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در این شماره

پری اندرسون :ایدئولوژی هندی

پری اندرسون در مصاحبه با یک نشریه هندی به بررسی تحولت هند،
نقش حزب کنگرس ،گاندی ،نهرو ،حکومت انگلیسیها در هند ،راج ،اغراق
ایده هندی ،مسأله کشمیر ،نقش هندویسم ،رواج رهبری دودمانی و
خیلی موضاعات جالب دیگر می پردازد.
پری اندرسون :دو انقلب

پری اندرسون ،تاریllخ نگlار انگلیسllی ،بlه مقایسllه سیسllتماتیک دو انقلب
بزرگ قرن بیستم ،روسیه و چین ،که اولی بر قرن گذشته و دومllی بllر قllرن
حاضllر تllأثیر بسllزایی داشllته ،مllی پllردازد .در اینجllا ،وی سllعی میکنllد،
ریشهها و رونllدهای انقلب ،راههllای متفllاوت اصllلحات و علllل شکسllت و
پیروزی آنها را در یک پرسپکتیو تاریخی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلس گوستافسون :در باره هژمونی

در حllدود سllه دهllه پیllش ،ارنسllتو لکلئو و چانتllال مllوفه ،نظllرات پسllت
مارکسیسllتی خllود را در کتllاب »هژمllونی و اسllتراتژی سوسیالیسllتی«
مطرح نمودند .این کتlاب تlأثیر بسlزایی بlر تllبیین اسlتراتژی و تاکتیllک چllپ
انزمllان و همچنیllن امllروز داشllته و دارد .در اینجllا کلس گوستافسllون ،بllه
بررسی نظرات لکلئو و مllوفه و شllکلگیری پسllت مارکسیسllم پرداختllه و
همچنین تاملی بر مباحث جدید درونی چپ امروز دارد.

اسلوی ژیژک :از تسلط به استثمار و شورش

اسلوی ژیژک در آخرین کتاب خود بنام »سال رؤیاهای خطرناک« بlه تحلیlل
وقایع مهم جهان در سالهای اخیر میپردازد .در اینجا ترجمllه بخllش دوم ایllن
کتاب به خوانندگان عزیز دریچه ها تقدیم میگردد .خوانندگان علقمند به ایllن
فیلسوف ،میتوانند بخش سوم کتاب حاضر را در سایت تز یازدهم:
 www.thesis11.comمطالعه فرمایند.
جان کروداس و اندریا نالس:ساختن جامعه نیک

جllان کllروداس و انllدریا نllالس ،دو سیاسllتمدار فعllال سوسllیال دمکllرات
انگلیسlllی و آلمlllانی هسlllتند .در ایlllن مانیفسlllت ،آنهlllا خواسlllتهها و
دیدگاههای خود و جنlاح چllپ سوسlیال دمکراتهlا را در مقlابله بlا راه سlوم
سوسیال دمکراسی بیان میکنند .لزم به تذکر است که این مانیفست چند
سال پیش برای اولین بار منتشر شد .خانم نالس هم اکنون به عنllوان وزیllر
کار از طرف اس .پ  .د .در دولت سlوم انجل مرکlل مشlغول بlه کlار اسlت.
علقمنlllllدان بlllllه مطlllllالعه بیشlllllتر میتواننlllllد بlllllه سlllllایت کمپlllllاس
 www.compassonline.org.ukمراجعه کنند.
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اخیرا پllری اندرسllون در یکllی از آخریllن کتابهllای خllود بllه نllام »ایllدئولوژی
هنllدی« ،بllه بررسllی تحllولت هنllد ،نقllش حllزب کنگllرس ،گانllدی ،نهllرو،
حکومت انگلیسیها در هند ،راج ،اغراق ایده هندی ،مسأله کشمیر ،نقش
هندویسم ،رواج رهبری دودمانی و خیلی موضاعات جالب دیگر مllی پllردازد.
در اینجا شما میتوانید با گوشهای از نظرات وی در مصاحبهای بسیار صریح
و بی پرده که اخیرا در نشریه » «outlook indiaآمده آشنا شوید.
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ایدئولوژی هندی
مصاحبه با پری اندرسون
برگردان :رضا جاسکی
»اگر میخواهید به گاندی احترام بگذارید ،اما احساساتی برخورد نکنید«.
پری اندرسون ،١محقllق برجسllته مارکسیسllت ،مllورخ و مقllاله نllویس ،و
سردبیر نشریه نیو لفت ریویو بعد از سال  ،۱۹۶۲معروف به آثار غنllی و نافllذ
ی در محدوده تاریخ اروپا ،جهان معاصر ،سllنت مارکسیسllتی غllرب و تاریllخ
روشنفکری میباشد .در حال حاضر ،استاد ممتاز تاریخ در دانشگاه کالیفرنیllا،
لس انجلس ،ذرهبین خود را بر تاریخ هنllد نشllانه رفتllه اسllت .آخریllن کتllاب
وی ،ایدئولوژی هنllدی ،کllه اخیllرا توسllط نشllر تllری اسllی کولکllتیو منتشllر
شllده ،نقllد گزنllده ای از گفتمllان اغllراق ایllده هنllدی یllا ثبllات شllاهانه
دموکراتیک ،اتحاد چنllد فرهنگllی و سکولریسllم دولllت هنllد بllه عنllوان یllک
معجزه میباشد .سه مقاله اخیر وی در مورد ایllن موضllوع در »لنllدن ریویllو او
بوکس« باعث بحث و گفتگو شده است .اندرسllون کتllاب خllود رابllا پرافول
بیدوای  ،مقاله نویس و نویسنده در یک مصاحبه از طریق ایمیل بطllور کامllل
بررسی میکند.

کتاب جدید شما ،ایدئولوژی هندی بتازگی منتشر شllده اسllت .چllه چیllزی
باعث این اولین تاخت و تاز به سرزمین هند شد؟
من مشغول کار بر روی سیستم بین دولتی معاصر بllودهام و بعllد از نوشllتن
در مورد ایالت متحده ،روسیه ،چین و برزیل ،هند گام بعدی بود.

چگونه مخواهید کتاب را خلصه کنید؟
بlدون در نظlر گرفتllن جزئیlات میتllوان گفllت ،پنlج دلیlل عمlده در تقابlل بlا
۱

Perry Andersson
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پیشروی عقل متعllارفه در هنlد امllروز وجllود دارد .اول ،ایllن ایlده کllه وحllدت
شبه قاره به شش هزار سال قبل بر میگردد ،یک افسانه اسllت .دوم اینکllه
تزریق مذهب در جنبش ملی توسط گاندی در نهایت یک فاجعه برای آن بود.
سوم آنکlه مسllئولیت اصlلی جlدایی نlه بlر عهlده راج ۲بلکlه کنگرس ۳بlود.
چهارم ،میراث نهرو به جمهوری به مراتب مبهم تر از آن بlود کlه طرفlدارانش
اعتراف میکنند .در نهایت ،اینکه دموکراسی هند نه تنها بllا نllابرابری کاسllت
در تضاد نیست ،بلکه بوسیله آن تقویت میشود .این خلصهای بسیار خllام و
ناپخته است .بllدیهی اسllت کlه در هlر مllورد خیلllی بیشllتر از اینهllا گفتllه
میشود.

پس چرا کتاب خود را ایدئولوژی هندی می نامید ،منظور شما از این عبllارت
چیست؟
ایدئولوژی هندی طرز دیگری است برای توصیف آنچه بیشتر به عنوان »ایllده
هنlllد« معlllروف اسlllت ،کlllه ثبlllات دموکراتیlllک ،اتحlllاد چنlllد فرهنگlllی ،و
سکولریسم بیطرفانه دولت هند را به عنوان یک معجزه ملی تجلیل میکنllد.
البته ،ایدئولوژیهای دیگری در هنlد وجlود دارنlد کlه برخlی از انlان خطرنlاکتر
هستند .اما این گفتمان اصلی دولت ،رسانهها و روشllنفکران اسllت .هllدف
این کتاب نشان دادن محدودیتهای آن است.

عده زیادی هر چند که خود منتقد ادعاهای دولت هنllد در مllورد اینکllه بطllور
منحصر بفردی دموکراتیک ،سکولر بوده و به تنوع احترام میگذارد ،میباشند،
وقتی که نوشته شما برای اولین بllار در لنllدن ریویllو او بوکس ٤منتشllر شllد
ناراحت شدند ،مسلما بدون دسترسی به متن کامل آنکه اکنون توسط تری
اسی کولکتیو منتشر شده است .چگونه این واکنشها را تعبیر می کنید؟
حدس من -و البته این چیزی بیش از این نیسllت -کlه ایllن نlاراحتی میتوانlد
مربllوط بllه دو چیllز باشllد .اولیllن آن میتوانllد ایllن باشllد کllه ایllن یllا آن جllزء
ایدیولوژی هندی مورد سllؤال واقllع شllده باشllد ،قبllل از ایllن تلشllی بllرای
ساختار شکنی سیستماتیک آنها نشlده اسllت .بهllم وصllل کllردن اینهllا بllه
 ۲راج ،حکومت انگلیس در هند قبل از سال ۱۹۴۷
 ۳حزب کنگره هند
London Review Of Books ٤
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عنوان گفتمان اصلی ،هر کدام از این اجزاء را در روشنایی تندتر و انتقادی تر
قرار می دهد .این ،در هر حال یک حدس است .دومین موضوعی کllه بllاعث
نگرانllی اسllت ،میتوانllد واقعllا لحllن آن باشllد .یکllی از تllأثیرات ایllدئولوژی
هندی ،حتی بر آنهایی که منکر داشتن وجه اشتراک با آن باشند ،اشllاعه
یک فرهنگ حسllن تعllبیر اسllت کlه در آن واقعیتهlای ناپسllند بlا کلمlات و
واژههای مودبانه اراسllته و تزییllن مllی شlوند» -نقllض حقllوق بشllر« بlرای
شکنجه و قتل» ،مخالفان« بجای شورشllیان ،و چیزهlای مشllابه دیگllر .هlر
نوع چیز حساسی با این ذرات کلمی آغشته شده است ،و استفاده کلمه
بیل برای بیل ،نامطلوب تلقی میشود.

بllا ایllن حllال ،آیllا شllما انتقllاد تنllد و حllتی جهllت گیllری بllت شllکنانه در
نوشتههای بسیاری از هندیها راکه بسیار دور از خودسllتایی خیllالی »ایllده
هندی« هستند را نادیده و یا دست کم نگرفته اید؟
من نمیخواهم اینطوری بگویم .اگر شما به کتاب نگاه کنیllد ،شllما خواهیllد
دید کllه تعllداد زیllادی از منllایع اندیشllمندان هنllدی -چllون اوپنllدرا باکسllی،
سومیت سارکر ،اچین وانیک ،زویا کسن ،جواد علم ،اروید ورما ،ایجاز احمد،
پرانllاب بارهllان ،بنجllامین زکریllا ،رادهیکادسllای و دیگllران -وجllود دارد ،کllه
انتقادات شlدیدی بlه خیلlی از اتحlاد امlروز دادنlد .در یlک فرصllت مناسllب،
میخواهم تسلط بدون هژمونی رانجیت گوها را بطllور مفصllلتری بحllث کنllم،
یک اثر درخشان که من کامل با آن موافق نیستم ،امllا مطllالعه ای ضllروری
نه فقط در مورد هند ،بلکه بطور کلی مکانیسم قدرت سیاسی میباشllد .در
واقllع ،نمllی تllوانم فکllر کنllم کllه همllه کسllانی کllه مllن بllه عنllوان صllدای
ایدئولوژی هندی استناد کرده ام ،زندانیان واقعی آن باشند ،از آنجا که آنهllا
اغلب میتوانند به تعداد کمی از جنبههای واقعیت هنllد انتقllاد کننllد .امllا بllه
عنوان یک مجموعه فراگیر استعارهای در مورد هند ،ایدئولوژی در جllای خllود
باقی می ماند ،و به اعتقاد من ،هllدف یllک نقllد سیسllتماتیک قllرار نگرفتllه
است .امید انکه ،این کتاب بlاعث بlه حرکlت دراودن تlوپ بlرای تقlوی کمlتر
عمومی در مورد انها شود.

شما توضیح دادهاید که یکی از دلیلی کlllه،بجای آنکllه یllک کتllاب سllاده در
مورد هند معاصر بنویسید آن بود که ،شما با نگاه به مبllارزه بllرای اسllتقلل
شروع کردید ،شوک شما بخاطر طرز برخورد به اثر کاترین تیllدریک در مllورد
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گاندی بود که سراسر با چنان سکوتی احاطه شده که اغلب هندی هllا از
آن بیخبر هستند .تیدریک خود را بر رابطه بین خوداگاهی گاندی به عنوان
ناجی جهان -اعتقادات مذهبی او -و سیاستهایش متمرکز می کند .او واقعا
در پی نقش او ،به عنوان یک رهبر تودهای و متخصllص فنllون جنگllی مبllارزه
ملی نیسllت .تlا چlه حlدی قضlاوت خlود شlما از گانlدی مبتنllی بlر نظlر او
میباشد ،که از نظر خیلیها به عنوان یک انتقاد وحشی تلقی می شود.
بیوگرافی تیدریکس در مورد گاندی ،اثری بسیار محتاطllانه ،آرام و شllجاعانه
است .نه فقط من ،بلکه هر دانشجوی جدی این چهره تاریخی ،بیش از هllر
تحقیق موجود دیگری در مورد گاندی ،از مطاله این اثر می اموزد -اکثر قریب
به اتفاق اموزه های گاندی ،به درجات مختلف ستایشگرانه است .سllکوتی
که انرا احاطه کرده ،یک رسوایی روشlنفکری اسllت کlه بlه شlکل ضlعیفی
نظرات محلlی را منعکllس مlی کننlد .البتllه مشllکل اینجlا محlدود بlه اثlر او
نیست .اخیرا ،طرز برخورد با کتاب بسیار سطحیتر و نllه بسllیار سیاسllی،
اما خیلllی محترمllانه جllوزف للllی ولllد در بllاره گانllدی تکllرار همllان داسllتان
اسllت -کllه حllتی عنllوان »روح بllزرگ« را داشllت .از آنجllا کllه آن ،بعضllی از
افسانههایی که گاندی در مورد دوره ای که در آفریقای جنوبی بوده است را
ویران میکند ،ما با نوه اش مواجه هستیم که از »تحقیر« او شllکایت میکنllد.
تنها در چنین شرایطی ،تلقی مlن از گانlدی میتوانlد بlه عنllوان تlوهین بlه
مقدسات در نظر گرفته شود .در حقیقت ،من نه تنها از مllوهبت قابllل تllوجه
وی به عنوان یک رهبر ،واز موفقیتهllای او در تبllدیل کنگllرس بllه یllک حllزب
توده ای ،بلکه همچنین صداقت و خلوص شخصی و از خودگذشllتگی وی را
می پسندم -او قدرت را همچون بسیاری از سیاستمداران بllرای خllود نمllی
خواست .او به سبک خودش ،مرد بزرگی بود .امllا ایllن ،او را از انتقllاد معllاف
نمی کند .او گریبانگیر مجموعهای از تعلقllات خllاطر و فllوبی هllای شخصllی
بllود ،سllاختمان فکllری محllدودی داشllت ،اسllتدلل عقلنllی در او نفllوذی
نداشت ،و به طور کامل غافل از اسیبی بود که او به جنبllش ملlی از طریlق
اشباع کردن آن توسط تقوای هندو انطور کllه او درک میکllرد ،وارد کllرد .او بllا
همه نابینایی اش ،باید محترم شمرده شود .اما هیllچ احتیllاجی بllه برخllورد
احساساتی با او نیست .آزادی کllاملی بllه خllودش داد کllه هllر آنچllه کllه او
تحت هر شرایط و زمانی می گفت ،بllه عنllوان حقیقllت اعلم میکllرد ،و بعlد
اگر از روزی به روز دیگر انرا تغییر میداد ،هنوز کلمات خدا بودنllد کllه از طریllق
او نlllور افشlllانی میکردنlllد و نمlllونه مصlllیبت امیlllزی را بlllرای پیlllروان و
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ستایشگرانش به جای گذاشت .بیllش از هllر چیllزی او در مllورد سllاتیاگراها
ناپیگیر بود .هر وقت کllه بllرای او مناسllب بllود ،او کllامل خشllونت را در نظllر
میگرفت -نه فقط از طریق ارسال دهقانان هند به پیشواز مرگ در سومه در
خدمت اربابان استعماری شان ،یا تحسین بمب افکن های هندی کllه بllرای
تسخیر کشمیر بلند می شدند ،بلکه در آرامllش مllواجه بllا کشllتار جمعllی
»جنگ مدنی« -در شبه قاره در ترجیح برای اخراج کردن انگلیسllیها دیllدهمیشود .یک نفر به عنوان یک تاریخ نگار ،بایستی خودنسllردانه همllه اینهllا
را در نظر بگیرد نه اینکه همچون مدافعان گاندی بllه طllور مllداوم از آن پرهیllز
کند.

اما آیا میتllوان دینامیسllم یllک جنبllش ملllی را بllه انتخllاب فllردی و اقllدامها
رهبران آن تنزل داد؟ کنگllرس پllایه قابllل تllوجهی بهخصllوص در میllان طبقllه
متوسط داشت ،حتی اگر یک جذابیت ثابت عمومی توده ای نداشته است.
آیllا تمرکllز بllر روی گانllدی و برخllی دیگllر از رهllبران ارشllد ،بllه معنllی
چشمپوشllی از مllاموریت جمعllی کllه محرکllه مبllارزه بllرای اسllتقلل ۳۰۰
میلیون نفر بود ،نمی باشد؟
تصور یک حسllاب اعتبllاری بllرای کنگllرس ،از روی هllر عقیllدهای کllه باشllد،
سخت میباشد .اما اغلب موارد پای یک رفلکس دفاعی بllه وسllط مllی ایllد.
در مواجهه بllا شllواهد انکارناپllذیر کllه چقllدر فرمانllدهی بllد بllالی کنگllرس،
موفقیتهllای اسllتقلل را خllراب کردنllد ،جنبllش ملllی را بllه خllاطر ادعllای
مغرورانه انحصار آن تقسیم نمود؛ یک واکنش مشترک به اینها ،تغییر موضوع
میباشد؛ با گفتن اینکه» :چیزها را خیلllی شخصlی نکllن ،ایllن نخبlه گرایlی
است ،به توده ها فکر کن و نه رهبرانش ،آنها دموکراتیک تر هستند« .ایllن
یک بلوف است .واقعیت این است که از لحاظ اجتماعی ،کنگرس بسllیار بllه
دور از یllک جنبllش تllودهای بllود :آن هرگllز شllامل دهقانllان فقیllر  ،کllارگران،
نجllس هllا و یllا بخllش عمllدهای از از جمعیllت در ایالتهllای شllاهزاده نشllین
نشد ،و هنگامی که در استانها در اواخر دهه سی به قدرت رسllید ،بعضllی
اوقات بیشتر از خود راج به سرکوب کارگری و هر چیزی که از جناح چپ انllرا
تهدیlllد میکlllرد ،پرداختنlllد .فرمانlllدار بریتانیlllا در مlllدرس ،مجبlllور شlllد بlllه
راجاگوپالچارنی بگوید که اشllتیاقش در سllرکوب »فتنllه« را ،تعllدیل کنllد .از
این بlه کنllار ،حقیقllت ایllن اسllت کlه تصllمیم جدایی-لحظlllه حقیقllت بlرای
کنگرس -از بال به پایین و بدون هیچ گونه مشاوره عمومی گرفته شد .تllوده

دریچه ها شماره دو

12

ها که مودبانه در این گونه اعتراضات خواستاری داشتند ،چیزی برای گفتllن
در این مورد نداشllتند .دسllتور از بlال اینllرا یقییllن سlاخته بllود .ایllن نخبگllان
سیاسی بودند که قدرت را اعمال می کردند.

شما انگلیس و لیگ مسلمانان را از هر گونه مسllئولیت در ایllن فllاجعه بllی
تقصیر اعلم میکنید؟
قطعا نه .رفتار مونتباتن هل دادن بسوی جدایی با سرعت سرسام اور بllود،
با دستور نهرو و پاتل ،در حالیکه دستان انگلیسیها را از پllی امllدهای بllی
نهایت خونین می شست ،ادعای زیllادی در مllورد تحقیllر امیزتریllن قllرداد در
سالهای امپراتوری شد و انرا همانقدر که پر بود بllا قردادهllای دیگllر پllر کllرد.
بعllد از سllالهای  ،۱۹۴۵سیاسllت انگلیllس در مقllا بlل هنlدی هllا ،از طریlق
نگرانی برای غرور امپراتوری و توهمات امتیllاز اسllتراتژیک ،و کمllی چیزهllای
بیشllتر ،فعllال میشllود .در بllاب لیllگ مسllلمانان ،جنllاح کllامل بllا پllذیرش
مستقیم جدایی دچار اشlتباه محاسlبه شlد ،ادعlای آسlام ،نادیlده گرفتlن
کشمیر ،رها کردن مسلمانان منطقه کاو بلت، ٥و پایان یافتن با آنچه که خود
او پاکستان بید خورده می نامید .امllا در ایllن شllکی نیسllت کllه مسllئولیت
اصلی فاجعه سال  ۱۹۴۷در حماقت و تکllبر کنگllرس بllود ،از اواخllر سllالهای
بیست به بعد ،کنگرس از قبول اینکه تنها نیروی سیاسی مشllروع در شllبه
قاره نبوده ،بلکه در ترکیب و چشم انداز یک حزب کllامل هنllدو ،و نماینllده آن
در جامعه بود ،امتناع میکرد؛ فقط به این خاطر که ان قویتر بود ،میتوانست
استطاعت و نیاز انرا داشته که در برخورد با حزب ضعیفتر جامعه مسلمانان
سخاوتمند تر باشد .این فقط نقطه نظر یک خارجی نیسllت ،ایllن قضllاوت و
نظر مورخ هندی مثل ب .ب .میسرا می باشد.

