بلکه مسئله ی اصلی 
بر سر شرایط توازن بین نرخ سود و نرخ 
این  در  و  است  اقتصاد  در  حقیقی  دستمزد 
است  حاشیه ای  عاملی  تنها  تکنولوژی  بین، 
را  نسبی  اضافی  ارزش  می تواند  تنها  که 
از  کارگر  طبقه ی  )اگر  سرمایه دار  نفع  به 
افزایش  نکند(  دخالت گری  نهادهایش  طریق 
دهد. قطعاً با ارائه ی نمونه  ی »استیو جابز« 
به  او  به  دنیا  مردم  از  برخی  عالقه ی  و 
عظیم  سازمان  نمی توان  نابغه،  یک  عنوان 
سرمایه داری  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
از  و  کرد  توجیه  و  داد  توضیح  را  متأخر 
شرایط کارگرانی که محصوالت شرکت او 
و  بسته بندی  و  مونتاژ  در سراسر جهان  را 

توزیع می کنند، چیزی نگفت.

نیست.  کار  انواع  اختالف  سر  بر  مسئله 
رشته های  انواع  پیوستگی  سر  بر  مسئله 
امید  نمی توان  است.  کار  انواع  با  صنعت 
و  صنعت  یک  کردن  ماشینیزه  که  داشت 
صنعت،  یک  که  شود  باعث  اتوماسیون، 
بدهد.  از دست  نیروی کار  به  نیاز خود را 
ضمن این که همه ی سرمایه داران جهان بیل 
داران  سرمایه  نیستند.  جابز  استیو  و  گیتس 
عرب و صاحبان کارتل های نفتی در سراسر 
داران  جهان و رابرت مرداک ها و سرمایه 

دیک  مثل  شخصی  مثالً  و  شرقی  مافیایی 
می رسد  نظر  به  بعید  بوش،  و جورج  چنی 
که بتوان لفظ نابغه را برایشان استفاده کرد! 
تمام  آیا  که  دارد  وجود  سوال  این  درضمن 
در  رفته  کار  به  های  فناوری  و  ابتکارات 
ناشی  مایکروسافت،  یا  اپل  تولیدات شرکت 
یا  گیتس  بیل  شخص  مدیریت  و  ابتکار  از 
باالی  مطلقی  عقل  یعنی  است؟  جابز  استیو 
سر نشسته است و باقی کارمندان و کارکنان 

و مزدبگیران …!

نولیبرال های  تصور  این  نمی رسد  نظر  به 
چندان  شرکت ها  این  کارکنان  برای  ایرانی 
خوشایند باشد. درست است که سرمایه داری 
را  انسانی  استعداد های  شکوفایی  امکان 
است.  آورده  فراهم  گذشته  از  بیش  حدی  تا 
تحلیل  از  ناشی  افراطی،  فرد گرایی  این  اما 

تقلیل گرایانه از جامعه است.

چنین رویکرد تقلیل گرایانه و غیرتاریخی ای 
افرایش  مسئله ی  ایشان  می شود  موجب 
بدون  و  مجرد  صورت  به  را  دستمزد 
کار  ساعات  و  بهره وری  میزان  به  توجه 
چگونگی  گرفتن  نظر  در  بدون  همچنین  و 
توزیع ثروت جامعه و کیفیت نابرابری تحلیل 
کنند. در مقاله ی »منطق استثمار« با ارائه ی 
نمودارهایی، توضیحات الزم در این زمینه 
داده شده بود که گویا ایشان صالح ندانسته اند 
اشاره ای به آن مطالب داشته باشند! رویکرد 
است  شده  موجب  نیز  ایشان  غیرتاریخی 
توسعه ی مناطق و کشورهای گوناگون جهان 
را به صورت منفک و مستقل از هم بررسی 
امین،   سمیر  تعبیر  به  که  در صورتی  کند. 
نیافتگی،  توسعه  توسعه ی  و  یافتگی  توسعه 
دو روی یک سکه و دارای ارتباط ارگانیک 

با یکدیگر می باشند.

آقای طبیبیان که از فروشگاه های زنجیره ای 
نظر  در  باید  می کنند،  تمجید  مارت«  »وال 
قمارخانه ی  در  شانس،  که  باشند  داشته 
به  چیز  همه  و  است  مهمی  چیز  بازار، 
مخصوصا  ندارد.  بستگی  مهارت  دایره ی 
»وال  نام  به  جایی  از  که  اقتصادهایی 
بازنده  دیدن  میشوند.  مند  بهره  استریت« 
نمی  را  آنها  همگی  که  بازار  نظام  گان 
مدیریت  قدرت  و  هوشی  فاقد ضریب  توان 
الزم  ایشان  همچنین  نیست.  بد  نیز،  دانست 
است اندکی از رویکرد تقلیل گرایانه  و مجرد 
نگر خویش فاصله گرفته و به تولیدکنندگان 
شرایط  و  شرکت ها  این  محصوالت  واقعی 
کشورهای  در  عمدتاً  که  آن ها،  زندگی 
تا  باشند  داشته  عنایتی  نیز  هستند  پیرامونی 
بیشتر متوجه سرچشمه ی ارزانِی کاالی این 

شرکت ها شوند.

بحث ما در اساس، کمتر به »افراد« سرمایه 

دار نظر دارد. نظریات ما، برخالف مکتب 
جدید  کالسیک های  و  نهاییون  یا  و  اتریش 
رفتارشناختی  نظرات  در  ریشه  سایرین،  و 
شد(  ثابت  آن ها  بودن  اعتبار  بی  بعداً  )که 
و  دید  وسعت  افزایش  سر  بر  بحث  ندارد. 
ساختاری  رویکرد  و  اجتماعی  نگاه  افق 
،که  مصداقی  و  فردی  بررسی های  است. 
عمومی صادر  حکم  آن  اساس  بر  نمی توان 
کرد، عاملی است که باعث می شود اندیشه ی 
طرفداران بازار آزاد با داروینیسم اجتماعی 
نشده  متولد  عاقل  بخورد. سرمایه داری  گره 
سر  بر  گوناگون  مقاومت های  بلکه  است؛ 
راه سرمایه داری بود که تا حدی او را سر 
عقل آورد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ 
وگرنه نتایج این نوع نگاه به انسان و جامعه، 

شاید جهان را به نابودی می کشاند.

سخن آخر …

هم آقای طبیبیان و هم آقای غنی نژاد و نیلی 
و در نهایت آقای قوچانی و همفکران شان، 
این  کردن  باز  دارند.  تاریخی  اشتباه  یک 
اشتباه، خود مقاله ای مفصل با ارائه ی اسناد 
ورزی  نظر  و  بحث  و  متعدد  فاکت های  و 
مختصر  صورت  به  اما  می طلبد.  طوالنی 
اشاره ای به این اشتباه تحلیلی می کنیم که با 
این مورد،  وجود تذکرات سایر دوستان در 
توضیح  دقیق  به طور  بحث هنوز  این  گویا 

داده نشده است.

خود،  دوستان  سایر  مانند  طبیبیان  آقای 
از رژیم  یادی  با  را  مقاله ی خود  دیگر  بار 
دیگران  و  مائو  استالین،  شمالی،  کره  های 
نیز  نویسندگان مهرنامه  پایان می دهد. سایر 
حکومت هایی  به  خود،  متعدد  مقاالت  در 
می دهند  »سوسیالیستی«  لقب  دست  این  از 
کره  ماهرویان،  هوشنگ  همه،  راس  در  و 
شمالی موروثی را »حکومت مارکسیستی« 

می نامد.

اقتصاددان  میزس«  فون  »لودویگ 
یکی  در  آزاد،  بازار  طرفدار  و  راست گرا 
یک  از سوسیالیسم،  خود  انتقادات  اولین  از 
مدل مشخص را پیش فرض قرار داد و آن 
مدل، برنامه ریزی مرکزی دولت در اقتصاد 
مورد  دولتی  اقتصاد  او  تعبیری،  به  بود. 
داد.  قرار  آزاد  بازار  مقابل  را  السال  نظر 
انقالب روسیه پیش  به دلیل شکستی که در 
آمد، شوروی بیش از پیش به سمت ساختار 
سرمایه داری دولتی حرکت کرد، یعنی همان 
روابط تولید کارمزدی در غالب رفتار یک 
دولت به مثابه یک بنگاه انحصاری بزرگ. 
تئوری های  با  لحاظی  هر  از  دولت ها  این 
آزادی  نقض  از  بودند.  تضاد  در  مارکسی 
عدم  تا  گرفته  اعدام  حکم  اجرای  و  بیان 
ایجاد  تا  تولید  شاخه های  بین  تعادل  رعایت 
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از  که  )چیزی  اقتصاد  در  بازاری  آنارشی 
داری  سرمایه  نظام  اقتصادی  های  شاخص 

است( و …

تمام این مظاهر جوامع خلقی-پوپولیستی، هیچ 
جایگاهی در آثار مارکس و مارکسیست های 
مستقل نداشته است. برنامه ریزی اقتصاد از 
چون  ارتدوکس هایی  آثار  در  حتی  مرکز، 
به  رسد  چه  نمی شود،  یافت  نیز  کائوتسکی 
مارکس که خود یکی از بزرگ ترین مخالفاِن 
معاصِر السال )به عنوان نظریه پرداز دولتی 
نخبگان  جانشینی  و  جامعه  و  اقتصاد  کردن 
می باشد.  کارگر(  طبقه ی  جای  به  حزبی 
اندیشه ی اقتصادی بوخارین، به عنوان فردی 
که تئوریسین اقتصادی استالین شمرده می شد، 
شوروی را به جایی کشاند که به دست شبه 
طبقه ی نوکیسه ی بوروکرات های دولتی و به 
پیروزی  از  پس  سال  چند  استالین،  رهبری 
»گاسپالن«  نام  به  آژانسی  اکتبر،  انقالب 
برنامه ریزی  مرکز  آژانس،  این  شد.  ایجاد 
سیاسی  مدل  و  شد  شوروی  اقتصادی 
اقتصادی استالین، پس از او در همه جا به 
عنوان مدل مارکسیستی و سوسیالیسم معرفی 
شد. شوراهای کارگری، فاقد اختیار و عمالً 
فورمالیته ای  نهادهای  به  و  شدند  استحاله 
کارگری،  کنترل  نامه های  آیین  شدند.  تبدیل 
و  حزبی  آیین نامه های  به  را  خود  جای 
دستوری و تمامیت خواهانه داد و رژیم، یک 
کمپانی بزرگ شد و رهبر حزب هم، رئیس 
کمپانی قلمداد گشت. این تراژدی ای بود که 
اکثر رژیم های خلقی-پوپولیستی جهان سوم 
از آن الهام گرفتند و بدون طبقه ی کارگر و 
طبقه  اساساً  که  کشورهایی  در  و  او  نام  به 

کارگر نداشتند، انقالب سوسیالیستی کردند !

با  جهان،  در  سرمایه داری  بدیل  نیروهای 
انجام بازنگری و نقد جدی چنین پیشینه ای، 
به هیچ عنوان از آن مدل ها و الگوها پیروی 
نمی کنند. امیدواریم گفتمان راست وطنی کمی 
پادشاهی  مقایسه ی  به جای  و  کند  پیدا  ارتقا 
روستایی کره شمالی- که تا حدی، دستاورد 
شمار  به  هم  کره  جنگ  در  متحده  ایاالت 
می رود- با اقتصاد سرمایه داری، حداقل تا 
سطح افرادی مثل هایک، که از غیر ممکن 
مورد  سوسیالیستی  جامعه ی  استقرار  بودن 
مارکسیست ها سخن گفت و مدعی شد  نظر 
که آلترناتیوی جز این وجود ندارد،  ارتقاء 
می دانست  خوب  حداقل  هایک  چون  یابند. 
و  می گویند  چه  مخالف اش  مارکسیست های 
و  کامبوج  و  کره شمالی  و  در چین  آن چه 
… می گذرد، نسبتی با نظریات آن ها ندارد.

سرتاسر  در  طبیبیان  محمد  که  جایی  آن  از 
آکادمیسینی  را  خود  دارد  سعی  مقاله اش 
مقاله ی  دهد،  جلوه  غیرسیاسی  و  بی طرف 
سعید«  »ادوارد  از  قولی  نقل  با  را  حاضر 

ذکر  و  روشنفکران«  »نشانه های  کتاب  در 
نکته ای به پایان می بریم:

»هر روشنفکری که حرفه اش ارائه و بیان 
ایدئولوژی های روشن  دیدگاه ها و  اندیشه ها، 
آرزومند  منطقی  به طور  است،  و مشخص 
عملی  بتواند  جامعه  در  را  آن ها  که  است 
کند. روشنفکری را که مدعی ست فقط برای 
خودش یا به خاطر آموزِش محض یا دانش 
باید باور  مجرد می نویسد، نه می توان و نه 
نویسنده ی  ژنه  ژان  که  همان طور  داشت. 
همان  ”از  است،  گفته  بیستم  قرن  بزرگ 
لحظه که مقاالتی را در جامعه منتشر کردید، 
اگر  بنابراین  شده اید”؛  سیاسی  زندگی  وارد 
و  ننویسید  مقاله  نباشید،  سیاسی  می خواهید 
سخنرانی نکنید«. از این رو چنان چه ایشان 
تمایل زیادی به ارائه ی تصویری بی طرف، 
دارند،  خود  ار  غیرسیاسی  و  غیرجهت دار 
را  دوستان خود  ”خرده گیری”  است  شایسته 
به  شدن  وارد  از  اساس  در  و  گرفته  جدی 

این گونه مباحث چالشی، دوری گزینند.

پی نوشت: 

http://kanoonmo-F ۱
/۱۲/۲۰۱۱/blogspot.com.dafean۱

estesmar.html

به  تمایل  یا  و  امکان  که  خوانندگانی   -۲
مقاله ی  ندارند،  مهرنامه  نشریه   خریداری 
را  شده«  تمام  طبقاتی  جنگ  جان،  »برادر 
نمایند:   مطالعه  کوخ  وبالگ  در  می توانند 

�blogfa.com/post.http://koukh۱
aspx.۱۰۵
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جامعه مدنی

هستی انکار شده 
پناهجو 

 در اندوه 
خودکشی محمد 

رهسپار

)در همبستگی با 
اعتصاب غذای جمعی 
از پناهجویان ایالت 

بایرن آملان(

ناهجویی شکافی است که حوزه های مختلف 
را  فرودستی  و  تبعیض  و  ستم  و  سرکوب 
یکجا در خود جمع می کند؛ جایی که شرایط 
ضد انسانی زیست فردی و حس مدام ناامنی 
امر »پشت  میان  تفاوت  تبعیض  تحقیر و  و 
سر« و »امر پیش رو« را زایل می کند و 
زیستن در لبه پرتگاه را به موقعیت و هراسی 
دائمی بدل می کند؛ موقعیت پناهجویی جایی 
است که الزامات زیست فردی به بی واسطه 
امر  و  کالن  مناسبات  با  ممکن  شکل  ترین 
جمعی پیوند می یابد: از کشوری رانده می 
شوی که شرایط کلی اش راه حیات فردی ات 
را بسته بود/است و به کشوری پناهنده می 
شوی که سرنوشت فردی تو را به »ضوابط 
که مضمون  سپارد  می  ای«  قانونی/حقوقی 
و چگونگی اجرای آن در محافل سیاسی و 
شگردهای دیپلماسی رقم می خورد )قانونی 
بر  زنده  انسان  کندن/دادن  جان  چه  اگر  که 
رسمیت و جدیت عبوس آن خدشه ای وارد 
فنون  یعنی  خودش  حربه  با  اما  کند،  نمی 
قانونی ای که به قیمت »مناسب« خریداری 
شده باشد می توان آن را تا کمر خم کرد(. 
…  شکافی که در موقعیت پناهجویی دهان 
گشوده است »پلی« است برای پیوند حوزه 
از هم  قدرت/ستم که عموما مجرا  از  هایی 
»فراری  دولت  اینکه  شوند:  می  انگاشته 
دهنده« )تعقیب کننده( و دولت »پناه دهنده« 
چندان  نه  سر  دو  دو،  هر  کننده(  )معلق 
صوری  تفاوت  که  هستند  طیف  یک  دور 
قابلیت  در  تفاوت  از  ناشی  کارکردهایشان 
های اقتصادی است که جایگاههای متفاوتی 

امین حصوری
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)واحد(  کار  تقسیم  در  را 
ساخته  آنها  نصیب  جهانی 
دولت  تنها  نه  مشخصا  است. 
دولت  و  بشری«  »ضد  های 
طور  به  دوست«  »بشر  های 
ارتباطات  ارگانیگ  و  پیوسته 
دارند،  تنگاتنگی  پیوندهای  و 
بلکه هر دو دسته در  سرکوب 
»ناجورها«  و  فرودستان 
تردیدی به خود راه نمی دهند.

که  است  برزخی  پناهجویی 
گفتمان  آور   تباهی  تناقضات 
حقوق بشر و مدعیان آن را به 
مال  بر  ای  دهنده  تکان  طرز 

می سازد؛ به خصوص در جایی که »امید« 
ویران می شود: گفتمان حقوق بشر در حوزه 
کمپ  نظیر  کارکردی  االذهانی  بین  سلطه 
جسمانی/ سلطه  حوزه  در  پناهجویی  های 
فیزیکی دارد، چرا که هر دو حقیقت را می 
پروبلماتیک  های  گی  بالقوه  از  تا  پوشانند 
شدن آن بکاهند: اولی با »قربانی محوری« 
)که به بهانه فوریت و تقدم موضوع »جان« 
مسبب  حقیقی  های  روند  نماید(  می  موجه 
وحشت و آواره گی و ستم را می پوشاند و 
از امر تماما سیاسی، سیاست زدایی می کند؛ 
دومی ننگی به نام پناهجو و در واقع ستم و 
تبعیضی که بر او می رود را در کمپ های 
از  ها(  جزامخانه  )همانند  دسترس  از  دور 
انظار اجتماع مخفی می دارد تا وجدان های 
بنیادهای  به  نسبت  تردیدی  به  احیانا  معذب 
موجود  واقعا  های  دموکراسی  بشردوستانه 
راه نبرند. در کمپ های پناهجویی، پناهجو/
پر  زندگی  یک  تحمیلی  تجربه  با  زندانی 
مشقت )توام با دلهره ی مدام و تحقیری خرد 
کننده( برای پذیرش »زندگی« آتی خود )در 
مقام پناهنده( و نقش قانع و سر به راهی که 
در صورت »پذیرفته شدن« در نظم موجود 
به  شود.  می  آماده  بگیرد  عهده  به  بایستی 
منظر  این  از  پناهجویی  های  کمپ  عبارتی 
اجباری  کار  اردوگاههای  شبیه  کارکردی 
عناصر  که  جایی  دارند؛  ها  دارالتادیب  و 
نامطلوب یا مشکوک و نیمه مطلوب را آنقدر 
به بند می کشند تا به مزایای اجتماع بیرونی 
و ضرورت انطباق با الزامات و هنجارهای 
مناسب/ قالب  به  و  کنند  اذعان  )درونا(  آن 
دوران  این  جه  هر  طبعا  آیند.  در  سازگار 
»بازتادیب« پناهجویی سخت تر و طوالنی 
تر و با دلهره بیشتر همراه باشد، نتیجه کار 
بهتر و تضمین شده تر خواهد بود. مشخصا 
پناهجوی سیاسی درست به گناه کنش سیاسی 
در  آنقدر  باید  ماقبل  سرزمین  در  ماضی 
دادگاههای اعتراف گیری/جرم شناسی انکار 
در  ها  دغدغه  آن  همه  تا  مکافات( شود  )و 

زمینه الزم  و  گردند  ذوب  ماندن  ضرورت 
خیل  به  ای  تازه  عضو  شدن  اضافه  برای 

نیروی کار ارزان »خارجی« مهیا شود.

  کمپ های پناهجویی در عین حال بیرونی 
در  مدرن  »امپراطوری«  مرزهای  ترین 
می  محسوب  نیز  »بربرها«  هجوم  مقابل 
چنین  تاریخی  های  نمونه  همانند  و  شوند 
دروازه هایی، کارکردهای محافظتی خطیری 
به عهده دارند تا اصالت نژاد/فرهنگ مسلط 
پناهجو  نبیند:  گزندی  ها  ناخالصی  ورود  با 
کسی است که از دروازه گذشته است و باید 
درس عبرت شود. بنابراین شرایط حاکم بر 
کمپ باید تا جای ممکن چنان حاد و بیرحم 
باشد)۱( که بازتاب حساب شده آن به دنیای 
از  بربرهای »سودا زده« را  بیرون، سایر 
در  که  جهنمی  از  یافتن  خالصی  صرافت 
آن می زیند بازدارد. در این میان باید سال 
های برزخی تعلیق را طوالنی کرد و  منظما 
برخی پناهجویان را به کشورهای »مبداء« 
بازگرداند تا شمشیر دموکلس »دیپورت« بر 
باقی  مهابت  پر  همچنان  سایرین  سر  فراز 
بماند )همانند تهدید به اعدام در بازجویی های 
دستگاه امنیتی ایران یا اعدام های ساختگی 
زندانی(.  در  مقاومت  کردن  خرد  برای 
مورد امپراطوری اتحادیه اروپا پناهجوهای 
دروازه  از  ملموسی  درک  افغانی  و  ایرانی 
های »دژبانی« مخوف مستقر در شهرهای 
احتماال تحت  قرارگاههایی که  دارند.  ترکیه 
تا  پیشگیرانه«،  دفاع/تهاجم  »دکترین  تاثیر 

دل مرزهای »غیرخودی« پیش آمده اند.