شمااشاره میکنید که دولت هندی که پllس از اسllتقلل بوجllود امllد ،اسllما
اسکولر است ،اما تlا حllد زیlاد تأییlد نشlده ای ،اساسlا هنlدو اسllت .ایllن
درست است که سکولریسم هندی با توجه بlه معیارهlایی کlه شlما بکlار
می گیریlllد-موقعیت مسllلمانان و غیllر هنllدوهای دیگllر نllاموفق اسllت .امllا
هندویسllم ،ایمllانی اقllراری شllبیه بllه مسllیحیت و یllا اسllلم ،بllر اسllاس
مجموعهای از متون مقدس نیست .آن بیشتر شبیه به یllک برچسllب بllرای
خلصهای از شیوههای مختلف است .تا همین اخیرا ،اکثر هندو ها احتمال
٥

 Cow beltمنطقه ای در هند شامل ایالتهای بهار و اوتار پرادش
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فاقد حس ذهنی و یا خود آگاهی بمثابه هندو بوده اند .بنابراین ،ایا توصllیف
هنllد بllه عنllوان یllک دولllت تحllت سllلطه کاسllت بllالی هنllدو نمیتوانllد
مناسبتر باشllد؟ ایllا ایllن ،وضllعیت کاسllت هllای پllایین ،کllه دولllت بllا انهllا
وحشیانه رفتار می کند ،و همچنین اقلیتهای مذهبی را بهتر توصیف نمی
کند؟
بله ،هندویسم ،البته نسبت به آن دو مذهب بزرگ توحیllدی ،کمllتر بوسllیله
متون ،باورها ،اداب و رسوم به هم جوش میخllورد .همیشllه یllک فاصllله ای
بین سنت های بال و پایین-نخبگان و مردم -در هر مllذهبی وجllود دارد ،و در
هندویسم این شکاف بسیار گسllتردهتر از مسllحییت و اسllلم مllی باشllد.
ایllن بllدان معنllی نیسllت کllه هندویسllم بllه شllکلی کllه هسllت سllاخته و
پرداخته تخیل ،و یا یکی دیگر از نسخه هllای شllیک سllاخت بریتانیllا اسllت.
قاطی کردن و بدون اعتراف صریح وجود و قدرت آن در هنlد ،بlر ایlن پlایه کlه
کل ان بسیار متنوع است برای آنکه اینگونه خطاب شود ،یک ژست دفllاعی
از نوعی است که فرانسویها انرا »غرق کllردن مllاهی« ٦مllی نامنllد-و ایllن
تلش برای فرار و یا انکار پدیده با حل آن در مقولههای گشادتر و گسllتردهتر
میباشد .هندویسllم بllه عنllوان یllک دیllن ،قطعllا از نظllر سllاختاری شllباهت
چندانی با مسیحیت و اسلم ندارد .اما در نتیجه ،با هر استنباطی -مطllابق
اسllتانداردهای متکلمllان هنllدی -بایسllتی ،در برابllر ان بهllتر مقllابله شllود.
ناهمگونی بیشتر لزوما به معنی زهرالودی کمتر نمی باشد .اقتدار کمllتر در
متون مقدس ،ولی ظلم و ستم سلسله مراتبی بیشتر .کافی است کllه در
باره وجود ساتی  ۷فکر شود .البته نمیتوان این را گفت که سنتهای خلقی
و مردم پسند ذاتا مداراتر از نسخه های نخبگان می یاشد :شواهد اروپllایی
زیادی بر خلف این وجود دارد .آیا شبه قاره از نظllر تllاریخی متفllاوت اسllت؟
شاید ،شاید نه .دین یک سؤال برای متخصصان در دین تطبیقی است.
بllا ایllن حllال ،از لحllاظ سیاسllی ،ایllن واقعیllت مرکllزی کllه از دوران مllدرن
باقیمانده است ،نفاق بlر اسlاس خطlوط همگlانی مlذهبی مlی باشlد ،و
سهم هندویسم از قتل عامهایی که همراه جدایی بود ،به خاطر نفllوذ قابllل
توجه ر.س.س ٨نبود .آنها از پایین ،هر چنllد نllه بنllدرت ،فشllار مllی اوردنllد-
Noyer le possion ٦
ساتی -رسمی که بر اسlاس ان ،زن بیlوه در مراسlم دفlن شlوهرش خlود را قربlانی
۷
میکند .اخیرا بر اساس قانون در هند ممنوع شده است.
سازمان میهن پرستان ملی .یک گروه ملی دست راستی هندو
٨
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بیهار و حیدراباد از بال توسllط رهllبران کنگllرس محllافظت میشllد .بllه عبllارت
دیگر ،این درست است که کالیبره کردن ماهیت دقیق و میزان مهllر و نشllان
هندو در دولت هند برامده از تقسیم مllذهبی کllار سllادهای نیسllت .فرمllول
بندی شما میتواند کامل نزدیک به واقعیت باشد ،هر چند کlه مlی بایسllتی
جزییات بیشتری را در آن باز کرد .آنچllه کllه بllا اطمینllان میشllود گفllت ایllن
است که نقش آن بطور سیستماتیکی در ایدئولوژی هندی انکار میشود.

شما هند را همراه با مالزی و سllریلنکا ،بllه عنllوان کشllورهایی کllه بعllد از
استقلل ،انتخابات منظم برگزار می کنند ،دسته بندی مllی کنیllد .امllا نظllر
سنجی ها همیشه در مالزی در درون یک سیستم تقسیم قدرت قومی بllه
سllبک فاسllد لبنllانی و همllراه بllا تقلllب اسllت؛ هیllچ کمیسllیون مسllتقل
انتخاباتی وجود ندارد .در سریلنکا ،کشوری که چندین دهه جنگ و اضطرار
غllالب اسllت و تامیllل هllا از حقllوق مllدنی محllروم میباشllند .بنllابراین ،آیllا
دموکراسی هندی یک دستاورد منحصربفرد در جهان سوم نمی باشد؟
همانطور که من نوشته ام ،انحصار بفردی این دموکراسی ،بخاطر وسllعت و
فقر رأی دهندگان آن است .اما این موضوع ،در اکثر موارد با روح خودستایانه
و نه مقایسه برخورد میشود .در اکثر ایالتها ،نظرسنجی هllا از مllالزی آزادتllر
هستند؛ اما شکنجه به مراتب بیشتر است و کسانی که هیچگونه مزایllایی
ندارند ،وضع بدتری دارند .تامیllل هllا در سllریلنکا ،مطمئنllا مllدت طllولنی از
حقوق مدنی محروم هسlتند ،ولlی همیllن موضllوع بlرای کشlمیری هlا بlه
دلیل مشابه صادق است ،هر چنllد کllه تعllداد انllان بllه نسllبت جمعیllت بllه
مراتllب کمllتر اسllت؛ ایllن نیllز حقیقllت دارد کllه حکllومت در سllریلنکا دارای
سllابقه طllولنی تllر تنllاوب سیاسllی نسllبت بllه هنllد میباشllد .بllه عنllوان
نمونههllای آزادی پارلمllانی ،جامائیکllا و مllوریس ،از هllر کllدام از ایllن سllه
کشور ،نمرههای بهتری میگیرند.

آیا شرح انتقادی شما از نهرو،باعث نادیده گرفتن آغوش باز و ترقllی جویllانه
وی برای یک اقتصاد مختلط ،توسعه دولتی و نهادهای فرهنگی عمومی در
خانه ،همچنین مبارزه شجاعانه تر بر علیه نیروهllای ناسیونالیسllت نسllبت
به گاندی نمیشود؟
این درست است که ایدئولوژی هندی چیllز زیllادی در مllورد ایllن گوشllههای
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زندگی او نمیگوید .اما اگر من هم در این مورد چیزی می نوشتم ،ترازنllامه
وی تغییر قابل توجهی نمی کرد .او البتllه ،دیlدگاه ملیlم فابیlانی ۹داشllت و
خواهان صنعتی شدن دولتی ،دانشگاهها و کالج های فنی دولتی بllود .امllا
این یکی از ویژگیهای عمومی کشllورهای پسlا اسlتعماری بllود و بنllابراین
مشکل است که انرا دسllتاورد بخصlوص نهlرو دانسllت .بخlش عمlومی کlه
توسط وی بنا شد ،هیچ چالشllی بllرای سllرمایه خصوصllی و یllا مؤسسllات
بزرگ بازرگانی هندی ،که از بخش عمومی استقبال میکردند ،نداشت؛ هllم
چنانکه ویوک چیبر نشان داده اسllت ،آمllوزش عllالی همچنllان تllا بllه امllروز
فوقالعاده نابرابر است -تعداد کم مسلمانان در سطح بالی مؤسسllات ایllن
را شهادت می دهد -چرا که آموزش ابتدایی امllروز ،همچllون در زمllان نهllرو،
همچنان بشدت نادیده گرفته میشود .پرونده وی به هیچ وجllه بllد نبllود ،امllا
به هیچ وجه با توجه به استانداردهای قابل مقایسه ،عالی هم نبود .کافی
است فقط به آنچه که ژاپن و کره در مراحل قابل مقایسه بدست آوردند فکlر
کنیم ،تا متوجه ترازنامه ناچیز هند شویم .در رابطه بllا ناسیونالسllم هنllدی،
نهرو شخصا انقدر که آدم میتواند آرزو کنllد ،سllکولر بllود )تllا اینکllه شllاید در
انتهای زندگی اش ،او گlاهی اوقlات بlا عناصlر مlذهبی لس میlزد( و بlدون
شک در برابر خواسته پاتل بllرای پاکسlازی دسllتگاه بوروکراسllی از پرسllنل
مسلمان مقllاومت کllرد .امllا بllه عنllوان یllک حllاکم ،آنچllه را کllه همیشllه در
اساس حزبی هندو بود رهبری میکرد و مجبور به تطبیق احساساتش بllا آن
بود ،به عنوان مثال وقتی که در کنگرس به ستوه امد ،امبدکار را بllدون ابllراز
پشیمانی رهlا کlرد .بنlابراین ایllن درسllت اسlت کlه شlما میتوانیlد از نهlرو
عبارت های محکم بیشتری نسبت بllه گانllدی در مllورد ناسیونالسllت هllای
هندی بیابید ،اما این بدان معنی نیست که اعمال وی لزوما بهتر بودند .ایllن
نهرو بود و نه گاندی ،که در آن زمllان قllدرت کمllی داشllت ،کllه بllه نیروهllای
موکرجی و مهاسبها در سال  ۱۹۴۷پیوست تا کمپین شوونیستی بllر علیllه
بنگال متحد را شلق زده و به انگلیسیها بگوید کllه چنیllن چیllزی را اجllازه
نخواهند داد ،مگر آنکه کل استان به »هندوستان« تعلق گیllرد .خرابکllاری او
در شانسی که برای بنگال با وحدت بین فرقه ای وجود داشت ،و از ان پllس
بنگالی های دو طرف مرز همیشه از ان رنllج بllرده انllد ،یکllی از بllدترین لکllه
های پرونده او میباشد.

در مورد اصالت او در قرار دادن هند به عنوان نوع جدیدی از قllدرت ،کشllوری
۹

انجمن فابیان در انگلیس که طرفدار رفرم های سوسیالیستی در جامعه بود.
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که بیشتر مسلح بlه اخلق تlا نیllروی نظlامی میباشlد ،ترویlج عlدم تعهllد،
صllلح جهllانی و خلllع سllلح هسllته ای در اعllتراض بllه فشllار امریکllا چllه
میگوییllد؟ آیllا شllما نمیخواهیllد بپذیریllد کllه سیاسllت خllارجی خllود یllک
دستاورد بزرگ بود؟
بلllه ،امllروز معمllول ایllن دیllدگاه شllنیده میشllود کllه بهllترین میllراث نهllرو،
سیاسllت خllارجی وی بllود .امllا بllا هllر اسllتاندارد معقllولی ،آن کمllتر از
دستاوردهای اجتماعی-اقتصادی او قابل تllوجه اسllت .مllردم خllارج و داخllل
هند ،به نهرو به عنوان یllک قهرمllان اصllولی همبسllتگی افریقlllا-اسیا و روح
باندوگ فکر می کنند .افسوس که این بیشتر یک توهم است .او ستایشllگر
سرمایه داری آمریکا نبود،و شروط زیادی برای کمونیسم شوروی داشت .در
این معنا ،درواقع او از نظر ایدئولوژیک ،غیllر وابسllته بllود .امllا اگllر کسllی بllه
بوده های واقعی سیاست خارجی هنllد در ایllن مقطllع نگllاه کنllد ،عملکllرد
نهرو بیشتر نخ نما می نماید .از آنجا که یک افسانه حول ایllن موضllوع رشllد
کرده است ،این اهمیت را دارد که روشن کنیم شواهد و مدراک مربllوطه آن
چقدر کم است .سه نمونه کفایت خواهد کرد.
کنفرانس باندونگ اغلب تا اندازه زیادی به نهرو نسبت داده میشllود .درواقllع
این یک ابتکار هندی نبود .پیشنهاد آن توسط اندونزی در دیداری کllه رهllبران
سیلن ،برمllه ،هنllد و پاکسllتان در کلمبllو در سllال  ۱۹۵۴شllرکت داشllتند،
مطرح شد .فقط پاکستان از آن بشدت حمایت کرد .سیلن بی تمایllل نبllود.
اما هند و برمllه هllر دو شllک و تردیllد داشllتند ،و نماینllده مجلllس انllدونزی،
ساستروامیدجوجو مجبور شد پنج ماه بعد سفری ویژه به هند برای متقاعllد
کردن نهرو برای پذیرش ایده ،نماید .هنگامی که پنج کشllور در مllاه دسllامبر
در بوگور برای برنامهریزی کنفرانس ملقات کردند ،هند فشار زیادی آورد کllه
اسرائیل نیز دعوت شود -اپوزیسیون پاکستان ،این پیشllنهاد را متوقllف کllرد.
یک روز قبل از اینکه کنفرانس افتتاح شود و همه هیئت ها وارد شوند ،نهllرو
اصرار داشت که جلسه ،مدل کشورهای مشترک المنافع را داشته باشllد و
این را به زور قبولند .در روز سوم  ،نهرو برای جلllوگیری از یllک قطعنllامه کllه
خواستار »حق مردم الجزایر برای تأمین سرنوشت خود« بود ،مداخله نموده
و اعلم نمود که آن دارای »زبان تبلیغاتی« است .اما اهداف خود نهllرو ،بllه
غیر از امیدواری آنکه اسرائیل در جلسه حاضر میشد ونامی از الجزایllر بllرده
نمی شد ،چه بود؟ در اصل ،او کنفرانس را به عنوان وسیلهای برای جllدایی
چیllن از روسllیه بllه خllاطر نسllخه خllود از خویشllاوندی افریقlllا-اسیا ،مllی-
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پنداشت .ژو انلی اجازه فشار چنین گوه ای بین پکllن و مسllکو را نllداد ،امllا
بجز ان ،با نزاکت از اهداف بیان شده کنفرانس حمایت کرد و مقدار متنابهی
تحسین برای نقش سازنده اش در کنفرانس کسب کرد.
هنگامی که در پایان کنفرانس ،در نظllر گرفتllن جلسllات بیشllتر بllرای بلllوک
افریقایی-اسیایی مطرح شد ،نهرو چنان اهمیت کمی برای ایده ایجاد آن به
عنوان یک نیروی جدی داشllت کlه انllرا زیlادی اعلم کllرد .امlا هlدف اصllلی
هند ،هنگامی که نزدیک به یک دهه بعدتر ،بالخره برای یllک کنفرانllس دوم
افریقایی-اسیایی در الجزایر برنlامهریزی شllد ،چllه بllود؟ تحمیllل روسllیه بllه
عنوان یک کشور آسیایی واجد شرایط بllا تllوجه بllه مخllالفت نllه تنهllا چیllن،
بلکه تقریبا همه دیگر کشورها بود .دلیل این پشتک وارو زدن ،کllه مllوقعیت
نهرو در باندوگ را بر باد داد ،بطور ساده این بود که روسیه نه تنها یllک وزنllه
تعادل در مقابل چین بود ،بلکه حافظ منافع حیاتی هند در شورای امنیllت در
برابر قطعنامه ناخوشایند کشمیر بود .در هر حال ،در کمال اسایش هنlد کlه
از همان ابتدا نیز علقهای بدان نداشت ،نشست الجزایر عقیم شد .واقعیت
این است که آنچه برای نهرو اهمیت داشت ،جلسات بllی انتهllای مشllترک
المنافع در این دوران بllود -او مllی بایسllتی در نزدیllک بllه یllک دوجیllن آنهllا
شرکت کرده باشد :هفده جلسllه بیllن  ۱۹۴۴و  ۱۹۶۹برگllزار شllد .او حllتی
عقیده داشت یکی از این اشهای بی معنی به خاطر غllرور پسllا امپراتllوری
بریتانیا ،مهمتر از ریاست جلسله ای در رابطه با سیگنال جنگ با چین ،بود.
پس سوئز؟ در اینجا نیز اغلب باگذشت زمان ،اینگونه تصور میشود که نهرو
نقش ضد استعماری بی باک را در اردوکشllی سllوئز بllازی کllرد .امllا اینهllا
حرفهایی بودند که برای او کوچکترین هزینه ای نداشت ،او در همان سمتی
بود که ایزنهاور قllرار داشllت .بسllیار مهمllتر آنکllه وقllتی ناصllر در بهllار سllال
 ، ۱۹۵۶قبل از حمله انگلیس،فرانسه و اسرائیل ،تقاضای کمکهllای مllادی
نمود ،او حمایت از ارتش مصر را رد کرد .اگر چنین کاری را انجام میداد ،آنگاه
در باشگاه کشورهای مشترک المنافع ارزشllش بشlدت پllایین مllی رفllت ،و
این قابل شک و تردید نبود.
چه عمل سیاسی خارجی بزرگllی بنllام پرنسllیبهای رفیllع عllدم تعهllد نهllرو
صورت گرفته است؟ یکانهای هنllدی وابسllته بllه عملیllات سllازمان ملllل بllه
کنگو اعزام شدند ،اولین »ماموریت حفظ صllلح« در آن زمllان ،کllه هماکنllون،
غیر قابل شllمارش و دارای شllهرتی بllد اسllت .انجllا ،تحllت نظllارت یکllی از
معتمدین نهرو راجشوار دایال-در گذشته او فرستاده هند در سllازمان ملllل و
پllس از آن مسllئول سllرویس خllارجی،و تمllام عملیllات  ONUCاز سllپتامبر
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 ۱۹۶۰تا مه  ۱۹۶۱بود -قرار داشت .آنوقت لومومبا عزل و سپس ربوده شllد،
و در نهایت در فوریه  ۱۹۶۱به قتل رسیده شد .بعد از این شروع ننگین ،هند
یک تخصص اعزام نیllرو تحllت پرچllم سllازمان ملllل متحllد بllه عنllوان علمllت
تجاری سیاست خارجی ساخته است ،با فرکانسی که تنها پاکستان بllا ان
رقابت میکند ،در مورد هر دو کشور -بنا به مشاهدات یک دستیار تحقیقاتی
 بllه دلیllل پرداخllت سllخاوتمندانه بllرای چنیllن خllدماتی ،بllه تllأمین هزینllهعملیات داخلی نیز کمک میشود .امروز نیروهllای نظllامی هنllدی ،دوبllاره در
کنگو مستقر شده اند ،و اینبار متهم بllه قاچllاق طل و مllواد مخllدر هسllتند.
ایllن در دوران نهllرو نمیتوانسllت اتفllاق بیافتllد .امllا بllه عنllوان یllک میllراث
سیاسی ،نمونهای که او در سازمان ملllل ،جlائیکه سیاسlت در مllورد کنگlو
تماما در واشینگتن تعیین شد ،بllه کllار گرفllت ،کمllی بهllتر از اعتیllاد وی بllه
جدول کلمات مشترک المنافع در لندن بود .بدون شک توسط طرفداران نهllرو
در هر سه این حوادث ،شرایط تخفیف پیدا خواهد شد ،واین نیز حقیقت دارد
که هیچکدام از مقامات هندی به اندازه دایال خواهان مزایllده بllا غllرب نبllود.
حداقل دو مورد وجود دارد که در آن افتخار کشllور آشllکار و بlا قlاطعیت تأییlد
شد ،هر چند که خیلی بعید است که دهلی خود با آنها ارتبllاطی داشllت.
یکی قاضی رابهابینود پال ،قاضی هندی در دیوان قضایی توکیو ،که در سllال
 ۱۹۴٨صریحا حکم های خllود را -در  ۱۲۳۵صllفحه حکllم -بllه عنllوان پیllروزی
عدالت ،محکوم کرد.دیگری سر عبlدور رحمllن ،نماینlده هنlد در کمیتlه ویllژه
سازمان ملل متحد در فلسطین بود ،که گزارش تند اقلیت ،در مورد پیشنهاد
اکثریت در موضوع جدایی منطقه ،رد تاریخی جllامع ادعاهllای صهیونیسllم را
با کمlک بlانچ ۱۰نوشllت ،ایlن گllزارش بlه لحlاظ موضllوعی و حقیقllت گرایlی
همچنان خوانده میشود ،تو گویی کlه امlروز نوشlته شlده اسlت .امlا اینlان
قهرمانان گمنام زمان هستند .تا آنجا که به نهرو مربllوط مllی شllود ،واقعیllت
غم انگیز این اسllت کllه سیاسllت خllارجی او تllا حllد زیllادی توسllط ضllرورت
حفllاظت از الحllاق کشllمیر تعییllن میشllد .ایllن ،آن جllایی بllود کllه انllرژی
دیپلماتیک خرج میشد .قضاوت ا.گ .نورانی ناعادلنه نیست .از نظر مزاجی،
»او یک تندرو مادرزاد با استعداد کمی برای مصالحه بود ،یک فهم محllدود از
منافع ملی داشت ،و در مورد عواقب تصمیمات خود تأمل نمیکرد«.

شما فکر نمیکنید که او میراث ارزشمندی برای هند امllروز بllاقی گذاشllته
باشد؟
 ۱۰رالف بانچ ،دیپلمات آمریکایی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۵۰
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نهرو هم لیبرال دمکراسی را در هند حفظ و هم انرا پوسیده کرده اسllت .در
سطح ملی و ایالتی مسأله چیز دیگری بود -دولت پارلمانی تحllت حllاکمیت
او دست نخورده ایستاده بود .اگر بسllیاری تحریllف و محllدودیت وجllود مllی-
داشت -که داشت -اینها انحراف زیllادی از الگllوی عمllومی آزادی سllرمایه-
داری که در کشورهای غنی هم رایج است ،نllدارد .ایllن میllراث نهllرو مثبllت
بود .اما این ،با دو چیز منفی سنگین همراه است- .یک جفllت مllرغ دریllایی
که هنوز آویزان گردن کشور هستند و بوی تعفن میدهند .اولیllن آن قبضllه او
از مسئله کشمیر بود که غllزه هنlد گردیllد ،کlه هlر گllونه بحllث صlادقانه را
نllاممکن سllاخت و زنllدگی روشllنفکری هنllد را پllس از آن مسllموم نمllوده
است .دومین آن لعن حکومت دودمانی بllود ،کllه پllس از آن ،ستایشllگرانش
کودکانه سعی در اعلم بی تقصیری او دارند .یک حس قوی مستحق بllودن
از طرف پدرش او را تسخیر کرده بود ،در او غریزهای وجود داشت تا دخllترش
را در اطراف خود ،در همه سفرهای رسمی در سراسر جهان داشllته باشllد
تllا انتصllاب او را ،کllه ادعllای احllراز مقllام را ،فقllط بllه خllاطر وراثllت و خllون
داشت ،به عنوان رئیس جمهور کنگرس ببیند ،و آماده برای گام بعدی نماید.
نیم قرن بعد ،هند هنوز بخاطر سیطره بچه های او ،و سرمشقی که برایش
نهاده شده است ،می نالد.

شما در چند جای کتاب خود ،بوز را در مقابل نهرو مطرح میکنید .اما مگر نllه
آنکه نهرو از نظر اصولی ضد فاشیست بود ،در حالیکه بllوز بllدنبال حمllایت و
پشتییانی از سوی آلمان نازی و ژاپن نظامیگرا بllود؟ آیllا منllابع شllما بllدنبال
ایدهآل کردن او نیستند؟
بوز لولوی نه تنها لیبرالها بلکه کمونیستها نیز در هند میباشد ،از آنجllا کllه او
در طول جنگ دوم جهانی ،سیاست درست نقطllه مقابllل حllزب کمونیسllت
هند در حمایت از راج را اتخاذ کرد .در ایدئولوژی هندی ،من تصllویر کllاملی از
او ترسیم نمی کنم ،همین موضوع در مورد امبدکار نیز که در مقابل گانllدی
بود ،صحت دارد .اگر من چنین کاری را میکllردم ،نllتیجهاش مطمئنllا قضllیه را
پیچیlدهتر از اشlاره مختصlر بlه آنهlا میکllرد .بllوز بllدون شlک نقlاط ضlعف و
نابینایی های خود را داشت .اما نمیتوان او را فقط به خاطر آنکllه همllراه بllا
ژاپنی ها میجنگید ،رد کرد ،کاری که انگ سان و خیلی دیگllر از رهllبران ضllد
استعماری جنوب شرقی آسیا انجlام دادنlد .آنچllه کllه او را از سlایر رهllبران
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کنگرس در آن زمان – گاندی ،پاتل ،نهرو ،پانت و بقیه -متمایز میکرد ،این بود
که او واقعا برای وحدت بین فرقه ای در بنگال بر علیه انها مبارزه میکllرد و در
ارتش ملی هند نیز موفق بدان گردیllد ،چیllزی کllه بقیllه پllس از جنllگ بطllور
مصllیبت امیllزی شکسllت خوردنllد .انگلیسllیها کllامل میدانسllتند کllه او
خطرنllاکتر از بقیllه بllود :در هنگllام بازداشllت گانllدی و نهllرو ،بllا انهllا بطllور
دیپلماتیک و مودبانه رفتار میشد ،اما با بوز بllه شllکل بسllیار بllدتری برخllورد
میشد ،او به زندان برمه فرستاده شد و وقllتی کllه از کلکتllه در سllال ۱۹۴۰
فرار کرد ،مورد سوءقصد قرار گرفت.

شما کنگllرس را بخllاطر پیشllبرد و گسllترش سیاسllت دودمllانی در هنllد ،
همچون ایجاد بسیاری از شرکتهای فامیلی ،مورد حمله قرار می دهید .امllا
ایا مشکل عمیقتر تمام احزاب هندی ،بدون استثناء ،ایllن نیسllت کllه آنهllا
کامل غیر دموکراتیک بوده و موجب تضعیف پایههllای دموکراسllی بllه عنllوان
یک کل میشوند؟
شما در هر دو مورد ،هم در رابطه با عدم دموکراسی داخلی در تمام احزاب
هنlدی ،و هllم پیامllدهای آن بllرای کlل سیسllتم سیاسllی حlق داریllد .امllا
حکومت دودمانی فقط بیان افراطی آن نیست ،بلکه آن ،یک انحطاط جداگانه
در حق خودش نیز است .این اشتباه است که این دو قllاطی شllوند .تفllاوت
زیllادی بیllن کllادر احزابllی چllون  CPMو  BJPکllه غیllر دموکراتیllک امllا غیllر
دودمانی ،و کنگرس یا  ،DMKکه هllر دوی آن هسllتند ،میباشllد .حllتی اگllر
سیاستهای دودمانی به عنوان یک مکانیسم کاهش هزینه بخاطر نام آشنا،
برای اهداف بسیج هlای بسllیار بllزرگ انتخابllاتی حllوزه هlای فقیllر از طllرف
برخی از مدافعانش مطرح میشود ،باید این را نیز بیاد داشllت کllه بllرای BJP
چنیllن ارتبllاط خllونی لزم نیسllت ،بنllابراین آنهlا نمیتواننllد بllه عنllوان یlک
ضرورت عینی که سلطنت طلبی کنگرس را ،تو گویی که آنها هیچ انتخllاب
دیگری در این موضوع ندارند ،عفو نماید.

واضح ترین جای خالی در تلقllی شllما از تاریllخ معاصllر هنllد ،عllدم تجزیllه و
تحلیل چپ است .چه دلیلی برای آن وجود دارد؟
من میتوانستم بگویم که چپ در حاشیه تحولت پیشروی که مllورد بررسllی
من است ،قرار داشت .اگر چه بطورکلی ممکن است اینطور باشد ،امllا ایllن
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پاسllخ کllافی نیسllت .سllؤال کلیllدی کllه مllن بطllور عمیقllی بllا آن برخllورد
نمیکنم این است که چرا چپ به لحاظ تاریخی در هند ضعیف بllوده اسllت.
من خیلی ساده متوجه شده ام ،آنجا که دین و ملت در هر مبارزه اسllتقلل
طلبانه و و متعllاقب آن در ایجllاد یllک دولllت پسllا اسllتعماری بllا هllم ترکیllب
میشوند ،چپ با سربالیی بسیار سختتری مواجه است -من میتوانم در این
مllوارد از ایرلنllد ،اسllرائیل و هنlد نlام بllبرم .ایllن میبایسllتی نقطllه آغllاز هlر
تحلیلی باشد .در هند ،جزء سوسیالیستی چپ ،دچllار مشllکل دیگllری نیllز
بود که در کنگllرس ،نهllرو همیشllه در اوایllل بطllور مبهمlی از سوسیالیسllم
صحبت میکرد ،درواقع از همان ابتدای امر او توسط گاندی تا حدی به عنllوان
چهره ای که میتواند جریانات رادیکال تlر در درون حlزب را خنlثی کنlد ،تقlدیر
میشد .پیشرفت ناریان و لوهیا که هر کدام از کنگllرس آغllاز نمllوده و از نظllر
فکری بسیار مترقی تر از هم عصران خود بودند ،نشانگر معلولیتی است که
سوسیالیسم مستقل هندی با آن روبllرو بllود .بزرگنریllن دسllتاورد احتمllالی
نارایان ،به پایین کشیدن دختر نهرو بود ،اما پس از آن سنت سوسیالیستی
به عنوان یک جایگزین مثبت به طور موثری بپایان رسید.
در مورد جنبش بسیار بزرگتر کمونیستی ،فرمانبرداری از تاب و چرخشllهای
حزب اتحاد شوروی اشکارا یک زنجیllر بllود ،اززمllان دوره سllوم کllه ان شllکل
گرفت تا »جنگ مردم« کlه دوره حمlایت از حکllومت انگلیسlیها در هنlد در
سالهای ۱۹۴۱ - ۱۹۴۵بود  ،و بllدنبال آن خllط مسllلحانه رانllادیو در سllالهای
 -۱۹۴٨–۱۹۵۰که دستورالعملهای ژدانف بllه کllومینفرم در پشllت آن بllود -تllا
افتضاح رهبری دانگه در اوایل سالهای شصت .هر کسllی میتوانllد حllدس
بزند که ارتباط فوقالعاده احمقانه با حزب کوچک کمونیست بریتانیا در لندن
نیllز یllک نقطllه ضllعف دیگllری بllود .امllا همllانطور کllه ک .دامllودوران در یllک
مصاحبه بسیار خوب در سllال  ،۱۹۷۵بllا انتقllاد از خllود اشllاره کllرد ،احllزاب
کمونیست دیگر -ویتنllام و چیllن -نیllز میبایسllتی بllا همllان دسllتکاری هllای
مسکو ستیزه کرده و از این ستیزها خیلی بهتر بیرون امدنllد .علوه بllر ایllن،
حزب کمونیست هند فقط مجبور به تحمل بار تاکتیکی نبود .آنهlا مشlکلت
سllازمانی هllم داشllتند .حllزب کمونیسllت هنllد در اوج دوران استالینیسllم
متولد شد ،و حکومت داخلی که آن در احlزاب وابسlته بlه حlزب کمونیسllت
شوروی ایجاد کرد ،سنتهایی را که تا امllروز ادامllه دارنllد ،مسllتقر نمllود کllه
اثرات قابل پیشبینی در نشاط سیاسی کمونیسم هند داشت.
امابه اعتقاد من هیچ یک از این پاسخها ،تحلیل واقعllی مشllکل ،یعنllی چllرا
کمونیسم هند ریشه با دوامی در دو ایالت بی شباهت ،در دو انتهای هنllد،
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یعنی کرال و بنگال غربی گرفت ،ولی هیچ جllای دیگllری موفقیllتی نداشllت
) اگر ما رشد اخیر و محدود در ناکسالیسم در ادیواسlی را در نظlر نگیریllم(.
این تا آنجایی که من می دانم ،معمایی است که هیچکس درچپ -و یllا هllر
جای دیگری در طیف سیاسی-هنوز توضیح نداده است .یکlی ممکllن اسllت
گمllان کنllد کllه عوامllل تعییllن کننllده فرهنگllی در کllرال کارسllاز بllوده انllد،
مسیحیت و اسلم باعث تضعیف هندویسم در جامعهای کllه هllم بllا سllطح
نسllبتا بllالیی از سllواد و هllم بخصllوص اشllکال باطllل تبعیضllات کاسllتی
مشخص میشود ،میگردد .از جمله عوامل سیاسی کار ساز در بنگال غربی
میتواند این باشllد کllه آن بllه عنllوان یllک قربllانی جllدایی بllه رهllبری نهllرو و
موکرجی کllه آن را از درون اتحllاد هنllد بllه حاشllیه رانllده و کllم بهllا نمllود ،و
همانطور که جویا چاترجی نشان داده است ،بخاطر این سرنوشت ،کنگرس
در طولنی مدت دچار مجازات شد .اما اینها فقllط حllدس و گمllان هسllتند.
توضیحات مناسب همچنان لزم است.

اگر به انتهای دیگر طیف سیاسی بچرخیم ،مقاومت بسیار کمllی در مقابllل
اشllکال زمخllت و نئولیبرالیسllم در درون نخبگllان و روشllنفکران لیllبرال هنllد
صورت میگیرد .آیا شما فکر میکنید که این مربوط بllه ایllدئولوژی هنllدی ویllا
عوامل دیگر ،مانند گردش به راست طبقه متوسط می باشد.
نه ،من نمیتوانم ایدئولوژی هنllدی را بllه هیllچ شllکل زمخllت نئولیبرالیسllم
پیوند دهم .اکثر کسlانی کlه سlخنگوی آن هسllتند ،از ارزشهlای بlازار آزاد
حمایت میکنند ،اما نه از به حداکثر رسllاندن سllودهای لجllام گسllیخته و یllا
خصوصllی سllازی تمllام زمینههllای زنllدگی اقتصllادی .امیllد بllه سوسllیال
دمکراسی به سllبک هنllدی ،بیشllتر معمllول اسllت .کنفرانllس سllال ۱۹۱۰
ایندیرا گاندی )نطق اصلی از مانموهان سینگ( که چکیده انرا بیان می کرد،
به این چشم انداز اختصاص یافته بود .همه سخنرانان بllر عllدم توزیllع مجlدد
رادیکال درآمد توافق داشتند .اما آماده اقllدامهای معتllدل عllدالت اجتمllاعی
بودند ،حتی اگر بسیاری از فقرا ،واقعا سود بیشتری از رشد سlریعتر کlه در
اثر مقررات زدایی و مالیات پایینتر اسllت ،ببرنllد .بعllد از ایllن گفتllه ،ایllن نیllز
احتمال عادلنه است که گفته شود ،شارحان واقعی نئولیبرالیسllم رادیکllال
بدون سرمایهگذاری بر ایدئولوژی هندی ،کllامل خllود را بllا آن ،بllی مشllکل
مییابند.
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اگر شما از طریق ذره بین کتاب خود به هند نگاه کنید ،آینده انرا چگونه می
بینید؟
در بحث خllود رضllایتی اتحllاد هنllد ،ایllدئولوژی از بسllیاری جهllات شllبیه بllه
انفجار خllود شllیفتگی چنllد سllال پیllش در اتحllادیه اروپllا اسllت ،وقllتی کllه
افرادی همچون مرحوم تونی جودت توضیح میداد که اروپای معاصر نمllونهای
از فضllیلت هllای سیاسllی و اجتمllاعی میباشllد ،و فllانوس دریllایی بllرای
ارمانخوایی بقیه جهان است .بحران اقتصllادی از آن زمllان بllه بعllد عمllر ایllن
بیهوده پردازیها را کوتاه نموده است .متافورهای قابل مقایسه هنllد ،بllه ایllن
آسانی ها نخواهند ترکید ،چllرا کllه آنهllا آخریllن جلllوه هllای ناسیونالیسllم
هندی است که دیگر ضد استعماری نبوده بلکه امپریالیسم بllدوی اسllت ،و
دولت-ملlllت بیشllتر یllک سllاختار ضllد توفllان تllا یllک کنفدراسllیون فراملllی
میباشد .با این همه ،لفاظی های پربادشده معجزه هندی در معرض پنچری
حوادث نیز قرار دارند .موانllع موجllود در برابllر اجمllاع نخبگllان حllول اصllلحات
نئولیبرالی ،بدون شllک قابllل غلبllه هسllتند .امllا ورود آنهllا بعیllد اسllت بllه
کاهش تنشهای اجتماعی منجر شود .بllرای پیllدا کllردن یllک خllروج مثبllت،
کوتllاهترین راه ،حllذف کنگllرس از صllحنه ،شllرط تغییllر اساسllی پایههllای
جمهوری میباشد .مانند هllر لیllه قllدیمی دودمllانی ،طllول عمllر آن مطمئنllا
وابسته به قرعه کشی بیولوژی بوده و غیر قابل پیشبینی میباشد .امllا هllر
کسی که آرزوی دیدن یک اتحاد هند آزادتر و یا برابرتر را دارد ،میباید امید بllه
سپردن آن به گذشته را داشته باشد» .بچه ها! بچسllبید همیشllه بllه یllک
پرسllتار  /ز تllرس یllافتن بسllی زیانکllار« یllک شllعار بllد بllرای بزرگسllالن
میباشد .فقط در یک فضای پاک شده بllر اثllر خllروج ان ،میتوانllد دیالکتیllک
سیاسی طبیعی تر توسعه ،و یک جبهه پیشرفت که ارزش ابعllاد کشllور را
داشته باشد ،به تدریج ظهور کند.
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مقاله طولنی »دو انقلب« ،اثر پری اندرسون ،مقایسه سیستماتیک
انقلبهای روسیه و چین است .اندرسون ،در این مقاله جالب ،به بررسی
ریشهها ،روندها ،اشتباهات و فجابع تاریخی ،علل شکست و پیروزیهای
این دو انقلب میپردازد .در اینجا ،اندرسون سعی دارد که به این سؤال
کلیدی ،چرا اصلحات گارباچف به شکست انجامید ،اما دنگ و رهبری حزب
کمونیست چین راه دیگری را انتخاب کرد ،پاسخ دهد .در نهایت ،اندرسون،
به بررسی کوتاه وضع امروز چین میپردازد .این مقاله در نشریه نیو لفت
ریویو ،شماره  ۶۱چاپ شده است.
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دو انقلب
ملحظات کلی
نوشته :پری اندرسون
برگردان :رضا جاسکی
اگر قرن بیسllتم بیllش از هlر رویlداد دیگllری بlا حکllم فرمlایی مسllیر انقلب
روسlیه همlراه بlود ،قllرن بیسllت ویlک بlا پlی امlدهای انقلب چیllن شlکل
خواهد گرفت .حکومت اتحاد جماهیر شوروی در جنگ اول جهانی زاده شد،
در جنگ دوم پیروز ،و در نسخه سرد سومی شکست خورد ،و پس از هفllت
دهه بدون هیچگونه تیری به همان سرعتی که یک بار آمده بود ،منحل شد.
آنچه که باقی ماند ،روسیه ای با وسعتی کمتر از آنچه کlه عصlر روشlنگری
می شناخت ،با نیمی از جمعیت اتحاد شوروی ،دوباره به یک سرمایه داری
که در حال حاضر بیشتر از آخرین روزهای تزاری به صادرات مواد خام وابسته
است ،بازگشت .در حالی که عقبگردهای احتمالی آینllده را نمیتllوان از نظllر
دور داشت ،در حال حاضر ،آنچه که از قیام اکتبر جان سالم بدر بllرده اسllت،
بر اساس هر ملحظه مثبتی ،بسیار ناچیز است .مانllدگارترین دسllتاورد ان،
به اندازه کllافی بllزرگ ،منفllی بllود :شکسllت نازیسllم کllه هیllچ رژیllم دیگllر
اروپایی نمی توانست باعث و بانی آن شود .این ،در هر حال میتواند قضاوت
مشترک امروز باشد.
نتایllج انقلب چیlllن کنتراسlllت جllالبی را ارائه میدهlllد .هنگllامیکه آن وارد
هفتمین دهه خود میشود ،جمهوری خلق موتور اقتصاد جهانی ،بllه تنهllایی
بزرگترین صادر کننده به اتحادیه اروپا ،ژاپن و ایlالت متحlده اسllت؛ بزرگllترین
دارنده ذخایر ارزی کره زمین است؛ برای یllک ربllع قllرن ،رکllورددار سllریعترین
نرخ رشد در درآمllد سlرانه بllرای بزرگllترین جمعیllتی کllه تllاکنون ثبllت شllده
است ،میباشد .شهرهای بزرگ آن بدون هیچگونه رقیllبی بllرای جllاه طلllبی
های تجlاری و معمlاری ،محصlولت خlود را در همlه جlا بفlروش میرسllانند.
سازندگان ،مکتشفین و دیپلمات های آن برای یافتن فرصllتها و نفllوذ بیشllتر
تمام جهان را عقllب و جلllو مllی کننllد .بllا اظهllار عشllق یکسllان دوسllتان و
دشمنان سابق،پادشاهی وسllطی ،بllرای اولیllن بllار در تاریllخ خllود بllه یllک
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قدرت بزرگ جهانی تبدیل شده است که در هر هllر قllاره ای حضllور دارد .بllا
سقوط اتحاد جماهیر شوروی ،هیlچ فرمlولی کlه بlر توصlیف چرخllش وقlایع
دللllت دارد بllه انllدازه »فروپاشllی کمونیسllم« ،مقllدس شllمرده نمیشllد.
بیسllت سllال بعllد ،آن یllک کمllی اروپllایی مllاب شllده اسllت .از یllک دیllد،
کمونیسم نه تنهlا زنlده اسllت ،بلکlه بlه داسlتان موفlق عصlر تبlدیل شlده
است .در کاراکتر و مقیاس آن البته ،در آن بیش از یک طنز-تلllخ -وجllود دارد.
اما در تفاوت بین سرنوشت انقلب در چین و روسیه ،شک کمی هست.
در کجا توضیح این کنتراست قllرار دارد؟ ایlن سlؤال بlا وجllود شlکوائیه هlای
تllاریخی جهllان از آن ،بسllیار بحllث نشllده اسllت .البتllه در موضllوع ،فقllط
مقایسllه ان دو تحllول نllه مشllابه بلکllه متمllایز میباشllد ،وگllر نllه همانقllدر
موقعیت های مختلف آن بی ارتباط است کlه جفllت کllردن فllامیلی  ۱۷٨۹و
 . ۱۹۱۷انقلب چین مستقیما از دل انقلب روسیه در آمlد و بlا آن بlه مثlابه
الهام و اندرز تا لحظه حقیقت مشترکشان تlا پایlان ده هشlتاد مرتبllط بlاقی
ماندند .این دو تجربه ،مستقل از یکدیگر نبوده ،اما یک تllوالی مرتllب آگllاهی
را شکل میدهد . ۱این ارتبllاط در هllر ملحظllه ای از نتایllج مختلllف شllان وارد
میشllود .بllرای توضllیح اینهllا در جllای خllود ،تأمllل در سllطوح مختلllف لزم
است .چهار تای آنها در اینجlا برجسllته میشllود .اول ،تlا چllه حlد عوامllل
سیاسی ذهنی دو انقلب – به عبارت دیگر ،احزاب مربوطه در هر کشllور ،و
استراتژی هایی که انها دنبlال میکردنlد ،متفlاوت بودنlد؟ دوم ،نقlاط عینlی
اغاز -شرایط اجتماعی-اقتصادی و غیره -هر حزب حاکم در مسllیر رفllرم چllه
بود؟ سوم ،عواقب مؤثر سیاستهایی که آنها پذیرفتند چه بود؟ کدام میراث
طولنی مدت تاریخ دو جامعه را ،میتllوان بllه عنllوان عوامllل اساسllی نllتیجه
انقلب و رفرم ،شبیه هllم در نظllر گرفllت؟ از آنجllا کllه جمهllوری خلllق چیllن
بیشتر از اتحاد شوروی عمllر کllرده اسllت و آینllده آن شllاید معمllای مرکllزی
سیاست جهlانی باشllد ،تمرکllز سlازمانی آنچlه کlه در آینlده خواهllد شllد،
چینی است که در آینه روسیه دیده میشود – همانطور که روشllن خواهllد
شد،این نه فقط معقولترین شکل آن .بلکه شرط ناگزیر بقیه نیز میباشد.