هستی  نیز  )و  پناهجو  واقعیت  نظر  این  از 
به  رسیدن  از  پیش  که  آنهایی  رفته  باد  بر 
امواج  اسیر  پناهجویی،  رسمی  موقعیت 
دریاها می شوند( افشاء کننده ماهیت ننگین 
همه  رغم  به  که  است  ای  جهانی  مناسبات 
بر  اساسا  ای،  رسانه  های  آمیزی  رنگ 
کلی  طور  )به  سازی  مرز  و  مرزبندی 
»دیگری« سازی( و حراست بی قید و شرط 
آبادانی و  از مرزها استوارند؛ مناسباتی که 

رفاه و آزادی »نسبی« بخشی 
از مردم جهان را »تنها« از 
داشتن  نگه  سلطه  زیر  طریق 
تامین  جهان  مردن  اکثریت 
مدام  باید  ناچار  به  کند،  می 
نگران مرزها و تنطیم توازن 
های  حوزه  میان  جمعیتی 
برساخته نظم »مسلط« باشد. 
در واقع موقعیت پناهجویی و 
به ویژه پناهجویانی که از سر 
استیصال یا به اعتراض جان 
خود را می نهند )یا آنهایی که 
یا  و  کنند  می  غذا  اعتصاب 
دوزند(  می  را  هایشان  دهان 
حال  عین  در  و  صراحت  به 
به طور نمادین نشان می دهد که بر خالف 
»دهکده  نظیر  مفاهیمی  که  سوءتفاهماتی 
جهان  در  کنند،  می  القاء/تحمیل  جهانی« 
امروزی »تنها« معدودی »چیزها« جهانی 
شده اند: از میان پدیده هایی که امروزه بی 
کاال  »آزاد«  گردش  یکی  اند  جهانی  تردید 
و سرمایه است و دیگری گردش اطالعات 
که  استریم،  مین  های  رسانه  سیطره  تحت 
خود عمدتا گسترش جهانشمول ارزش های 
می  تضمین  را  نخست  دسته  به  معطوف 

کنند)۲(.

گزاره  همین  حد  در  حتی  اوصاف  این   با 
بسیاری  رغم  به  )و  شتابزده  و  ناقص  های 
از جنبه های ناگفته موضوع( نیز می توان 
نتیجه گرفت که موقعیت پناهجویی یکی از 
های  شکاف  ترین  ساز  عریان  و  حادترین 
دوران ماست و از همین رو از سیاسی ترین 
های چنین  بالقوه گی  نیز هست. درک  آنها 
و  انگیزه  پناهجویان  به  تواند  می  موقعیتی 
توان باالیی برای همبستگی و راهجویی های 
در  بهبود  تنها  نه  که  امری  ببخشد.  جمعی 
وضعیت ضد انسانی آنها وابسته به آن است 
بلکه می تواند در ارتقای کیفی مبارزات ضد 
سلطه امروز نیز موثر باشد. اما سویه دیگر 
ماجرا وابسته به کنش جمعی آنهایی است که 
طلسم  دایره  این  از  بیرون  تصادف«،  »به 

شده واقعند.پی نوشت: 
چهل  شعاع   – چندم  درجه  شهروندان  خراسانی/  اشکان    )۱

کیلومتری نکبت زده،منطقه پرواز آزاد!

۲( با اینکه در قاموس سرمایه، نیروی کار نوعی کاال محسوب می 
شود، اما گردش جهانی آن با محدودیت های فراوانی روبروست 
و  کاالهای مصرفی  جهانی  گردش  با  مقایسه  قابل  رو  هیج  به  و 
سرمایه نیست. برای مثال امروزه مهاجرت سرمایه های بزرگ 
رایج  و  تر  ساده  مراتب  به  ارزان  کار  نیروی  سکونت  محل  به 
تر از مهاجرت نیروی کار ارزان به خاستگاه جغرافیایی سرمایه 
به  اما وضع  کار متخصص  نیروی  های بزرگ است. در مورد 
گونه دیگری است: نیروی کار متخصص همچ ون چرخ دنده ای 
الزامات  تا  شود  می  متروپل  سرمایه  جذب  سرعت  به  ضروری 
فناورانه جرخه تولید و رشد فناورانه که الزمه حفظ برتری/تعیین 

کنندگی در حوزه تولید است برقرار بماند.
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فرهنگ و ادبیات

بس کن ای آفتاب!

برزین آذرمهر
 
 

جنگل عزا گرفته بر این خاک سوگوار
 

از زرد زخم مزرعه آتش گرفته دشت،
بر دل نشانده تاول مهتاب زخمنا ک

آن آبی بلند
         آن باغ سرگذشت!

 
 بس کن ای آفتاب!

در زیر چشم تو
دیرنده سال هاست

کز هر کجای شب
خون می چکد به خاک!

 
خون گیاه باور

خون بلوغ عشق
خون برادرامن

یاران همنفس
این پر گرفته گان افتاده در قفس! 

 
بنگر که هر کنار

هرسوی این دیار
در شهر و کوه و جنگل

یکریز ،بی امان
جاریست خون عشق!

 
هرگوشه،هر کنام

خوخنوار کرکسان،
بردار می کنند                 

عقابان روزگار!
 

بنگر چگونه باز
در شهر بی بهار

در هر گذار و راه
فواره می کشد ز تن شهر قلب سرخ!

 
بس کن ای آفتاب!

بر گیر این نقاب!
سوزان  تر از همیشه

                        بیرون شو از حجاب!
 
 

اردیبهشت ماه 51
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گلسرخی ؛ گل 
سرخ همیشه جاوید

29 بهمن، سالروز اعدام 
گلسرخی و دانشیان

خسرو صادقی بروجنی

و  کشند  می  زمین  به  ای  ستاره  شب  ››هر 
ستاره هاست  غرق   ، غم زده  آسمان  این  باز 

)۱( ››..

درتاریخ هرسرزمینی ستارگانی می درخشد 
ابد که نوری  که خاموشی شان، نه خاموشی 
دوباره را نوید می دهد. نوری که در قلوب 
و اذهان مردم آن سرزمین تا سال های سال 
نیز  دارد.گلسرخی  جاودانگی  از  نشان  خود 
دارد.  تعلق  ماندگار  ستارگاِن  سلسله  این  به 
گِل سرخی که پرپرشدنش خود غنچه ای شد 

شکوفا درسینه پر مهر مردم.

مرحوم استاد سعید نفیسی در مقاله بزرگداشت 
شمال«  ››نسیم  گیالنی  اشرف الدین  سید 
است  نوشته  بزرگ  آن  درباره  سطوری 
نویسنده  و  شاعر  توصیفات  آن  مصداق  که 
همشهری نسیم، خسرو گلسرخی، است: »از 
با مردم زیست، در  آمد،  بیرون  میان مردم 
میان مردم فرو رفت و شاید هنوز در میان 
مردم باشد. این مرد نه وکیل شد، نه پولی به 
نه  نه ملک خرید،  نه خانه ساخت،  هم زد، 

مال کسی را با خود برد«.

نگار  روزنامه  شاعر،  گلسرخی«  »خسرو 
بهمن  از  روز  دومین  در  مردمی  منتقد  و 
در  آمد.  دنیا  به  ››رشت‹‹  شهر  در   ۱۳۲۲
یک  از  بیش  هنگامی که  به  و  کودکی  اوان 
سال و نیم نداشت ، سایه پدر را بر سر خویش 
بزرگ  پدر  دامان  در  ››خسرو‹‹  نیافت… 
دوستداری  و  درس عشق  با  خود،  روحانی 
مرگ  با  شد.  آشنا  مبارزه  الفبای  و  مردم 
پدر بزرگ که به سال ۱۳۴۱ اتفاق افتاد به 
از عشق  کوله باری  با  و  مادر  ناچار همراه 
به مردم و شور مبارزه، به تهران مهاجرت 
››امین  محله  در  آنان  کوچک  خانه  کرد. 
 حضور‹‹ کاشانه ایمان و تالش بود. روزها 
کار می کرد و در دل شب آموختن را پیشه 
می کرد. همین رویارویی با واقعیتهای عینی 
و تضادهای طبقاتی موجود در جامعه است 
اندیشه مبارزه را در وی می پروراند و  که 
درآثارش نیز بازتاب دارد: ››غرض، طرح 
خود  حلش،  برای  که  نیست  ذهنی  معادالت 
برتر  ای  مسئله  هیچ  وامی ماند،  نیز  طراح 

آن چه  درگیریم  آن  با  که  نیست  واقعیاتی  از 
در  فرهنگ  و  هنر  درباب  دیگران  که  را 
اند،  نگاشته  دردی  بی  سر  از  آزمایشگاه ها 
و  فرودها  ما  سپرد.  موزه ها  به  باید  می 
نباید  داریم،  را  خود  خاص  درگیری های 
یک  انگشتان  به  تعدادی  رضایی  دل  برای 
و  شدن  خواب نما  با  نمی توان  نوشت،  دست 
با چشم های بسته خود را درپشت نام این و 
آن پنهان کرد و با ››تاریکی‹‹ درافتاد. می 
گردش  به  را  وجدان  و  اندیشه  و  چشم  باید 
را  ضرورت  و  اندیشید  و  دید  درآورد، 
دریافت و نوشت. آنان که قلبی برای دوست 
داشتن و چشمی برای دیدن دارند خوب می 
است. عضله  نجات  نیازمند  که غریق  دانند 
به  قدرت،  نمایش  قصد  به  هرکول  گرفتن 
او  کار  نخستین   )۲( آید»  نمی  غریق  درد 
پس از پایان تحصیالت، اشتغال در روزنامه 
اطالعات بود و پس از آن در روزنامه های 
››آیندگان‹‹ و ››کیهان‹‹ به نگارش مقاالتی 

درباب مسایل ادبی و هنری پرداخت.

از   )۳( مقاله ای  ترجمه  با  گلسرخی  خسرو 
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لوسین گلدمن نخستین کسی بود که به عنوان 
مترجم این متفکر نو مارکسیست را به جامعه 

روشنفکری ایران معرفی کرد.

در سال ۱۳۴۸ با ››عاطفه گرگین‹‹ دوست 
هم قلم خویش ازدواج کرد، حاصل این پیوند 

فرزندی به نام ››دامون‹‹ بود.

منتقدی  نویسنده، شاعر و  خسرو گلسرخی، 
و  می داشت  پاس  را  قلم  حرمت  که  بود 
هیچ گاه آن را به دروغ و دغل نمی آلود. او 
در هیچ نوشته ای مردم را فراموش نمی کرد. 
نوشته های او، اعم از شعر و مقاله و تحقیق 
نشان می دهد که او به هنر جدای از مردم ، 
دلبستگی و عالقه ای نداشت و به همین دلیل 
در تمام آثارش سعی در افشای چهره دشمنان 
به دقت  ساواک  دستگاه  داشت….  را  مردم 
نوشته ها و سروده های او را زیرنظر داشت 
کردن  خاموش  برای  فرصتی  مترصد  و 
صدای او بود. خسرو شاعری  با شجاعت بی 
ترین و  اختناق، عمیق  آن شرایط  در  نظیر 
مردمی ترین شعرهای خویش را سرود. البته 
از حیث ساخت و  اولیه خسرو  اشعار  اکثر 
تکنیک شعری، دارای ضعف های چشم گیری 
هستند، اما به یقین همین سروده ها از حیث 
مردم،  به  سرشار  عشق  و  اندیشه  و  محتوا 
دوران  سروده های  ترین  شمار صادقانه  در 

خود بوده اند.

آنگاه که با دیدی جامعه شناختی به آثار او به 
ویژه اشعار سروده شده اش می پردازیم اولین 
مداوم  که خودنمایی می کند حضور  نکته ای 
در  شان  طلبانه  عدالت  آرمان های  و  مردم 
جدای  محتوایشان  که  آثاری  است.  آثار  این 
نیست.  اثر  خالق  باورهای  و  اعتقادات  از 
باورهایی چنان ارزشمند که »بودن« را می 
توان در پایشان نثار کرد. کاری که گلسرخی 
به خوبی از عهده اش برآمد و گِل سرخی شد 

جاودان…

سیاست  هنر،  ››سیاست  به رساله  نگاه  یک 
شعر‹‹ که از مهم ترین مقاالت وی می باشد و 
می توان از آن به عنوان وصیت نامه فرهنگی 
وی به اهل قلم تعبیر کرد، نشان می دهد که 
نیز  و  را  زخم  و  را  درد  عمق  چگونه  او 
درمان زخم را زیبا و دقیق یافته بود: ››در 
هنر، نخست باید علیه حقارت ها ،نومیدی ها، 
این  و  مسلکی ها  درویش  و  واخوردگی ها 
نیز بگذردها باشد. در ادبیات ما آینده نگری 
این  در  که  انسانی  برای  گویی  است،  مرده 
می شود  استثمار  برد،  می  رنج  جهان  سوی 
و مورد تجاوز قرار می گیرد آینده ای حتی 
متصور نیست و نباید تالش رهایی بخش او 

جان مایه ی نوشته ها شود.«

در همین رساله است که انتقاد خود را متوجه 

››دالالن هنر‹‹ می کند: ››این که از تحمیق 
فکر یک ملت تغذیه می کند ، با آن سوداگری 
به رایگان سود می  این ملت  نیروی  از  که 
برد و منافع او را غارت می کند، به مراتب 
که  زیرا  است،  وپلیدتر  هولناک تر  دشمنی 
ملتی را از آگاهی به شرایط تاریخی خویش 

و شناخت حق و حقوق خود باز می دارد‹‹

او درهر نقدی که بر مجموعه شعر یا داستان 
و یا هر اثر هنری دیگر می نگاشت، نخست 
چه  اثر  این  که  می زد  فریاد  را  سوال  این 
هیچ  به  که  چرا  دارد؟  مردم  برای  حاصلی 
مردم  از  جدای  فرهنگی  و  هنری  خالقیت 
اعتقادی نداشت و می اندیشید که یک منتقد 
و  هنر  به  نیز  و  خود  ملت  به  نخست  باید 
پدیده های دیگری که زاییده روابط اجتماعی 
آن ملت است و عناصر و عواملی که باعث 
دیگر  پدیده های  یا  و  هنری  آثار  این  خلق 

می شوند وابسته باشد.

رساله درخشان ››نوگرایی و حقیقت خاکی‹‹ 
معروف  نیز  نوگرایی‹‹  و  ››نیما  نام  به  که 
که  است  گلسرخی  آثار  دیگر  از  نیز  است 
کهنه  با  مبارزه  به  خود  ژرف نگر  ذهن  با 
پرستان مجیزگوی سنت برخاسته و نوگرایی 
را حاصل دیالکتیک و تضاد طبقا ت و در 
محرز  محروم  طبقه  حقوق  کسب  که  جهتی 
اندیشه  در  نوگرایی  داند.  می  می شود، 
سرمایه  دنیای  در  رایج  نوگرایی  گلسرخی 
داری که از بی لیاقتی و فربهی اندیشه ناشی 
بی  و  مرفه  اقلیتی  برای  و صرفا  شود  می 
درد معنا به خود می گیرد و همواره به فرم 
می اندیشد، نمی باشد بلکه آن نوگرایی است 
کسب  برای  محروم  طبقات  حرکت  با  که 
حقوق خویش، هم صدا است و با دگرگونی، 
علیه سنت ها و چارچوب فرسوده نظام حاکم 
پیش می تازد: ››در طبقه میرنده، نوگرایی 
همواره از فرم آغاز می شود، در فرم تکرار 
می گردد و در مرز دگرگونی های فرمایشی 

متوقف می ماند.‹‹ )۴(

طبقات  مداوم  حضور  و  نوگرایی  همین 
اوست  اندیشه  و  آثار  در  بالنده  و  محروم 
که  کرد  مبدل  به حماسه ای  را  او  که مرگ 
براهنی،  شاملو،  چون  نوگرایی  شاعران 
ابتهاج و کسرایی را واداشت که در سوگش 

سروده ها بسرایند.

نه  دادگاه  در  گلسرخی  خسرو  دفاعیات 
علیه  شکواییه ای  که  شخصی  دفاع  یک 
اختناق، سانسور و ستم طبقاتی حاکم در آن 
غرای  شلیک  هم چون  که  بود  ایران  دوران 
گلوله ای سکوت حاکم بر شبستان اختناق را 
سال ها  مردم  که  سکوتی  شکست  شکست. 
دیدند…  خود  انقالب  در  را  فرجامش  بعد 
او نیز هم چون دیگران که به جرمی مشابه 

دفاعیاتی  با  توانست  می  بودند  شده  محکوم 
شاهنشاه  به  تکریم  و  پوزش  از  سرشار  که 
که  هم چنان  اما  یابد  رهایی  مرگ  از  است 
در آثارش لحظه ای مردم ستمدیده و محروم 
را به فراموشی نسپرد. دفاعیاتش نیز تداوم 
ای  لحظه  که  نبود  بی جهت  و  بود  آثار  این 
در  احساسش  این گونه  اعدام  از صدور  پس 
بیان کرده  فرهاد  برادرش  به  را  قبال مردم 
بود: ››برادر، زندگی زیباست و من هم مثل 
و  مردم  درکنار  زندگی  دیگری  انسان  هر 
مردم  برای  اما  دارم.  دوست  را  خانواده ام 
مردن را بیش تر دوست دارم. ما می رویم تا 

راه مبارزه بماند…‹‹

نصیبش از عشق و تعهد به مردم گلوله هایی 
بود که در سپیده دمان ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ سینه 
)راوی  دانشیان  هللا  کرامت  هم رزمش  و  او 

سرود بهاران خجسته باد( را شکافت.

و شاملوی بزرگ چه زیبا سرود در سوگ 
آن فرزانه که:

آه، از که سخن می گویم؟

ما بی چرا زنده گانیم

آنان به چرا مرگ خود آگاهانند …

پانوشت:

دماوند  با  کسرایی،  سیاوش  زایندگی،   -۱
خاموش

خسرو  هنر،  سیاست  شعر  سیاست   -۲
گلسرخی

پذیر  امکان  وجدان  اندیشه  »اهمیت   -۳
ترجمه  گلدمن-  لوسین   – درارتباطات« 

خسروگلسرخی ـ چاپارـ زمستان ۵۰

۴- نوگرایی و حقیقت خاکی

منابع:

گلسرخی،  خسرو  من،  سرزمین  ای   -۱
انتشارات نگاه

نوشته های  دل،  و  دشنه  میان  دستی   -۲
پراکنده، موسسه فرهنگ کاوش

۳- خسته تر ازهمیشه، نشر آرویج
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از زبانِ   برگ…

باغ را گفتم: باغ!

باغ ای همهمه ی قصه ی گیسوی تو سبز

خنده  ات  خنده ی گلگون سحر

گرمی ات،گرمی آغوش ِ بهار،

غزل ات، زمزمه ی برگ و نسیم،

وهم وحشی بهاران ات 

                                 ابر !

خوشه ی تاک ِ بلند ت 

                  خورشید!

سیب سرخ ات

مهتاب!

باغ ای گریه طو النی و زرد 

ای  به جانت  همه بغض پاییز !

ریزش ِ  برگ و گل ات بارانی

هق هق ات در د ل شب توفانی

هستی من بی تو،

می دانی،

که دراین تیره شب ظلمانی

دیر گاهی ست

که بازیچه ی دست باد است.

بی تو در معبر باد و بو ران

در بهارانی تاراج شده؛

سوگوارم د یر یست.

از خزانی که  نشسته  ست به جان 

از زمستان غم آجین  زمان ،

اشکبارم دیریست.

ای جدا از من و دایم با من 

بی تو،

هر روز و شب من ماتم !

زین دریچه که به تنگی دل ِ تنگ من ا ست

سخنی با دل ِ محنت زده ام داشته باش!

مرهمی نه 

تو بر این زخم  گر ان

شبچراغی به رهم گیر در این بی راهی

که شبم   تاریک است،

ره  بی همسفر م

کوره رهی باریک است،

که نه مشتی و نه پشتی با من

یله در مهلکه هایی که خطر نزدیک است.

سالیان رفته  زچنگ

عمر کاهیده و

در باد  شکفته گل یا د

و به تاریکی شب 

می زند پرسش تلخی به جانم فریاد :

چه شد آن غرش توفنده چه شد؟

آن دم گرم ِ بهارنده چه شد؟

سختی فصل زمستا ن تا کی 

                                 تاب باید آورد 
؟

سرد ، چون کوه، نشستن بر جا ،

دل به یک معجزه بستن بی جا ،

کی بود چاره ی کار

کی کند پا ی ز زنجیر رها !

چشمه ای بود اگر جو شنده ،

غرشی  توفنده ،

ز چه افتا د ز شور

به کدامین حیلت باز در افتاد به بند؟

چاره گر بود اگر چالش و چاالکی ما

بختک َِلخت کن ِ این دوران

ز چه بگرفت چنین اش در چنگ؟

باغ ای گریه طوالنی و زرد

جاودانه پائیز!

ای تمام بدنت سوخته از زخم تبر

ای به دوش ات شبح قحطی و خشکسالی 
ها

سخن ازهمهمه ی مبهم ِ برگان تو نیست

سخن از ویرانی ست

سخن ازآفت و طاعون ِ سیه سالی هاست.

آفتابت اگر امروز ندارد رنگی،

شاخه هایت اگر از برگ تهی ست،

تن و جانت اگر از الله ی پر پر رنگین،

مرغکانت اگر از دار ستم حلق آویز،

باغبانی ت نمانده ست اگر

چاره جو و دلسوز،

همه اینها

آیا

حاصل کژ بینی

در تمیز راه از چاه نبود؟

یا فرو افتادن ،

به سیه دام ِ بتی از حیل آگاه نبود؟

به کجا داری رو

برزین آذرمهر

فرهنگ و ادبیات
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به بهاری که هنوزست به راه

یا فرومرده زمستانی سرد؟

پرده بردار دمی از این  راز!

سخن از سیر دگر کن آغاز!

باغ می دانم من

در هوای تو چنان رازی بود

که شبی حتی در کوچه باد

مرگ را بازی داد!

باغ می دانم من

که سخن های تو در لوحه ی صبح

آفتابی را خاکستر کرد!

و در این لحظه که می بندد

شب،

نقشه ی شبنم خون

در عالم

باز گو با همه شور

نه دراین گوشه ی تاریک و نمور

نه در آن سوی که بر پهنه ی شب

آسمان سفره ی خون گسترده ست

پای هر خرمن فقر

کاستخوان بدنی سوخته است

بی گمان می آید

دلگشا تر روزی

و زمان نطفه پر بار تری

در نهان گاه زمین می کارد

که زمان راهگشاست

گوش هوشی  اما می باید

تا پیامش دریافت!

ولی این دیو ضمیران به ظاهر مردم

که سوارند بر اسب گیتی

هر کجایند به ملکی سرور

غصی و غارتگر!

وزمانه سازان که ندارند به جز نیروی کار

                                              
توشه ای در انبان

 بی نوا و مضطر!

و از این خیل کثیر

ای دریغا که یکی زندانی

دگری زندانبان

به خطا بر هم و اما با هم

در به پاداشت کاخ دگری!…

باغ می دانم من

به ستوه آمده ای زین همه بیداد به جان ،

به ستوه آمده ای زین دوران ،

و از این کهنه طلسم باقی

هم از این خیل پراکنده و جادو شده ای که

مائیم،

چون درختان تو سر برده به هم

همچو برگان ِپراکنده ی تو از هم دور!

و در این لحظه که باید آراست

بال ها بهر هزاران پرواز

همه ی امیدم

باز بر نور ِ اهورایی توست

تا بتابی بر من

بخروشی در من

در من زاده ی رنج

بر من مانده به امید کمال

تا بر افروزم گرم

اخگری روشن و بخشنده ز خون دانش،

روشنایی بخشم

به یکی خلوت سرد

به یکی خرمن ِ هول

همچو آن زنده دل ِ دریائی

که در اندیشه ی صبحی روشن

دل به دریا داده،

ازدل ِ تندر و توفان زاده؛

پای دروازه ی روز

زیر آتشکده ی برج هنوز

دل به آتش زد و سوخت!
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بی رنج این سفر

در جامه ی جوانی خود ا یستاده ام،

                                     آ ماده ی 
سفر! 

در کام این خطر،

من شیر می شوم؛

آماده  و

         ! پذیره ی شمشیر می شوم

از خویشتن به در،

وز خشم شعله ور،

چون خیل مردمان به تنگ آمده ز ننگ

در می شوم به جنگِ  خدایان رنگ رنگ،

آنان که قاهرانه،

                به زنجیر  زور وزر

چون برده ام،

                             میانه ی میدان           

                                                             
فکنده اند ! 

رهپو وچاره گر

طاغی و خیره سر،

تن میزنم ز قدرت اینان و عاقبت،

بگرفته توشه ای که بود در خور سفر

پا در رکاب ِ توسن ِ شبگیر 

                                      !                           
می نهم

در جنگ با سپاه سیاهی

افتاده از نفس

بشکسته این قفس،

رهوار و          

           هوشیار،

چابک سوار ِ مرکب تقدیر 

                                                               
می شوم! 

بی رنج این سفر

مقهور ومحتضر،

می پرسم از خدای خرد -هر زمان   

                                                                                   
که ام؟                                                                             

 در دهر از چه ام؟    

هر بار باز می شنوم،

                       از درون خویش

بی رنج این سفر

زنهار!

 در ضمیر  زمان 

                         مو ش حفره ام!

بی رجن این سفر

برزین آذرمهر
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وارطان سخن نگفت!

احمد شاملو )21 آذر 1304 ـ 2 خرداد 
)1379

شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم

حتلیل از شین میم شین

دایره املعارف روشنگری
پیشکش به پدرم گاگیک که تکرار نازلی در پله ای دیگر بود! 

مرگ نازلی

• نازلی!

• بهارخنده زد و ارغوان شکفت

• در خانه ـ زیر پنجره ـ گل داد یاس پیر

• دست از گمان بدار!

• با مرگ نحس پنجه میفکن!

• بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار…

• نازلی سخن نگفت،

• سر افراز

• دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت

*****

• نازلی!

• سخن بگو!

• مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را

• در آشیان به بیضه نشسته ست!

• نازلی سخن نگفت

• چو خورشید

• از تیرگی بر آمد و در خون نشست و رفت

*****

• نازلی سخن نگفت

• نازلی ستاره بود:

• یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت

• نازلی سخن نگفت

• نازلی بنفشه بود:

• گل داد و

• مژده داد و زمستان شکست و رفت…

تالشی برای تحلیل شعر

مرگ نازلی

• این شعر مختصر و موجز از احساس و عشق و عاطفه لبریز 
است.

• در این شعر کوتاهـ  کوتاه تر ازعمر نازلی حتیـ  هومانیسمی زالل 
و رخشنده موج می زند، هومانیسمی نادر و کمیاب، هومانیسمی 

آلوده به اشک، آلوده به درد، آلوده به رنج.

• هومانیسمی از جنس خنجر براق و برنده که در روح فرو می 
رود و به فریادش وامی دارد.

• چگونه می توان به تحلیل چنین شعری نشست!

فرهنگ و ادبیات
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حکم اول

• نازلی!

• بهارخنده زد و ارغوان شکفت

• در خانه ـ زیر پنجره ـ گل داد یاس پیر

• دست از گمان بدار!

• با مرگ نحس پنجه میفکن!

• بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار…

نازلی  از  بازجوئی  حکم، صحنه  این  در   •
تصویر می شود.

قرار  شکنجه  و  زجر  زیر  جوان  مبارز   •
نام  و  مخفی حزب  چاپخانه  آدرس  تا  دارد، 
و نشان و چند و چون همرزمان خود را باال 

بیاورد.

• او باید برای رهائی از درد طاقت فرسا به 
تقسیم درد تن در دهد.

• او باید درد خود را با یارانش تقسیم کند، 
دردی که تنها سرمایه خصوصی او ست.

عنوان  تحت  شاهکارش  در  الفیت  ژان   •
»آنها که زنده اند«، از قول سربازان فاشیسم 
می گوید که »کمونیست ها همه چیز را با 

دیگران تقسیم می کنند.«

• این بدان معنی است که نفس تازه کردن و 
نجات از مرگ ـ تنها ـ به ازای زجر یاران 

میسر است.

• این بدان معنی است که از مرگ ـ تنها ـ 
به ازای تقسیم زجر با یاران خویش می توان 

نجات یافت.

• این اما ـ در عین حال ـ به معنی تخریب 
عزت انسانی خویش است.

بلحاظ  تا  بمیرد،  انسانی  بلحاظ  باید  نازلی   •
تفاله ای انسانواره زنده بماند.

کودتای ۲۸  از  پس  ـ  احتماال  ـ  این شعر   •
مرداد سروده شده است.

• در »فصل بد، آنگاه که غرور گدائی می 
کرد.«

• آنگاه که برای حفظ نظامی قرون وسطائی، 
و  رنسانس  هومانیسم،  گشتاورهای  تمام 
شریف  و  گردید  می  مار  و  تار  روشنگری 
ترین فرزندان خلق ـ بلحاظ جسمی و روحی 

ـ تخریب می شدند.

• نازلی نوجوان، یکی از آنها ست.

• ثریا در خاطراتش از جو وحشت و هراس 
در دربار حکایت ها دارد.

• حضرات هر آن از کابوس وقوع کودتائی 
از خواب می پرند و مثل بیدی به خود می 

لرزند.

• آنتی کمونیسم شمشیری دو لبه است.

• عوامفریبان که توده ها را از کمونیسم به 
هراس می افکنند، خود نیز به دام خود می 

افتند و به خود می لرزند.

• عوامفریبی ـ همیشه و همه جا ـ در عین 
حال، قرین ناگزیر خودفریبی است.

• کودتا با هیچ مقاومتی روبرو نشده است.

• طراح آمریکائی کودتا نیز از کمخرج و بی 
دردسر بودن کودتا حیرت می کند.

• اما همین آسانی انجام کودتا هراس دربار 
غیر  رژیم  هراس  و  کند  می  چندان  دو  را 
قانونی هرچه بیشتر باشد، کسب اطالعات از 
گردان های خلق به همان اندازه بیشتر کسب 

اهمیت می کند.

• نازلی یکی از بیشماران است که زجر می 
بیند، تا به سخن در آید.

• جنگ طبقاتی هزاران فرم دارد.

نیز یکی از  بازجو و مبارز  • دیالک تیک 
این فرم ها ست.

• مبارز اسیر در چنگال دستگاه دولتی، در 
نهایت تنهائی خویش به تعالی شگرفی دست 

می یابد.

• مبارز تنها و بی کس و بی پناه و بظاهر 
حقیر و خرد و خرابـ  بناگهانـ  تجسم دیالک 
تیک جزء و کل می شود، تجسم دیالک تیک 
تیک  دیالک  تجسم  شود،  می  همبود  و  فرد 

عضو و حزب می شود.

• جزء فقط تا زمانی که در داربست دیالک 
تیک جزء و کل قرار دارد، جزء است و تابع 
تقریبا هیچکاره در برابر قدر قدرتی  کل و 

بالمنارع کل.

• بازداشت مبارز و کشیدن او به بازجوئی 
همان و تعالی او از درجه نازل هیچکارگی 
به همه کارگی همان، تعالی او به درجه کل 

غول آسا همان.

درونی  ای  مبارزه  که  ست  جا  همین  در   •
و برونی ـ بطور همزمان و الینقطع ـ آغاز 

می شود:

• مبارز بی پناه و بی سالح ـ در آن واحد ـ 
در دو جبهه می جنگد، در دو جبهه به هم 

پیوسته و در هم رونده.

و  شتم  و  با ضرب  گر  از سوئی شکنجه   •
صدد  در  توهین  و  تحقیر  و  آزار  و  زجر 
شکستن صالبت جسمی و روحی نازلی است 
نام  به  نیرومندی  نیروی  دیگر  سوی  از  و 
»غریزه حفظ نفس« با او در گفت و گوی 

مدام است:

• حیات عالی ترین ثروت هرکسی است و 
باید به هر قیمتی حفظ شود.

• غریزه حفظ نفس به اشکال مختلف در کار 
است، تا نازلی را به شکست سکوت وادارد 

و زندگی اش را نجات دهد:

دادن ارغوان ها و  بهار است، فصل گل   •
یاس ها ست.

از  سیراب  های  کوچه  فصل  است،  بهار   •
پرنده ها و  آواز  عطر مستی بخش گل ها، 

سمفونی شبانه روزی حشرات.

زندگی،  فصل  مستی،  فصل  است،  بهار   •
لذت و سرخوشی است.

• چگونه می توان در چنین فصلی دست به 
انتحار زد!

• حتی شخص شخیص شکسپیر وارد شکنجه 
گاه شده است:

• بودن و یا نبودن، مسئله اصلی حیات همین 
است.

• بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار!

حکم دوم

• نازلی!

• سخن بگو!

• مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را

• در آشیان به بیضه نشسته ست!

تهدید دست می  به  که  بازجو ست  اکنون   •
زند.

• سکوت مکافاتی به نام مرگ دارد.

• شگفتا!

• جامعه و جهانی سرتاپا وارونه!

• جامعه و جهانی سرتاپا متضاد در درون 
و برون!
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• رژیمی که به زور توپ و تانک و تفنگ 
دهد  می  مدام  خاموشباش  و  سکوت  فرمان 
و از جامعه گورستان می سازد، اکنون در 
شکست سکوت نوشداروی خود را می یابد.

• در برون از شکنجه گاه فرمان سکوت از 
زبان  هزار  به  نامرئی  و  مرئی  بلندگوهای 
در طنین مدام است و در درون شکنجه گاه 
و  شالق  ضرب  به  سکوت  شکست  فرمان 

فحش و پرخاش.

• شاعر با چیره دستی خاصی تریاد »تز و 
آنتی تز و سنتز« هگل را به شکل تریاد مرغ 

و بیضه و جوجه بسط و تعمیم می دهد.

• احتماال شاملو در مکتب شهیدی به نام ژرژ 
پولیتسر، این تریاد را فراگرفته است.

)ستیز  سکوت  مرغ  نشستن  بیضه  روی   •
نام  به  سنتزی  تز(  آنتی  و  تز  تیکی  دیالک 

جوجه مرگ به دنبال خواهد داشت.

• نازلی بر سر دو راهی ایستاده است.

• آلترناتیو سومی در کار نیست:

• یا سکوت و مرگ

• و یا شکست سکوت و زندگی.

• نازلی چه می تواند کرد؟

• نازلی نوجوانی است از جنس انسان و نه 
از جنس خدایان اسطوره ای.

• اگر او سکوت را بشکند، قبل از همه، خود 
خویشتن خویش را خوار خواهد شمرد.

و  فرد  تیک  دیالک  ندارد  حق  پیشاهنگ   •
همبود را وارونه کند.

تعیین  نقش  دیالک تیک فرد و همبود  • در 
کننده از آن همبود است و پیشاهنگ باید به 

نفع همبود، از روی جنازه خویش بگذرد.

این حکم دیرآشنای هر همبود در هر جا   •
ست.

• صحت و سقم این حکم در حوصله و توان 
این تحلیل نیست.

• اما ایکاش درد فقط همین بود.

• انسان ـ به هر حال ـ می تواند برای حفظ 
دهد، می  تن در  تحمل هر خواری  به  نفس 

تواند به خودفریبی نایل آید.

• هیچکس بدهکار کسی نیست.

و  سود  جز  سودائی  نفر  ها  میلیون  وقتی   •

نوجوانی  باید  چرا  ندارند،  خویش  آسودگی 
خویش  جنازه  روی  از  آنها  خاطر  برای 

بگذرد؟

• اگر نازلی سکوت را بشکند، همبود او را 
بمثابه خائن به آرمان مولدین محکوم و طرد 

خواهد کرد.

• بی رحمی و قساوت همبود را باش!

• منطقشکنی کورکورانه همبود را باش!

• جبر بی سؤال و جواب و بی چون و چرای 
همبود است، این.

و  عقل  و  منطق  به  اعتنا  بی  ـ  باید  فرد   •
فراست ـ فدای همبود شود، اگر هدف حفظ 

همبود است.

استمرار  تا هستی همبود  بمیرد،  باید  فرد   •
یابد.

• فرد باید در همبود ادامه حیات دهد.

• اگر این جبر رعایت نمی شد، همبود بشری 
فرو می پاشید.

• اگر این جبر رعایت نمی شد، هر سیستم 
سیبرنتیکی محو و نابود می گردید.

های  سیستم  مثابه  )به  ها  درخت  حتی   •
باران  قحط  وقت  به  کویر  در  سیبرنتیکی( 
و آب، شاخه های خود را )اجزاء خود را( 
هستی  تا  اندازند،  می  و  کنند  می  خشک 

درخت را )هستی کل را( حفظ کنند.

• ولی این نیز هنوز تمامت درد نیست.

• اگر نازلی سکوت را بشکند، حتی بازجو 
به  واقعا  بار  این  و  شد  خواهد  متنفر  او  از 

تحقیر در او خواهد نگریست.

• بازجو هم معیارهای عام همبود را از آن 
خود کرده است.

• منطق جالد هم چیزی جز منطق جاری در 
جامعه طبقاتی نیست:

• حق با کسی است که می رزمد.

• به زانو در آمدن نازلی، به معنی پیروزی 
جالد است و به معنی شکست نازلی.

نازلی  شکست  معنی  به  سکوت  شکست   •
است.

برنده  را  تن  به  تن  پیکار  این  باید  نازلی   •
شود، اگر خواهان سرافرازی است.

• پل ها ـ همه ـ پشت سر او خراب شده اند.

نیست،  برگشتی متصور  راه  نازلی  برای   •
همه درها و پنجره ها به رویش بسته اند، به 

جز دروازه نحس مرگ.

تا در شعر و سرود و  بمیرد،  باید  نازلی   •
اشک و آه ابدیت یابد.

• لحظه مرگ نازلی، لحظه زایش دردناک 
قهرمان است.

• دیالک تیک حیات و ممات در هیچ کجای 
جهان، چنین به وضوح خودنمائی نمی کند.

حکم سوم

• نازلی سخن نگفت،

• سر افراز

• دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت!

• نازلی ایستاده می میرد و روح سلحشورش 
بی  و  پریشان  و  آشفته  شاعری  هیئت  در 
خویش از شکنجه گاه بدر می زند و گزارش 
نبرد تن به تن در شکنجه گاه را در کوچه و 

برزن به گوش مولدین می رساند:

• نازلی سخن نگفت!

• سرافراز، دندان خشم بر جگر خسته بست 
و رفت!

• موجزتر، فشرده تر و تغلیظ یافته تر از این 
نمی توان ماجرا را تبیین کرد.

• طرز تصویر ماجرا از سوی شاعر ستایش 
انگیز است.

• اینجا سخن از مرگ نازلی نیست.

• اینجا سخن از سماجت غولی کوچک است 
در برابر غول شکنجه و غول غریزه!

دو  بر  کوچک  غولی  غلبه  از  خبر  اینجا   •
غول هیوال ست.

• اینجا خبر از تولدی دیگر است.

ادامه  گاه و  قهرمانی در دل شکنجه  تولد   •
نبرد رهائی بخش در هیئت و فرمی دیگر.

• همه چیز این شعر بوی شکسپیر می دهد.

و  سرافراز  گاه،  شکنجه  از  شهید  روح   •
روحی  هیئت  در  و  زند  می  برون  مغرور 
هجوم  حاکم  سیستم  روح  به  ناپذیر  شکست 

می برد.

• نبرد ایدئولوژیکی به زره عاطفه و احساس 
و عشق مجهز می شود.
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همین  نازلی  حزب  ناپذیری  شکست  راز   •
جا ست.

از  که  نیست  ققنوس  از  سخن  اینجا   •
خاکسترش در هیئت جوجه ها برون آید.

شده  رها  سلحشور  روح  از  سخن  اینجا   •
از جسم است که ارواح مولدین را شیفته و 

تسخیر می کند.

• مرگ نازلی زندگی حزب و همبود او ست.

• انرژی الیزال نازلی اکنون از کانال پچ پچ 
نفوذ می  مرموز در روح تک تک مولدین 
کند و مادیت می یابد، به قهر مادی بدل می 

شود، به چیزی همتراز صخره و سنگ.

• ما اینجا نه با شعور نظری، بلکه با شعور 
عاطفی سر و کار داریم.

• حتی تمامی دالیل قوی و معنوی )سعدی( 
گوش  که  را  کسانی  تواند  نمی  دیگر  جهان 
هوش به گزارش شاعر سپرده اند، از ایده و 

ایدئال نازلی منصرف کند.

نسل  سرمایه،  های  ایدئولوگ  قول  به   •
تشکیل  واره  بتن  های  سوبژکت  از  طویلی 
می شود، انسان هائی از جنس بتون، صخره 
و سنگ، »کله شق، سمج، رودار، کله خر، 
حرف نفهم«، »اصالح ناپذیر«، آهنین، حتی 
در قامت گاگیک پیر، در معرض تمسخر و 

تحقیر و توهین جالدان بی همه چیز!

مکرر  تکرار  او  امثال  و  گاگیک  مرگ   •
مرگ نازلی است، برای زایشی دیگر، برای 
رهائی ارواح سلحشور دیگر از بند جسم و 

جاری شدن در جان مولدین.

• با روئین تنی حزب نازلی دیگر نمی توان 
کاری کرد.

• دلیل مرگ نازلی وارونه دلیل مرگ حالج 
است:

• حالج به دلیل شکست سکوت بر دار می 
شود و نازلی به دلیل سکوت.

حکم چهارم

• نازلی سخن نگفت

• چو خورشید

• از تیرگی بر آمد و در خون نشست و رفت

• شاعر ژولیده دردمند، پس از ابالغ پایان 
می  قهرمان  توصیف  به  تن،  به  تن  نبرد 

پردازد:

• نازلی بسان خورشیدی از تیرگی در آمد و 

در خون نشست و رفت.

• طلوع خورشید از قلب ظلمت و غروب غم 
انگیز زودرسش در طشت خون.

• نازلی مظهر روشنائی اهورائی است.

• نازلی مظهر زندگی و زیبائی است.

بسان  است،  الیزال  انرژی  منبع  نازلی   •
خورشید.

حکم پنجم

• نازلی سخن نگفت

• نازلی ستاره بود:

• یک دم در این ظالم درخشید و جست و 
رفت

• نازلی ستاره است.

• ستاره مظهر زیبائی است.

• ستاره مظهر امید است.

که  است  کمسوئی  کوچک  نور  ستاره   •
جرئت و جسارت ستیز با ظلمتی قیرگون و 

فراگیر دارد.

• نازلی بسان ستاره کوتاهزی است.

ستبر  سینه  بر  است  نوری  خنجر  نازلی   •
تیرگی.

• همین و بس.

حکم ششم

• نازلی سخن نگفت

• نازلی بنفشه بود:

• گل داد و

• مژده داد و زمستان شکست و رفت…

• چرا بنفشه؟

• آیا شاعر آگاهانه بنفشه را برگزیده است؟

• ماجرای اساطیری بنفشه از چه قرار است 
که شاعر را به گزینش بنفشه وامی دارد؟

»فراموشم  بنفشه  آلمانی  و  انگلیسی  نام   •
مکن« است.

در سر  را  پیامی  ابالغ  آیا شاعر سودای   •
دارد؟

نازلی  این است که مولدین  او  آیا منظور   •

خود را نباید فراموش کنند؟

تمام  در  که  است  گلی  اما  آفریقائی  بنفشه   •
طول سال گل می دهد.

نازلی  جوانی  ابدیت  شاعر،  منظور  آیا   •
است؟

• جوانمرگ ها هرگز پیر نمی شوند و در یاد 
توده ها همیشه جوان می مانند.

فرهنگ  در  اساطیری  اما  بنفشه  باره  در   •
آلمانی وجود دارد:

ها  گل  نامگذاری  به  روزی  گویا  خدا   •
مشغول بود.

• گل الغر کوچکی را ـ ظاهرا ـ خدا نمی 
بیند، تا برای او هم نامی تعیین کند.

»خدا!  زند:  می  داد  کوچک  الغر  گل   •
فراموشم مکن!«

• و خدا می گوید: »نام تو »فراموشم مکن« 
خواهد بود!«

توجه  با  شاعر  که  کنم  می  فکر  من  ولی   •
به اسطوره دیگری، بنفشه را برگزیده است.

• نازلی ارمنی است و بنفشه با مسیحکودک 
پیوند  در  مسیح  مذهب  در  مادر  مریم  و 

اساطیری قرا دارد:

دامن  به روایتی، مسیحکودک در  • روزی 
مریم مادر نشسته بود.

• گفت:

نیز  آینده  های  نسل  که  خواهد  می  »دلم   •
چشمان تو را ببینند.«

• آنگاه دست به چشمان مریم مادر می کشد 
حرکت  به  خاک  فراز  بر  را  دستش  بعد  و 

موجوار در می آورد.

فراموشم  نام  و  رویند  می  ها  بنفشه  آنگاه   •
مکن از همین رو ست.

• شاعر اما برای بنفشه رسالت دیگری تعیین 
می کند:

دهد،  می  بهار  مژده  دهد،  می  گل  بنفشه   •
زمستان می شکند و می رود.

مرگ نازلی در هر صورت نه پایان زندگی، 
بلکه آغاز رویش و حیات است.

پایان
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عریان چون زیبا

به یاد آر!