مقاله قابل توجه ایزاک دویچر ،مائوئیسم-ریشه ها و چشم انداز ان ،نقطه آغllاز رابطllه
۱
هر گونه ملحظه ای بین انقلبها باقیمانده است .کنایات تاریllخ ،اکسllفورد  ، ۱۹۶۶ص
٨٨–۱۲۰
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–١نطفه گاهها
انقلب اکتبر ،معروف است به یک قیام سریع شهری ،که در شهرهای بزرگ
روسیه در ظرف چند روز به قدرت رسید .سرعت سرنگونی دولllت مllوقت بllا
متشکل شدن حزبی که انرا انجام داد ،تطllابق داشllت .تعllداد بلشllویکها در
ژانویه ،۱۹۱۷در استانه کناره گیری نیکلی دوم ،بیش از  ۲۴۰۰۰نفر نبود ،و
نه ماه بعد ،تعداد انان قارچ گونه به  ۲۰۰۰۰۰نفر در هنگام سllرنگونی رژیllم
کرنسکی رسیده بود .پایگاه اجتماعی انان در طبقه کارگر جوان روسیه ،کllه
کمتر از سه درصد جمعیت را تشکیل میدادند ،قرا داشت .آنها در روسllتاها
که هشتاد درصد جمعیت در آنجا زندگی میکردند ،حضور نداشllته و هرگllز در
فکر سازماندهی دهقانان نبودنllد،در عllوض ،سوسllیال رویزیونیسllتها بسllیار
بیش از آنها در انجا حضور داشته و برخllوردار از سllازمان روسllتایی پرقllدرتی
در سال  ۱۹۱۷بودند .چنین پیروزی سریعی از یک پایگاه حمایتی کوچک ،بllا
تخریllب دولllت تllزاری توسllط ضllربات چکllش وار آلمllان در جنllگ اول جهllانی
امکانپذیر شد -اشتباهات نظامی به انفجار شورشها ،که دسllتگاه سllرکوب
آن را منحل نمود منجر شllد؛ انقلب فllوریه تنهllا متزلزلllترین پناهگllاه را بllرای
قدرت جانشین باقی گذاشت.
اما اگر قدرت به راحتی در این خلء گرفته شد ،نگه داشllتن آن سllخت بllود.
مناطق گسترده ای به آشغال آلمان درامد .هنگامی که آلمان خود در ۱۹۱٨
شکست خورد ،ده نیروی مختلف اعزامllی-امریکایی ،بریتانیlایی ،کانlادایی،
صربستانی ،فنلندی ،رومانیایی ،ترکی ،یونانی ،فرانسوی و ژاپنllی  -بllرای
کمک به ارتش سفید جهت سرکوب رژیم جدید در یک جنگ تلخ داخلllی کllه
تا سال  ۱۹۲۰طول کشید،اعزام کردند .در پایان ان ،تخریب صllورت گرفتllه در
جنگ جهانی کامل شد ،روسیه مخروبه بllود :قحطllی در روسllتاها ،کارخlانه
ها در شهرها رها شدند ،طبقه کارگر توسط جنگ و غیر صنعتی شدن ،خرد
شد .حزب لنین ،که پایگllاه اجتمllاعیاش از هllم پاشllید و یllا جllذب سllاختار
دولت جدید گردید ،یک دستگاه ایزوله قدرت ،اویزان یک چشم انllداز ویllران از
خود باقی گذاشت :اکنون حکllومت آن بlا بlدبختی جنllگ داخلllی پیونlد داده
میشد که پس از انقلب اکتبر تحویل داده شد تا اعطای صلح و زمین.
اتحllاد جمllاهیر شllوروی سوسیالیسllتی بllا تلشهllای عllالی ،قسllمتهای
بزرگی از امپراتوری سابق روسیه را ساخت .اما اولین دولت مدرن تاریخ کllه
هllر گllونه تعریllف ارضllی را رد میکllرد ،اتحllاد شllوروی ایجllاد شllده ،ادعllای
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هیچگونه تعصب ملی ویا ساخت و سllاز ملllی نداشllت .درخواسllت آن بیllن
المللی بود :همبسllتگی جنبllش کllارگری در سراسllر جهllان .بلشllویکها بllا
گرفتن قدرت در یک کشور عقبمانده بزرگ ،که اقتصادش عمllدتا کشllاورزی
و جمعیتllش تllا حllد زیllادی بیسllواد بllود ،بllر انقلب در کشllورهای بیشllتر
پیشllرفته و صllنعتی اروپllا بllرای نجllات خllود از مخمصllه تعهllد رادیکllال بllه
سوسیالیسم در جامعه ای بدون پیllش شllرطهای سllرمایه داری منسllجم،
حساب میکردند .قماری که حاکمان تحت محاصره بزودی باختند ،چیllزی کllه
برای توده تحت فرمان ،از آغاز بیمعنی بود .حزب شوروی که مجبور به تکیه
بر خود بود ،تلش نمود تا آنجا که میتوانست بسوی شکل دیگری از جامعه،
بدون حمایت نه چندانی در خانه و هیچگونه کمکی از خارج حرکت کند.

۲
انقلب چین ،با وجود آنکه از انقلب روسیه الهام گرفته بود ،تمام شllرایط آن
را واقعا معکlوس نمllود .حlزب کمونیسllت چیlن در سlال  ۱۹۲۱ایجlاد شlد،
چهار سال بعد ،هنوز کمتر از یک هزار عضو داشت ،وقتی که برای اولین بllار
به یک نیllروی قابllل تllوجه تبllدیل شllد ،از انفجllار جنگجllویی طبقllه کllارگر در
شllهرهای سllاحلی بllا جنبllش سllی ام مllه سllال  ۱۹۲۵زاده شllد ،توسllط
مشاوران شوروی و منابع رژیم نوپای کومین تانگ که توسط سون یات سن
در کانتون رهبری میشد ،کمک شد .بین لحظه تاسیس تا فتllح کمونیسllتی
قدرت در سراسر چین ،مبارزاتی که بیllش از یllک چهllارم قllرن طllول کشllید،
قllرار داشllت .نقllاط عطllف آن بخllوبی شllناخته شllده هسllتند -اردوکشllی
شمالی  ، ۱۹۲۶پیوستن ملی گرایان و کمونیستها علیه رژیllم هllای جنllگ-
سالر؛ قتل عام کمونیستها توسط چیان کای شllک در شllانگهای در ۱۹۲۷؛
متعllاقب آن تllرور سllفید؛ اسllتقرار شllورای جیانllگ شllی در  ، ۱۹۳۱و پنllج
لشکرکشی بllرای نllابودی آن ،توسllط کllومین تانllگ؛ مllارش طllولنی ارتllش
سرخ به یان آن در  ، ۱۹۳۴–۱۹۳۵و ایجاد مناطق مرزی حکومت توسط حزب
کمونیست چین در شمال غربی؛ جبهه متحد با کومین تانگ در برابر تهllاجم
ژاپن در  ۱۹۳۷–۱۹۴۵؛ و جنگ داخلllی نهllایی سlالهای  ۱۹۴۶–۱۹۴۹کlه در
آن ارتش آزادی بخش خلق کشور را در بر گرفت.
بسیار بیش از زمان بندی کامل متفاوت ،این تجربه را از سرنگونی در روسیه
متمllایز میسllازد .روشllی کllه در آن قllدرت بدسllت گرفتllه شllد ،در مجمllوع

دو انقلب 31

متفاوت بود .اگر دولllت ،در فرمllول معllروف وبllر ،توسllط اعمllال زور انحصllاری
مشروع بر یک قلمرو ،تعریف میشود ،یک انقلب همیشllه شllامل شکسllتن
این انحصار ،و ظهور آنچه که لنین و تروتسکی قدرت دوگانه نامیدنllد ،اسllت.
بطور منطقی ،سه راه وجود دارد که در آن ،این شرایط میتوانllد مطllابق سllه
ترم فرمول وبر ،بوجود اید .یک انقلب میتواند انحصار قدرت دولت را با از بین
بردن مشllروعیت حllاکمیت ،بشllکند ،بطllوریکه زور نمیتوانllد بllرای سllرکوب
جنبش اعمال شود .به عنوان مثال ،انقلب ایران که در آن هیچ جنگی نبllود،
ارتش سلطنتی در هنگام سقوط رژیم سلطنتی فلج شده بود .متناوبllا ،یllک
انقلب میتواند به جنگ دستگاه زور دولت برخاسته و با یک ضربه سریع انllرا
سرنگون کند ،بدون انکه مشروعیت عمومی را تأمین کرده باشد .این الگوی
روسی بود و فقط در مقابل یک حریف ضعیف قابل اجراست.
در نهایت ،یک انقلب میتواند شکستن قدرت انحصاری دولت را نllه از طریllق
محرومیت آن از آغاز مشروعیت ،و نه بوسیله لغو ظرفیت خشونت ان ،بلکllه
توسط کاستن مناطق کافی از آن ،برای برپایی یک حکومت ضد دولتی ،که
قادر باشد اختیار قدرت و رضایت از آن را بllه طllور یکسllانی فرسllوده کنllد ،را
عملی کند .این الگوی چینی بود .تشکیل گذرگاهی برای نیروهllای چریکllی
برای رسیدن به قدرت ،منحصر به چین نبود – در یوگسلوی یا کوبllا نیllز ایllن
چنین بود .آنچه در مورد چین استثنایی بود ،نه ایجاد پی در پی »کشورهای
شورشی« در درون دولت ،بلکه طول عمر آنها بود .شرایط ایllن مllدت زمllان
احتیاج به توضیح دارد.
در زمان چرخllش قllرن ،سllلطنت رومllانوف هlر چقllدر کlه ضllعفهای خllود را
داشت ،اما بطllور غیllر قابllل مقایسlهای قویlتر از چینllگ بllود :یlک مؤسسlه
بومی که نه فقط میتوانست از صنعت پیشرفته و منابع طllبیعی فllراوان پllول
در اورد ،بلکه بر یک ارتش بزرگ و ذخایر عمیق وفاداری میهllن پرسllتانه کllه
زاییده پیروزی بر ناپلئون بود ،تکیlه داشlت .در شlرق دور ،در میlان قlدرتهای
اروپایی ،در درجه اول روسیه به امپراتوری چین تجاوز میکرد .تنهllا شکسllت
عظیم در میدان نبرد برای اولین بllار توسllط ژاپllن و پllس از آن توسllط المllان،
باعث انقلب سالهای  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷بllر علیllه آن شllد .در مقابllل ،سllلطنت
چینگ ،در اواسllط قllرن نllوزدهم بطllور گسllترده ای بllه عنllوان یllک سلسllله
بیگانه ،و بزودی همچنین به عنوان یllک وابسllته فاسllد بllه غllرب مllورد تنفllر
بود .پllس از شllورش تایپینllگ ،آن نتوانسllت هرگllز کنllترل مرکllزی نیروهllا در
سراسر کشور بدست اورد .حکومت امپراتوری چنان تضعیف شده بود کlه در
سllال  ۱۹۱۱بllدون حllتی یllک حرکllت هماهنllگ در برابllر آن ،سllقوط کllرد.
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هیچکدام از رژیم های جانشین ،در حد استانداردهای وبر نبودنllد .جمهllوری
منحل شد ،ابتدا در صفحه شطرنج ملکهای سرداران جنگی رقیب ،و سپس
در رژیم دو رگه مستقر در نانجینگ ،کومین تانگ فرمانllدهی مرکllزی کشllور،
حول دلتای یانژی را و ارتشهای منطقه ای هوه فن حریف ،بقیllه را داشllتند:
هرگز بیش از نیمی ،معمول کمتر ،از هیجده استان سنتی چین تحت کنترل
چیانگ کای شک قرار نگرفت.
در این پیچ وخم رقابت مراکز قدرت بود که حزب کمونیست چین میتواند خود
را در شکاف بین حاکمیت ها محکم کند و یک ضد قدرت متحرک ایجllاد کنllد.
اما با وجود آنکه هرگز بllا یllک دسllتگاه دولllتی متحllد روبllرو نبllود ،انطllور کllه
بلشویکها بودند ،دشمنان آن به شکل متناقضی نیرومند تر بودنllد و خطllرات
ناشllی از شکسllت بllالتر بllود .کllومین تانllگ هllر چنllد محllدود بllه پایگllاه
اسlتراتژیک آن بllود ،هرگlز در پایlان عمرخlود نlه یlک رژیllم مطلقllه بlود و نlه
طیفی از حکومت موقت .ناسیونالیسم و کمونیسم همسllاله هllای متضllاد،
و در یک قالب سازمانی شکل گرفته بودند :رقبای یکسان مllدرن ،بllه سllبک
خود ،و برای تسلط بر کشllور .بllا ایllن حllال ،کllومین یانllگ ارتllش بزرگllتری را
کنترل میکرد ،که مجهز به سلحهای سنگین و توسط زبدگان ورماختی-فون
سیک ،فمن فالکن هاوسن -در ماموریت های پی در پی آمllوزش دیllده بllود؛
آن فرماندهی درآمد مالیاتی ثروتمنllدترین منllاطق چیllن را داشllت .بllا وجllود
همه قهرمانی مارش بزرگ ،بدون شک اگlر ژاپlن یlک حملlه تمامعیlار را بlه
رژیم نانجینگ در سال  ۱۹۳۷راه نمی انداخت ،بدون شک ،حزب کمونیسllت
را در اواخر دهه سی از نابود کرده بود.
در این وضع اضطراری چیانllگ ،فریllب طعمllه خllود را خllورده امllا هنllوز درگیllر
کمونیسم به عنوان خطر بزرگتر بود و ثابت کرد که به هر شllکلی ،نllاتوان از
مقابله با دشمن خارجی بود .یک همکاری طولنی مدت با نظامیان ژاپنllی-
که او با انها ،قتل عام شانگهای در سال  ۱۹۲۷را برنامهریزی کرد ،و پرواز به
توکیو کمی بعد برای امضای یک قرارداد بllا سllتاد عمllومی ان -کllه در آن بllه
آشغال منچوری رضایت داده شده بود ،او به داخل کشور عقب نشینی کرد،
با این امید که بعد از پرل هاربر میتوانست منتظر پیروزی آمریکllا گردیllده و بllا
نیروهllای اصllلی دسllت نخllورده خllود ،بسllوی حllزب کمونیسllت برگllردد.
لشکرکشی نهایی ژاپن در چین ،تهاجم ایچیگو در سال  ۱۹۴۴بllه هllر گllونه
اجرای ساده چشم اندازهای وی پایان داد ،و با خرد کردن بهترین بخشllهای
کومین تانگ ،آنها را غیر قابل بازسازی نمود .تخریبی نه چندان کمتر نیز ،بر
اعتباردیکتlllاتوری چیانlllگ وارد شlllد کlllه از دفlllاع کامlllل از ملlllت  ،امتنlllاع
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کرد .حزب کمونیست چین ،دور از دسترسی کومین تانگ و یا نفوذ ژاپنی ها
در پایگاه خود در منطقه مرزی دوردست یان آن ،به طllور فزاینllده مllوثری وارد
جنگ چریکی با مهاجمین ،در سراسر شllمال شllد .رشllد قllدرتش از طریllق
ترکیب اصلحات در روستاها-کاهش اجاره ،لغو بدهی ،توزیllع مجllدد محllدود
زمین -با مقاومت در برابر بیگانگان بدست امد .ترکیllب ایllن دو ،بllه آن عمllق
ریشllه اجتمllاعی ،کllه حllزب روسllها هرگllز بدسllت نیاوردنllد ،در یllک پایگllاه
تودهای در حال گسترش در میان دهقانllان ،طبقllه ای کllه اکllثریت قریllب بllه
اتفاق جمعیت از ان تشکیل شده بود ،داد .در طی هشت سllال از  ۱۹۳۷تllا
 ،۱۹۴۵رشد حزب چین از چهل هزار به یک میلیون و دویست ،و ارتllش آن از
نودهزار بllه نllه صllد هllزار رسllید .هنگllامی کllه ژاپllن تسllلیم شllد ،نهllال آن
بسرعت در سراسر دشت چین رشllد کllرد :در زمllانی کllه جنllگ داخلllی در
سllال  ۱۹۴۷گسllترش یllافت ،صllفوف آن دو برابllر گشllت و بllه دو میلیllون و
هفتصد هزار رسید .در همین حال ،در مناطق مرکزی و جنوبی تحllت کنllترل
کومین تانگ ،فساد لجام گسیخته و تورم ،پشتییانی شهری رژیم چیانllگ را
نابود کllرد و بllاعث تضllعیف روحیllه ارتllش ،بllا وجllود اینکllه ،ان توسllط ایllالت
متحده بخوبی مسلح و مجهز شده بود ،گردید و برای ارتش ازادیخllواه خلllق
هیچ رقیبی نبllود .در هنگllام راهپیمllایی ارتllش ملllی بسllوی جنllوب ،تعllداد
فزاینده ای از فرمانllدهان آن ،خllود را تسllلیم ارتllش خلllق نمllوده و یllا تغییllر
جانب دادند :پکن ،شانگهای ،نانجینگ ،گوان ژو -یکی بعlد از دیگlری سlقوط
نمودند ،و شهرهای بزرگ چین ،بدون آنکه بندرت تیری شلیک شود ،سقوط
کردند.
در روسیه ،جنگ داخلی پllس از انقلب امllد ،و شllاید بllه خllاطر مجllازات ان،
کشllور را در شllرایط بسllیار بllدتری نسllبت بllه قبllل از بllه قllدرت رسllیدن
بلشویکها ،قرار داد .انقلب در چین ،به دنبال جنگ داخلی ،و اثرات سریع آن
به مثابه رستگاری توسط آن جلوه گر شllد .چیllن  ،بیllش از یllک قllرن ،دارای
هیچگونه قدرت مرکزی که تحمل تجاوز خlارجی و یllا تضllمین کننllده نظllم در
سراسllر کشllور باشllد ،نبllود .کمونیسllم ،هllم اسllتقلل ملllی و هllم صllلح
داخلی را به ارمغان اورد .با شکست کlومین تانlگ ،افسllران ایlالت متحllده،
تفنگداران دریایی انگلیسی و بازماندگان ژاپنllی ،رهlا شlدند .پیllروزی ارتllش
ازادیبخش چین بدور از غllارتگری اقتصllادی و اجتمllاعی ،ثبllات و بهبllود را بllه
ارمغان اورد .تورم مهار شد؛ فساد تبعید گردیllد؛ توزیllع کالهllا از سllر گرفتllه
شد .فئودالیسم در روستا لغو شد .در شهرها ،از آنجا که دو سوم صllنایع از
قبل متعلق به کومین تانگ بود و سرمایه کمپرادور بllه هنllگ کنllگ یllا تllایوان
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فرار کرده بود ،نیاز به هیچ گونه مصادره فراگیر وجود نداشت .طبقه متوسllط
که در سالهای حاکمیت ملی به دشمنان تبlدیل شlده بودنlد ،اکlثر انlان بlه
جای مقاومت ،از ورود کمونیسم استقبال کردند؛ بllه مجllرد آنکllه تولیllد احیllا
شد ،کارگران به کار روزمره ،بازگشllتند و دسllتمزد گرفتنllد .جمهllوری خلllق،
تجسم آرمانهای میهllن پرسllتانه و انضllباط اجتمllاعی بllود ،و زنllدگی را بllا
توافق مردمی که اتحاد شوروی هرگز انرا نشناخت ،آغاز کرد.

۳
این نطفه گاههای متفاوت اثر خود را در جهت هر کدام از این رژیمهllا ،کllه در
آن همیشه نسبت زور و رضlایت متمlایز بllود ،بجlا گذاشllت .تحllت حlاکمیت
استالین ،کمونیسم شوروی ،دوبار ،بعد از جنگ داخلی محبوبیت عمومی را
بدسllت اورد :یllک بllار در میllان نسllل جدیllد کllارگران کllه سllابقه دهقllانی
داشتند ،در حرکت صllنعتی شllدن همllه جllانبه ،در طllرح پنllج سllاله اول ،در
فضای غوغای شور و شوق جمعی که واقعی ولllی عمllومی نبllود ،شllرکت
داشتند؛ و بار دوم ،در طی جنگ دوم جهانی ،هنگllامی کllه رژیllم توانسllت
میهن پرستی گسترده تر روسی را در مبارزه جنگ و زندگی مllردم بllر علیllه
استیلی نازیها ،باعث شllود .هllر چنllد کllه ایllن ،بllاعث تغییllر بllی اعتمllادی
حاکمان به توده زیر دست انها نگردیllد .سیسllتم اتحlاد شllوروی ،وقllتی کllه
دوره های رضllایت عمllومی بوجllود میامllد ،را مllورد اسllتفاده قllرار میllداد .در
دوران سرکوب دیکتاتوری استالین ،پلیس مخفlی بlه یlک نهlاد مرکlزی تlر و
قدرتمند تر از خود حزب تبدیل گردید .در همه جا ،در برابر دشمنان خیالی و
واقعی ،و نه فقط در صفوف خود رژیم ،خشونت »اجبارا« آزاد ،حضور داشت.
در مقابل یک زمینه تنش مستمر ،دو تشنج بزرگ یعنlی اشllتراکی کllردن در
اواخر دهه بیست و تصllفیه هlای دهlه سlی قllرار دارد .در اولlی ،رژیllم یlک
جنگ تمامعیار بر علیllه دهقانllان راه انllداخت ،کllه در آن تبعیllد هllای دسllته
جمعی و قحطی ،شاید باعث مرگ شش میلیون نفر شد ،و آنها را به یllک
نیروی در هم شکسته و عبوس تبدیل نمود ،و بعد از آن هیچگllاه کشllاورزی
روسیه دوباره احیا نگردید .در دومی ،نه تنها کل گllارد قllدیمی بلشllویک هllا
که انقلب اکتبر را سllاخته بودنllد ،بلکllه تقریبllا کllل کllادر آینllده کllه مllوقعیت
رهبری در حزب و دولت را داشتند و تعlداد بسllیار بیشllتری از قربانیllان دیگlر
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ناپدید شدند-در مجموع حداقل هفتصد هllزار نفllر .آنهllایی کllه بیدرنllگ در
این وحشیگری اعدام نشدند ،بالغ بر دو میلیون ،کlه بخlش قابlل تlوجهی از
اقتصاد بود ،در طlی ایlن سlالها بlه اردوگاههlای کlار اعlزام شlدند .۲پlس از
پیروزی در جنگ جهانی دوم ،کllه در آن اتحllاد شllوروی از تلفllات بسllیار زیllاد
رنج میبرد ،ترور کاهش یافت .اما با وجود تمام تقدسی که او در میدان جنگ
بدست آورده بود ،تا پایان ،ترس ،انگیزه اصلی قدرت استالین باقی ماند.

۴
حزب چینی ،مدل اتحاد شllوروی کlه در دوران اسlتالین شlکل گرفllت ،را بlه
ارث بllرده و همllان نظllم و انضllباط یکپllارچه ،سllاختار اقتllدارگرا ،و عllادات
حکمرانی را توسllعه داد .از نظllر سllازمانی و ایllدئولوژیک ،دولllتی کllه آن ،در
اوایل سالهای  ۵۰ایجاد کرد ،کامل شبیه اتحاد شوروی بود .علوه بllر ان :در
موعد مقرر ،حکllومت کمونیسllتی ،دو تشllنج مllوازی را در چیllن ایجllاد کllرد.
حزب کمونیست چین ،بخاطر ریشههای آن در روستا،در جائیکه دهقانان بllه
خاطر اعتماد زیllادی کllه بllه رهllبری آن داشllتند ،توانسllت شllیوه اشllتراکی
سریع و کاملی را در طی چنlد سlال از طریlق بlاز توزیlع اولیllه زمیllن ،بlدون
تحمیل فllاجعهای کllه در روسllیه اتفllاق افتllاده بllود ،اجllرا کنllد .امllا در سllال
 ،۱۹۵٨مصمم به سرعت بخشیدن سرعت توسعه آن شد ،و حllزب ،جهllش
بزرگ به جلو را شروع کرد ،که در آن با ایجاد کمونهllای خلقllی کllه قllرار بllود
هم صنایع حیاط خلوتی را تولید و هم سهمیه بالتری از بذر تحویل دهllد .بllا
معطوف کردن کار به سمت تولید فولد خانگی و ناکllامی برداشllت محصllول
در آب وهوای بد ،نتیجه اش بزرگترین قحطی قرن بود ،که در آن حداقل  ۱۵و
یا شاید  ۳۰میلیون مردند.انقلب فرهنگی ،هشllت سlال بعlد ،خllود حllزب را
درو کرد،و باعث تلفات زیادی در صفوف ان توسط یک سllری از تصllفیه هllای
روسی مانند ،که سپس از آن نیز در گذشت ،شد .ظاهرا ،حزب کمونیسlllت
چین دو تا از بدترین حوادث و مصائب اتحاد شوروی را تکرار کرد.
اما هر چند کllه ممکllن اسllت شllباهتها غیllر طllبیعی و غریllب بنظllر برسllد،
ماتریس متفاوت انقلب چین پابرجاست .اگر مقیllاس مردگllان در روسllتا ،بllه
برای تخمین این تلفات نگاه کنید به :اردوگاه کار اجباری تحت استالین اثر ر.و.دیویس،و
۲
راهی بسوی ترور اثر ارچ گتی و الگ ناموف
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نسبت جمعیت هر جامعه ،احتمllال قابllل مقایسllه بllود ،مکllانیزم هllای آن و
عllواقب شllان متفllاوت بودنllد .اشllتراکی شllدن اتحllاد شllوروی ،بllه عنllوان
اقدامی برای نابودی دهقانان »ثروتمنlد«llمعمول کسlانی کlه بیlش از چنlد
دام داشتند-به عنوان یک قشر ،تصllور میشllد ،و بllا خشllونت نظllامی انجllام
میشد .بیش از دو میلیون کولک به اراضی موات با زور تفنگ پلیس شوروی
تبعید شدند .قحطی که بدنبال آن در سالهای  ۱۹۳۲–۱۹۳۳امد ،هر چند که
تا حدی وابسته به آب و هوای بllد بllود ،امlا عمlدتا بllر اثllر جllامعه روسllتایی
مخروبی که دومین جنگ داخلی از خود باقی گذاشllت ،بوقllوع پیوسllت .در
مقابل ،جهش بزرگ بllه جلllو ،هllر چقllدر کllه ارادی و عمllدی بllود ،هرگllز بllه
عنوان یک حمله به دهقانllان و یllا قسllمتهایی از آن در نظllر گرفتllه نمیشllد.
هیچگllونه تبعیllدی صllورت نگرفllت و یllا سllربازان وزارت داخلllه بllه جمعآوری
متمردین نپرداختند .کوری بوروکراتیllک ،بخllاطر عllدم گllزارش واقعlllی)طبیعتا
خود تحمیلی( در مورد وضع واقعی برداشllت محصllول از پllایین ،علllت فllوری
فاجعه بود تا درنده خویی پلیس .در همین راستا ،بدنبال آن نیز ،هیllچ گllونه
انتقال مالکیت قابllل مقایسllهای از دهقانllان ،صllورت نگرفllت .روسllتا توسllط
جهش بزرگ به جلو تضعیف روحیه نشد ،و زندگی روستایی حتی در بدترین
مناطق مبتل ،بسرعت شگفت انگیزی احیا شدند.
تضاد در انگیزه و نتیجه ،بیشتر از اینها در انقلب فرهنگی بچشllم میخllورد.
در دومین نیمه دهlه سlالهای  ، ۳۰اسllتالین تخlم تlرور را از پllایین تlا بlالی
حزب اتحاد شوروی پاشاند ،که بسllیاری از مقامllات کllه بllه او قllدرت زیllادی
درحزب کمونیست اتحاد شوروی داده بودند ،بllه عنllوان ،بژوفشllچینا ،یعنllی
جاسوس ،خائن و یا ضد انقلبllی فریllاد زده میشllدند .اگllر چllه دلیllل کامllل
برای این دیوانگی همیشه نامعلوم باقی میماند ،اما ایllن روشllن اسllت کllه
استالین ،که مشروعیت اش به خاطر دیکتاتوری شخصی اش هیچگاه کامل
قطعی نبود ،و در انقلب اکتبر نقش مهمی بازی نکرد ،و لنین یه صllراحت در
مورد علیه او به حزب هشدار داده بود ،از بیماری سوءظن به همllه کسllانی
که در اطراف او بودند ،رنج میبرد ،و بر این باور که تنها راه مقابله با شllکاکین
یا مخالفین ،کشتن آنها بود.
هدف مائو نیز در راه اندازی انقلب فرهنگی همکاران نزدیکllش بlllود،چرا کllه
بخشا مجبllور بllه اعllتراف بllه شکسllت جهllش بllزرگ و پllذیرش بازگشllت از
سیاست ارضی کlه آنهlا تحمیlل کlرده بودنlد ،شlد .امlا انگیllزه بزرگتllر آن
جلوگیری از هر گونه باز تولیllد قشllر منجمllد بllوروکراتیکی بllود کllه ازنظllر او،
اتحاد شوروی را پس از مرگ استالین بسوی یک جامعه طبقاتی کllه تفllاوت
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چندانی با سرمایه داری نداشت ،هدایت میکرد .برای جلوگیری از این چنین
توسعه ای ،او نه به نهادهای امنیتی ،که هرگز در چین همllان اهمیllتی کllه
آنها در روسیه داشتند ،را بدست نیاوردند ،بلکه دانشllجویان جllوان رو کllرد.
مائو با آزاد گllذاردن آنهllا علیllه کسllانی کllه او میترسllید مسllیر شllوروی را
انتخاب کنند ،تلطم توده ها از پایین به جای گردن زدن آنهlا در بllال ،کشllور
را در یک دهه از هرج و مرج کنترل شده فرو برد.
ظلم و ستمی که در پی آن امد ،بی نهایت بود .خشونت ناهماهنllگ -آزار و
اذیت و نفاق؛ تحقیر ،ضllرب و شllتم ،تیرباران؛جنگهlllای جنllاحی-از شllهر بllه
شllهر ،بllه محلت و اعllدام هllای سllازمان یllافته ،گسllترش یllافت .تعllداد
قربانیان ،که هنوز میبایستی بدرستی محاسبه شود ،مطمئنllا بیllش از یllک
میلیون بlود ۳.اگlر چlه تعlداد گشlته شlدگان ،نسlبتا خیلlی کمlتر از گlرداب
شوروی بود ،نه توسط دستورالعمل های مرکllزی ،بلکllه بlه صllورت ابتکllارات
محلlی کینllه جویllانه بllود ،مقامlات سlرنگون شlدند و اختلفllات در سراسllر
کشور حل و فصل شد .اما بllر خلف تllرور بllزرگ ،انقلب فرهنگllی فقllط یllک
غllول سllرکوبگر نیسllت .ایllن یllک تلش فراگیllر بllرای بllه لllرزه در آوردن
بوروکراسی توسط بسllیج نسllل جllوان در شllورش بlر علیllه انهllا بllود ،و بlه
عنوان نوعی آزادی روانی دایر شد-اگر چه این ،به دلیل فروپاشllی بسllیاری
از نهادهای قدرت بود -بعllدها عllده زیllادی را از نllتیجه آن سllرخورده کllرد ،و
حتی به مخالفان پر شور کمونیسم تبدیل نمود .هدف خllود اعلم شllده ان،
تحول مساوات طلبانه چشم اندازی بود که دیگر »سه تفاوت بزرگ« را بیllن:
شهر و کشllور ،بخllش کشllاورزی و صllنعتی ،و بllالتر از همllه کllار دسllتی و
فکری را قبول نمیکرد.
در آن زمان چنین آرمانهایی در هر جایی ،خیالی بودند ،چه رسد به جامعه
عقب افتاده چین .اما آنها فقط در پشت ویترین به نمایش گذاشته نشدند.
تعلیق دانشگاهها و دبیرستانها ،برای اعزام  ۱۷میلیون از جوانان شهری بllه
خاطر انجام کار کشاورزی در کنار دهقانان ،در روستاها ،یک فرایند مشخص-
تر و طولنیتر این دوره بود تا اذیت و ازار .با انجام آن بدون خشllونت ،و اغلllب
با شور وشوق ،به اهداف دیگری نیز پاسخ داده شllد .اینهllا بllه نllوبه خllود،
نشان خود را بر روشی که انقلب فرهنگی ،که تصفیه متوالی خود حllزب را
تصویب کرد ،گذاشت .هیچگونه کشتار عمومی وجود نداشت .تحقیllر ،تنllزل
رتبه و اخراج ،سرنوشت معمول بسیاری از افlراد مllورد هlدف بlود تlا انهlدام
 ۳نگاه کنید به انقلب فرهنگی در روستا ،اثر اندرو والدر و یانگ سو
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انها .آیین اصلحات فکری »درمان بیماری ،تا کشتن بیمار« ،در عبارت یانllان،
در تئوری ،و در عمل-به اندازه کافی وحشیانه -روش معمول برای برخllورد بllا
متهمان جاده سllرمایه داری بllاقی مانllد .وقllتی کllه انقلب فرهنگllی بپایllان
رسید ،تنها در حدود یک درصد از حllزب کمونیسllت چیllن بطllور دائم از حllزب
اخراج شدند ،و واقعا تمام رهبری حزب-به جز لیو شائوکی -که مائو به آنها
در سالهای  ۱۹۶۶–۱۹۶۹پشت کرده بود ،زنده ماندند .او بر خلف اسllتالین،
انقلب چین را به پیروزی رسانده بود و قتل عllام گllارد قllدیمی کllه همllراه او
جنگیده بودند ،نیز صورت نگرفت.
متغیرهای سیاسی و فرهنگی در نتیجه عمل متفاوت در هم پیچیllده شllده
اند .مائو در روزهای آخر به امپراتور بدل شllده بllود .امllا همیشllه سllنتهای
امپراتوری در چین ،تأکید بیشlتری بlر تلقیllن تlا زور بlه عنllوان ابllزار حکllومت
داشته است ،با این حال در صورت لزوم و یا وجود هllوی و هllوس ،بیرحمllانه
از اعمال زور استفاده شده اسllت :ایllده انقلب فرهنگlllی-تغییر ذهllن بllرای
تغییllر همlه چیllز ،مفllاهیم فکlری تعییllن کننlده تغییlرات اجتمlاعی هسlتند
بیشتر ،از کنفوسیوس تا مفllاهیم مارکسیسllتی تغییllر تاریllخ قllرض گرفتllهشده بود .اما این هنوز یک رژیم زاییده انقلب اجتماعی بود که در آن قllدرت-
برعکس حکم مائو در آن زمان-نه فقllط از لlوله تفنlگ میامllد ،بلکlه همچنیllن
متکی بر اعتماد به نفس اخلقی میلیونهllا نفllر در حزبllی کllه انllرا نگهllداری
میکرد ،بود .اگر چه انقلب فرهنگی نزدیک بllود میllراث سیاسllی انllرا از بیllن
ببرد ،و با وجود این که به طرز مضحکی شکل گرفته بود ،در نهایت ،انرا نیllز
محبوس و محدود کرد.

–۲دگرگونی ها
دو انقلب کllه اختلفllی سllی سllاله در منشllاء خllود دارنllد ،در پllروژه هllای
رفرمی که تقریبا مدت یکسانی را میپوشاندند ،خاتمه یافتنllد .زمینllه هllر دو
انها ،شکست در تلشهای قبلllی بllرای بازسllازی بllود .در شllوروی ،پllس از
مllرگ اسllتالین ،واکنllش در برابllر ظلllم و سllتم او سllریع بllود .تحllت تسllلط
خروشچف ،دستگاه ترور برچیده شد؛ سانسور سبک شد ،به مزارع کلکllتیو
اسllتقلل بیشllتری داده شllد ،سllرمایهگذاری در مصllرف افزایllش یllافت؛ و
همزیسllتی مسllالمت آمیllز بllا سllرمایه داری اعلم شllد .اسllتالین زدایllی
درحدود پنج سال از کنگره بیست تا بیست و یک حزب کمونیست شllوروی،
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بlا شlتاب قابllل ملحظllه ای پیllش رفllت .بعlد از ان ،زیگlزاگ هlای نlامعقول
خروشچف در سیاست خارجی و داخلی-قمار و عقllب نشllینی در کllارائیب،
بازسازی بیمعنی حزب ،برنامههای فی البداهه برای احیllای کشlllاورزی-با
مخllالفت همکllارانش روبllرو شllد و منجllر بllه حllذف باشllتاب وی گردیllد .او
هیچگون تغییر اساسی در سیستم اقتصادی به ارث رسیده از استالین ،که
بر اساس برنامهریزی بسیار متمرکز و اولویت بllه صllنایع سllنگین ،کllه بllاعث
پیروزی شوروی در  ۱۹۴۵گردید و کاریر او نیز بر همین اساس بود ،را در نظر
نداشت .مشروعیت بخشیدن به آنچه که برنامه گسپلن] [Gosplanبدسllت
آورده بlllود،اعتبار پیllروزی بllر پیشllرفتهترین قllدرت اروپllایی ،انعطllاف پllذیری
سیستم اقتصادی اجتماعی که مسllئولیت تبllدیل اتحllاد شllوروی بllه قllدرت
بزرگ را درست در زمllانی ،در دوران ورود بlه عصlر جدیlد ،کlه بیllش از همlه
٤
بدان احتیاج داشت را فلج کرد.
هنگامی که خروشچف سرنگون شد ،رشد اقتصادی همچنان آبرومندانه بود
و قدرت نظامی اتحاد شوروی گسترش می یافت .قیمت شکسllت او »دوره
رکود« بود ،چنllانکه عllواقب طllولنی آن از نیمllه دهllه شصllت تllا نیمllه دهllه
هشllتاد بllدین گllونه نامیllده میشllد .بوروکراسllی شllوروی ،آزاد از ابتکllارات
بیقرار خروشچف و مطمئن از دستگیریهای خودسرانه ،در لختی خشنودی
خود بسر برده و به مونتاژ انباری از اسلحه قناعت کرده و به کاهش سود بر
سرمایهگذاری صنعتی کامل بی توجه بود .اتحاد شوروی برابllری هسllته ای
با ایالت متحده بدست آورد و بlه رتبlه ابlر قlدرتی رسlید .امlا بیسllت سlال
برژنفیسم ،حزبی با یک جنگل سنگی از صاحب منصبان باقی گذاشت ،کllه
رهllبری جllامعه ای کllه در آن امیllد بllه زنllدگی در حllال سllقوط بllود ،رشllد
اقتصادی عمل متوقف شده بود ،و بllدبینی جهllانی بllود ،را بدسllت داشllت.
گارباچف در چنین صحنه ای ،در سال  ۱۹٨۵قدم گذاشت.
بی نظمی در چین ،هنگامی که دنگ شیائوپینگ به قدرت رسید چشمگیرتر
بود .جامعه هنوز دچllار آسllیب هllای روانllی ناشllی از انقلب فرهنگllی بllود.
آموزش عالی برای یک دهه بطور موثری متوقف شده بود .دشمنی با علم و
هنllر ،آثllار تllاریخی را از بیllن بllرده بllود ،جllزم گرایllی زنllدگی روشllفکری را
خاموش کرده بود .تعداد زیlادی از جوانlان در تبعیllد روسllتایی محصllور شlده
بودند .نارضایتی شهری در حال غلیان بود ،پایتخت کشور بتازگی صحنه یllک
بطور منفی ،اشتراکی کردن و پاکسازی یک اثر خیلی متفاوتی بر سیستم سیاسی
٤
نداشتند :بلیایی که پیروزیشان جلوی نوسازی را گرفتند ،در حالیکه شکست جهش
بزرگ و انقلب فرهنگی ،به آنها این اجازه را داد.
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شllورش عظیllم مردمllی بllود کllه در آن سllاختمان اداره امنیllت عمllومی در
میدان تیان انمن پکن توسط جمعیت بسیار خشمگین بllه غllارت رفتllه و بllه
آتش کشیده شد :شورش در مسکو غیر قابل تصور بود.مائو میخواسllت کllه
از آن نوع کمونیسمی که سیاست خروشچف بدان منجllر شllده بود،انگlllونه
که او میدید ،جلوگیری کند .او به این هدف رسیده بود .هیچگونه قدرت یابی
اهسته بوروکراسی محافظه کار ،که اقتصاد را فلج و جlامعه را در یlک قllالب
منحllط قllرار داده ،چنllانکه گریبllانگیر اتحllاد شllوروی در دوران برژنllف بllود،
نمیتوانست صورت بگیرد .هدف منفی او کسب شده بود .اما جایگزین مثبت
وی کامل شکستخورده بود .در هنگام مرگ او ،سیاست وی به نوع دیگری
از بنبست تاریخی ختم شده بود.

۲
زمllانی کlه ایllن دو کشllور از اسllتانه اصllلحات عبllور کردنllد ،اتحllاد شllوروی
ظاهرا تا حد زیادی دارای شرایط ،مصالح و فرهنگ بهتری برای موفقیت بود.
تولید ناخالص داخلی آن چهار تا پنج برابر بالتر از چین بود .پایههای صllنعتی
آن به مراتب بزرگتر بود ،و دو برابر نیروی نسبی کار را میتوانست اسllتخدام
نماید .تقریبا در همllه منllابع طlllبیعی-سوخت هllای فسllیلی ،مllواد معllدنی
ارزشمند ،زمین فراوان-ثروتمندتر بود .بسllیار بیشllتر شهرنشllین شllده بllود.
جمعیت آن با مصرف بطور متوسط دو برابر چین ،بهتر تغذیه میشllد .شlالوده
آن بطور قابل ملحظه ای بیشتر توسعه یافته بود .آخر اما نه بیاهمیllت تllر،
افراد آن بطرز غیر قابل مقایسهای بهتر تحصlیل کlرده بودنlد :نlه فقllط کlامل
باسواد ،بلکه تعداد دانشجویان آن بطور نسبی ،بیست برابر بیشتر ،و دارای
یک دسته بزرگی از دانشمندان بخوبی تحصیلکرده بود.
ولی »دوران رکود« بتدریج خنثی شllد ،و درجهllات حیllاتی ،ایllن مllوهبت هllا
تنزل کرد .به مدت بیست سال هیllچ تغییllر سیاسllی ،سllطح مllرده زنllدگی
اتحllاد شllوروی را براشllفته ننمllود .برنllامهریزی مرکllزی بllه سllطح افراطllی
مسخره ای رسیده -تعیین قیمت بیش از شصت هزار کال -نوع اوری را خفه
کرده ،و هر گونه نامعقول گرایی را انباشته نمود .بهllره وری کllار ثllابت مانllد؛
نسبت سرمایه-بازدهی بدتر شد؛ تجهیزات فرسوده قراضه بllاقی مانlllد؛فن-
اوری جدید اطلعاتی وجود نداشllت  .امllا در حllالیکه عملکllرد اقتصllاد تنllزل
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میllافت ،فشllار مسllابقه تسllلیحاتی افllزوده میشllد .محبllوس در رقllابت
استراتژیک با ایالت متحده ،جllامعه بسllیار پیشllرفتهتر و ثروتمنllدتر ،رهllبری
شوروی بخش فلج کننllده ای از تولیllد ناخllالص داخلllی را صllرف هزینههllای
نظامی نمود ،که هیچگونه و یا تأثیر کمی بر بقیه اقتصاد داشت ،بدون آنکllه
بتوانند در مقابل اسلحه سازی آمریکایی موفق باشند .نیروهای حllامی اش
در اروپای شرقی و افغانستان ،نیاز به کمکهای مالی و نظامی داشته و بار
سنگینی محسوب می شدند .برای اتحاد شوروی ،جنگ سرد نllه فقllط یllک
دیپلماسی تدافعی ،بلکه چشمه های رشد را نیز منجمد کرد.
اما هنگامی که لحظه اصلحات بlا تlأخیر فlراوان رسlید ،بزرگlترین کمبllود در
سیستم به بنبست رسیده ،نه اقتصادی ،بلکه سیاسی بllود .حllزب حllاکم
چهار نسل از انقلب دور شده بود .روحیه شورشllی بلشllویکی مllدتها قبllل
سپری شده بود .دینامیسم خشن توفllان استالینیسllتی در صllنعت و جنllگ
چیزی مربوط به گذشته بود .بطور خلصه ،حتی خاطره نمایش خشن و زبllر
خروشچف ،از ترکیب این دو ،پژمرده شllد .جثllه سسllت و خllواب آلllود حllزب
کمونیست اتحاد شوروی-لیست انتخابی مناسب-در بیشتر قسمتها شامل
مسئولین اداری که نlاتوان از تخیlل و ابتکlار عمlل بودنlد ،میشlد .امlا کlامل
جنون آمیز نبود ،چرا که پیشllنهاد ظهllور گاربllاچف بllه عنllوان مسllئول را داد.
وقتی که وی برای دبیر کل منصوب شد ،بسرعت برای پاکسازی لیه بالیی
باقیمانده گان دوره برژنف حرکت کllرد ،و قllدرت خllود در حllزب را بllا دسllت-
چینی اکثریت ،در دفتر سیاسی محکم کllرد .او سllپس شllعار خllود را اعلن
نمlllود :گلسنوسllت و پروسllllترویکا-نیاز بllرای شllفافیت بیشllتر زنllدگی
اجتماعی ،و دوباره سازی مؤسسات کشور.
اولین ان ،که شل کردن وسیع سانسور بود با یک موج بllزرگ شllور و شllوق
در جامعه روبرو شد و انرژیهایی که بمدت طولنی سllرکوب میشllدند ،از هllر
نllوع اسllتدلل ،بحllث و نمllایش شllمایل پرسllتانه آزاد شllدند .و دومllی
شنوندگان خود را بهت زده کرد .پرسترویکا چه بود -عبارتی که زمllانی لنیllن
استفاده میکرد ،در عمل چه معنی میداد؟ به زودی روشن شد که گاربllاچف
اگرچه در نیت خود شجاع ،اما ایlده هllایش مبهllم بllود :هllر چنllد کllه از نظllر
اخلقی از حزب کمونیست شوروی برژنفlی کlه او بlر آن جلllوس کlرده بllود،
فاصllله داشllت ،نیروهllای روشllنفکر کمllی کllه مسllتقل از حllزب بودنllد ،در
اختیارش بود و فقط مفاهیم تیره ای از رفرم را در سر داشت ،و عllده زیllادی
بllزودی در مقllابلش ایسllتادند .بنllا برایllن ،او بllرای دور زدن مخالفتهllا ،بطllور
فزاینده ای ناگزیر بود بllه یllک حllوزه انتخابllاتی جانشllین بllرای مشllروعیت و
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جهتگیری رو کند.
روشنفکران روسی بllه مllدت طllولنی بllا رژیllم بیگllانه شllده بودنllد .فرهنllگ
درخشان پیشرو انهایی که به خارج مهاجرت نکllرده بودنllد ،توسllط اسllتالین
به خاک سپرده شد .امید به آب شدن یخ پس از مرگ وی ،بخاطر نllاپختگی
و بی فرهنگllی رژیllم جانشllین ،حllتی قبllل از سllقوط خروشllچف ،بسllرعت
نقش بر آب شد .در اواسط دهه هشتاد ،کمونیسم در هر شllکل و فllرم ان،
مورد لعن و نفرین تقریبlا تمlام جریانهlای ایlن قشlر از نظlر تlاریخی بlا نفlوذ
جllامعه روسllیه بllود .اسllلوگرایان و غربگرایllان ،دو قطllب سllنتی ان ،بطllور
یکسانی در رد نظم شوروی متحد بودند .هر چند که اولی  -با همه شllهرت
سولژنیستین -رسوب کرده بود .دومی مسلط بود .لیبرالها ،متقاعد از برتlری
غرب ،و مشllتاق بllرای تبllدیل شllدن بllه بخشllی از ان ،مشllغول بllه تنظیllم
حرکت همراهان گورباچف شدند ،و به تهیه ایدهها و اهدافی بسllیار بیشllتر
از آنچه که گارباچف خود بدان رسیده بود ،پرداختند .برای انها ،رفllرم واقعllی
میتوانست فقط دو چیز مربوط بهم معنی میداد :رواج دموکراسی با انتخابات
آزاد رقابتی و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار ،بر اساس مالکیت خصوصی بر
وسایل تولید.
گارباچف به عنوان دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی ،در موقعیتی نبllود
کllه بllه حمllایت از ایllن اهllداف ،حllتی اگllر او میخواسllت ،هllر چنllد کllه او
نمیخواست ،بپردازد .اما اولین چیزی را که او پذیرفت ،ارائه قlوانینی بlود کlه
او بتواند به کسب حمایت برای قدرت خود از طریlق یlک رفرانlدوم بپllردازد ،و
خود را از وابستگی به حزبی که او هر چه بیشتر به ان بlی اعتمlاد میشllد،
از آنجا که حزب نیز به او اعتمادی نداشت ،رها سازد .رفرم سیاسی ،ایجllاد
دموکراسی نمایندگی برای اولین بار در تاریخ روسیه ،در اولویت قرار گرفllت.
اصلحات اقتصادی ،کllه در اصllل معنllای اصllلی پروسllترویکا بllود ،بllه تعویllق
افتاد .این نمایانگر ترتیب نبرد روشنفکران لیبرال بllود ،کllه نیllاز بllه شکسllتن
انحصار کمونیستی قدرت ،قبل از حمله به مبانی اقتصاد برنllامهای داشllتند.
امllا بllرای گوریllاچف ،جllاذبه دیگllری داشllت .از بیllن بllردن سانسllور و اجllازه
انتخابات ازاد ،تا انllدازهای کllار آسllانی بlllود-اساسا فقllط موضllوع ،برداشllتن
محدودیت بود .در مقایسه ،تحول اقتصاد یک کار بزرگ و بllه مراتllب سllختری
بود .او تصمیم به مسیر کمتر دشوار گرفت.
اگر قرار بود که دموکراسی سبک غربی در داخل اجرا شود ،منظور از مقابله
با آن در خارج چه بود؟ ارامتر شدن جنگ سرد ،نه تنها تحسllین روشllنفکران
را ،که در مطبوعات انزمان تثبیت و به نظریه پllردازان غllالب در جllامعه تبllدیل
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شده بودند ،برانگیخت ،بلکه دارای منافع زیاد اقتصادی از طریllق کllاهش بllار
نظامی داشت .نه فقط ایllن ،بلکllه :امllا اعتبllار بینالمللllی حllاکمی کllه در
نتیجه ان ،مصاحب شدن به دوستانه ترین شکلی با همتایان غربی و بllالتر
از همه رئیس جمهور آمریکا ،را بهمراه داشت ،و افرینش صلح و حسن نیت
برای همه ملllل دنیllا  ،نمیتوانسllت تصllویر خllانگی او را جل دهllد .از سllال
 ۱۹٨۷به بعد ،گورباچف خود را بیشتر و بیشتر وقف سفرهای خllارجی و درد
دل های خارجی کرد و به نان تست نظر غرب تبدیل شد ،و بطllور اشllکاری،
سر مست شخصیتی که درصحنه جهانی تبدیل شده بllود ،گردیllد .و زمllان
کمتر و کمتری صرف کنترل کار خالی از لطف اقتصاد داخلی گردید.
پس از آنکه طرحهای نیمه پخته اولیه برای ترویج تعاونی به هیچ جا نرسید،
یک اقدام نامنسجم دیگری در اجرای اسllتقلل سllازمانی بیشllتر پllس از آن
آمد که بدون تأثیر و یا تأثیر ناچیزی بربحllران اجتمllاعی بllزرگ اتحllاد شllوروی
داشت ،که دنباله مستقیم ارجحیتی کllه بllه سیاسllت بllر احیllای اقتصllادی
کشور داده میشد ،بود .زمانی که گارباچف به قدرت رسllید ،رشllد اقتصllادی
صفر بود و قیمت نفت-که درآمد خارجی کشور شدیدا وابسته به آن بllود-در
حال سقوط بود ،و فشار بر بودجه با سقوط پیوسته درآمد نفllت بسllیار حllاد
گردید .این مشکلت تحت هر شرایطی میتوانست بروز کند .آنچه کllه بllاعث
سقوط آزاد فاجعه بار گردیllد ،تلش گاربllاچف بllرای بllه حاشllیه رانllدن حllزب
کمونیست برای کسب محبllوبیت بllود .اقتصllاد برنllامهای وابسllته بllه قllدرت
حزب برای به اجرا درآوردن و فشار به شرکتها در تحویل مواد مورد نیlاز مرکlز
بود .وقتی که قدرت مlؤثر حllزب ،بlدون هیچگlونه جانشllین مناسllب ،سllلب
گردید ،مدیران ،خیلی ساده ،عرضه کال بllه دولllت را بllا قیمllت هllای تعییllن
شده را متوقف کرده ،وانرا به هر کس و هرقیمتی که میتوانستند ،فروختند.
نتیجه آن ،فروپاشlی مکlانیزم تخصlیص دولlتی کlه سیسllتم را سlر پlا نگlه
میداشllت و افزایllش اختلل در مبllادلت اقتصllادی ،بllویژه در تجllارت بیllن
جمهوری ها شد.
از آنجا که اقتصاد در هرج و مرج فرو رفت ،دولت به طور فزاینllده ای نllاتوان از
جمعآوری مالیllات از شllرکتها و یllا جمهوریهllا گشllته و متوسllل بllه چllاپ
اسکناس برای تامین سوبسllید مllواد غllذایی و هزینههllای اجتمllاعی شllد.
تورم صعودی با گسترش کسری موازنه پرداختی همراه گردید و دولت بllرای
جلوگیری از عدم محبوبیت ،سعی در واردات مواد مصرفی نموده ،این بllاعث
رشد سریع بدهی های خارجی گردید ،و آنها در طllی پنllج سllال تقریبllا دو
برابر گردیدند .در سال  ۱۹٨۹دولت مویی از مرز ورشکستگی فاصله داشت.
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و بllه همیllن دلیllل ،بllه گllونهای سرنوشllت سllاز ،دولllت در اسllتانه از هllم
پاشیدگی قرار گرفت .هنگامی که گاربllاچف رکllن و محllور اصllلی حllزب را از
سیستم جدا کرد ،و خllود را بllه عنllوان حllاکم اصllلی و بllالتر از آن قllرار داد،
دیگllر هیllچ چیllزی نمیتوانسllت جمهوریهllا را در کنllار هllم نگllه دارد  .٥بllدون
ساختار اتصالی حزب ،اتحاد شوروی فاقد هر گونه پیونlد اتحlادیه ای دیگllری
بود .گارباچف ،در نهایت ،در نقش خود به عنوان متوقف کننllده جنllگ سllرد و
آزاد کننده شرق ،غوطه ور شد.
اروپllا ،کllوری اش را در مسllأله ملllی در قلمllرو خllویش ،حllتی بllه غیllر از
مشکلت اقتصادی خود ،ثابت کرد .وقتی که آنچه از نظم قدیمی باقیمانده
بود ،در نهایت در سال  ۱۹۹۱بر علیه اش شllورش نمllوده و او و خودشllان را
به زمین زدند ،اتحاد شوروی ،یک شبه منحل شد.