      که من و تو

             پنهان از دیدگانی در کار

                     که بادام های فرو ریخته را

                                 از بن سبزه های در هم

                                                جستجوگر بودند 

با ترد بو سه هایی مملو

                            عطر پیوند را

مسعود دلیجانی

فرهنگ و ادبیات
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                                     از دهان 
عشق نوشیدیم.

 

در آن صبحدم

         که سیالن حیات

                   گلبرگهای گلی سرخ فام را

                                         تکانه 
ای می داد

             ” تا بال زیستن بگشایند ”

 

و شمیم وحشی گلهای سرخ گون

                                موزون!

                                     چون 
نسیمی آرام

                                               که 
بر سطح بی نوسان برکه می لغزد

می آمد

       تا با گلبوسه هایی نرم

                         عطر نشاط را

                                      بر گونه 
های کار بنشاند

 

و تو در حال بویش گلی گمنام

                        با حیرتی مبهوت

                                   که مژگان را

                                        بر 
پلکهای گشوده می خشکاند

گفتی:

      – چه جوشش غریبی است

                             این رویش!

رویشی در خویش و بسط یابنده

               که چون چشمه ای جوشان

                              از درون خویش 
می جوشد

و دریغا

        که در هاله ای از ابهام

                    تا ابد ناگشوده خواهد ماند.

 

و من با دیده ای که می خندید

                 و با نگاهی که بر نگاهت

                                     به مهر می 
خندید

گفتم:

      – درون پیچیده ای دارد

                    چون رقص گیسوانت در 
باد

                                      با سرشت 
مواجی

                                                  
در هم شونده و باز شونده

 

و اگر چه نه آیینه وار

             لیک هیاهوی درونی خویش را 
می تابد.

 

هیاهویی به شور آمیخته

           که از خواهشی لعل گون

                           بر لبهای عشق

                                   بوسه ها می 
چیند

تا چون حلقهء پیوندی

             در زنجیره ای بی گسست

                             که تمامی تاریخ 
را می پوید

جاودانگی را در تداومی روینده

                              به بار بنشیند

 

تداومی روینده

                آری!

برخاسته از بنیانی پیچیده

                 که از گرمای اعجاز دستانی 
کاونده

                                             به 
سادگی می گراید

      ”و دمبدم از تیرگی ابهام می گریزد.”

 

و تو در سایه نگاهی مسرور

            نشسته بر دیدگانی ز ذوق پرورده

                                که از شاخسار 
طرب

                                            
زیبایی محض می چیند

گفتی:

       – درون پیچیده ای دارد

                    پیچان در مهی غلیظ

                               که دمبدم رقیق 
خواهد شد

لیک

      گرعاشقانه بنگری

                    عریان است

                          چون رقص گیسوان 
در باد!
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فرهنگ و ادبیات

الک پشت ها و خرگوش ها – به یاِد بنیان گذاراِن سازمان 
چریک های فدایی خلق

خدامراد فوالدی

1(  الک پشت
بوی خطر را که می شنود

سر را می برد به دروِن الِک همیشه
و خاموش می کند چراغ های احساس را و
گوش می سپارد به هیاهوِی جهاِن دیگران

و در تاریکی
فال می گیرد و

سروِد یاِد مستان می خواند
تا »بگذرد این روزگارِى تلخ تر از زهر«

همینکه آتش نشان ها
پاک کردند خیاِل خیابان ها را

از خاطراِت تلِخ چسبیده به دیوارهای روِز پیش
سر را می آورد بیرون

از الِک همراه
و می برد به دروِن الِک همسایه

و شریک می شود
در غِم درو دیواِر شکسته

و گوش می سپارد
به ناِی اندوِه این و آن

تا باِر دیگر که بادی بیاید و بیاورد باز

                                           بوی خطر را….
 

2(خرگوش
به بوی خطر عادت کرده است

و مسِت لوله ی تفنگ را می شناسد و
نشان می دهد به شامه ی تیِز همنوع

چراغش به تاریکی خو منی گیرد
و حواسش را جا منی گذارد

در خوابجامه ی شِب پیش
خطر که بیاید

راه را میانبر می زند
و می جهد به مسِت روشنایی های

                                           روبه رو
از پرچین های عبور ممنوع می گذرد و

جاِن چاالکش را
ـ پیچیده در زرورِق نام اش ـ

پیش کش می کند
به نسل های آینده.
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سروِد مردی که خودش را ُکشت

سروِد مردی که خودش را ُکشت

خودکشِی مصطفی علیزاده درکارخانه ی مزدا

از کودکی هم بازِی خاکروبه ها

تنها!

با رویاهایی که پشِت لنگِ کفشهای خوابانده، پنهانند!

به الِی انگشت ها، خاِک سیاه

چرک̊ چرِک لوله شده

گونه های تب دار و عرق ریز

دستاِن زبردست و به زیرافکنده مانده

زیر انداِز ماشین ها ُو فرماِن کارفرما

استاد، پدر، کارخانه دار.

به زیر خزیده ایم،

از کجا؟!

به زیر مانده ایم،

چه کس افکندمان؟!

خوشا خودسوزی ها

انهداِم ماشین ها

خودُمردگی بر جدار به جداِر این زندان!

اما به حاِل که خوش آید، این جان فرسایی ها؟

بر تعویض کنندگاِن دستگاه های خراب

فروشندگاِن داالن به داالن

ردیف ردیف

گورهاِی همه گور

وارد بر حساِب مالکان

میلیون، میلیون!

فرهنگ و ادبیات

علی سالکی
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خوشا انهدام خواهی ها

سازندگِی وحدت بر رویای رهایی

خاکروبه ریزی برُمتعفِن نظاِم خونابه خواه،

که َجسته بر تماِم ارکان

حتی بر قله ی قاف نیز، خون ریخت

فقط چشم بگردان!

آی سفاح! آی سفاح!

الشعب ُیرید اسقاط النظام!

۹۰/۱۱/۱۵

پانویس

۱   عنوان شعر یکی از عنوان های اشعار احمد شاملو است، شاملو در آن شعر برای دریدِن ازخود بیگانگی اش و برای دیدِن درِد 
توده ها حسرت  نان را از خود می زداید، حسرت نانی که برای او، در صورت وجود الینحل، پا دادن به ابتذال و فساد سلطنت 
با عناوینی چون »نظامی  آدمهایی که همانا  تبعیض های موجود در جامعه. خوِن  بر  پهلوی را منجرمی شد و چشم فروبستن 
ها«،»پادشاهی که چهل تا پسر داشت« را در خود به زمین ریخت تا بازگوی طنین زنجیر بردگان باشد. مصطفی علیزاده خون 
خود را به زمین ریخت، به خاطر اخراج از کارخانه، به خاطِر حسرت نان. در خون او، حاکمان، تنها طنین نیازی را برایش باقی 
گذاشتند  چون زنده ماندن، چون حسرت گوشت، چون حسرت دیدن شعف کودکش، چون حسرت ذره ای احترام، اما چیزی که در 
بطن نیاز او به نان و زندگی انسانی اش بود، همان عصیانی است، همان نیروی انهدام گری است که از فقر او باید طنین پارگی 
زنجیرهایش را می ساخت، اما خودش را کشت، رفیقی داشت؟ اتحادیه چه؟ سندیکا؟ اینها را داشت و خودش را کشت؟ نبوِد نان، 
نبوِد اتحاد، نبود کرامت انسانی، ندیدن وحدت در همرنج هایی چون خودش بر علیه رنج رسانان، اینها بود که او را کشت، سرکوب 
او را کشت، دزدیدن حق اتحادیه و سندیکا از او و هم طبقه ای هایش، قاتل او شد. اما خون او طنین سرودی خواهد شد که تمام 

سفاحان، مستثمران و سرمایه داران را به مبارزه خواهد طلبید.

۲   مصطفی علیزاده، کارگر کارخانه مزدا زمانی که نامش را در لیست کارگران اخراجی دید، در نهایت ناگزیری خود برای 
بدست آوردن حداقل معاشش، به زندگی خود پایان داد.
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فرهنگ و ادبیات

پس از هفت سال

مطبوعات  اسناد   –  ۱۳ شماره  جمعه  کتاب 
ایران

مبارزه  برای  اگر  دارد  »نوشتن چه سودی 
با موانعی نباشد که نظام حاکم در برابر پیام 
دالورانٔه  پیام  این،  می دهد؟«  قرار  مخالفان 
ادواردو گالیانو است. آری، به راستی سودش 
اگر  هنری،  آفرینش  یا  نوشتن   – چیست؟ 
برای محکوم کردن بی انسانیتی نظام حاکم و 

زماِن ما نباشد معنایش چیست؟

هرچند درست است که هنر و ادبیات از راه 
ستایش لحظه های آسایش زندگی، زندگی را 
زیور می بخشد. و درست است که نقش هنر 
و ادبیات و شعر و موسیقی، لذت بردن هرچه 
بیش تر ما از زندگی، و ژرف تر و آهنگین تر 
و پر معناتر کردِن روابط، با یکدیگر است؛ 
دنیائی  انسان چه گونه می تواند ستایشگر  اما 
باشد که در آن، بیش تر انسان ها تنها از آن رو 
»می زیند« که لذایذ بیرحمانٔه حیات گروهی 
اندک را که به اصطالح »صاحبان امتیازات 
ویژه« اند تأمین کنند؟ انسان چه گونه می تواند 
کاِر  پیوسته در  با نظامی هماهنگ شود که 
مکیدِن خوِن رگ های باز است؟ – رگ های 
بلکه  نیست  التین  آمریکای  در  تنها  باز، 
یکسر از ویژگی هاِی تمامی جهان سوم است.

برای ما، در جهان سوم، زمان، زمان بحران 
زمان  شادمانی!  و  ستایش  زمان  نه  است 
اندیشٔه  و  تفکر  و  خویش  به واقعیت  نگرش 
عرفانی.  خیالبافی های  نه  است،  انتقادی 
زمان مبارزه است و در این مبارزه، ما نیاز 

ادواردو گالیانو*

به صدائی داریم که نظام ستمگر را رسوا و 
بی انسانّیتِی آن را محکوم کند و امید به آینده 
صدای  چنین  گالیانو  ادواردو  دهد.  به ما  را 
آمریکای  برای  تنها  نه  که  است  راستینی 
التین، بل برای سراسر جهان سوم و در واقع 

برای تمامی بشریت سخن می گوید.

*

۱

رگ های  نخست  چاپ  زمان  از  سال  هفت 
باِز آمریکای التین می گذرد. این کتاب برای 
به گفت وگو  مردم  با  که  بود  شده  نوشته  آن 
ناخبره  مردمی  ناخبره،  نویسنده ئی  بپردازد. 
پاره ئی  تا  بود  داده  قرار  خطاب  مورد  را 
که  تاریخی   – رسمی  تاریخ  که  را  حقایق 
تحریف  یا  داشته  پنهان   – نوشته اند  فاتحان 

کرده است فاش کند.

از  نه  واکنش ها  و  پاسخ ها  هیجان آمیزترین 
صفحات ادبی روزنامه ها، بل از متن زندگِی 
واقعی رخ نمود، آن هم به صورت رویدادهائی 
در کوچه و خیابان. به عنوان مثال، دختری 
که  دوستی  برای  را  کتاب  اتوبوسی  در  که 
به پا  بود می خواند، سرانجام  نشسته  پهلویش 
خیابان های  از  اتوبوس  که  حالی  در  خاسته 
بوگوتا می گذشت، قسمتی از آن را به صدای 
یا،  بود.  خوانده  مسافران  همٔه  برای  بلند 
سانتیاگو  از  کشتار  روزهای  طی  که  زنی 
الی  را  کتاب  می گریخت  شیلی(  )پایتخت 
قنداقٔه کودکش پنهان کرده بود. یا، دانشجوئی 

هفتٔه  یک  نداشت  را  کتاب  خرید  قدرت  که 
 Corrientes تمام در خیابان کوری ِین ِتس
– محلٔه کتابفروش های شهر بوئنوس آیرس - 
از این کتابفروشی به آن کتابفروشی رفته در 
هر کدام چند صفحه از کتاب را خوانده بود!

هم چنین بهترین تعریفی که از این کتاب شد 
این  نبود،  متخصص  نقدنویسان  طرف  از 
آن  کردند،  نظامی  دیکتاتورهای  را  تعریف 
هم از طریق ممنوع کردن کتاب! – به عنوان 
 - من  خود  کشور  در  باز  رگ های  مثال، 
نیست. همین  قابل چاپ و پخش   - اُروگوئه 
طور درشیلی. درآرژانتین هم مقامات دولتی 
را  آن  روزنامه ها  و  تلویزیون  و  رادیو  در 
محکوم  جوانان«  فساد  »وسیلٔه  به عنوان 

کرده اند.

بالس د اوته رو Blas de Otero ]شاعر 
معاصر برجستٔه اسپانیولی[ می گفت: »آن ها 
می نویسم  من  که  چیزهائی  نمی دهند  اجازه 
که  را  چیزهائی  فقط  من  چون  شود،  دیده 

می بینم می نویسم!«

که  به تمامی چیزهائی  توجه  با  من،  به عقیدٔه 
گفته شده و انجام گرفته است، اگر شادمانه 
که  نبوده  کتابی  باز  رگ های  که  شود  ادعا 
پژواکی نداشته باشد، نباید به قمپز در کردن 

تعبیرش کنند.

۲

این نکته که رگ های باز – اینکتاب راهنماِی 
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اقتصاد   – فاش سازی ها  و  دری ها  پرده 
سیاسی را به سبک سرگذشت عشقی یا قصٔه 
دزدهای دریائی مورد بحث قرار داده است 
این  باشد.  آمده  به نظر  کفرآمیز  سخت  باید 
کنم  اعتراف  باید  اّما  می دانم.  هم  خودم  را 
مطالعات  از  پاره ئی  خواندن  من،  برای  که 
جامعه شناسان،  بعضی  که  پرارزشی 
مورخان  و  اقتصاددانان  سیاست شناسان، 
دشوار  بس  کاری  می نویسند  رمز  به زبان 
است. زبان سربستٔه علمی، همیشه هم الزاماً 
در  حتی  نیست.  زیاد  دانش  و  عمق  بهای 
کردِن  برقرار  امر  ناتوانی  موارد  پاره ئی 
اعتالی  است،  ممکن  تمام  به سادگی  ارتباط 
من  به گمان  کند.  جلوه  روشنفکرانه  فضایل 
دلزدگی ناشی از این امر بیش تر نظام مستقر 
دانش،  که  می کند  تأکید  و  می کند  تّبرک  را 

امتیاز ویژٔه نخبگان است.

آثار  از  مشتی  گفت  می توان  گذرا  به طور 
معتقد  مردمی  برای  که  نیز  مبارز  ادبیات 
سرنوشتی  به چنین  معموالً  می شود،  نوشته 
جور  همین  که  زبانی  می آیند.  گرفتار 
با  را  آماده  و  حاضر  جمله های  سرسری 
و  مرسوم  موصوف های  و  صفت ها  همان 
همان شیؤه بیان آهنگین معمول برای همان 
قدر  هر  می کند،  تکرار  همیشگی  گوش های 
هم که فصاحت انقالبی داشته باشد به نظر من 
ادبیاِت  این نوع  سازشکارانه می نماید. شاید 
انقالب  از  اندازه  به همان  کم مایه  محدوِد 
به دور باشد که ادبیات هرزٔه جنسی از ادبیات 

عاشقانه.

۳

در  که  را  سؤال هائی  تا  می نویسد،  انسان 
سرش وزوز می کنند، این مگس های سمجی 
را که خواب از چشمش می ربایند، بیازماید 
و برای شان پاسخی پیدا کند و آن چه انسان 
جامعه  نیاز  با  به ترتیبی  اگر  می نویسد، 
می تواند  شود،  منطبق  پاسخ  فالن  به یافتن 
معنائی جمعی به دست آورد. من رگ های باز 
تجارب  و  اندیشه ها  که  نوشتم  آن  برای  را 
شاید  تا  کنم  منتشر  را  گوناگونم  شخصی 
خصوصیت واقع بینانٔه آن ها بتواند کم و بیش 
علی الدوام  که  را  سؤال  همه  آن  از  مشتی 
آزارمان داده است روشن کند: آیا آمریکای 
التین منطقه ئی از دنیاست که محکوم به تحمل 
و  که  از طرف  محکوم  است؟  فقر  و  خفت 
طبیعت؟  خطای  یا  خدا  خطای  دلیل؟  به چه 
پست؟  نژادهای  و  طاقت فرسا  هوای  و  آب 
تیره بختی  این  آیا  رسوم؟  و  آداب  و  مذهب 
ساخته  انسان  را  آن  که  نیست  تاریخ  منتّجٔه 
است؟ و بنابراین، آیا انسان نمی تواند آنها را 

دیگرگون کند؟

امری  همیشه  من،  به نظر  گذشته،  تجلیل 

مدام  راستی ها  دست  است.  بوده  ارتجاعی 
گذشته،  که  چون  برمی گزینند  را  گذشته 
دنیائی  می شمارد:  بهتر  و  برتر  را  مردگان 
ناآشفته و دوران هائی ناآشفته. قدرتمندان که 
امتیازات ویژٔه خود را از طریق ارث بردن 
گذشته  خیال انگیِز  دلتنگِی  می کنند  مشروع 
به تماشای  انسان هنگامی که  را می پرورند. 
موزه ئی می رود، به مطالعٔه تاریخ می پردازد. 
است  وسیله ئی  مومیائی ها  مجموعٔه  این  و 
برای سوء استفاده از اعتماد و اطمینان مردم. 
می گویند  دروغ  به ما  گذشته  دربارٔه  آن ها 
نیز دروغ  هم چنان که دربارٔه زمان حاضر 
می گویند: واقعیت را پنهان می کنند و ستم دیده 
را وامی دارند خاطره ئی را که ستمگر برای 
ناآشنا و هزار وصله و  او ساخته و چیزی 
بیهوده است از آن خود بداند، تا بدین سان او 
خود را کنار کشد و زندگی ئی را بپذیرد که 
از آِن او نیست، اّما انگار تنها زندگی ئی است 

که برای او ممکن است.

باز، چنین می نماید که گذشته،  در رگ های 
سوی  از  ما،  روزگاِر  زندٔه  خاطرٔه  به ساِن 
زمان حاضر فراخوانده شده است. این کتاب، 
کلیدهای  یافتن  برای  است  جست وجوئی 
زمان  رهگذر  آن  از  شاید  تا  گذشته،  تاریخ 
حاضر را )که آن نیز در حال ساختن تاریخ 
منطق  و  کرد،  بتوان  تبیین  و  تشریح  است( 
دگرگون  نخستین شرِط  که  است  حکم کرده 
کردِن واقعیت، شناختن آن است. در این جا، 
فهرست قهرمانانی که پنداری برای شرکت 
غریب  و  عجیب  البسٔه  رقص  مجلس  در 
پوشیده اند یا به هنگام مرِگ در عرصٔه کارزار 
جمله های شکوهمند و پرهیبت و باالبلند بر 
زبان می آورند در دسترس ما  قرار نمی گیرد، 
بلکه صدا و گذِر گام های گروه های عظیمی 
ما  امروزین  گام های  که  را وارسی می کنیم 
را پیشگوئی می کند. رگ های باز از واقعیت 
از  و  دیگر  کتاب هائی  از  اما  گرفته،  مایه 
ما  که،  است  برده  سود  نیز  بهتری  خودش 
بدانیم  تا  بدانیم چیستیم،  تا  کرده اند  یاری  را 
تا  کرده اند  یاری  را  ما  باشیم؛  می توانیم  چه 
بتوانیم  بهتر  آمده ایم و  از کجا  کنیم که  یقین 
واقعیت  آن  می رویم.  به کجا  که  بزنیم  حدس 
و آن کتاب ها نشان می دهند که توسعه نیافتن 
آمریکای التین نتیجٔه توسعه یافتن بیگانگان 
چون  فقیرند  التین  آمریکای  مردم  است: 
خاکی که بر آن گام می گذاریم غنی است و 
جاهائی را که طبیعت مزیت و نعمت بخشیده 
باشد تاریخ نفرین کرده است. در این دنیای 
ما، دنیای مراکز قدرتمند و حومه های قدرت 
زده و زیر سلطه، ثروتی نیست که به دست 
آوردن آن دست کم »مشکوک« نبوده باشد.

۴

چاِپ  نخستین  از  که  زمانی  مدت  این  در 

رگ های باز گذشته، تاریخ برای ما هم چنان 
معشوقی ستمکار بوده است.

چند  را  گرسنگی  و  ترس  حاکم،  نظام 
فقر  و  به تمرکز،  ثروت  است.  کرده  برابر 
اسناد  در  است.  داده  ادامه  شدن  به گسترده 
بین المللی  تخصصی  سازمان های  مدارک  و 
که زبان بی آالیش شان مناطق ستم زدٔه ما را 
»کشورهای در فرایند توسعه« و فقرزدگی 
نزولی  »توزیع  را  کارگر  طبقٔه  کینه توزانٔه 
چنین  را  ما  است  کرده  نام گذاری  درآمد« 

شناخته اند.

داده  ادامه  به کار خود  بین المللی  َعّصارخانٔه 
است: کشورها در خدمت کاالها، انسان ها در 

خدمت اشیاء.

صدور  شیوه های  آن ها  زمان،  گذشت  با 
بحران را تکامل می دهند. سرمایٔه انحصاری 
به ذرؤه تمرکز خود می رسد و تسلّط بین المللی 
سرمایه گذاری ها  و  اعتبارات  و  بازارها  بر 
تضادها  فزایندٔه  و  منظم  و  مرتب  انتقال 
این  بدون  حومه ها،  می کند:  امکان پذیر  را 
رخ  مهم  نابسامانی های  و  آشفتگی ها  که 
را  مراکز  کامکاری  و  رونق  بهای  دهد، 

می پردازند.

شاه  از  یکی  هنوز  بین المللی«  »بازار 
بازار،  این  در  است.  عملیات  این  کلیدهای 
را  خود  دیکتاتوری  چندملّیتی  شرکت های 
که  چنان  زیرا  )چندملّیتی،  می کنند  اعمال 
سویزی ]اقتصاددان مشهور آمریکائی[ توجیه 
اما  چند کشور عمل می کنند  در  است  کرده 
البته از نظر مالکّیت و کنترلی که دارند در 
واقع ملی هستند(. سازمان جهانِی نابرابری، 
با این واقعیت که امروزه برزیل - به عنوان 
به کشورهای  فولکس واگن  اتومبیل   – مثال 
دیگر آمریکای جنوبی و بازارهای دوردسِت 
آفریقا و خاورنزدیک صادر می کند، دگرگون 
نمی شود. درواقع، این، شرکِت فولکس واگن 
آلمانی است که دریافته است اگر محصولش 
را برای پاره ئی از بازارها، از واحد فرعی 
باصرفه تر  برایش  کند  صادر  خود  برزیلی 
است: هزینٔه پائیِن تولید و کارگِر ارزان از 

برزیل، و سودهای کالن از آِن آلمان.

در ضمن، هنگامی هم که بعِض اقالم مواد 
خام به طرزی معجزه آسا از نفرین قیمت های 
پیش  مخاطره ئی  هرگز  یابد  رهائی  پائین 
به این  از سال ۱۹۷۳  نفت  نمی آورد. وضع 
طرف چنین بوده است. مگر نفت دادوستدی 
بین المللی نیست؟ استاندارد اویل نیوجرسی، 
یا  داچ ِشل  رویال  دارد،  نام  اکنوناکسان  که 
ُگلف. – آیا این ها کشورهای عربی هستند یا 
از  بیش تر  آمریکائی التین؟ سهم  کشورهای 
آِن کیست؟ و بسیار فاش کننده بود تهمت های 
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تولیدکنندٔه  کشورهای  به  که  پرسروصدائی 
نفت وارد آوردند. – آن ها جرأت کرده بودند 
بی درنگ  و  کنند  دفاع  خود  نفت  بهای  از 
اروپا  کارگران  بیکارِی  و  تورم  بالی  سپر 
»توسعه   – کشورهای  آیا  شدند.  آمریکا  و 
هر  بهای  بردن  باال  از  پیش  هرگز  یافته« 
مشورت  کسی  با  خود  فراورده های  از  یک 
می کنند؟ بیست سال بود که بهای نفت مرتب 
آن  شرم آور  و  پائین  مظنٔه  بود.  آمده  پائین 
به مراکز  که  بود  عظیمی  مالی  کمک  نشانٔه 
صنعتی بزرگ دنیا می شد. از سوی دیگر، 
فراورده های این مراکز روز به روز گران تر 
می شد. مظنٔه جدید نفت، در ارتباط با افزایش 
و  اروپائی  فراورده های  بهای  پایان ناپذیر 
آمریکای شمالی، جز این که آن را به سطح 
بود.  نکرده  کاری  بازگرداند   ۱۹۵۲ سال 
قدرت  دیگر  بار  خام  نفت  در سال ۱۹۷۳، 
خریدی را که در دهٔه پیش داشت بازیافت. 

فقط همین.

۵

اخیر  سال  هفت  مهم  رویدادهای  از  یکی 
»ملی  این  است.  ونزوئال  نفت  شدن  ملی 
شدن« وابستگی ونزوئال در مسایل مربوط 
از  را  به بازارها  نفت  عرضٔه  و  به تصفیه 
میان نبرد، اما حیطه و گسترٔه جدیدی برای 
از  مدتی  هنوز  آورد.  به وجود  خودمختاری 
Petro� ]ششکیل شرکت دولتِی نفت ونزوئال 

بیش تر  که   leos de VENEZUELA
می برند[  به کار  را   Petroven آن  مخفف 
میان ۵۰۰  این شرکت در  بود که،  نگذشته 
اول  مقام  آمریکای التین  بسیار مهم  شرکت 
را به دست آورد. برای یافتن بازارهائی جدید 
سواِی بازارهای سّنتی به جست وجو پرداخت 
و خیلی زود توانست مشتریانی تازه پیدا کند.

ثروت  مالک  دولت  که  هنگامی  حال  به هر 
به جا  همیشه  می شود  خود  سرزمین  اصلی 
دولت  خوِد  »مالک  شود  پرسیده  که  است 
یک  اساسی  منابع  شدن  ملی   – کیست؟« 
کشور، فی نفسه مفهومش توزیع مجدد درآمد 
به سوِد اکثریت مردم نیست، و ضرورتاً قدرت 
به مخاطره  را  اقلیت حاکم  ویژٔه  امتیازات  یا 
و  اسراف  اقتصاِد  ونزوئال،  در  نمی افکند. 
ادامه  خود  به حیات  دست نخورده  اتالف، 
می دهد و در مرکز آن، زیر نور چراغ های 
نئون، یک طبقٔه اجتماعی میلیونر و ولخرج 
می درخشد. در سال ۱۹۷۶، واردات کشور 
اقدامی تمام عیار  ۲۵ درصد افزایش یافت: 
که  تجملی  فوق  کاالهای  هزینٔه  تأمین  برای 
در  را  آن  و  شده  سرازیر  ونزوئال  به بازار 
خود غرق کرده است. پرستش بت واِر کاالها 
همچون نشانه و نماد قدرت اوج گرفته است 
مصرف  در  رقابت  به حّد  انسانی  روابط  و 
تنزل یافته: در میان اقیانوس توسعه نیافتگی، 

اقلیتی که دارای امتیازات ویژه است روش 
افراِد  ثروتمندترین  مدپرستِی  و  زندگی 
توانگرترین جوامع دنیا را تقلید می کند؛ و در 
خودنمائی های کاراکاس هم، مانند نیویورک، 
سرمایه های عالی »طبیعی« – یعنی هوا و 
و  گران تر  پیش  از  بیش   – سکوت  و  نور 
ِپِرز آلفونسو  کمیاب تر می شوند. خوآن پابلو 
Juan Pablo Perez Alfonso اََبرمرِد 
ناسیونالیسم ونزوئال و پیامبر باز پس گرفتن 
می دهد:  هشدار  چنین  نفت،  کردِن  ملی  و 
»آهای، مواظب باشید. انسان ممکن است از 

سوء هاضمه هم مثل گرسنگی بمیرد!«]۱[

۶

من نوشتنرگ های باز را در آخرین روزهای 
سال ۱۹۷۰ به پایان رساندم.

 ۱۹۷۷ سال  روزهای  آخرین  در 
 Juan Velasco آلوارادو  خوان والسکو 
تابوت  مرد.  عمل  تخت  روی   Alvarado
او را بزرگ ترین جمعیتی که در خیابان های 
به گورستان  دوش  روی  بود  شده  دیده  لیما 
برد. ژنرال والسکو آلوارادو که در خانه ئی 
پرو  شمال  خشک  سرزمین های  در  محقر 
اصالحات  فرآینِد  بود  گشوده  به دنیا  چشم 
این  کرد.  رهبری  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
بود  کوششی  فراگیرنده ترین  و  ژرف ترین 
معاصر  تاریخ  در  دگرگونی  جهت  در  که 
شورش  آغاز  با  گرفت.  صورت  او  کشور 
محرک  نیروی  نظامی  دولت   ،۱۹۶۸ سال 
شد  راستین  کشاورزِی  اصالحات  پویای  و 
و راه را برای باز پس گرفتن منابع طبیعی 
که سرمایه های خارجی غصب کرده بود باز 
کرد. اما حتی پیش از آن که والسکو آلوارادو 
چشم از جهان فرو بندد، ختم انقالب برچیده 
شده بود. فرآیند آفرینندگی، عمری بس کوتاه 
داشت. – دو چیز آن را از پا در آورد: یکی 
باج سبیل رباخواران و دالالن، و دیگری این 
هم  قدر  هر  برنامه ئی،  هر  که  مسلم  حقیقت 
یافته ئی  سازمان  مردمِی  پایگاه  اگر  پدرانه، 

نداشته باشد بی دوام است و محکوم به فنا.

که  حالی  در   ،۱۹۷۷ میالد  عید  شب  در 
از  پرو  در  آلوارادو  والسکو  ژنرال  قلب 
که  دیگر  ژنرالی  می ایستاد،  باز  حرکت 
هیچ گونه شباهتی به وی نداشت، در بولیویا 
می کوبید.  میز  روی  محکم  را  خود  مشت 
 Hogo Banzer بانزر  هوگو  ژنرال 
عفو  به تقاضای  بدین سان  دیکتاتوربولیویا، 
اخراج  کارگران  و  تبعیدشدگان،  زندانیان، 
شده، می گفت: »نه!« – چهار زن و چهارده 
کودک از معادن قلع بهالپاز )پایتخت( آمدند 

و دست به اعتصاب غذا زدند.

قضاوت خبرگان چنین بود: »حاال زماِن این 

کار نیست؛ موقعش که شد، خودمان خبرتان 
می کنیم…«

زن ها نشستند روی زمین و چنین گفتند: »ما 
به تان  فقط  بلکه  نمی کنیم،  مشورت  شما  با 
اطالع می دهیم، تصمیم، گرفته شده است. در 
معادن، همیشه اعتصاب غذاست. چشم به دنیا 
می شود.  شروع  غذامان  اعتصاب  نگشوده 
هستیم.  نیز  به مرگ  محکوم  ما  جا  آن  در 
محکوم  حال  به هر  ولی  آهسته،  آهسته  البته 

به مرگیم.«

داد  نشان  واکنش  تهدید  و  با مجازات  دولت 
اما اعتصاب غذا نیروهائی را که مدت های 
طوالنی در بند مانده بودند آزاد کرد. سراسر 
بولیویا تکان خورد و دندان های تیز خود را 
فقط  مسأله  دیگر،  بعد،  روز  ده  داد.  نشان 
کودک  چهارده  و  زن  چهار  غذای  سِر  بر 
نبود: هزاروچهارصد کارگر و دانشجو دست 
به اعتصاب غذا زده بودند. رژیم دیکتاتوری 
باز  دهان  پایش  که زمین زیر  احساس کرد 

کرده است. فرمان عفو عمومی گرفته شد.

خط  از  آند  منطقٔه  کشور  دو  سان  بدین 
در  گذشتند.   ۱۹۷۸ و   ۱۹۷۷ سال  فاصل 
پاناما  کشور  کارائیب،  منطقٔه  در  شمال، 
ایاالت  با  که  دشواری  مذاکرات  پایان  در 
الغای  به انتظار  داد،  انجام  آمریکا  متحدٔه 
کوبا  در  و  بود؛  کانال  مستعمراتی  قرارداد 
انقالب  جشن  برگزاری  تکاپوی  در  مردم 
سوسیالیستی خود بودند، جشن هفدهمین سال 
زندگی پیروزمند خویش. چند روز بعد، در 
نیکاراگوا، مردم خشمگین به خیابان ها ریختند. 
دیکتاتورسوموزا،  پسر  دیکتاتورسوموزا، 
مردم  خشم  می کرد.  نگاه  کلید  سوراخ  از 
ساختمان های چندین شرکت را به آتش کشید. 
یکی از این شرکت ها، به نام پالسما فره سیس 
سال  آغاز  در  که   ،Plasmaferesis
به تبعیدشدگان  متعلق  شد  زده  آتش   ۱۹۷۸
را  نیکاراگوا  مردم  خون  که  بود  کوبائی 
دادوستد  )در  می فروخت.  متحده  به ایاالت 
آنچه  دیگر  دادوستد  هر  مانند  هم  خون 
بیش تر  اندکی  می رسد  تولیدکنندگان  به دست 
از »پول چائی« است. به طور مثال، شرکت 
همو کاریبئین Hemo Caribbean برای 
هر لیتر خون که در بازار آمریکای شمالی 
به بیست و پنج دالر فروش می رود سه دالر 

به مردم هائیتی می پردازد.(

۷

Or� ۱۹۷۶، اورالندو لِته لی یر  رر ماه اوت
اعالم  و  چاپ،  مقاله ئی   lando Letelier
کرد که حکومت وحشِت دیکتاتوری پینوشه و 
»آزادی اقتصادی« گروه های کوچکِ دارای 
است. یک سکه  روی  دو  ویژه  امتیازات 
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سالوادور  دولت  وزیران  از  یکی  وی   ]۲[
به سر  تبعید  در  متحده  ایاالت  در  بود.  آلنده 
بعد  چندی  که  بود  جا  همین  در  و  می برد، 
بمبی او را تکه تکه کرد.]۳[ او در مقاله اش 
از  گفتن  سخن  که  بود  کرده  استدالل  چنین 
رقابت آزاد، در اقتصادی مانند اقتصاد شیلی 
وقت  هر  که  است  انحصاراتی  تابع  که   –
بیهوده   – می کنند  بازی  قیمت ها  با  بخواهند 
واقعی  اتحادیه های  که  است. و در کشوری 
کارگری غیرقانونی اعالم شده اند و حقوق و 
تعیین می کند،  نظامی  را شورای  دستمزدها 
خنده دار  کارگران  حقٔه  حقوق  از  زدن  دم 
است. وی در این مقاله شرح می داد چگونه 
پیروزی هائی که مردم شیلی در زمان دولت 
به دست   Unidad popular خلق  اتحاد 
رفته  میان  از  کامل  به طور  بودند  آورده 
سالوادور  که  انحصارات صنعتی  از  است. 
آلنده ملی کرده بود، رژیم دیکتاتوری نیمی 
را به صاحبان پیشین بازگرداند و نیمی دیگر 
فایرستون،  گذاشت.  فروش  به معرض  را 
و  خرید  را  ملی  الستیک سازی  کارخانٔه 
Parsons Whit� ویتمور و   اارسونز 
کاغذسازی  خمیر  عظیم  کارخانٔه   ،more
حتی  لته لی یر،  به گفتٔه  شیلی،  اقتصاد  را… 
هم  آلنده  رسیدن  به قدرت  از  پیش  دورٔه  از 
در  شد.]۴[  انحصاری  و  متمرکز  بیش تر 
با  شرکت ها  عمل  آزادی  التین  آمریکای 
نه  ندارد:  سازگاری  هیچ  مدنی  آزادی های 
این همه مذاکرات آزاد شرکت ها سابقه داشته 
است، نه این همه دستگیری و زندانی شدن 
مردم. و اما آزادی بازارها؟ – از آغاز سال 
اعالم  »آزاد«  شیلی  در  شیر  قیمت   ۱۹۷۵
شد. نتیجٔه این اقدام طولی نکشید که ظهور 
شدند.  مسلط  بازارها  بر  شرکت  دو  کرد. 
مصرف کنندگان  برای  بالفاصله  شیر  قیمت 
۴۰ درصد افزایش یافت، در حالی که برای 

تولیدکنندگان ۲۲ درصد پائین آمد!

حکومت  دورٔه  در  که  کودکان،  مرگ ومیر 
آمده  پائین  توجهی  قابل  به میزان  خلق  اتحاد 
بود، پس از به قدرت رسیدن پینوشه جهشی 
چشمگیر یافت. هنگامی که لته لی یر در یکی 
یک  رسید،  به قتل  واشینگتن  خیابان های  از 
نداشتند  درآمدی  هیچ  شیلی  مردم  چهارم 
مردم  خیرخواهانٔه  به لطف صدقه های  یا  اما 
کشورهای دیگر یا به علت سرسختی خود و 
بخورونمیری که به نحوی به دست می آوردند 

زنده ماندند.

شکافی که در آمریکای التین میان بهزیستی 
مردم  اکثریت  تیره روزی  و  اندک  گروهی 
وجود دارد بسی عمیق تر از شکافی است که 
در اروپا یا ایاالت متحده میان این دو طبقه 
که  هم  روش هائی  نتیجٔه  در  می شود.  دیده 
برای حفظ این شکاف الزم است وحشیانه تر 
کامالً  و  عظیم  ارتشی  دارای  برزیل  است. 

بودجٔه  درصد  پنج  تنها  اما  است،  مجهز 
می شود.  پرورش  و  آموزش  کشور صرف 
در اوروگوئه نیمی از بودجٔه کشور در حال 
حاضر به نیروهای مسلح و پلیس اختصاص 
دارد. یک پنجم جمعیت فعال کشور از راه 
جاسوسی و تعقیب یا مجازات دیگران زندگی 

می کنند.

بدون تردید یکی از مهم ترین رویدادهای این 
دهه، در سرزمین های ما، سرگذشت غمباِر 
شورش نظامی در شیلی بود که در یازدهم 
آلنده  سالوادور  دموکرات  دولت  سپتامبر، 
را واژگون کرد و کشور را در حمام خون 

غوطه داد.

اندکی پیش از آن، در ماه ژوئن، کودتائی در 
اوروگوئه پارلمان را منحل کرد، اتحادیه های 
هرگونه  و  شناخت  غیرقانونی  را  کارگری 

فعالیت سیاسی را ممنوع اعالم داشت.]۵[

آرژانتین  ماه مارس ۱۹۷۶، ژنرال های  در 
به قدرت بازگشتند: دولت بیؤه خوآن دومینگو 
که   Juan Domingo Peron پرون 
بدون  و  ماتم  بدون  بود  شده  فاسد  درون  از 

سرافرازی فرو ریخت.

این سه کشور جنوبی آمریکای التین، اکنون، 
دائمی  منبع  و  دنیا هستند  پیکر  بر  جراحتی 
و  آدمکشی،  آدم ربائی،  شکنجه،  بد.  اخبار 
تبعید اجباری، رسِم روز شده است. آیا این 
دیکتاتوری ها غّده هائی هستند که باید از ساز 
دمل های  یا  شوند  درآورده  سالم  واره های 
آشکار  را  حاکم  نظام  عفونت  که  چرکینی 

می کنند؟

نزدیک  رابطه ئی  همیشه  من،  به اعتقاد 
و  پاسخ  بودن  وحشیانه  و  تهدید  شدت  میان 
واکنش وجود دارد. آن چه امروز دربرزیل 
بدون  من،  به گمان  می افتد،  اتفاق  بولیویا  و 
 Joao آن که تجربٔه رژیم های خوائو گوالر
�۶۴ برزیل،  جمهوری  )رئیس   Goulart
 Juan تورس  خوزه  خوآن  و   )۱۹۶۱
بولیویا،  جمهوری  )رئیس   Jose Torres
درک  قابل  آوریم  به خاطر  را   )۱۹۷۰�۷۱
یک  سقوط،  از  پیش  دولت ها،  این  نیست. 
یک  داده  انجام  اجتماعی  اصالحات  رشته 
به مرحلٔه  را  ناسیونالیستی  اقتصادی  سیاست 
سال  در  آن  فرآیند  که  بودند  درآورده  اجرا 
۱۹۶۴ دربرزیل و در سال ۱۹۷۱ دربولیویا 
متوقف شد. همین طور هم، می توان گفت که 
شیلی، آرژانتین و اوروگوئه کفارٔه گناه امید 
را می دهند. رشته تغییرات عمیق و بنیادین 
زمان  در  که  عدالتی  پرچم های  آلنده؛  دولت 
سال  در  کامپورا،  هکتور  دوام  کم  دولت 
۱۹۷۳، به اهتزاز درآمد و توده های کارگران 
آرژانتین را تجهیز و بسیج کرد؛ و سیاسی 

همه،  این  اوروگوئه؛  جوانان  پرشتاب  شدن 
مبارزه طلبی هائی بود که نظام حاکم بی قدرت 
و بحران زده نمی توانست تحمل کند. گاز تند 
خطرناک  اشباح  برای  که  داد  نشان  آزادی 
است و آن ها را به آتش می کشد، و گارد ویژه 
فراخوانده شد تا نظم را برقرار کند. عملیات 
و  انهدام  برای  واقع طرحی  در  پاک سازی، 

نابودی است.

۸

پرونده های کنگرٔه ایاالت متحده اغلب دارای 
مداخالت  دربارٔه  انکاری  غیرقابل  مدارک 
در آمریکای التین است. جوهرسوزان گناه، 
وجدان ها  جهانی،  امپراتوری  اعترافات  در 
را به درد می آورد و آن ها را تطهیر می کند. 
سوانح  در  اواخر،  این  در  مثال  به طور 
رسمی  پذیرش  آمده،  پیش  که  گوناگونی 
چندین  متحده  ایاالت  طرف  از  مسؤولیت 
برابر شده است. اعترافات علنی بسیار، از 
جمله ثابت کرده اند که دولت ایاالت متحده از 
راه رشوه، جاسوسی، و باج سبیل، در امور 
است.  داشته  مستقیم  شرکت  شیلی  سیاسی 
طرح اصلی جنایت در واشینگتن ریخته شد. 
سال  از  جاسوسی،  دستگاه های  و  کیسینجر 
کردند.  آماده  را  آلنده  سقوط  نقشٔه   ۱۹۷۰
میلیون ها دالر در میان دشمنان دولت قانونی 
اتحاد خلق توزیع شد. و به این ترتیب بود که، 
به طور مثال، کامیون داران توانستند اعتصاب 
طوالنی خود را )که در سال ۱۹۷۳ قسمت 
ادامه  کرد(  فلج  را  شیلی  اقتصاد  از  مهمی 
کار  در  کیفری  که  به این  داشتن  یقین  دهند. 
نیست زبان ها را باز می کند. در زمان کودتای 
ضد گوالر، سفارت ایاالت متحده در برزیل 
بزرگترین سفارتخانٔه آن کشور در دنیا بود. 
سفیرکبیر  زمان  آن  در  که  گوردون  لینکلن 
به خبرنگاری  بعد  سال  سه  بود،  آمریکا 
اعتراف کرد که دولت او مدت ها به نیروهائی 
که با اصالحات مخالفت می کردند کمک مالی 
می کرده است! - گوردون گفته بود: »چنین 
کاری کم و بیش در آن روزها عادی بود… 
عادت  سیاسی  وجوه  تقسیم  و  به توزیع  سیا 
کرده بود.«]۶[ در همان مصاحبه گوردون 
کودتا،  روزهای  در  که  بود  داده  توضیح 
چهار  و  بزرگ  هواپیمابر  ناو  یک  پنتاگون 
کشتی نفت کش به نزدیکی های سواحل برزیل 
فرستاده بود »که شاید نیروهای ضد گوالر 
خواستار پشتیبانی ما باشند« و افزوده بود: 
تقویت  برای  تنها  نبود  قرار  پشتیبانی  »این 
مورد  مواد  بودیم  آماده  بلکه،  باشد؛  روحیه 

نیاز، تدارکات، اسلحه، و نفت هم بدهیم.«

از زمانی که پرزیدنت جیمی کارتر سیاست 
رژیم های  برای  کرد،  آغاز  را  بشر  حقوق 
آمریکای التین – که در درجٔه اول با مداخله 
و کمک آمریکای شمالی به مردم این منطقه 
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تحمیل شده اند – عادت شده است که برضد 
داخلی  امور  در  شمالی  آمریکای  مداخالت 

خود اعالمیه هائی تهیه و تنظیم کنند.