۳
وقتی که حزب کمونیست چین ،هفت سال قبل از حزب کمونیست شوروی
اصلحات خود را آغاز کرد ،چین یک کشور بسیار عقب افتاده تر و فقیرتر از
روسیه بود .٦در حدود سال  ،۱۹٨۰تولید ناخالص سرانه ملی جمهوری خلق
چین چهارده بار کمتر از اتحاد شوروی بود .بیش از هفتاد درصد از نیروی کار
آن در بخش کشاورزی ،در مقابل چهارده درصد در اتحاد شوروی ،مشغول
بکار بود .تقریبا یک سوم چینیها هنوز سواد خواندن و نوشتن را نداشتند.
حتی تعداد دانشگاههای آن کسری از دانشگاههای هند بود .با اطمینان
خاطر میتوان گفت که هیچ ناظر داخلی و یا خارجی نمیتوانست پیشگویی
بازگشت بخت و اقبال این دو جامعه بعد از سه دهه را نماید .اما از همان
اغاز ،یک سلسله معلولیت هایی در روسیه وجود داشت که چین از آن رنج
بlرای انحلل حllزب اتحlاد شllوروی نگlاه کنیlد بllه جلllوگیری از روز قیlامت اثlر اسllتفان
٥
کوتکین؛ برای هرج و مرج پllولی ،گسllترش کlال و ارز  ،نگllاه کنیllد بllه داد و سllتد کllال و
سرنوشت سرمایه داری روسیه ،اثر دیوید وودروف؛ و تصاحب روسیه ،اثر اندرو بارنز.
 ٦مقایسههای مناسبی دراثر اساسی پیتر نولن بنام ،ظهور چین ،سقوط روسیه:
سیاست ،اقتصاد و برنامهریزی در گذر از استالینیسم ،که همچنین شامل یکی از
بهترین و تیزترین مجموعه های انتقادی از پروسترویکا میباشد .برای تاملت تأسفبار
اشتباهات آن در رابطه با »جرقه یک انقلب سرمایه داری« ،مقایسه کنید با اثر مینچین
پی ،از اصلحات تا رفرم :مرگ کمونیسم در چین و اتحاد شوروی
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نمیبرد :مجموعهای از مزیتهای منفی که که به آن شرایط اولیه -اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی -میداد که در جهات کمتر اشکاری مطلوب بودند.
اولین اینها ،وزن کمتر ماشین الت و تجهیزات منسوخ و کهنه در اقتصاد بود،
این نه بخاطر آنکه سرمایه ثابت ان پیشرفتهتر از اتحاد شوروی بود ،بلکه بllه
این دلیل ساده که چین یllک درجllه کمllتر صllنعتی شllده بllود .امllا آنچllه کllه
میتوانست کمربند زنگ زده چین شllود ،هنllوز انقllدر بیاهمیllت نبllود ،و هllر
کسی کllه تریولllوگی وانllگ بینllگ ،غllرب خllط آهllن -شllاید یکllی از بهllترین
فیلمهای مستند در تاریخ ،کllه در مllورد سرنوشllت نهllایی دودکllش منطقllه
شن یانگ است -و کارگران آن را دیده باشد ،نمیتوانllد اینllرا فرامllوش کنllد.
اما ،اگر بخllواهیم بطllور نسllبی صllحبت کنیllم ،ایllن بخllش کوچکllتر از اتحllاد
شوروی بود .کارخانه های کمllتری بllرای قراضllه کllردن وجllود داشllت .هنllوز
بطور قابل ملحظه ای برنامهریزی چینی بسیار شل تر از الگllوی روسllی آن
بود .مائو خیلی زود عدم امکان تحمیل دستورالعمل های همه جانبه کمیتllه
برنllامهریزی دولllتی ] [Gosplanدر اقتصllاد کمllتر متصlllل بهllم چینllی ،بllا
سنتهای بسیار عمیقتر منطقه ای و زیر ساختهای فقیر را تشخیص داد .از
ابتllدا ،مقامllات منطقllه ای و شllهری از خودمختllاری بیشllتری نسllبت بllه
سیستم شوروی در هر دوره ای از تاریخ ان ،برخوردار بودند .قصدا و آگاهانه،
انقلب فرهنگی قدرت مرکزی را بیشتر تضعیف نموده ،و به دولتهllای محلllی
فضای بیشتری برای ابتکاراتشان داد .بنابراین اهداف تولیllدی بllرای صllنعت،
کllامل متناسllب و فشllار بllرای تحقllق انهllا خردکننllده نبllود .نllتیجه آن یllک
سیستم بسیار بیشتر غیرمتمرکز بود ،که تعداد قیمتهای ثابت در پکن بیش
از  ۶۰۰قلم نبود ،یعنی کمتر از یک صدم نمونه افراطی شوروی .۷محllدودیت
کمتر یک چهارچوب نهادی ،که اجازه برای انعطاف بیشتر و تغییر متحدانه را
میداد.
از نظر اجتماعی ،چیllن یllک مزیllت بllزرگ و مهllم نسllبت بllه اتحllاد شllوروی
داشت .جمllاعت دهقانllان ،همچllون روسllیه ،بازمانllده بیاهمیllت و عبllوس
طبقllه ای از زمllان گذشllته محسllوب نمllی شllدند .آنهllا نllه خسllته و نllه
ناراضی ،بلکه همانطور که وقایع نشان میدهد ،پر از انllرژی پتانسllیل ،آمllاده
برای رهایی بودند .از نظر تاریخی ،نهادهای جمعی ،قابل مقایسه با دهکده
های اشتراکی روسیه ] [Mirبودند .جllامعه روسllتایی کllه مllدتها در شllمال
اتمیزه بود ،در اثر شllورش تایپینllگ در جنllوب دچlار دگردیسlی شlد ،پlس از
۷

خروج از برنامهریزی :اصلحات اقتصادی چین ،اثر بری ناتون
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جهش بزرگ به جلو ،با سllابقه قرنهllا ضllربه و تکllان بllازار ،در راه بهبllود بllود.
بطور ساده ،عlدم وجlود از خlود بیگlانگی عمیlق ارضlی تفlاوت بیlن ایllن دو
جامعه روسlتایی بllود .از آنجlا کlه دهقانlان چینlی اکlثریت قریllب بlه اتفlاق
جمعیت را تشکیل میدادند ،سنگ بنای ملت بودند .بطllور تقریبllا معllادلی در
اتحllاد شlllوروی،حتی اگllر از نظllر تناسllبی بخllش بزرگllی از جllامعه نبودنllد،
میتوانست طبقه کارگر صنعتی آن باشد .امllا آن نیllز هllر چنllد کllه بllه انllدازه
کلخوزی های شوروی دلسرد نبودند ،اما در دهllه  ٨۰بllه عنllوان یllک نیllروی
اجتماعی مورد سوءاستفاده قرار گرفته ،و عمیقllا بllدبین بllه رژیllم بllه خllاطر
اعتیllاد بllه کارهllای تصllنعی ،بهllره وری کllم و شllکاف گسllترده بیllن نقllش
اسllمی خllود بllه عنllوان طبقllه پیشllرو در دولllت و جایگllاه واقعllی آنهllا در
سلسله مراتب امتیازها ،بودند .در چین پس از جهش بزرگ به جلو ،جمعیت
روستایی از ورود به شهرها محروم شدند ،و همیشه فاقد مزایای اجتماعی
که کارگران شهری داشتند ،بودند و نابرابریهای رسمی بین شهر و کشllور
بیشتر از اتحاد شوروی بود .ولی ایدئولوژی حاکم به دهقانان نگفتllه بllود کllه
آنها در درجه اول طبقه پیشتاز ساختمان سوسیالیسم محسوب میشدند.
جدایی کمتری بین تئوری و واقعیت و زمان کمتری بین امیllد و تجربllه بعllدی
وجود داشت .روستا ،با همه تحمیلت و آنچه که بlه آنهlا اعطlا شlده بllود،
یک رزور برای حزب حاکمه باقی ماند.
از نظر بینالمللی ،وضعیت حزب کمونیست چین به او راه گریز بیشتری داد.
بر دوش چین بار کشورهای وابسته سیاسی منطقه ای پر خرج که نیازمنllد
سربازان و کمکهای مالی بودند ،سنگینی نمیکرد .آن نه در شرایط رقllابت ،و
نه تلشی برای رقابت با ابر قدرتها درمسابقه تسلیحاتی میکرد .فراتر از این
زنجیر ،رابطه چین و امریکا ،کامل متفاوت بود .بعد از یک دهه تنش شدید بllا
اتحاد شوروی ،که به نقطه خصومت های مllرزی رسllیده بllود ،مllائو در طllی
انقلب فرهنگی به سllوی روابllط دوسllتانه بllا ایllالت متحllده چرخllش نمllود.
سفر نیکسون و حوادث بعدی ان ،اگرچه تماشایی بودند،ولی تllا زمllانی کllه
او زنده بود ،در حد روابط دیپلماتیک ،بدون ابعاد گستردهتر قابل توجهی باقی
ماند .اما این بدان معنی بود که زمllانی کllه نllوبت اصllلحات داخلllی رسllید،
محیllط خllارجی آن مسllاعد بllود .دوسllتی محتاطllانه بllه جllای تضllادهای
محاسبه ای ،شllرایطی را فراهllم میکllرد کllه سllتاد سllرمایه داری جهllان ،و
یاران وابسته منطقه ای ان ،حاضر به گسترش حمایتهای مالی در چیllن ،در
صورت هر گونه نشانه ای بllه سllمت بllازار ،بودنllد .بllرای اولیllن بllار در تاریllخ
معاصllر کشllور ،فقllدان نارضllایتی عمیllق دهقانllان در داخllل بllا عllدم تهدیllد
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مستقیم امپریالیستی از خارج از کشور ،مطابقت داشت.
علوه بllر ایllن ،از نظllر داخلllی ،حllزب کمونیسllت چیllن ،در خطllر از هllم
پاشیدگی ،آنچنان کlه در اتحlاد شlوروی بllود ،بسlر نمیllبرد .چیllن از پlانزده
جمهوری مختلف تشکیل نشده بود .از نظر قومی ،همگون تllر از بسllیاری از
دولت-ملت ها دیگر بود،اگر چه آن با متمردین ملی -تبتی و اویغور -در داخllل
مرزهای آن مواجه بود ،چیزی که اتحاد شوروی به مدت نیم قرن دیگllر بllا آن
روبllرو نشllده بllود .امllا وزن آنهllا در جllامعه بطllور کllل ،بllه نسllبت مجمllوع
جمعیت مردمی که یک دهه بعد اتحاد شوروی را منحل نمودنllد ،خیلllی کllم
بود .در دستور کار حزب کمونیست چین ،بllالتر از ادامllه مشllکل کنllترل ایllن
مناطق ،احیای دوباره تایوان ،که کومین تانگ تحت حمایت ایلت متحlده یllک
جزیره ساخته بود ،به مثابه یک وظیفه ناتمام قرار داشllت .تllایوان هنllوز هllم
ادعا میکنllد کllه نماینllده واقعlی جمهllوری چیllن اسllت واز نظllر اقتصlادی در
شکوفایی بسر میبرد .نگرانی اصلی حزب ،نه خطllر انحلل ،بلکllه مشllکلت
تملک مجدد بود.

۴
با این حال ،در دروازه اصلحات ،شاید قاطع ترین تفllاوتی کllه بیllن روسllیه و
چیllن وجllود داشllت ،کllاراکتر رهllبری سیاسllی آنهllا بllود .رهllبری حllزب
کمونیست چین ،مامور بی تجربه و منفرد ،که توسllط دسllتیاران و مبلغینllی
که توسط مشllتاقان سllاده غllرب القllاء مllی شllدند ،نبودنllد ،بلکllه جانبllازان
سخت انقلب اصلی ،رهبرانی که همکاران مllائو بودنllد ،رهllبرانی کllه تحllت
سلطه او رنج کشیده بودند ،اما هیچیک از مهارتهای استراتژیک و یا اعتمllاد
بنفس خود را از دست نداده بودند .در واقع ،دنگ شیائوپینگ ،انقدر وجودش
برای رژیم ضروری بود ،که مائو زمانی که هنوز در قید حیات بود ،او را دوبllاره
به خدمت فرا خواند .پس از مرگ مائو ،اتوریته او بقدری بود که بllزودی او بllه
عنوان قاضlی بلمنlازع حlزب ظlاهر شlد ،بllدون آنکlه خllودش بlدنبال چنیlن
پستی باشد و یا حتی بالترین پستها را آشغال کند .امllا او تنهllا نبllود .بllا او
چن یون ،بو یبو ،پنگ ژن ،یانlگ شllانگون و بقیllه نیlز بازگشllتند ،و یlک گlروه
برابر ،جمع و جور و صریحی را تشکیل دادند»-هشت فنا ناپذیر«-که اغلب با
شور و نشاط با همدیگر مخالفت نموده ،و با او راه را به سوی رفllرم هllدایت
نمودند .به شکل گروهی ،آنها در یک موقعیت قوی بودند ،و آنها نه تنها از
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اعتبارشان در جپگ داخلی و ساخت کشور ،بلکllه همچنیllن محبllوبیت ختllم
کردن انقلب فرهنگی ،کllه در شllهرها بllا مllوجی از اسllودگی خیllال مllواجه
شد ،را نیز با خود داشتند.
این رهبری ،با دنگ در راس خود ،برای مقابله با وضعیت کشوری که مllائو از
خود بجا گذاشته بود ،انقلبیونی که همیشllه بودنllد ،بllاقی ماندنllد .خلllق و
خوی آنها لنینستی بود :رادیکال ،منظم ،پر تخیل -قادر بllه صllبر تllاکتیکی و
آزمایش محتاطانه ،و ابتکارات گستاخانه و تغییر جهت های دراماتیک بودنllد.
چنین روحیهای بllود کllه مllارش بllزرگ را الهllام کllرده بllود و پیllروزی در جنllگ
داخلی را کسب کرد .آنها هم اکنون ،این روحیlه را بlرای تغییlر بlن بسlتی
که انقلب فرهنگی ،چین را بllدان کشllانده بllود ،بکllار بردنllد .درانجllام چنیllن
کاری ،انها آگاه از تغییر شرایط ،و راهی که فعالین حزب کمونیسllت چیllن در
رهllبری جllامعهای نسllبتا پیشllرفتهتر در پیllش گرفتllه بودنllد ،بllه انهllا تعلllق
نداشت ،بودند .مطمئنا اروپای غربی ثروتمندتر و پیشllرفتهتر از روسllیه بllود،
اما همیشه چنین بوده است ،ولی تفاوت بیlن نlرخ رشlد دو دهlه  ۷۰و ،٨۰
در اتحادیه اروپllا کllه رکllودی طllولنی را بچشllم میدیllد ،انقllدر زیllاد نبllود کllه
حاکمllان شllوروی را دچllار شllوک نمایllد ،حllتی انقllدر دیllر ،یعنllی در اوایllل
حکومت گارباچف ،آنها را به بازاندیشی فرضهای اولیهای که موفقیت دولت
بر آن پایه ساخته شده بود ،وا نداشت.
از طرف دیگر ،در شرق اسیا ،ژاپن همه رکوردهای تاریخی در رشد سllریع و
بال را شکاند ،و از دهه پنجاه به بعد ،نه تنها از اروپا بلکlه ایlالت متحlده نیlز
سبقت گرفت .این احیای تماشایی اقتصادی کllه در انتهllای جنllگ بllه خllاک
سیاه نشسته بود -ایجاد صنایع فوق العllاده رقllابتی صllادراتی و یllک جllامعه
مدرن مصرفی-فقر نسبی و استبداد چینی را ،با همه توسعه قابل تllوجهی
که تحت رهبری مائو صورت گرفت ،به نقطllه گllره گشllایی کشllاند .اگllر چllه
ژاپن بllا آنچllه کllه کllرد ،بllالتر از همسllایگان خllود قllرار گرفllت ،ولllی در نllوع
موفقیتش تنهlا نبllود .اواخllر سllالهای  ۷۰کlره جنllوبی ،تحllت سllلطه پlارک
چونگ هی ،صنعتی شدن را بllا اهنگllی سرسllام اور پیllش بllرد ،و از همllه
آزاردهنده تر ،کومین تانگ در تایوان ،خیلی عقب نماند .فشار این عوامllل بllر
حزب کمونیست چین غیر قابل اجتنllاب بllود .دنllگ ،یllک دهllه بعllد ،در سllال
 ، ۱۹٨۹بطور واضحی اوج بحران سیاسی در حزب کمونیسllت چیllن را بیllان
کرد .بعد از یادآوری اینکه ،تا زمانی که چین ایزوله بود» ،راهی برای توسllعه
اقتصادی وجود نداشت ،راهی برای افزایllش اسllتانداردهای زنllدگی نبllود ،و
راهی برای قویتر کردن کشور میسر نبllود« ،او ادامllه میدهllد » :ایllن روزهllا،
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جهان بطور شتابانی جلو میرود ،یک مایل یllک دقیقllه ،بهخصllوص در علllم و
٨
تکنولوژی .ما بسختی میتوانیم خود را نگه داریم«.
وظیفllه جllبران عقبمانllدگی کمونیسllم در چیllن و سllرمایه داری در شllرق
آسیا ،دستور کار سختی برای هر نوع برنامه اصllلحات بllود .امllا فناناپllذیران
وحشllتی نداشllتند .آنهllا در مبllارزه بllا آن فقllط از نیرویllی کllه از حرکllت و
سرعت همچنان فعال انقلبی که آنها بر پllا سllاخته بودنllد اسllتفاده نمllی
کردند ،بلکه از اعتماد بنفس هزار ساله قدیمی ترین تمدن پویای جهان ،کllه
در طی یک قرن مضروب شده بود ،ولی در هم نشکسته بود ،بهره میبردند.
دینامیسم مائو ،با همه خوبیهllا و بllدیهایش ،بیllانی از احیllای ایllن اعتمllاد
بنفس بود .دوران اصلحات که توسط دنگ به جلو رانده میشد ،متفاوت بllود.
در این اعتماد بنفس تllاریخی ،تفllاوتی اساسllی بیllن روسllیه و چیllن وجllود
داشت.