کنگرٔه ایاالت متحده در سال ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ 
تصمیم گرفت کمک های اقتصادی و نظامی 
به کشورهای مختلف را معلق نگه دارد. اما 
خارجی  کمک های  اعظم  قسمت  حال  به هر 
نمی گذرد.  کنگره  صافی  از  متحده  ایاالت 
تصمیمات  و  اعالمیه ها  وجود  با  بدین سان، 
و اعتراضات، رژیم ژنرال پینوشه در سال 
تصویب  بدون  دالر  میلیون   ۲۹۰  ،۱۹۷۶
»قؤه قانونگذاری آمریکا« به صورت کمک 
ژنرال  رژیم  کرد.  دریافت  کشور  آن  از 
ویِدال Videla – دیکتاتور آرژانتین -، پس 
پشت  را  خود  عمر  سال  نخستین  که  آن  از 
سر گذاشت ۵۰۰ میلیون دالر از بانک های 
میلیون  آمریکای شمالی و ۴۱۵  خصوصی 
بانک  و  جهانی  بانک  مؤسسٔه  دو  از  دالر 
نفوذ  متحده  ایاالت  که  امریکن  اینتر  توسعٔه 
حق  کرد.  دریافت  دارد  آن ها  در  قاطعی 
برداشت ویژٔه آرژانتین از صندوق بین المللی 
پول، که در سال ۱۹۷۵ بالغ بر ۶۷ میلیون 
دالر  میلیون  به۷۰۰  بعد  سال  دو  بود  دالر 

افزایش یافت.

نگرانی پرزیدنت کارتر از قصابی هائی که 
التین  آمریکای  کشورهای  از  پاره ئی  در 
دیکتاتورهای  اما  نیست،  بی فایده  می شود 
و  فنون  آن ها  نبوده اند:  خودآموز  هم  کنونی 
هنر حکومت کردن را در کالس های درس 
پنتاگون در آمریکا و منطقٔه کانال پاناما فرا 
گرفته اند. این دوره های درسی هنوز هم ادامه 
محتوایشان  است  معلوم  که  آنجا  تا  و  دارد 
ذره ئی تغییر نیافته. مردان نظامی آمریکای 
التین که امروز مایٔه رسوائی ایاالت متحده 
بوده اند. چهار سال  شده اند، شاگردان خوبی 
پیش، هنگامی که رابرت مک نامارا - رئیس 
کنونی بانک جهانی - وزیر دفاع آمریکا بود 
گفته بود: »این ها رهبران جدیدند. ضرورتی 
چنین  وجود  ارزِش  دربارٔه  من  که  ندارد 
مردانی در مقام رهبری که از پیش می دانند 
آمریکائی ها چگونه فکر و کار می کنیم،  ما 
چنین  با  دوستی  بدهم.  بیش تری  توضیح 

مردانی سخت پرارزش است.«]۷[

صندلی  کرده اند  افلیج  را  ما  که  کسانی  آیا 
چرخدار به مان می دهند؟

۹

دیگری  نوع  دربارٔه  فرانسه  اسقف های 
عمیق تر  که  می گویند  سخن  مسؤولیت  از 
که  »ما  است:  رؤیت تر  غیرقابل  و 
می کنند  ادعا  که  داریم  به ملت هائی  تعلق 
از  هستیم  جزئی  عالمند،  ملل  پیشرفته ترین 

حال  در  کشورهای  استثمار  از  که  کسانی 
استفاده می کنند. ما درد و رنجی را  توسعه 
که این عمل در روح و جسم ملت ها به وجود 
می آورد نمی بینیم. ما تقسیم کنونی دنیا را که 
در آن تسلط دارا بر ندار و توانا بر ناتوان 
چشمگیر است، بیش تر تقویت می کنیم. آیا ما 
می دانیم که حیف و میل منابع و مواد خام از 
سوی ما، بدون کنترل بازرگانی بین المللی از 
طرف کشورهای غربی، امکان پذیر نیست؟ 
آیا ما نمی بینیم چه کسانی از دادوستد اسلحه 
استفاده می کنند، و کشور خود ما نمونه های 
غمباری از این سالح ها را تهیه می کند؟ آیا 
ما حتی درک می کنیم که نظامی شدن رژیم 
کشورهای فقیر یکی از نتایج تسلط اقتصادی 
کشورهای  طرف  از  که  است  فرهنگی  و 
میل  آن ها  در  که  می شود،  اعمال  صنعتی 
بر  حاکم  پول  قدرت  و  بردن  به سود  شدید 

زندگی است؟«]۸[

بازجویان عقیده،  دیکتاتورها، شکنجه گران، 
و ترس و وحشت هم، مانند ادارات پست و 
بانک ها، کارگزاران خودش را دارد، و به کار 
بسته می شود چون که ضروری می نماید. و 
مسألٔه توطئٔه آدمیان پلید و اهریمنی در میان 
نیست. ژنرال پینوشه ممکن است شبیه یکی 
 Goya از اشخاص »نقاشی های سیاه« گویا
 ])۱۷۴۶�۱۸۲۸( اسپانیائی  برجستٔه  ]نقاش 
وارِث  یا  روانکاوان  برای  ولیمه ئی  باشد، 
اما  موز،  جمهوری های  از  بیرحمانه  سنتی 
یا  چنین  فولکلوری  یا  کلینیکی  خصوصیات 
چنان دیکتاتوری فقط چاشنی تاریخ است نه 
ادعا  می تواند  امروز  کسی  چه  تاریخ  خود 
کند که جنگ جهانی اول به علت عقدٔه قیصر 
ویلهلم که یک دستش کوتاه تر از دست دیگر 
بود آغاز شد؟ برتولت برشت در اواخر سال 
چنین  روزانٔه خود  یادداشت های  در   ۱۹۴۰
دموکراتیک  کشورهای  »در  است:  نوشته 
خصوصیت خشونتی که اقتصاد دارد پنهان 
می ماند؛ در کشورهای استبدادی خصوصیت 

اقتصادی خشونت آشکار نمی شود.«

التین  آمریکای  جنوبی  کشورهای  در 
فرماندهان نظامی قدرت را به دست گرفته اند 
تا نقشی را برای نظام حاکم ایفا کنند، یعنی 
هنگامی که طبقات حاکم دیگر نمی توانند از 
هیچ راه دیگری امور دادوستد خود را انجام 
دهند تروریسم دولتی را مستقر می کنند. در 
کشورهای ما اگر شکنجه با کارآمدی انجام 
دموکراسی،  داشت؛ و  نخواهد  نگیرد وجود 
که  شود  تضمین  اگر  می ماند  پایدار  رسمی 
آمد.  درنخواهد  قدرت  صاحبان  کنترل  از 
دموکراسی  دشوار،  و  سخت  زمان های  در 
می شود  شناخته  ملی  ضدامنیت  بر  جنایتی 
امتیاز  امنیت  برضد  جنایتی  شاید  یا   –
خارجی.  سرمایه گذاری های  و  داخلی  ویژٔه 
گوشت  کردن  ریزریز  برای  ما  دستگاه های 

انسانی به چرخ دنده های مکانیسمی بین المللی 
نظامی  ما  جامعٔه  سراسر  شده اند.  وصل 
دائمی می شود و  استثنائی  حالت  است.  شده 
دستگاه زور و فشار به مجرد آن که از سوی 
مرکز نظام امپریالیستی پیچ و مهره ئی سفت 
سایٔه  که  هنگامی  می گردد.  مسلط  می شود، 
می شود، ضرورت  دیده  کمین گاه  از  بحران 
کشورهای  چپاول  و  غارت  که  می کند  پیدا 
فقیر افزایش یابد تا اشتغال کامل، آزادی های 
در  را  توسعه  باالی  نرخ های  و  مدنی، 
کشورهای دارا تضمین کند. رابطٔه قربانی و 
دژخیم، دیالکتیک منحوسی است: ساختاری 
از خفت ها و خواری های پی در پی وجود دارد 
مالی  مراکز  و  بین المللی  بازارهای  از  که 
پایان  به خانٔه هر شهروندی  آغاز می شود و 

می یابد.

۱۰

هائیتی ندارترین کشور نیمکرٔه غربی است. 
واکسی ها  از  پا  شویندگان  تعداد  جا  آن  در 
بیش تر است: کودکانی برای یک سکٔه پول 
پای مشتریان پا برهنه را که کفشی ندارند تا 
واکس بخورد می شویند. متوسط عمر مردم 
هائیتی، اندکی بیش از سی سال است. از هر 
نمی دانند.  نوشتن  و  خواندن  نفر  نه  نفر،  ده 
ناهموار  کوهستان های  دامنٔه  هائیتی،  در 
برای مصرف داخلی کشت و زرع می شود 
و دره های حاصلخیز برای صادرات. بهترین 
زمین ها برای کشت قهوه، نی شکر، کاکائو و 
فرآورده های دیگری که مورد نیاز بازارهای 
در  یافته.  تخصیص  است  شمالی  آمریکای 
اما  نمی کند،  بازی  بیس بال  کسی  هائیتی 
هائیتی بزرگترین تولیدکنندٔه توپ مخصوص 
در  که  کارگاه هائی  دنیاست.  در  بازی  این 
آن ها کودکان با روزی یک دالر مزد کاالهای 
الکترونی و کاِست مونتاژ می کنند کم نیست. 
و  هستند؛  صادراتی  طبیعتاً  فراورده ها  این 
از  پس  نیز،  آن ها  از  حاصل  سود  طبیعتاً 
وحشت،  و  ترس  مدیران  سهم  کردن  کسر 
ظّن  کوچکترین  هائیتی  در  می شود.  صادر 
دارد.  مرگ  یا  زندان  مجازاِت  اعتراض، 
هرچند  هائیتی،  کارگران  دستمزد  و  حقوق 
نیاید،  به نظر  باورکردنی  است  ممکن  که 
چهارِم  یک   ۱۹۷۵ و   ۱۹۷۱ سال های  بین 
ارزِش واقعِی بسیار پائین خود را از دست 
است که طی  اهمیت  واجد  نکته  این  و  داد. 
این دوره، جریان تازه ئی از سرمایٔه آمریکا 

وارد هائیتی شد!

از  یکی  پیِش  سال  دو  یکی  سرمقالٔه 
به خاطرم  بوئنوس آیرس  روزنامه های 
قدیمی،  و  محافظه کار  روزنامه ئی  می آید. 
سند  یک  در  چرا  که  بود  برآشفته  سخت 
بین المللی، آرژانتین را کشوری کم توسعه و 
وابسته قلمداد کرده اند. چگونه یک جامعٔه با 
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فرهنگ، اروپائی، دارای رونق اقتصادی، و 
سفید را می توان با معیارهای کشوری فقیر و 

سیاه مانند هائیتی سنجید؟

تردیدی نیست که تفاوت ها بسیار زیاد است 
هرچند که ارتباطی با مقولٔه تحلیل سخنگوی 
متنفذان بوئنوس آیرس ندارد. با وصف این، 
ممکن  که  تضادهائی  و  ناهمانندی ها  تمام  با 
دوِر  از  آرژانتین  باشد،  داشته  وجود  است 
باطلی که اقتصاد آمریکای التین را کالً خفه 
می کند رهائی ندارد و هیچ کوشِش دفع شِر 
واقعیتی  از  را  آن  نمی تواند  روشنفکرانه ئی 
که، کم یا زیاد، وجه مشترک همٔه کشورهای 

منطقه است جدا کند.

ویِدال  ژنرال  کشتارهای  رفته  روی هم 
متمدنانه تر از کشتارهای »پاپادوک« دووالیه 
جمهور  ]رئیس   Papa Doc Duvalier
او  اریکٔه  وارث  یا   .]۱۹۵۷�۷۱ هائیتی، 
نیست، هرچند که در آرژانتین زور و فشار 
باالتری  ممکن است در سطح تکنولوژیکی 
ضرورتاً  دیکتاتوری  رژیم  دو  هر  باشد. 
نیروی  عرضٔه  همانندند:  هدفی  خدمت  در 
تقاضای  که  بین المللی  به بازاری  ارزان  کار 

فرآورده های ارزان دارد.

دیکتاتوری ویِدال، هنوز قدرت را کامالً در 
اعتصابات  به سرعت  که  بود  نگرفته  دست 
با  که  زمان  همان  در  و  کرد  ممنوع  را 
ثابت نگاه  سخت گیری شدیدی دستمزدها را 
می داشت با صدور تصویب نامه ئی قیمت ها را 
آزاد اعالم کرد. پنج ماه پس از کودتا، قانون 
شرکت های  خارجی،  سرمایه گذاری  جدید 
داخلی و خارجی را در وضعی همانند قرار 
داد. بدین سان، رقابت آزاد به وضع نامساعِد 
شرکت های  از  بعضی  که  غیرعادالنه ئی 
چندملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی و 
موتورز  جنرال  بخشید:  پایان  داشتند  محلی 
فروش  حجم  که  می زنم  مثل  را  بیچاره 
جهانیش، به تنهائی با همٔه تولید ناخالص ملی 
آرژانتین برابر است! – اکنون خروج سود 
سرمایه ها از کشور، و باز پس فرستادن اصل 
پول های سرمایه گذاری شده نیز، صرف نظر 
شده  آزاد  ناچیز،  محدودیت هائی  پاره ئی  از 

است.

رژیم  عمر  از  که  سالی  نخستین  پایان  در 
به چهل  دستمزدها  واقعی  ارزش  گذشت، 
از  شاهکار،  این  یافت.  کاهش  درصد 
انجام گرفته  طریق اعمال هراس و وحشت 
 Rudolfo Walsh واْلش  رودولفو  بود. 
نویسنده، در نامٔه سرگشاده ئی رژیم را متهم 
می کند که: »پانزده هزار نفر ناپدید، ده هزار 
نفر زندانی، چهار هزار نفر مقتول، و ده ها 
هزار نفر تبعیدی ارقام خام این نظام خوف 
نامه را در  این  و وحشت است.« – والش 

گانٔه  سه  رهبران  برای   ۱۹۷۷ مارس   ۲۹
در همان  او  فرستاد و خود  نظامی  شورای 
روز ربوده شد و دیگر اثری از او به دست 

نیامده.

۱۱

از  که  می کنند  تأیید  موثق  منابع 
خارجی  مستقیِم  جدیِد  »سرمایه گذاری«های 
در آمریکای التین، در واقع تنها مبالغ بسیار 
ناچیزی از کشور سرمایه گذار اصلی می آید: 
بنابر گزارشی که وزارت بازرگانی ایاالت 
از  درصد   ۱۲ تنها  کرده]۹[  منتشر  متحده 
از  خارج،  در  شده  سرمایه گذاری  وجوه 
دیگر  درصد   ۲۲ است.  شده  خارج  آمریکا 
این به اصطالح »سرمایه گذاری«ها مستقیماً 
خود  در  که  شده  تأمین  درآمدهائی  محل  از 
درصد   ۶۶ و  آمده،  به دست  التین  آمریکای 
کشورها  آن  داخلی  اعتباری  منابع  را  بقیه 
 – کرده اند!  پرداخت  بین المللی  اعتبارات  یا 
سرمایه گذاری های  مورد  در  نسبت ها  همین 
دارد؛  نیز مصداق  ژاپن  و  اروپائی  ممالک 
به خاطر داشت که قسمت  باید  و مخصوصاً 
»سرمایه گذاری«  درصد   ۱۲ این  اعظم 
این شرکت ها  دفاتر مرکزی  از  مثالً  هم که 
اظهارشدٔه  ارزش  بلکه  نیست  نقدینه  می آید 
ماشین آالت فرسوده ئی است که منتقل کرده اند 
شرکت های  که  است  دلخواهی  بهای  یا  و 
استعماری بابت دانش فنی، حق امتیاز و یا 
سرقفلی انگ و عالمت تجاری خود تحمیل 
بنابراین،  می گذارند.  به حساب  و  می کنند 
اعتبارات  تنها  نه  ملیتی،  چند  شرکت های 
به فعالیت  آن  در  که  را  کشورهائی  داخلی 
می پردازند در برابر سهم سرمایٔه مشکوکی 
مطالبات  این،  از  فراتر  بلکه  می ربایند، 
برابر  چند  نیز  را  خود  دریاهای  ماوراء 

می کنند.

دیون خارجی کشورهای آمریکای التین در 
از  بیش تر  برابر  به سه  نزدیک  سال ۱۹۷۵ 
مکزیک،  برزیل،  بود.]۱۰[   ۱۹۶۹ سال 
شیلی و اوروگوئه، در سال ۱۹۷۵ نزدیک 
خود  صادراتی  درآمدهای  از  به نیمی 
و  دیون  بهرٔه  و  استهالک  به پرداخت  را 
در  که  خارجی  شرکت های  سود  به پرداخت 
اختصاص  یافته اند  استقرار  کشورها  این 
و  دیون  بازپرداخت  سال،  همان  در  دادند. 
پرداخت سود، ۵۵ درصد صادرات پاناما و 
۶۰ درصد صادرات پرو را بلعید.]۱۱[ در 
دالر   ۱۳۷ بولیویائی  فرد  هر   ۱۹۶۹ سال 
به خارج مقروض بود، و در سال ۱۹۷۷ این 
قرض به ۴۸۳ دالر رسید! – مردم بولیویا 
قرار  مشورت  مورد  امر  این  در  هرگز 
نگرفته اند و هرگز یک پاپاسی این قروضی 
را که هم چون حلقٔه طناب دار به گردن شان 

افتاده است ندیده اند.

در چند کشور آمریکای التین که هنوز محض 
انتخاباتی  آن ها  در  عریضه  نبودن  خالی 
 City Bank انجام می گیرد، نام سیتی َبنک
ایاالت  بانک های  بزرگ ترین  از  ]یکی 
انتخابات«  »نامزد  به عنوان  آمریکا[  متحدٔه 
انتخاباتی دیده  در هیچ کدام از فهرست های 
ژنرال های  از  یک  هیچ  نام  و  نمی شود، 
پول«  بین المللی  »صندوق  هم  دیکتاتور 
نیست. اما کدام وجدان است که حکم صادر 
را  احکام  آن  که  است  دستی  چه  و  می کند 
به اجرا درمی آورد؟ آن که وام می دهد فرمان 
باید  وام،  پرداخت  باز  برای  می راند.  نیز 
باید صادرات  نیز  افزون شود، و  صادرات 
افزون شود تا پول واردات را بتوان پرداخت 
را  امتیازهائی  وحق  بهره ها  خون ریزی  و 
که شرکت های خارجی به دفاتر مرکزی شان 
افزایش  کرد.  بتوان  جبران  می فرستند 
صادرات که عواید واقعی آن به تدریج کم و 
کم تر می شود دستمزدها را به حد بخورونمیر 
کاهش می دهد. فقر جمعی، که به عنوان کلید 
خارجی  منافع  اختیار  در  اقتصادی  موفقیت 
گذاشته شده است از رشد بازارهای مصرف 
داخلی که برای استقرار و حفظ یک توسعٔه 
جلوگیری  است  اقتصادی ضروری  موزون 
صدای  اندک اندک  ما  کشورهای  می کند. 
خود را از دست می دهند و به پژواک مّبدل 
می کنند  پیدا  وابستگی  به دیگران  می شوند. 
دیگران  نیازهای  پاسخگوی  که  زمانی  تا  و 
سوی  از  می ماند.  تأمین  هستی شان  باشند 
دیگر، سر و صورتی تازه دادن به اقتصادی 
باز  است  خارج  تقاضاهای  خدمت  در  که 
هم ما را به همان وضع نداشتن آزادی عمل 
به روی غارت  را  دروازه ها  باز می گرداند: 
و  می کند  باز  انحصارات خارجی  چپاول  و 
وامی داردمان که برای گرفتن وام از بانک 
تن  دیگری  بزرگ تر  به قراردادهای  جهانی 
دهیم. دور باطل کامل می شود: وام خارجی 
افزایش صادراتی  خارجی  سرمایه گذاری  و 
را ایجاب می کند که خود وام دهندگان به طور 
البته  کار  این  و  آنند.  بلعیدن  مشغول  مداوم 
کارگران  نیست.  امکان پذیر  مسالمت  با 
را  خود  نقش  که  آن  برای  التین  آمریکای 
خارجیان  کامکاری  گروگان های  به عنوان 
بپذیرند باید زندانی باقی بمانند؛ چه این سوی 

و چه آن سوی میله های زندان.

۱۲

با  یدی،  کار  نیروی  وحشیانٔه  استثمار 
در  و  نیست  ناسازگار  پیشرفته  تکنولوژی 
سرزمین های ما هرگز ناسازگار نبوده است؛ 
کارگران  عظیم  گروه های  مثال،  به عنوان 
معادن  در  را  خود  ریه های  که  بولیویا 
اورورو از دست داده بودند. سیمون پاتین یو 
Simon Ituri Patino، سرمایه دار بزرگ 
بولیویائی )۱۹۴۷�۱۸۸۶( مالک معادن قلع 
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کشور خود و یکی از بزرگ ترین ثروتمندان 
دنیا بود و او را »سلطان قلع« می خواندند. 
در زمان او، کارگران در یک نظام بردگی 
کار  مدرن  ماشین آالتی  با  منتها  مزدوری، 
باالترین  بود  توانسته  قلع  سلطان  می کردند. 
سطح تکنولوژی زمان خود را با پائین ترین 

سطح دستمزد ترکیب کند.]۱۲[

فراتر از این، در زمان ما، شرکت های چند 
ملیتی مقتدر هم زمان با دست اندازی و تملک 
سرمایه های  با  که  صنعتی ئی  فعالیت های 
پیشرفته ترین  تکنولوژی  شده  ایجاد  داخلی 
قرار  بهره برداری  مورد  هم  را  اقتصادها 
سرمایه،  کردن  به متمرکز  اقدام  می دهند. 
از راه »آتش زدن بیرحمانٔه سطوح متروک 
فعالیت های اقتصادی، که به طور غیرتصادفی 
دقیقاً دولتی هم هستند« عملی شده است.]۱۳[ 
غیردولتی کردن سریِع صنایع آمریکای التین 
وابستگی فزایندٔه تکنولوژیکی را نیز به همراه 
داشته است. تکنولوژی، که شاه کلید قدرت 
انحصار  در  سرمایه داری،  دنیای  در  است، 
تکنولوژی  این  است.  استعماری  مراکز 
اما  می شود،  وارد  دوم  دست  به صورت 
مراکز استعماری نسخه بدل ها را هم به قیمت 
مکزیک  سال ۱۹۷۰  در  می فروشند.  اصل 
دو  خارجی  تکنولوژی  کردن  وارد  برای 
برابر سال ۱۹۶۸ پرداخت کرد. برزیل بین 
سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۹ پرداخت هایش از 
دوره،  همین  در  و  شد؛  برابر  دو  بابت  این 
افزایشی همانند در همین زمینه در آرژانتین 

نیز پدید آمد.

انتقال تکنولوژی وام های سنگین خارجی را 
بازار  در  ویرانگری  آثار  و  می کند  بیش تر 
نیروی کار دارد. در نظامی که برای سرازیر 
کردن سود به خارج سازمان یافته است نیروی 
اشتغال  امکانات  »سّنتی«  شرکت های  کار 
خود را از دست می دهد. جزیره های کوچک 
صنایع نو، در برابر پویائی مشکوکی که در 
اقتصاد کشور پدید می آید، با کم کردن زمان 
قربانی  را  کارگران  تولید،  برای  الزم  کار 
کرده  باد  و  فزاینده  سپاهی  وجود  می کنند. 
آمدن  پائین  به نوبٔه خود  بیکار،  از کارگران 

ارزش واقعی دستمزدها را تسهیل می کند.

۱۳

کمیسیون  مدارک  و  اسناد  حتی  اکنون  اما 
اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای التین 
سطح  در  کار  نیروی  مجدد  تقسیم  از  هم 
که  به طوری  می گویند.  سخن  بین المللی 
طی  می کنند،  اظهارنظر  امیدوار  خبرگان 
است  ممکن  التین  آمریکای  آینده،  سال  چند 
مواد  و  خام  مواد  امروز  که  اندازه  به همان 
ساخته  کاالهای  می فروشد،  به خارج  غذائی 
بین  دستمزدها  »نابرابری  کند.  صادر  شده 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – 
از جمله کشورهای آمریکای التین – ممکن 
است تقسیم بندی جدیدی از فعالیت ها را در 
میان این گشورها به وجود آورد و در نتیجه، 
به دالیلی رقابتی، آن رشته از صنایع خود را 
که در آن هزینه های نیروی کار خیلی زیاد 
است جا به جا کنند. به طور مثال، هزینه های 
نیروی کار در صنعت کاالهای کارخانه ئی، 
در مکزیک یا برزیل خیلی کم تر از ایاالت 

متحده  است.«]۱۴[

ماجراجوئی  یا  پیشرفت،  برای  انگیزشی 
و  الکتریکی  آالت  ماشین  استعمارنو؟ 
فراورده های  میان  در  اکنون  غیرالکتریکی 
دیده  بارز  به طور  مکزیک  عمدٔه  صادراتی 
می شود. در برزیل، فروش خارجی اتومبیل 
است.  افزایش  حال  در  جنگی  تجهیزات  و 
پاره ئی از کشورهای آمریکای التین مرحلٔه 
تازه ئی از صنعتی شدن را می گذرانند که تا 
صاحبان  و  خارجی  نیازهای  با  زیادی  حد 
هدایت  و  کمک  خارجی  تولید  وسایل 
که  نیست  دیگری  فصل  این  آیا  است.  شده 
ما  برون گرا«ِی  »توسعٔه  طوالنی  به تاریخ 
بین المللی  بازارهای  در  شد؟  خواهد  افزوده 
قیمت هائی که مرتب باال می رود به طور کلی 
مربوط به»کاال های ساخته شده« نیست، بلکه 
دارد  ارتباط  پیچیده ئی  و  ظریف  به کاالهای 
پیشرفته تری  آن ها تکنولوژی  که در ساختن 
به کار رفته و در انحصار کشورهائی است 
عمدٔه  فرآوردٔه  یافته اند.  بیش تری  توسعٔه  که 
که  هم  قدر  هر  التین،  آمریکای  صادراتی 
بفروشد،  شده  ساخته  کاالهای  و  خام  مواد 

نیروی کار ارزان آن است.

شدن  پاره  تکّه  مداوم،  تاریخی  تجربٔه  مگر 
و خرد شدن در پوشش توسعه نبوده است؟ 
را  زمین ها  قاّره،  این  »فتح«  پیش،  قرن ها 
از  یکسره  فراورده های صادراتی،  با کشت 
و  معادن  اعماق  در  را  بومیان  و  برد  میان 
فلزات  ته نشست  که  رودخانه هائی  بستر 
تقاضاهای  بتواند  تا  کرد  نابود  داشت  قیمتی 
طال و نقرٔه ماوراء دریاها را برآورده کند. 
قاره شان  از کشف  بومیانی که پس  خوراک 
انهدام  و  نابودی  از  را  خود  بودند  توانسته 
نجات بدهند، با پیشرفت تکنولوژیکی از آن 
برای  ِپرو  مردم  امروز،  شد.  بدتر  بود  چه 
گله های گاو و گوسفند ایاالت متحده و اروپا، 
نوالٔه ماهی تهیه و تولید می کنند که از نظر 
وصف  با  لیکن  است  غنی  بسیار  پروتئین 
این آشکارا مشاهده می شود که در خوراک 
ندارد،  وجود  پروتئین  پرو  مردم  اکثریت 
شرکت فولکس واگن در برابر هر اتومبیلی 
تعادِل  حفظ  بابت  می فروشد،  سویس  در  که 
محیط زیست یک اصله درخت می کارد، در 
حالی که شرکت برزیلی وابستٔه فولکس واگن 
صدها هکتار زمین جنگلی را کامالً از بین 

برده و برای تولید متمرکز گوشت صادراتی 
کنار گذاشته است. مردمبرزیل - که به ندرت 
احساس  خود  دندان  زیر  را  گوشت  مزٔه 
می کنند – به طور فزاینده ئی گوشت به خارج 
ری بیرو  دارسی  پیش،  چندی  می فروشند. 
با  که  گفت وگوئی  در   Darcy Roberio
من داشت می گفت که یک جمهوری فولکس 
جمهوری  با  تفاوتی  چندان  ضرورتاً  واگن 
موز ندارد. از هر یک دالری که با صدور 
یازده سنتش  به دشواری  می آید  به دست  موز 
و  می ماند]۱۵[،  باقی  تولیدکننده  کشور  در 
طبعاً از این یازده سنت سهمی بسیار کوچک 
به کارگران درختزارهای موز می رسد. مگر 
آمریکای  کشورهای  از  یکی  که  هنگامی 
این  کند  تولید  اتومبیل  موز  به جای  التین 

نسبت ها تغییر می یابد؟

برده فروشان دیگر در اقیانوس ها رفت و آمد 
نمی کنند. اکنون سوداگران برده از »وزارت 
می پردازند.  خویش  نقش  به ِاعمال  کار« 
دستمزدهای آفریقا، و قیمت های اروپا. مگر 
صورت  التین  آمریکای  در  که  کودتاهائی 
پی در پی  رویداد های  بجز  چیزی  می گیرد 
غارت و چپاول است؟ دیکتاتوری های نوپا، 
به استثمار  را  خارجی  بی درنگ شرکت های 
از  استفاده  فراوان،  و  ارزان  کار  نیروی 
اعتبارات نامحدود و معافیت های مالیاتی، و 
می آید  به دست  آسان  که  خامی  مواد  غارت 

دعوت می کنند.

۱۴

شیلی  دولت  اضطراری  طرح  کارگران 
دریافت  ماه  در  دالر  سی  برابر  دستمزدی 
می کنند. بهای یک کیلو نان ۵۰ سنت است. 
به دست شان  روز  در  نان  کیلو  دو  بنابراین 
می رسد. در حال حاضر، حداقل دستمزد در 
شش  قیمت  با  برابر  آرژانتین  و  اوروگوئه 
برزیل  در  دستمزد  حداقل  است.  قهوه  کیلو 
شصت دالر در ماه است،  اما درآمد روزانٔه 
در  روستاها،  کشاورزی  سیار  کارگران 
فرآورده های  و  قهوه،   لوبیا،   کشتزارهای 
دالر  یک  تا  سنت   ۵۰ بین  دیگر  صادراتی 
است. علوفه ئی که گله های گاو و گوسفند در 
بیش تر  پروتئینی  دارای  می خورند  مکزیک 
آن ها  از  که  است  روستائیانی  خوراک  از 

نگاهداری می کنند.

اندک دارندگان  به گروهی  این گله ها  گوشت 
به طور  و  کشور،  داخل  در  ویژه  امتیازات 
عمده به بازارهای بین المللی اختصاص دارد. 
سخاوت آمیز  سیاسِت  حمایتِی  پوشش  زیر 
استفاده از اعتبارات دولتی با شرایطی سهل 
و آسان، کشاورزی صادراتی مکزیک رونق 
گرفته است در حالی که بین سال های ۱۹۷۰ 
و ۱۹۷۶ از میزان پروتئینی که در دسترس 
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کاسته شده  قرار می گیرد  فرد مکزیکی  هر 
کودک  پنج  هر  از  روستائی  مناطق  در  و 
مکزیکی تنها یکی دارای قد و وزن طبیعی 
برنج،  محصول  گواتماال  در  است]۱۶[. 
مصرف  خاص  که  خشک  لوبیای  و  ذرت، 
داخلی است به امید خدا گذاشته شده در حالی 
که قهوه، پنبه، و فراورده های صادراتی دیگر 
تخصیص  به خود  را  اعتبارات  درصد   ۸۷
داده است. از هر ده خانواده گواتماالئی که 
ارز  عمدٔه  منبع  قهوه،  برداشت  و  به کشت 
فقط  به زحمت  می پردازند  کشور،  خارجی 
بهیک خانواده غذای کافی می رسد]۱۷[. در 
کشاوری  اعتبارات  درصد   ۵ تنها  برزیل، 
که   - مانیوک  و  خشک،  لوبیای  به برنج، 
خوراک عمدٔه برزیلی ها را تشکیل می دهند 
به سوی  اعتبارات  بقیه  یافته.  تخصیص   –

محصوالت صادراتی سرازیر می شود.

سقوط اخیر قیمت بین المللی شکر، به خالف 
گذشته موجی از گرسنگی در میان روستائیان 
کم غذائی  دیگر  کوبا  در  نیاورد.  پدید  کوبا 
وجود ندارد. از سوی دیگر، افزایش تقریباً 
وجه  به هیچ  قهوه  بین المللی  قیمت  همزماِن 
قهؤه  درختزارهای  کارگران  مزمن  فقر  از 
برزیل نکاست. افزایش مظنٔه قهوه در سال 
بهبود  این  علت  گرفت.  صورت   ۱۹۷۶
محصول  که  بود  یخبندانی  قیمت  تصادفی 
که  چنان  اّما  برد،  میان  از  را  برزیل  قهؤه 
مؤسسٔه  عالی مقام  صاحب منصبان  از  یکی 
در  است: »عمالً  کرده  اعتراف  برزیل  قهؤه 

دستمزدها بازتابی نداشت!«]۱۸[

صادراتی  محصوالت  واقعیت،  نظر  از 
ناسازگار  مردم  آسایش  و  رفاه  با  ضرورتاً 
توسعٔه  با  مغایرتی  ضرورتاً  و  نیستند، 
کوبا،  در  ندارند.  گرا«  »درون  اقتصادی 
به ایجاد  اهرمی  چون  به خارج  شکر  فروش 
دنیای نوینی که در آن همه به ثمره های توسعه 
دسترس دارند، خدمت کرده است. در آنجا، 
همبستگی، روح اصلی روابط انسان هاست.

۱۵

محکوم  که  آنان  می دانیم  ما  دیگر  اکنون 
به پرداخت بهای بحراِن بازسازِی نظام حاکم 
فراورده هائی  بیش تر  قیمت  کیانند؟  هستند 
ارتباط  در  می فروشد،  التین  آمریکای  که 
کشورهای  از  که  فراورده هائی  قیمت  با 
و  بازرگانی  و  تکنولوژی  انحصار  دارندٔه 
بیرحمانه  می خرد،  اعتبار  و  سرمایه گذاری 
و  تفاوت  جبران  برای  می آید.  پائین 
برابر  در  که  تعهداتی  با  رویاروئی  به جهت 
است  ضروری  شده،  خارجی  سرمایه های 
در  می رود  دست  از  »قیمت«  در  آنچه  که 
چارچوب،  این  در  شود.  جبران  »مقدار« 
]منظور  جنوبی  مخروط  دیکتاتوری های 

اروگوئه  و  شیلی  و  آرژانتین  کشورهای 
به نصف  را  کارگران  دستمزدهای  است[ 
به اردوگاه کار  تولید را  داده و مراکز  تقلیل 
پائین  باید  کارگران  کرده اند.  مبدل  اجباری 
آمدن ارزش کارشان را هم، به عنوان کاالئی 
بازار فروخته می شود، جبران کنند.  که در 
کار  افزایش ساعاعت  با  کارگران مجبورند 
خود، آنچه را هم که قدرت خرید دستمزدشان 
سان،  بدین  کنند.  جبران  می دهد  دست  از 
کوچک  دنیای  وارد  بین المللی  بازار  قوانین 
نیز  التین  آمریکای  کارگر  هر  زندگی 
می شود. برای کارگرانی که این »بختیاری« 
باشند،  داشته  دائمی  شغلی  که  دارند  را 
»روزی هشت ساعت کار« تنها در عبارِت 
بی جاِن قانون وجود دارد. ده، دوازده، حتی 
چهارده ساعت کار امری کامال عادی است 
هم  یکشنبه ها  حتی  که  کارگرانی  بسیارند  و 

کار می کنند.

که  انسانی  خون  یا  کار،  از  ناشی  حوادث 
به نوبٔه  می شود،  تولید  قربانگاه  پیشکش 
خودزیادتر شده است. اینک سه مثال از پایان 

سال ۱۹۷۷ در اوروگوئه :

الف - معادن سنگ راه آهن، که شن و سنگ 
تولید می کنند، بازده تولید خود را دو برابر 
در  کارگر  پانزده  بهار،  آغاز  در  می کنند. 

انفجار معدن جان می سپارند.

که  کارخانه هائی  بیرون  در  بیکاران   - ب  
صف  می کند  درست  آتش بازی  موشک های 
کشیده اند. کودکانی چند در کار تولید هستند. 
 ۲۰ در  می شود.  شکسته  تولید  رکورد 
دسامبر، انفجاری روی  می دهد: پنج کارگر 

می میرند و ده ها تن زخمی  می شوند.

پ - ۲۸ دسامبر، ساعت هفت صبح ، کارگران 
از ورود به کارخانٔه کنسرو ماهی خودداری 
می کنند. چون بوی شدید گاز به مشام می رسد. 
تهدید می شوند که اگر نروند سرکار،  اخراج 
خواهند شد. بازهم خودداری می کنند. تهدید 
می شوند، که سربازان فراخوانده خواهند شد 
)کارخانه در مواردی دیگر نیروهای ارتش 
وارد  به ناچار  کارگران  بود(.  فراخوانده  را 
کارخانه می شوند. به علت َنشِت گاز آمونیاک 
چهار نفر می میرند و چندین نفر مسموم و در 

بیمارستان بستری می شوند.

۱۶

Maria Caro� ِدخه زوس کارولینا   ااریا 
و  خاکروبه ها  میان  در   lina de Jesus

الشخورها زاده شد.

بزرگ شد، رنج برد، سخت کار کرد؛ عاشق 
دو مرد شد، بچه هائی پیدا کرد. عادت داشت 
که در دفترچٔه یادداشت کوچکی، به خط بد، 

خود  روزانٔه  ماجراهای  و  کارها  جریان 
تصادفی  به طور  خبرنگاری  بنویسد.  را 
کارولینا  ماریا  و  خواند  را  یادداشت ها  این 
نویسندٔه مشهوری شد. کتاب شهر کلبه ها، که 
کثیف  حومٔه  در  زندگی  سال  پنج  خاطرات 
شهر سائوپائولو است، به سیزده زبان ترجمه 

و در چهل کشور خوانده شد.

ماریا کارولینا »سیندرال«ی برزیل، محصول 
دنیای مصرف، شهر کلبه ها را ترک گفت، 
دور دنیا سفر کرد، عکس ها و مصاحبه هایش 
منتقدان را  در روزنامه ها چاپ شد، جوایز 
ربود، در مجالس تجیب زادگان مورد پذیرائی 
قرار گرفت و به مالقات رؤسای جمهور نائل 

آمد.

و سال ها گذشت … در آغاز سال ۱۹۷۷، در 
سپیده دم یک روز یکشنبه، مالایر کارولینا 
ِد خه زوس در میان خاکروبه ها و الشخور ها 
بود:  نوشته  که  را  زنی  اکنون  سپرد.  جان 
»گرسنگی دینامیِت بدن انسان است« دیگر 

کسی به یاد نمی آورد.

کرده  زندگی  دیگران  ته مانده های  با  که   او 
از  یکی  توانست  گذرا  به صورتی  بود، 
برگزیدگان شود. اجازه یافت سرمیز بنشیند. 
اما پس از خوردن ِدِسر، طلسم شکست. و در 
حالی که رؤیای او پایان می گرفت برزیل باز 
همان کشوری بود که هر روز در آن صدها 
گارگر در حوادث کار ناقص می شوند و از 
هر ده کودکی که به دنیا می آیند، چهار تن شان 

گدا، دزد، یا شعبده باز می شوند.

دارند،  خوشبینانه  تبسمی  که  آمار  علیرغم 
نظام هائی  در  است.  شده  پاره  مردم  هتکِ 
که  هنگامی  یافته اند،  سازمان  وارونه  که 
اجتماعی  بی عدالتی  می کند  رشد  اقتصاد 
نیز با آن رشد می یابد. در موفقیت آمیزترین 
دورٔه »معجزٔه« برزیل، میزان مرگ و میر 
شهر  ثروتمندترین  حومه های  در  کودکان 
کشور افزایش یافت. رونق اقتصادی ناگهانی 
که صنعت نفت در اکوادور پدید آورد به جای 
مدرسه و بیمارستان، تلویزیون رنگی به مردم 

ارزانی داشت.

انباشته  جمعیت  از  انفجار  مرز  تا  شهرها 
آمریکای  در   ،۱۹۵۰ سال  در  می شوند. 
التین شش شهر دارای جمعیتی بیش از یک 
میلیون نفر بود. در سال ۱۹۸۰، تعداد آن ها 
عظیم  گروه های  رسید]۱۹[.  خواهد   ۲۵ به 
کارگران، رانده شده از روستاها ، در حاشیٔه 
سرنوشتی  همان  در  شهری،  بزرگ  مراکز 
سهیم می شوند که نظام حاکم به»تفاله «های 
است.  داده  اختصاص  شهر نشین  جوان 
شکل های  فرومایگان،  التیِن  آمریکای  در 
»الشخور«ها  این  ماندن  زنده  هنرمندانٔه 
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کامل شده است. »نظام تولید، طی مدتی مدید 
نشان داده است که برای جذب نیروی فزایندٔه 
کار در منطقه، به ویژه در مجتمع های بزرگ 
کارگری شهرها به طرزی مشهود از این که 
اشتغال مولد ایجاد کند ناتوان است …«]۲۰[

بین المللی کار  از بررسی های سازمان   یکی 
آمریکای  در  که  می داد  نشان  پیش  چندی 
شرایط  در  نفر  میلیون   ۱۱۰ از  بیش  التین 
تعداد  این  از  » فقر شدید« زندگی می کنند. 
۷۰ میلیون نفر را می توان بینوا نامید]۲۱[. 
از  جمعیت  درصد  چند  خوراک  و  خورد 
خبرگان  به زبان  است؟  پائین تر  لزوم  حد 
درصد   ۴۳ برزیل،  جمعیت  درصد   ۴۲
مردمکولومبیا، ۴۹ درصد مردم هندوراس، 
۳۱ درصد مردم مکزیک، ۴۵ درصد مردم 
درصد   ۳۵ شیلی،  مردم  درصد   ۲۹ پرو، 
هزینٔه  از  کمتر  »درآمدی  اکوادور   مردم 

حداقل تغذیٔه متعادل« دارند]۲۲[.

۱۷

 در سرزمین های ما، صنعت ترس و وحشت، 
مانند هر صنعت دیگر بهای گرانی بهدانش 
و  زور  تکنولوژی  می پردازد.  بیگانه  فنی 
گوشٔه  چهار  در  که  شمالی  آمریکای  فشار 
در  گرفته،  قرار  آزمایش  مورد  زمین  کرٔه 
شده  بسته  به کار  و  وسیع خریداری  مقیاسی 
است. اما خالف عدل و انصاف خواهد بود 
اگر در این زمینه استعدادهای خالقه ئی را که 
در میان طبقات حاکم آمریکای التین وجود 

دارد باز نشناسیم.

 بورژوازی های ما، بدون وابستگی اقتصادی ، 
برای  آن ها  کوشش  و  نداشتند  توسعه  توان 
ایجاد صنعتی ملی حالت پریدن مرغ خانگی 
در  کوتاه.  و  اوج  کم  پروازی  کرد:  پیدا  را 
قدرت  خداوندان  ما،  تاریخی  فرایند  جریان 
بودن  تخیل سیاسی و سترون  فقدان  در  نیز 
کرده اند.  ارائه  کافی  شواهد  خود  فرهنگی 
اما در عوض، استقرار دستگاه عظیم ترس 
را ترتیب داده در فن نابودسازی انسان ها و 
تازٔه  تجربٔه  داشته اند.  هم  ابداعاتی  اندیشه ها 
 Rio de الپالتا  ده  ریو  منطقٔه  کشورهای 
la Plata ]مصب بزرگی که بین دو کشور 
اوروگوئه و آرژانتین قرار گرفته است[ در 

این زمینه بسیار روشنگر است.

را  قدرت  که  هنگامی  آرژانتینی،   افسران 
»وظیفٔه  که:  دادند  هشدار  گرفتند  به دست 
به درازا خواهد کشید!«  مدتی  ما،  گندزدائی 
– طبقات حاکم در اوروگوئه و آرژانتین پی 
در پی از نیروهای مسلح خواسته اند نیروهای 
خواستار دگرگونی را درهم شکنند و ریشه شان 
را براندازند، نظام امتیازات ویژٔه داخلی را 
استوار کنند و شرایط اقتصادی و سیاسی ئی 

سرمایه های  جلب کنندٔه  که  آورند  به وجود 
خارجی باشد: پاک سازی سرزمین، نظم در 
کشور، و نیروی کار ارزان و فرمانبر. مردم 
کشور بالفاصله مبدل به دشمن داخلی شدند. 
تردید  یا  اعتراض،  زندگی،  نشانٔه  هرگونه 
ملی  امنیِت  نظامِی  اصوِل  دیدگاه  از  ساده، 

تهدیدی خطرناک به شمار می آید.