۵
تزاریسllم کllه از همllان آغllاز دارای رگllه ضllعیف مسllیحایی بllود،از لحllاظ
ایدئولوژیک ،به نخبگان روسیه و بنوبه خود به روشنفکران کشور منتقل شد-
مفهllوم روسllیه چllون رم سllوم ،نllاجی اسllلوها ،نجllات دهنllده بشllریت از
ماتریالیسم غربی از این نوع هستند .در قرن منتهی به انقلب ،از این گllونه
نمونهها ،میتوان در آثار اکساکف ،داستایوسکی ،روزانlف و بلlوک یlافت .امlا
این ،مکllانیزم دفllاعی بllود .روسllیه همچنllان کllه همllه روسllها میدانسllتند،
حاشllیه عقllب افتllاده اروپllا ،و ترسllناک ،فقllط بllه خllاطر وسllعتش بllود.
غربگرایی،که فاقد ضعفهای قومی و مllذهبی بllود ،چشllم انllدازی بllود کllه
توسط بزرگترین حاکمان ان ،پطllر و کllاترین ،دنبlال میشllد ،و بllه ایllن و یlا آن
شکل-لیبرال یا رادیکال -بطllور یکسllانی در اوایllل قllرن بیسllتم بllر نخبگllان و
روشنفکران ان حکمفرمایی میکرد .بlا ایlن حlال  ،شllور وافlر بlرای مlاموریت
ویژه روسیه ادامه داشته ،به اسکیزوفرنی مکرری تبدیل شده که امllروز نیllز
قابل مشاهده است.
لنینیسم این تقسیم ذهنی را از طریق اعلم جنگ با عقبمانllدگی روسllیه
حل و فصل نمود ،نه در تقلید نومیدانه از غرب ،بلکه توسط شورش بllر علیllه
 – The tiananmen papers ٨مجموعه مدارک دولتی چین در باره وضعیت حزب کمونیست
در دوران اعتراضات سال  ۱۹٨۹میباشد.
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ان ،و متأثر از عمیقترین انتقاد از خویش.
تحت حاکمیت استالین ،جنگ دوم جهانی و عواقب بعدی ان ،دوره بازگشت
بllه ناسیونالیسllم از نllوع روسllیه بllزرگ سllنتی ،بllا کllاروانی از مکانیزمهllای
دفاعی ،که همیشه با موضوعات مارکسیسllتی همزیسllتی داشllت ،بllود.
بعد از استالین ،چنین شوونیسمی فروکش کllرد ،بllدون آنکllه یllک جانشllین
واقعlllی جانشlllین آن شlllود .اخگlllر انترناسیونالیسlllم کlllه هنlllوز در دوران
خورشllچف وجllود داشllت ،بllزودی خllاموش گردیllد کllه فقllط بllه معنllی خلء
ایدئولوژیکی برژنفی بود .در زمان پروسترویکا ،نه تنها تمام روشنفکران بلکllه
حتی عناصر درون نخبگان حاکم ،دلسرد از رکود کشور ،بllه آنچllه کllه از نظllر
تاریخی میتوان انرا موقعیت ابتدایی ایllدئولوژیک بطllور کامllل غربگرایی-هlllر
چند که در این زمان با روحیهای بیشتر خواری تا جاه طلبی -بازگشتند.
سنتهای جغرافیای فرهنگی چین کامل متمایز بودند .پادشllاهی وسllطی از
زمان اتحاد امپراتور اول،در زمان جنگهای کارتاژی در غرب ،بر جهllان شllناخته
شده خود حکمفرمایی میکرد؛ گllاهی اوقllات فتllح میشllد ،امllا توسllط هیllچ
دولllت قابllل مقایسllه در منطقllه قابllل رقllابت نبllودن ،چllرا کllه همیشllه
وسllیعترین ،غنllی تریllن و پیشllرفتهترین قllدرتی بllود ،کllه دیگllران فقllط
میتوانستند به ان غرامت بپردازنllد تlا آنکllه امیllدی بlرای روابllط برابllر داشllته
باشند .تحت حکومت چینگ ،امپراتوری کllه در اسllیای مرکllزی بسllط یllافته،
بیشllتر از هllر زمllان دیگllری توسllعه داده شllد .ایllدئولوژی سلسllله هllای
جانشین متنوع بود-کیش های مانچو بیشتر از بقیه بیقاعده بود -امlا ادعlای
برتری مطلق بر همه حکمروایانان کوچکتر ،نزدیکتر و یا دورتر وجllود نداشllت.
چین مرکز تمدن ،و قله طبیعی ان بود.
در قرن نوزدهم ،نفوذ غرب این ادعا های قدیمی را در هم شکسllت .وقllتی
که آشکار شد که سلطنت تحت ضربات داخلی و خارجی ،فاسد شده بllود،
زنگ خطر اهل قلم-بطور معمول رکن اصلی دولت امپراتllوری -بطllور پیوسllته
حادتر شد؛ و با اولین شکست جمهوری جدید ،واکنllش آنهllا بطllور منحصllر
بفردی رادیکال شد .جریانات مختلف متقاطع درفرهنگ چهllارم مllه کllه حllول
اعتراضات دانشجویی سال  ۱۹۱۹در برابر خواستههای ژاپن بر علیه چین و
معاهده ورسای که آنها را تأیید کرد ،متبلور شد .اما محور مرکزی ان،
تخریllب کامllل اییllن کنفوسllیوس کllه دکllترین حllاکم بllر نظllام اجتمllاعی و
سیاسی چین و چهارچوب اخلقllی زنllدگی تحصllیل کllرده هllا از زمllان هllان
بllوده اسllت ،بllود .در عllرض چنllد سllال ،تقریبllا چیllزی از آن بllاقی نمانllد:
دستاوردی که هیچیllک از مخالفllان مllذاهب قابllل مقایسllه ،ادیllان جهllانی-
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مسllیحی ،مسllلمان ،هنllدو ،بllودایی -کllه مllوقعیت مشllابهی در آسllمان
ایدئولوژیک تمlدن خlود داشlتند ،نمlی توانسlتند هرگlز بlا آن برابlری کننlد.۹
حمله به گذشته چین -که بطور بینابینی و بllه انllدازه کllافی در دوران لیانllگ
چیچائو بود ،در دوران چن دوکسیو ،غیllر قابlل انعطllاف و کامlل شlد -سlتاره
۱۰
قطبی روشنفکران جوانان جدید )نیو یوث( گردید.
شدت طرد سنتهای بومی ،بر خلف هر گونه جریان احساسی در ژاپن -کllه
این نیز بی شباهت بllه ژاپllن بllود -منتllج بllه هیچگllونه وسوسllه عمیقllی از
سوی غرب نشد .در چین ،رکورد غارتگری قدرتهای غربی چنllان آشllکار بllود
که اجازه غربگرایی را نمllی داد .کشllتار متقابllل جنllگ اول جهllانی در اروپllا،
درسlهای حlرص و آز امپریالیسlتی در آسlیا را ثlابت کllرد ،و پیونlد آنهlا در
ورسای باعث تسریع جنبش چهارم مllه گردیllد .مشخصllه ایllن روشllنفکران،
پس از شکست سیستم آموزشی و استخدامی ،نفرت از گذشته سنتی و
تنفر از حال سرمایه داری ،آنچنان که اینها با جنگ سllالران چینllی امیختllه
میشدند ،بود .بزرگترین مغز ان ،لو چون ،به هllر دو بیlانی فرامllوش نشllدنی
داد .او بدون انکار آنکه چیزهای قابل ارزشی در هر کدام از سیستمها کمین
کlرده بllود ،بlا روحیllه طعنllه آمیllز منتllج )نویسllنده فرانسllوی( ،از هموطنllان
خواست تا هر چیزخوبی در غارتگری »هاپتیزم« را یافنتد ،بردارند-او دشllمن
سرسخت هر دو باقی ماند .اما قسمت زیادی ازمواضع او  ،ناشlی از قlدرت
فرهنگی که او مورد انتقاد قرار میداد ،بود.
مائو کlه لllو چllان را تحسllین میکllرد ،پنlد او را در مقیllاس بزرگlی اجllرا کllرد،
منفی گرایlی او را بlه یlک ترکیlب مثبllت مارکسیسllت چینlی تبlدیل نمlود.
یکباره بطور سیستماتیکی برانllدازی فکllری از غllرب بیشllتر پllذیرفته شllد ،و
بطرز عمیقتری به سنتهای گذشlته امپریالیسlتی وصlل گشlت-در غارهlای
یانان »در باره تناقض« شعر سروده شد؛ در اوج قدرت خود ،روابط خارجی را
به خاطر بازخوانی تاریخ سیما گونگ ،بیاعتنا مینمود .لوچllان ،ماتریالیسllم
دیالکتیllک را بllه میllزان کمllی میفهمیllد و اشllتیاقی بllرای تاریllخ اسllتبداد
نداشllت .امllا لیبرالهllای امllروز کllه از هllر دو متنفرنllد ،در دیllدن ارتبllاط بیllن
»مطلق گری« انتقاد و »توتالیتاریسم« حاکم اشتباه نمllی کننllد .بllه شllیوه
خود ،هllر کllدام تجسllم یllک پاسllخ چینllی بlه بحllران کشورشllان بllا قllدرت
برای یک تحلیل درخشان نگاه کنید به مارک الوین» ،سقوط آیین کنفوسیوس« ،در
۹
تاریخی دیگر :مقالتی در باره چین از دیدگاه یگ اروپایی
 ۱۰او پرسید» :امروز بابلی ها کجا هستند؟ چه چیزی فرهنگ خوبشان ،برایشان
داشت؟« :جک گری ،شورش ها و انقلبات :چین از سالهای  ۱٨۰۰تا ۲۰۰۰
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خلقی،که بر گرفته ازعمیق ترین منابع فرهنگی که هم قدیمی تر و هllم بllا
گنجینه تر از تسلط خارجی بود ،که در روسیه اواسط دهlه بیسllت همتlایی
نداشllت ،بودنllد .در شllکل سllازندگی تllا انحرافllی ،از چهllارم مllه تllا انقلب
فرهنگی ،نیروهlای مرتبllط مشlغول بlه فعlالیت بودنlد .از  ۱۹۱۹تlا – ۱۹۴۹
اعتقllاد بllه نفllی؛ و سllپس بllه شllورش .از  ۱۹۵٨تllا  – ۱۹۷۶اعتقllاد بllه
سازندگی؛ و سپس به تخریب .و در نهایت ،پس از  – ۱۹۷٨اعتقاد به اصلح
و بازسازی.

۶
درجه امنیت داخلی که مجلس سنای بزرگان انقلبی در دست و پنجllه نllرم
کردن برای مقابله با مشکلت موجود قائل بودند ،بیان خود را در روشllی کllه
با گذشته و آینllده حllزب برخllورد میشllد ،یllافت .اسllتالین زدایllی در روسllیه
اقدامی بسیار پرشور اما محرمانه از سوی یک رهllبر ،خوشllچف بllود .او کllه
کنگllره بیسllتم حllزب خllود را بllا سllخنرانی افشllاگرانه اش در مllورد جنایllات
استالین گیج نمود ،با هیچکس مشورت نکرده بود .عllاطفی و حllدیث گllونه،
بدون هیچ توضیح بیشتر در مllورد اینکllه چگllونه سllرکوبی ،کllه او بllه شllکل
انتخllابی گllزارش میllداد ،فقllط بllا حسllن تعllبیر خllالی بوروکراتیllک »کیllش
شخصیت« ،این اشاره سیار و در هم برهم هیچگاه بطور رسمی نیز منتشر
نشد ،امکانپذیر بود؛ و هرگز بllدون مسllتندات بیشllتر و یllا تحلیllل از سllوی
رهبری وقت یا بعدتر ،تا روزهای پروسترویکا ،دنبال نشد.
دنگ و همکارانش به شکل متفاوتی اقدام کردند .در حدود چهار هزار نفllر از
مقامات حزبی و مورخان ،درگیر نگاه به گذشته انقلب فرهنگی بودند ،که از
نتیجه این مباحثات ،یک گروه بیست تا چهل نفره تحllت نظllارت دنllگ ،پیllش
نویس فشرده ترازنامه ای با حllدود  ۳۵۰۰۰کلمllه تهیllه شllد ،کllه آن نیllز بllه
عنوان قطعنامه ای رسمی توسط کمیتllه مرکllزی در ژوئن  ۱۹٨۱بllه تصllویب
رسید .اگر چه تصفیه حساب کامل انقلب فرهنگی نبود -که در آن مسولیت
مائو »جامع در اندازه و طولنی از نظر زمانی بllود« ،امllا عllوارض سllرکوبگری
انllرا بllه حllزب تllا مllردم منحصllر میکllرد-و در آن توضllیحات مسllتدلی فراتllر از
سوءرفتارهای یک نفر داده میشد :سنتهای عجیب و غریب حllزب کllه در راه
قدرت گرفتن به مبارزه خشن طبقاتی عlادت کlرده بlود بطllوری کlه انllرا یlک
وظیفه دائمllی مllی پنداشllت؛ تحریllف اختلف بllا اتحllاد شllوروی ،هllراس از
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رویزیونیسllم را همllراه داشllت؛ آخریllن ولllی نllه بllی اهمیllت تریllن» ،نفllوذ
سیاسی قرنها استبداد فئودالیستی« .بر خلف تکفیر خروشچف ،قطعنامه،
هم مسئولیتی کمیته مرکزی برای حاکمیت مllدرن اسllتبدادی را پllذیرفت ،و
هیچگونه تلشی برای کاهش سهم خود به در انقلب چیllن بllه عنllوان یllک
کل نکرد.
در نگاه به جلو ،روش بزرگان به همان اندازه متفاوت بllود .در اتحlاد شllوروی،
خروشllچف هیllچ فکllری در تحویllل قllدرتهای خllود نداشllت .کسllانی کlه بlه
رهبری برژنف ،او را برکنار کردند ،تllا سllالخوردگی خllود ،بllه قllدرت چسllبیده
بودند .در حکومت متزلزل سالخوردگان حزب کمونیست اتحاد شوروی ،نسل
جدیlد بجlای نویllد ،بمثlابه تهدیlد تلقlی میشllدند ،و فقllط مllرگ میتوانسllت
بشارت تجدید رهبری را دهد .سه دبیرکل میبایستی در عرض سه سال دار
فllانی را در بعllد از هفتllاد سllالگی وداع گوینllد ،تllا اینکllه در نهllایت یllک
سیاستمدار جوانتر قدرت را بدست گیرد .از سوی دیگر ،در حزب کمونیسllت
چین ،سالخوردگان از چنین ناامنی رنج نمیبردند .آنهllا وقllت کمllی را بllرای
پیدا کردن یک نیروی تقویت کننده از دست میدادند .در طی دو سال پllس از
احیای قدرت ،آنها وظایف روزانlه خllود را بlه پیlروان زیlر دسllت خllود تحویlل
داده ،و هو یاوبانگ رهبر حزب و ژائو ژیانگ ،رئیس دولت شد.

۷
دوران اصلحات -اگر چه نه کllامل بهموقllع و تllاثیر قابllل تllوجه -بllا تحllول در
روابط ارضllی آغllاز شllد .اول ،قیمllت خریllد بllذر افزایllش یllافت .بعllد ،پllس از
موفقیتهllای تجربllی در دو اسllتان ،انحllوی و سllیچوان ،در سراسllر کشllور
رونllدی گسllترش یllافت کllه بllر اسllاس ان ،کمونهllای خلقllی پایllان یllافته و
منفعت مالی ارضllی بllدقت بیllن خانوادههllای تشllکیلدهنده آنهllا تقسllیم
شده ،به آنها کنترل دارایی هایشان برای تولید آنچه که خود میخواستند تا
زمllانی کllه تحویllل کllال بllه دولllت رعllایت میشllد ،را بخشllید .در نllتیجه،
»سیستم مسئولیت خانگی« ،به یک رفllرم دوم ارضllی ارتقllا یllافت ،کlه بlه
اندازه اصلحات اولی مساوات طلبانه بود ،اما برای تولید دهقانی ،به مراتllب
مطلوبتر .در پاسlخ بlه مشllوق هlای جدیlد ،بهllره وری بlه سllرعت افزایllش
یافت :نیروی کار سقوط و برداشت افزایش یافت ،محصllولت کشllاورزی یllک
سوم جهش داشتند .کار آزاد شده کشllاورزی ،صllنعت روسlllتایی-نساجی،
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اجرپزی و ماننllد ان -بlه سllرعت گسllترش یافتنllد .در نllتیجه ،در عllرض چنllد
سال ،از  ۱۹۷٨تا  ،۱۹٨۴سهم درآمد دهقانان از  ۳۰تllا  ۴۴درصllد از درآمllد
ملی ،بال رفت.
در بخش صنعتی ،هیچ تغییر ناگهllانی در سیسllتم تخصllیص مرکlllزی-شیوه
روسی -صورت نگرفت .در عوض ،به شرکتهای دولتی بتدریج اجازه داده شد
تا مازاد محصولت مطابق برنامه با قیمت ثابت را ،به قیمت بازار بفروشند-به
مدیران همانند کشاورزان ،مشوق این را میداد ،تا به تولیllد سllوداور خllارج از
سیسllتم تحویllل کllالی رسllمی ،بllدون آنکllه بllی مصllرف شllوند ،بپردازنllد.
هنگامی که چنیllن قیمllت گlذاری دوگllانه ای بlه خllوبی مllورد آزمllایش قllرار
گرفت ،وسعت طرح ،در عمل ثابت بود و اجازه رشد صنعتی در خارج از آن را
میداد .دولت ،عمل ،شرکتها را به مllدیرانش بllر اسllاس قllرداد اجllاره میllداد،
درست مانند دهقانان که زمینهای خود را از دولت ،که مالکیت نهllایی آن را
حفظ میکرد ،به مدت سی سال اجاره میکردند.
در طی پانزده سال ویا بیشتر ،تحت این ترتیبات ،ثابت میشود که پویllاترین
بخllش اقتصllادی ،ترکیllب متمllایزی از »شllرکتهای شllهر و روسllتا« چیllن-
شرکتهای واسطه بین دولت ،مالکیت اشllتراکی و خصوصllی ،کllه از مالیllات
پایین و اعتبار آسان از دولتهای محلی بهره میگرفتنllد ،و اغلllب سllهام داران
آنها ،در شاخههای سادهتر صنعت با سرعت شگفت انگیز و با مllوفقیت در
رقابت ،قارچ گونه رشد میکردند -بود .تولیدات صنعتی روستایی سالیانه بllا
نرخ بیش از بیست درصد رشد میکرد ،و سllطح اشllتغال شllرکتهای شllهر و
روستا از  ۲٨بllه  ۱۳۵میلیllون یعنllی بیllش از چهllار برابllر گردیllد ،و همllراه ان
سهم انان از تولید ناخالص داخلی ،از  ۶به  ۲۶درصد ،از زمان آغllاز اصllلحات
تا اواسlط دهlه  ۹۰رسlید .۱۱بlا وجllود منllافع بllال ،پدیlده شlرکتهای شlهر و
روستا توسط اصلح طلبان روسی از هر نوعی تا سقوط پروسllترویکا نادیllده
گرفته شد .از بین همه تضادهای موجود میان تغییرات در اقتصllاد دو کشllور،
سllطح کllارایی انllان ،چشllمگیرترین انllتی تllز یگllانه ،در راه غllوطه ور کllردن
شوروی به سوی غیر صنعتی شدن را ارائه میدهد.
البته ،رشد چشlمگیر شlرکتهای شlهر و روسlتا بlر اسlاس منllابع نامحlدود
نیlروی کlار ارزان ،کlه در اتحlاد شlوروی وجlود نداشllت ،بlود .بlا انهlا ،حlزب
کمونیست چین ،برای اولین بار از موهبت فاکتور اصلی خود سود کامل برد،
و مدل قبلی آن،که الهام گرفته از اتحاد شوروی ،با تمرکز بllر سllرمایهگذاری
 ۱۱اقتصاد چین :تحول و رشد ،ناتون
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در صنایع سllنگین بllود ،بllا محیطllش نامتجllانس ،امllا در انزمllان لزم بllود .بllا
معکوس شدن این الگllو بllا سllرمایهگذاری در کllار فشllرده در صllنایع سllبک،
شرکتهای شهر و روستا از یک مزیت بزرگ نسبی برخوردار شllدند :در پایllان
دهه  ،٨۰نسبت کار به سرمایه ثابت ،در شرکتهای دولتی نه برابllر بllود .امllا
دومی نیز از رشد شرکتهای شllهر و روسllتا مسllتقیما ذینفllع بllود ،چllرا کllه
سود آنها پس انllداز دهقانllان را میبلعیllد ،و از طllرف بانکهllای دولllتی بllرای
سرمایهگذاری بیشتر در شرکتهای بزرگ ملی ،تجهیز دوباره و مدرنیزه کردن
انها ،هدایت میشد.
سطح خیلی بالی پس اندازهای روستایی بنوبه خود ،ریشه در یکllی دیگllر
از ویژگیهای توسعه چینllی کllه میllراث متنllاقض خllود انقلب بllود ،داشllت.
آنچه که تعییllن کننllده آنهllا بllود ،ترکیllبی از محllدودیت سllنتی بیمllه هllای
اجتماعی کامل نسبت بlه شlهر بllود ،و انحلل کمونهlایی کlه ارائه دهنlده
خllدمات اجتمllاعی  ،هllر چنllد کمllتر امllا واقعllی ،در روسllتا بودنllد ،و اثllرات
سیاست یlک بچlه داشllتن بlرای مهlار رشlد جمعیllت بllود .بllدون امنیllت در
مقابل بلیا از طرف دولت ،و یا چشم انllداز مطمئن حمllایت خllانواده از طllرف
نسل اینده ،خانوادههای دهقانی گزینه کمی داشته و هllر چنllد کllه مصllرف
آنها افزایش یافت ،مجبور به ذخیره بخش قابل توجهی از درآمد خود بودنllد.
بر خلف همتای شوروی خود ،مخllارج بیمllه هllای اجتمllاعی بllرای قسllمت
بزرگی از جمعیت آن ذخیره میشد ،و دسترسllی بllرای تllأمین مllالی برنllامه
نوسازی آن آسان بود.
سرمایه ،از طرف منبع دیگری نیز فراهllم میشllد .در همllان ابتlدای سllالهای
 ، ۱۹۷۹–۱۹٨۰مناطق ویژه اقتصادی در امتllداد سllاحل جنllوبی بllرای جllذب
سرمایهگذاری از خارج از کشور چیllن ،بllا هllدف ثllروت هنllگ کنllگ ،تllایوان و
اسیای جنوب شرقی ،افتتاح شد .پس از شروعی کند ،نشان دادن دری باز
برای کار افرینان خارجی ،به یک موفقیت تبدیل شllد .شllرکتهای مهllاجر کllه
مجذوب امتیازات ،عدم وجود عوارض واردات و نیllروی کllار ارزانllتر از سllرزمین
اصllلی خllویش بودنllد ،بllا سllرعت وارد شllده و بllا خllود تکنولllوژی فراتllر از
دسترس شرکتهای شهر و روستا ،مخصوصا در بخش صادرات،را وارد کردند.
در نllتیجه ،در طllی زمllان ،چیllن بllا کیسllه ای از تجربllه انباشllته و دارایllی
سرمایه مهاجر ،قادر به ورود به بازار جهانی به عنوان مرکز تولیlد کlم هزینllه
برای کار مونتاژ ،عمدتا در محصllولت الکllترونیکی و خllانگی ،شllد .اینجllا نیllز
نسبت به اتحاد شوروی یک مزیت منطقه ای وجllود داشllت ،و شllوروی هllر
چیز دیگری برایش امکانپذیر بود ،ولی امکان جور کردن اینرا نداشت.
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آخر ولی نه بی اهمیت ،اصلحات چینی ،قطعا از عدم تمرکز کنترل دولت بر
اقتصاد که یکی از میراث پربار مائوئیسم بود ،بهره میبرد .این فقط بllه معنllی
تنظیlllم امپراتlllوری کوچکlllتر برنlllامهریزی ،بlllا تعلقlllات سlllفت سlllهمیه و
دستورالعمل نیست ،بلکه کشور نیز با استانهای خود ،دارای بافتی از مراکز
فعالیت اقتصادی خود مختار بود .وقتی که آنها از مداخلت پکllن بیشllتر آزاد
شدند ،دولتهای آنها به دنده بllالتری رفتllه ،و بllا انllواع مشllوقات سllعی در
افزایllش سllرمایهگذاری و سllرعت بخشllیدن بlه رشllد ،در درون حllوزه هlای
قضایی خود نمودند .در زمان خود ،این نابخردی خllاص خllود را تولیllد میکllرد:
تکرار صنایع ،کارهای غول اسای عمومی ،حمایتهای وسیع غیر رسمی ،اگر
نخllواهیم از تضllعیف مllالی مرکllزی و محلllی مقامllات در حllال رقllابت بllرای
رسیدن به بهترین نllتیجه ،صllحبت کنیllم .بlا همlه ناخالصlیهای ان ،رقllابت
درون استانی در چین ،همچون رقابت بین شهرهای ایتالیllا در گذشllته ،یllک
منبع انرژی و زنده دلی اقتصادی چین بllوده و هسllت .امllروز روسllیه از نظllر
اسllمی ،فدراسllیون اسllت؛ امllا وسllعت ان ،و دشllتهای بllی سllیمای ان،
هیچگاه هویت منطقه ای قوی را پرورش نداد .نقابل با چیllن ،پlایهای اسllت.
جمهوری خلق چین ،نه در قانون اساسی ،بلکه در واقعیت تجاری ،به اندازه
ایالت متحده ،از فدرالیسم پویا برخوردار است.