برای  پیچیده ئی  مکانیسم های  سان،   بدین  
پیشگیری و مجازات تهیه و تنظیم شده است.

در زیر این ظواهر منطقی ژرف نهفته است: 
برای آن که بتوان با کارآمدی عمل کرد، زور 
و فشار باید مطلق باشد. جز نفس کشیدن، هر 
انسانی جنایتی به شمار می آید.  فعالیت دیگر 
در  اصلی  به مثابٔه  شکنجه  اوروگوئه،  در 
امر بازجوئی به کار برده می شود: هر کسی 
ممکن است قربانی آن شود، نه فقط کسانی 
که مظنون یا مرتکب اقدامات مخالفت آمیزند. 
بدین طریق هراس از شکنجه، هم چون گازی 
فلج کننده که به هر خانه ئی راه می یابد و در 
میان  روح هر شهروندی ریشه می کند، در 

همٔه شهروندان پراکنده می شود.

بر  کشته  هزار   ۳۰ شیلی  در  انسان   شکار 
جای گذاشته است، اما در آرژانتین کسی را 
مورد نظر  اشخاص  بل که  نمی کند:  تیرباران 
ناپدید  قربانیان  می ربایند.  به سادگی  را 
را  وظیفه  شب،  ناپیدای  سپاهیان  می شوند. 
انجام می دهند. دیگر نه جسدی در میان است 
این که کسی گناهکار و مسؤول شناخته  نه 
همیشه  که   – کشتار  سان،  بدین  می شود. 
غیررسمی است، و نه رسمی – بدون این که 
کم ترین مجازاتی در کار باشد انجام می گیرد، 
و بدین طریق نگرانِی جمعی بازتابی شدیدتر 
پیدا می کند. کسی حساب پس نمی دهد، کسی 
است  تردیدی   جنایتی  هر  نمی دهد.  توضیح 
دردناک برای کسانی که به قربانی نزدیکند، 
و نیز هشداری است برای دیگران. تروریسم 
دولتی ، مردم کشور را از طریق ترس فلج 

می کند.

از  یا  کار  کردن  پیدا  برای  اوروگوئه   در 
انسان مورد  آن، الزم است که  ندادن  دست 
کشوری  در  باشد.  نظامی  مقامات  التفات 
مراکز  از  خارج  در  کار  کردن  پیدا  که 
است،  دشوار  بسیار  سربازخانه ها  و  پلیس 
این ضرورت، تنها باعث آن نشده است از 
۳۰۰ هزار شهروندانی که دست چپی شناخته 
از کشور خارج شوند،  تعداد زیادی  شده اند 
بل این فایده را هم داشته است که ماندگارها 
برای  دهد.  قرار  تهدید  مورد  به شدت  را 
توبه نامه ها  چاپ  مونته ویده ئو  روزنامه های 
احتیاط  راه  از  که  شهروندانی  آگهی های  و 
نیستم ،  »من  که   می کوبند  خویش  سینٔه  بر 
هیچ وقت نبوده ام ، و هرگز هم نخواهم بود « 

امری بسیار عادی شده است.

با  را  کتابی  نیست  الزم  دیگر  آرژانتین   در 
صدور اخطاریه ئی ویژه ممنوع اعالم کنند. 
قانون جزاِی جدید ، نویسنده  و ناشر هر کتابی 
گذشته  مانند  شود  شناخته  »مخرب«  که  را 
مجازات می کند. ولی فراتر از این ، صاحب 
چاپخانه را هم به مجازات می رساند تا کسی 
جرأت نکند متنی را که تنها احتمال می رود 
هم چنین  کند؛  چاپ  باشد  سوءظن  مورد 
توزیع کننده و کتابفروش را، تا کسی جرأت 
صورتی  در  و  باشد؛  نداشته  را  آن  فروش 
که این هم کافی به نظر نیاید خواننده را نیز 
مجازات می کند تا کسی جرأت خواندن آن را 
به خودش ندهد چه رسد به این که از آن برای 
خودش احساس و عقیده ئی هم بتراشد! بدین 
رفتاری  همان  کتاب  کنندٔه  مصرف  با  سان 
داروهای  کنندٔه  مصرف  برای  که  می شود 
این  در  است]۲۳[.  کرده  پیش بینی  مخدر 
باید  شهروندی  هر  کروالل،  جامعٔه  طرح 

»مفتش عقیدٔه« خود شود.

 در اوروگوئه، لو ندادن همسایه جرم به شمار 
به دانشگاه  ورود  هنگام  دانشجویان  می آید. 
که  هر  که  می کنند  امضا  سوگند نامه ئی 
به»هرگونه  دست  دانشگاه  محوطٔه  در  را 
بزند  خواندن «  درس  با  نامرتبط  فعالیتی 
معرفی خواهند کرد. بدین سان دانشجو خود 
در حضور  احتماالً  که  ماجرائی  هر  در  را 
وی اتفاق افتد مسؤول می کند. در این طرح 
جامعٔه کسانی که خوابیده راه می روند، هر 
باشد.  دیگران  و  خود  پلیس  باید  شهروندی 
غیرقابل  به راستی  نظام  این  حال،  به هر 
اعتماد است. در اوروگوئه تعداد افراد پلیس 
ولی  می رسد،  نفر  هزار  به صد  سربازان  و 
است.  نفر  صدهزار  نیز  خبرچین ها  تعداد 
جاسوسان در خیابان ها، کافه ها و اتوبوس ها، 
ادارات و  در کارخانه ها و دبیرستان ها، در 
در دانشگاه به کار مشغولند. هرکس به صدای 
بلند زبان به شکایت بگشاید که زندگی سخت 
و گران است بی گمان گذاَرش به زندان خواهد 
نیروهای  افتاد زیرا »جرمی برضد روحیٔه 
مسلح « مرتکب شده است که سزای آن سه تا 

شش سال زندان است.

۱۸

آری  ماه ژانویه ۱۹۷۸، رأی   در رفراندوم 
برای دیکتاتوری پینوشه را با عالمت صلیبی 
زیر پرچم شیلی مشخص کرده بودند، و رأی 

نه را زیر مستطیلی سیاه.

پنداشته  با کشور یکی   نظام حاکم می خواهد 
این ،  است.  کشور  خوِد  حاکم،  نظام  شود. 
محتوای تبلیغات رسمی است که مردم شب 
با آن بمباران می شوند. دشمِن نظاِم  و روز 
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به حساب  اجدادی  به سرزمیِن  خائن  حاکم، 
از  مردم  نفرت  و  خشم  حدوِد  گواِه  می آید. 
بی عدالتی و آرزوی تغییر و دگرگونی ، فرار 
کشورهای  از  بسیاری  در  است.  کشور  از 
آمریکای التین کسانی که به آن سوی مرزها 
تبعید نشده اند از تبعید در داخل سرزمین خود 

رنج می برند.

پیروزی  پینوشه  که  هنگامی  همان  در   اما 
خود را جشن گرفته بود، رژیم دیکتاتوری او 
اعتصاباتی را که علی رغم حکومت ترس و 
وحشت در سراسر شیلی برپا می شد »غیبِت 
بود.  گذاشته  نام  کارگران «  دست جمعِی 
اکثریت کسانی که در آرژانتین ربوده یا ناپدید 
به فعالیت های  که  هستند  کارگرانی  شده اند 
اتحادیٔه کارگری پرداخته بودند. در تخیالت 
جدیدی  شکل های  پیوسته  مردم ،  پایان ناپذیر 
عدم  و  کم کاری  می شود:  بارور  مبارزه  از 
همکاری و همبستگی ، راه های تازه ئی برای 
از  بسیاری  می کند.  کشف  ترس  از  رهائی 
سال  در  آرژانتین ،  همگانی  اعتصابات 
دادن  دست  از  خطر  که  داد  روی   ۱۹۷۷
زندگی از خطر از دست دادن کار و شغل 
طبقٔه  دادن  نشان  واکنش  قدرت  نبود.  کم تر 
کارگِر سازمان یافته و دارای سّنت طوالنی 
میان  از  نوشته  یک  با  نمی توان  را  مبارزه 
که  هنگامی  سال ،  همان  مه  ماه  در  برد. 
برنامه های  ترازنامٔه  اوروگوئه  دیکتاتوری 
شست وشوی مغزی و اخته سازی دست جمعی 
اعتراف  شد  مجبور  می کرد  تنظیم  را  خود 
کند که »هنوز سی و هفت درصد شهروندان 

کشور به سیاست عالقه مند هستند.«]۲۴[

وحشیانٔه  کودکِی  با  سرزمین ها  این  در   ما 
فرتوتِی  بلکه  نیستیم ،  روبه رو  سرمایه داری 
کم توسعگی  می کنیم.  مشاهده  را  آن  خونبار 
آن  منتّجٔه  بلکه  نیست ،  توسعه  از  مرحله ئی 
از  ناشی  التین  آمریکای  کم توسعگی  است. 
توسعٔه بیگانگان است و هنوز هم به آن سوخت 
می رساند. نظام حاکم که به علت نقش بندگِی 
در  تولد  لحظٔه  از  و  ناتوان  خود  بین المللی 
حال احتضار است پایش در گل است. خود 
را به طور مسلم سرنوشت کشور می پندارد و 
می خواهد که ابدمّدت انگاشته شود. هرگونه 
متفاوت  که  زیرا  است،  خرابکار  خاطره ئی 
است ؛ هم چنین هر طرح ناظر به آینده ئی این 
اژدهای خواب آلود را وادار می کند که بدون 
است،  خطرناک  نمک  بخورد:  غذا  نمک 
نظام  بارز  نمونٔه  کند.  بیدارش  است  ممکن 
حاکم را در جامعٔه ساکِن مورچگان می توان 
دگرگونی  که  هم  قدر  دلیل هر  به همین  دید. 
پیدا کند با تاریخ بشری سازگار نیست، چرا 
که در تاریخ بشری، هر اقدام ویرانگرانه ئی 
خواهد  پاسخ  خالق  اقدامی  با  زود  یا  دیر 

گرفت.

بارسلون – آوریل ۱۹۷۸

 

ترجمٔه رامین شهروند

 

پاورقی

^  * )Eduardo Galeano )۱ نویسندٔه 
مقدمٔه  در  اوروگوئهئی،  تبعیدی  و  برجسته 
 ۱۱ شمارٔه  در  که  کلمه  از  دفاع  در  مقالٔه 
کتاب جمعه از او چاپ شد معرفی شده است. 
)۲( در هر دو مقاله تلفظ پاره ئی از نام های 
خوانندگان،  آشنائی  نظر  از  اسپانیولی، 
فارسی  نوشته های  به صورتی که سال ها در 
آلنده،  مثال  به عنوان  است:  شده  نوشته  آمده 
خوآن و خوزه… که تلفظ درست آن ها آّینده، 

حوآن و حوزه… است.

 

یادداشت ها

^  مصاحبه ازژان- پی یر کلرک در لوموند، 
پاریس، ۸ و ۹ مه ۱۹۷۷.

اوت   ۲۸  ، The Nation هفته نامٔه    ^
.۱۹۷۶

^  جنایت در ۲۱ سپتامبر در واشینگتن روی 
از  سیاسی  تبعیدی  چندین  آن،  از  پیش  داد. 
اوروگوئه، شیلی و بولیویا در آرژانتین به قتل 
رسیده بودند. در میان آنان از شخصیت های 
ژنرال  برد:  می توان  نام  زیر  برجستٔه 
ارتشی  برجستٔه  شخصیت  پراتس،  کارلوس 
سپتامبر   ۲۷ در  اتومبیلش  که  آلنده،  دولت 
۱۹۷۴ در گاراژای دربوئنوس آیرس منفجر 
رهبری  که  خوزه تورس،  خوان  ژنرال  شد. 
بس  عمری  با  ضدامپریالیستی  دولت  یک 
کوتاه را در بولیویا برعهده داشت و در ۱۵ 
با رگبار گلوله غربال شد. و  ژوئن ۱۹۷۶ 
رویس  گوتیه ِرس  هکتور  و  ِزلمارمیشلینی 
و   ۱۸ بین  که  اوروگوئه  پارلمان  نمایندگان 
۲۱ مارس ۱۹۷۶ در بوئنوس آیرس ربوده 

و شکنجه شدند و به قتل رسیدند.

توسط  که  ارضی،  اصالحات  همچنین    ^
دولت  و  شد  آغاز  مسیحی  دموکرات  دولت 
کرده  پیگیری  بیش تر  تأکیدی  با  خلق  اتحاد 
مقایسه  زیر  منبع  با  شد.  گذاشته  کنار  بود، 

کنید:

 Maria Beatriz de Albuquerque
 W., ”La agricultura chilena:
 Modernizaction capitalista o
regresion a form as tradiciona�

les? Comentarios sobre la con�
 tra- reforma agraria en Chile”.
 ,۵۳  Iberoamericana, vol. Vl
Institute of Latin Ameri-  ,۱۹۷۶

can Studies Stokholm

^  سه ماه بعد، انتخاباتی در دانشگاه انجام 
گرفت. و این تنها انتخاباتی بود که ماندگار 
شد. نامزدهای رژیم دیکتاتوری تنها %۲٫۵ 
رژیم  درنتیجه،  آوردند.  به دست  را  آرا 
دیکتاتوری، در دفاع از دموکراسی، بسیاری 
را  دموکراسی  و  کرد  زندانی  را  مردم  از 

دودستی تقدیم ۲٫۵% کرد!

^

 ۹  ,Sao Paulo  ,۴۴۴  .Veja, No
.۱۹۷۷ March

^

 US House of Representatives,
 Committee on Appropriations,
 ,۱۹۶۳  Foreign Operations for
 ۲nd  ,۸۷th Congress  Hearings

.Session, Part I

^

Declaration of Lourdes, Octo�
.۱۹۷۶ ber

^

 Le nouvelliste, Port-au-Prince,
In-  .۱۹۷۷  March  ۲۰�۱۹  ,Haiti
formation quoted by Augus�
 tin Cueva in ”El desarrollo del
 capitalismo en America Latina”,

.۱۹۷۷ ,Siglo XXl, Mexico

^

 lda May Mantel, ”Sources and
 uses of funds for a sample of
 majority-owned foreign affiliates
 ,″۱۹۷۲�۱۹۶۶  ,of Us companies
 US Department of Commerce,
 Survey of Current Business,

.۱۹۷۵ July

^

 United Nations, Economic
 Commission for Latin America
)ECLA(, ”El desarrollo eco�
 nomic y social y las relaciones
 externas de America Latina,
 Santo Domingo, Dominican
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.۱۹۷۷ Republic, February

بدون  دارد،  کوچکی  بال های  که  پول،    ^
گذرنامه سفر می کند. قسمت بیش تر سودی که 
از استثمار منابع ما به دست می آید به ایاالت 
کشورهای  یا  غربی،  آلمان  سویس،  متحده، 
دیگر پناه می برد و در این کشورها گردشی 
می کند و بار دیگر به صورت وام به کشورهای 

ما باز می گردد.

^

.۹ Agustin Cueva, op. cit., note

^

.lbid

^

 United Nations, ECLA, op. cit.,
.۹ note

^

 UNCTAD, ”The Marketing and
Distribution System for Banan�

.۱۹۷۴ as”, December

^

Reflexionses sobre la desnatri-”
cion en Mexico”, Comercio ex�
terior, Banco Nacional de Com�
 .No ,۲۸ .ercio Exterior, S.A., vol

.۱۹۷۸ Mexico, Februrary ,۲

^

 Roger Burbach and Patricia
 Flynn, ”Agribusines Targets
 Latin America”, NACLA, vol.
New York, January- ,۱ .XII, No

.۱۹۷۸ February

^

.lbid

^

 Datos de funentes sindicales y
periodisticas, published in Uru�
 ,۲۵+۲۱ ,guay Informations, Nos

.Paris

^

 United Nations, ECLA, op. cit. ,
.۱۱ note

^

.lbid

^

International Labour Organiza�
tion )ILO(, ”Empleo, crecimien�
 to y necesidades essenciales”,

.۱۹۷۶ ,Geneva

^

 United Nations, ECLA, op. cit.,
.۱۱ note

^  در اوروگوئه، مفتشان عقاید نوگرا شده اند. 
وشعور  وسطی  قرون  از  شگفت  آمیزه ئی 
کاسبکارانٔه سرمایه داری: رژیم نظامی دیگر 
کتاب ها  اکنون  نمی زند.  آتش  را  کتاب ها 
می فروشند.  کاغذسازی  به کارخانه های  را 
کارخانه، کتاب ها را ریزریز کرده به صورت 
خمیر کاغذ در می آورد و به اشکال گوناگون 
درست  این  برمی گرداند.  مصرف  به بازار 
دسترس  در  مارکس  آثار  بگوئیم  که  نیست 
دسترس  در  مارکس  نمی گیرد؛  قرار  مردم 
بلکه  نه به صورت کتاب،  همه هست ، گیرم 

به شکل دستمال کاغذی!

^  از مصاحبٔه مطبوعاتی پرزیدنت آپاریسیو 
پای  شهر  در   ۱۹۷۷ مه   ۲۱ در  منِدس 
او هم چنین گفته بود: »ما کشور را  ساندو. 
از ماجرای غم انگیز شور و هیجان سیاسی 
دربارٔه  پاک نهاد  انسان های  می دهیم.  نجات 
دربارٔه  نمی زنند،  حرف  دیکتاتوری ها 
نمی کنند و خواستار حقوق  فکر  دیکتاتوری 

مدنی نمی شوند.«



مجله هفته و شما
توضیحاتی برای مطالب ارسالی 

به مجله هفته و استفاده از مطالب 
مندرج در هفته

رفقا و دوستان عزیز، “مجله هفته” 
در نظر دارد به نشریه ای اینترنتی 

تبدیل شود که منعکس کننده نظرات 
سازمان ها کمونیست و افراد مستقل 
کمونیست و فعاالن کارگری ایران 

باشد، شما کمونیست ها و چپ های 
انقالبی ایرانی می توانید ما را با 

ارسال مقاالت و مطالب خود در این 
امر یاری رسانید. لطفا توجه داشته 
باشید که مطالب خود را فقط به فرم 
فایل دوک) MS-Word )DOC ارسال 

فرمائید، از انتشار،مطالب به فرم 
های دیگر به دالیل فنی معذوریم. 

“مجله هفته” به هیچ حزب و سازمان 
تعلق ندارد، اما بی طرف نیست. 
مسئولیت هر مطلب منتشر شده با 

نویسنده آن می باشد! و “مجله هفته” 
هیچ نوع مسئولیت در برابرانتشار 

آن به عهده منی گیرد “مجله هفته” 
در انتخاب و انتشار مطالب ارسالی 

کامال آزاد می باشد. توضیحاتی 
برای استفاده ازمطالب مندرج در 
مجله هفته هدف ما از انتشار این 

مطالب گام کوچکی در جهت اگاهی 
و روشنگری سوسیالیستی است از این 
جهت انتشار متام مطالب منتشر شده 
در هفته چه با ذکر منبع و چه بدون 
ذکر آن کامال آزاد می باشد. اما از 

آجنا که بسیاری از مطالب مجله هفته 
از منابع دیگری است لطفا به ذکر 

منابع اصلی توجه داشته باشید


	برابری و مسئله های آن
	لیبرالیسم غربی شکست خورده است
	جامعه بورژوائی و دولت: هگل، مارکس و دو نوع از لیبرالیسم
	به دورانی جالب خوش آمدید
	ژیژک در ایران
	فروید زنده است!
	نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو
	تئوری توسعه
	دیالک تیک مطلق و نسبی
	دیالک تیک استقلال و وابستگی
	مونیسم (یکتاگرائی)
	انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه
	هگل و تئوری جهش
	فوکو، «نقد» و «روشنگری»
	چه بدیلی برای سرمایهداری؟ سرمایهداری پس از کمونیسم
	تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو
	حضور کارل مارکس در جنبش “اشغال وال استریت”
	دوازده افسانه درباره گرسنکی
	مقاومت، تنها روزنه امید
	چهار بحران نظام معاصر سرمایهداری جهانی
	دست از خوش باوری ها باید برداشت تقسیم ایران استراتژی امریکاست!
	انقلاب های اعراب و تصویر ذهنی دمکراتیک
	سارکوزی در چنبره برنار آنری لِوی
	آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟
	جنگ بخاطر نفت ایران به تعویق می افتد؟
	در سراشیب سقوط
	یک سال بعد، انقلاب کارگری کماکان به تعویق می افتد
	فراسوی جهانی شدن لیبرالی : دنیایی بهتر یا بدتر؟
	تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو
	بومشناسی و گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم
	انقلاب در پرتغال و یونان برای پیروزی به چه نیازمند است؟
	جهان پر از تلاطم و ضرورت جسارت تاریخی
	« پرولتاریا و حزب کمونیست »
	چشم انداز و برنامه رسانه ای
	مکث کوتاهی حول و حوش مفهوم حجاب، پوشش و برهنگی
	«تحریم هوشمندانه»: هم استراتژی، هم تاکتیک
	ناتو مشت آهنین سوسیالیسم ضد سرمایه داری!
	از دعوی مبارزه « ضد سرمایه داری» تا تئوری استمداد از ناتو!!
	حکیمی، ناتو، نوریزاده
	دو فراکسیون
	نشریه آلترناتیو به دنبال تحریف تاریخ!
	یادداشتهای روزانهٔ چهگوارا – قسمت دوم – دسامبر ۱۹۶۶ بولیوی
	دو پاراگراف و ادعاهای جهانشمول – بهانه ای برای سنجش مانیفست نشریه مهرنامه
	در دفاع از «منطق استثمار» – نقدی بر مقالهی «برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده»
	هستی انکار شده پناهجو 
	 در اندوه خودکشی محمد رهسپار
	بس کنای آفتاب!
	گلسرخی؛ گل سرخ همیشه جاوید
	از زبان ِ برگ…
	بی رنج این سفر
	وارطان سخن نگفت!
	عریان چون زیبا
	لاکپشتها و خرگوشها – به یادِ بنیانگذارانِ سازمان چریک های فدایی خلق
	سرودِ مردی که خودش را کُشت
	پس از هفت سال