–۳نقاط عطف
یک دهه بعد از دوران اصllلحات ،در پایllان دهllه هشllتاد ،اقتصllاد چیllن بطllور
قابل ملحظه ای متحllول شllده بllود .بطllور طllبیعی ،مقیllاس و سllرعت ایllن
تغییرات ،بر جامعه و فرهنllگ بllی تllأثیر نبllود .در روسllتا ،بعllد از  ۱۹٨۴رشllد
درآمد ثابت شد ،ولllی دهقانllان از چنllان بهبllود عمllدهای در شllرایط زنllدگی
برخوردار شدند که بطور نسبی یک طبقlه راضlی باقیماندنlد .روشllنفکران،
کلید تاریخی نظم اجتماعی ،نیز از دوره اصllلحات چیزهllای زیllادی بدسllت
اوردند .اما نگرش آن بllه رژیllم مبهllم تllر بllود .دوبllاره دانشllگاهها بllاز شllدن.
مؤسسات تحقیقاتی گسترش یافتند ،فرصت های شغلی جدید ایجاد شllد.
جوانان روستایی در زندگی شهری سروسامان گرفتنllد ،و قربانیllان سllرکوب
هllای گذشllته آزاد شllدند .آزادی بیllان بمراتllب بیشllتر از دوران مllائو بllود ،و
دسترسی به افکار و ادبیات خارجی ،بطو کلی بلمانع بود و منجllر بllه »تllب
فرهنگ بالی« واقعی شlد .در فضlایی بlی پlروا ،بlر اثlر افزایllش آزادی هlا،
آینده ملت ،با اجماع قریب به اتفاق ،به نفع اصلحات بیشتر مورد بحث قllرار

دو انقلب 57

گرفت.
این نکته مشاجره با دولت ،که هدف رسمیاش نیllز تعمیllق رونllد اصllلحات
بود، ،محسوب نمی شد .برای بسیاری از روشنفکران ،هر دو در یllک جهllت
مشغول فعالیت بودنllد ،و تبllادل مشllاوره و نصllیحت بیllن انهllا ،بخصllوص در
اطراف ژائو ژیانگ و مشاورانش جریان داشت .اما همچنین تنش خاصllی نیllز
وجllود دارشllت کllه بعllد از دهllه پیشllرفت ،گسllترش یllافت .حllزب بخllاطر
موفقیتهlllای اقتصlllادی دارای اتlllوریته گردیlllد .آن همچنیlllن برخlllوردار از
مشروعیت نجات جامعه از انقلب فرهنگی بود .اما ،این رهایی بllود کllه یllک
نظام سیاسی جایگزین را طراحی نمیکllرد .در اینجllا ،بزرگllان کllه خllود زخllم
تجربه تحول را داشتند ،هیچگونه پیامی ،فرای هشدارهای نیاز به جلوگیری
از هرج و مرج ،نداشتند .در ابتدای دوران اصلحات ،در سlال  ، ۱۹۷٨صlدای
درخواست دموکراسی ،بعنوان تهدیدی برای ثبات ،به سرعت خاموش شllد.
در آن زمان ،اینها هنوز نسبتا حوادثی منفرد بودند.
اما همچنان که اصلحات اقتصادی با تأکید بیشتر و بیشتر بر معمول سllازی
روابط بازار ،توسعه می یllافت ،هیllچ نظریllه پllردازی منسllجمی همllراه انllان
نبود-به عنوان مثال  ،هیچ توضیح رسمی در مورد اهمیت شرکتهای شllهر و
روستا وجود نداشت .در نتیجه ،یک نوع برزخ ایدئولوژیکی پدید آمده بود ،کllه
در آن ایدههای لیبرال کامل بطور طبیعی گسترش یافته بود .زیllرا اگllر اصllول
بازار آزاد اقتصادی در دسllتور کllار بllود ،چllرا نبایllد اصllول حقllوقی آزادیهllای
سیاسی -که برخی از انان بطور اسمی در قانون اساسllی جمهllوری خلllق
چین مندرج بود-و در غرب به عنوان اموزه های معتبر تلقlی میشlدند ،دنبlال
نگردد؟ از لحlاظ تllاریخی ،بجlز هllو شlی کlه نماینlده ای برجسllته در نسlل
جنبش چهارم مه بود ،لیبرالیسllم یllک جریllان بسllیار ضllعیف در روشllنفکران
چینllی بllوده اسllت .امllا در سllالهای  ، ٨۰بllدون تولیllد هیllچ متفکllر قابllل
مقایسه ،و بدون زمینه روشن و واضح ،بllدنبال انقلب فرهنگllی ،لیبرالیسllم
بlه چشllم انlداز غllالب روشllنفکران تبllدیل شlد .در اکllثر مllوارد ،ایllن در حllد
معتدلی بود ،اما بمرور زمان صداهای رادیکالتری کllه بllه هنجارهllای روسllی
نزدیکتر بود ،شنیده میشد .در سال  ،۱۹٨٨سریال محبllوب تلویزیllون ،مرثیllه
رودخانه ،در تقابل با سنتهای سخت چینی ،تمجیدی رمزی برای غllرب ارائه
داد که هر زاپادنیکی)زاپادنیک طرفدار جنبش غllرب در روسllیه ،در (۱٨۳۰بllه
آن افتخار میکرد؛ اگر چه این با تصویر چابلوسانه ای از ژائو زیانگ بllا فراخllوان
آینllده بllزرگ پیllش رو همllراه بllود ،و روایتllش بطllور گسllترده ای توسllط
دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفت.
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در این زمان ،خلllق و خlوی دانشlجویان متفllاوت بlود .در میllان نسllلی کlه
ارتباط مستقیمی با انقلب فرهنگی نداشت ،روحیه ها بالتر و ایدهها کمllتر
منجمد بودند .عده کمی بی تأثیر از آرمان اصلی آزادی بودند؛ عllدهای تحllت
تllأثیر معلمllان لیllبرال ،دیگllران بیشllتر ارتllدوکس بودنllد؛ اکllثرا هماهنllگ بllا
فرهنگ و اخبllار خlllارجی-اوازهای تllایوانی ،موسllیقی امریکllایی ،اعتصllابات
لهسllتان و انتخابllات روسllیه -بودنllد،؛ همllه زاده در تllب وتllاب جllامعهای در
حرکت ،هیجانزده برای باز کllردن افllق دیllد خllود و نllا امیllد از ادامllه سllکون
خllویش بودنllد .بlا آگlاهی از نقllش تlاریخی خllود در بیllداری ملllت ،در سllال
 ۱۹۱۹و دوبllاره در سllال  ، ۱۹۳۵ایllن آمllادهترین قشllر مllردم بllرای اقllدامی
جمعی بود .در سال  ۱۹٨۵غیرت ملllی سllنتی خllود را در اعllتراض بllه ژاپllن
نشان دادند .سپس ،در زمستان  ،۱۹٨۶–۱۹٨۷تظاهراتی در هفllی و پکllن،
بر ای دموکراتیزه کردن برپا کردند .وقتی که هو یوبانگ ،در راس حزب ،حاضر
به سرکوب انان نشد ،بزرگان او را منفصل کردند .این جنبش محاصllره شllد،
اما احساسات پشتیبان آن از بین نمی رفت.
سال بعد ،اصلحات اقتصادی خود–که تاکنون موج شکن علیه خواستههای
سیاسی بود-دچار اولین بحران جllدی اش شllد ،وقllتی کllه هزینllه کالهllای
اساسی شروع به افزایش نمllوده ،و دسllتمزدهای شllهری بllا رکllود مllواجه
شدند .هنگامی که ژائو و دنگ اشاره کرد که ازادسازی کامل قیمتها ممکllن
است قریب الوقوع باشد ،وحشت احتکار در گرفت ،و تورم تابستانی به نllرخ
سالنه  ۵۰درصد بال رفت .اما این در تصllور عمllوم ،تنهllا در نllتیجه سیسllتم
دوگانه قیمت گذاری نبود .فساد ،که در زمان مائو ناشllناخته بllود ،گسllترش
میافت ،و مقامات با استفاده از مllوقعیت خllود بllه سllو اسllتفاده از مllوقعیت
خویش ،به بهره برداری از تفاوت بین قیمت اداری و بllازاری بllرای محصllولت
مشابه پرداختند که بشدت مورد تنفر بllود .ترکیllب رنllج مllادی غیرمllترقبه و
خشم از بیعدالتیهای اجتماعی ،مانند یک مخلوط منفجره بود ،و فضای
متشنج در شهرها ایجاد میکرد.
در پکن ،دانشlجویان در حlال آمlاده کlردن تظlاهرات ،همزمlان بlا هفتllادمین
سllالگرد چهllارم مllه در سllال  ۱۹٨۹بودنllد ،وقllتی کllه در اوریllل  ،مllرگ هllو
یائوبانگ-که به خاطر محافظت از انهllا ،خllوار شllده بlllود-ناگهان محllل تجمllع
مجدد فوری ،برای بیان احساسات خود در مورد سیاست سرکوبگری یافتند.
آنها با راهپیمایی بسوی میدان تیان آن من ،به افتخار هو،دولت را از تعllادل
خارج نمودند .ژائو که طرفدار نابودی هو بود ،به عنوان دبیر حزب کمونیست،
جانشین او گردید .اما در مواجهه بllا نllاآرامی هllا کllه او اکنllون در حllال وقllت
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گذزانی بود و با تقسیم کمیته دائمی ،مقامات را بllدون هیچگllونه جهتگیllری
رهllا نمllود .جنبllش دانشllجویی بllا نمllایش سllطح فوقالعllادهای از خllود
سازمانی ،نشllان داد کllه قllادر بllه بسllیج هllر دانشllگاهی درشllهر و فشllار
مداوم بر دولت است .در اوایل ماه مه ،راهپیمllایی تبllدیل بllه اشllغال میllدان
گردید ،و خواستار تغییر دموکراتیک شد ،ان نیز توسllط تظllاهرات عظیمllی از
شهروندان عادی پکن ،که بخاطر نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود
و در همدردی با اهداف سیاسی دانشجویان برگزار کردنllد ،حمllایت شllدند.
اعتراضات مشابه سرتاسر کشllور را ،هllر جllا کllه دانشllگاهی بllرای روشllن
کردن آتش آن وجود داشت ،فرا گرفت .میلیونها نفر در یک جنبش اجتماعی
بی سابقه در تاریخ جمهوری خلق چین به خیابانها ریختند.
عمق و مقیاس تغییر و تحولت در سllال  ۱۹٨۹در چیllن بlه مراتllب بزرگتllر از
هر چیزی در اروپای شرقی در آن سlال بllود ،و اگllر روسllیه بlه تنهlایی را در
نظllر گیریllم ،انllوقت و بعllد از ان .انllرژی شllورش و ایllده الیسllم دانشllجویان
کشور ،و همبستگی جنبش شهری با انهlا ،غیرقابlل مقایسllه بlا هlر جlای
دیگری بود :شهادت از کسب نشاط سیاسی جامعهای که هنوز هم نزدیllک
به ریشههای انقلبی خود بود ،را میداد .اما در چین یک نllوع انllرژی ،بllا نllوع
دیگری برخورد کرد .وقتی که بحران امllد ،رهllبری پllس از انقلب  ،متهllم بllه
اجرای روزمره دولت و حزب ،مردد و منقسم شدند .اما بزرگان ،جانبازان چند
دهه مبارزه مسلحانه برای کسب قدرت ،نمی خواستند انرا از طریق دودلی
از دست دهند .آنها رزمندگانی چllون همیشllه باقیماندنllد ،بllی هllراس از
برخورد ،با تهدید حاکمیت حزب ،انطوری که آنها برداشllت میکردنllد ،وقllتی
که نیروی لزم جمع شد .در ماه ژوئن ،به ارتش دستور داده شlد کlه میllدان
را پاکسازی نموده ،و در یک شب پر خشونت ،جنبش سرکوب شد.

۲
سرکوب قیمت بالیی داشت .حزب کمونیست چین مشروعیت بیشllتری در
چهارم ژوئن در مقایسه با انقلب فرهنگی از دست داد ،حزبllی کllه نllه تنهllا
زمانی از پشتیبانی واقعی برخوردار بود ،بلکه رهllبران قابllل احllترامی را نیllز
بعنوان رزرو باقی گذاشتند ،که وقتی ،همه اینهlا پایlان یllافت ،میتوانسllتند
مسئولیت را بعهده بگیرند .در سال  ،۱۹٨۹هیچ بخشی از مردم ،از سرکوب
حمایت نکرد،و هیچ مخالفی در حزب جان سالم بدر نبرد-ژائو برای عllدم رأی
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به حکومت نظامی منفصل شده بود ،و شllانزده سllال بعllد بllارامی در حصllر
خllانگی جllان سllپرد .از طllرف دیگllر رژیllم کllارت رشllد اقتصllادی را داشllت.
اعتبllارات ایllدئولوژیک قبلllی ،خllرج شllده بودنllد ،و هماکنllون هllر چیllزی
مییایستی بر این پایه گذاشته میشد .دوری از ریاضت برای تسلط بllر تllورم،
تا سال  ۱۹۹۱به طول انجامید .بعد چی؟
در اینجا دنگ خود را از همکllارانش و گذشlته خllود ،جlدا کllرد .او در مlاه مllه
 ۱۹٨۹گفته بllود» :بعضllی از مllردم ،البتllه ،میفهمنllد کllه 'رفllرم' بllه معنllی
حرکت به سوی لیبرالیسم و سرمایه داری است .سرمایه داری بllرای آنهllا
قلب اصلحات است ،اما نه برای ما .آنچه که ما از رفرم میفهمیllم متفllاوت
و هنوز تحت بحث است« .۱۲دنگ ،در ژانویه  ۱۹۹۲به جنوب سllفر کllرده و در
شنزن ،بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی ،اعلم کرد که خطر اصلی که چین بllا
آن روبlرو بllود ،نlه از طlرف راسllت ،بلکlه چllپ بlود کlه بlا ازادسlازی بیشlتر
اقتصاد ،که بازار سهام محلی یک نوآوری نمllونه آن بllود ،مخllالفت میکردنllد.
زمانی هنوز از اینکlه چیllن نیlاز بlه سوسیالیسllم داشllته تlا سlرمایه داری،
حمllایت میکllرد ولllی اکنllون »سllخن از حllرف بllزرگ ک )کاپیتالیسllم( و س
)سوسیالیسllم(« را بیمعنllی میدانسllت ،توضllیح میllداد کllه از آنجllا کllه
نابرابری ها برای رشlد کlاربرد دارنlد ،ذخیlره نمllودن ثlروت سllزاوار سlرزنش
نبوده ،بلکه قابل ستایش است» :پولدار شllدن خیلllی خllوب اسllت« .امیllد
آزادی دستهجمعی به خاک سپرده شllد ،جllبرانش در رفllاه خصوصllی یllافت
میشد .آنچه که اهمیت داشت ،رشد بود ،بدون مشخصه غلط و یا درسllت:
به عنوان شعار رسمی که با بوق کرنا به نامطمئن ها گفته میشد»:توسعه
استدلل انکارناپذیری است«.
توسعه بموقع امد ،با آهنگ حرکتی دیدنی و جذاب .رشد چیllن در سllالهای
 ۹۰از انجا که ازادسازی اقتصاد ،عمیقتر میشد ،حتی از رشد سllالهای ٨۰
نیllز پیشllی گرفllت .در پایllان دهllه ،چشllم انllداز صllنعتی بllا تکllان عظیllم
شرکتهای دولتی ،متحول شد .در اواخllر  ،۱۹۹۶بخllش دولllتی هنllوز بخllش
عمده ای از اشتغال شهری را بخود اختصllاص میllداد .امllا از سllال  ۱۹۹۷بllه
بعد ،مقامات استانی اجازه داشتند که بسیاری از آنها را به همان شllکلی
که خود میخواستند ،از طریق تعطیلی ،تبllدیل و یllا خصوصllی سllازی مرتllب
کنند .در این روند،حllدود هفllت میلیllون کlارگر در سlال کlار خllود را از دسllت
دادند و تا سال  ۲۰۰۴کل اشتغال بخش خصوصی نزدیک بllه دو برابllر بخllش
 – The tiananmen papers ۱۲مجموعه مدارک دولتی چین در باره وضعیت حزب کمونیست
در دوران اعتراضات سال  ۱۹٨۹میباشد.
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دولتی بود .در طول همان دوره ،شرکتهای شllهر و روسllتا ،حllتی در سllطح
فراگیرتری به بخش خصوصی واگذار شدند-فقllط در حllدود ده درصllد از آنهllا
دارای شکلی از مالکیت جمعی بودند .همچنین بیllش از  ٨۰در صllد سllهام
خانواده های شهری بودند .اما با »نگهداری بزرگ و رهایی کوچکها« ،دولllت
کنترل آنچه منتهای اسllتراتژیک اقتصllاد محسllوب میشllد ،انllرژی ،متllالوژی،
نیروهllای مسllلح و مخllابرات را رهllا نکllرد .شllرکتهای غllول پیکllر در ایllن
بخشهای کلیدی ،با تخمیllن یllک سllوم فllروش صllنعتی ،و ثبllت نllرخ بllالی
سود ،حدود سه چهارم کل داراییهای دولتی را شامل میشوند.۱۳
از لحاظ ساختاری ،اگر فlروش کنlترل شlده یکlی از دو تغییllر اساسlی دوره
اصلحات دوم ،بعد از  ،۱۹٨۹بود ،دیگری به حداکثر رساندن تجllارت خllارجی
بود .سرعت و درجه بازگشllایی چنllد رویllه داشllت .در قllرن جدیllد ،متوسllط
تعرفه های صنعتی کمتر از  ۱۰درصد ،در حدود یک سlوم هنlد ،و کشlاورزی
بیش از  ۱۵درصد بود .افزایش سرمایهگذاری خارجی ،که در آن سرمایه غیر
مهاجر-امریکایی ،ژاپنی ،اروپایی -نقش قابل توجهی ،اگرچه با نقش اقلیت،
را در آن زمان بازی میکردند ،صادرات تولیدی بال رفت ،و بطllور فزاینllده ای در
خطهای تولیدی با تکنولوژی بال ،اگر چه هنوز هم به طllور عمlده کlار مونتlاژ
میباشد ،افزایش یافت .در واقع ،چین در عرض یک نسل ،کارگاه جدید جهان
شده بود ،ارزش تجارت خارجی خود بر کال را بالغ بر دو سوم تولیllد ناخllالص
داخلی رسانید-رقم بی سابقه برای یک کشور بزرگ ،دو تا سه برابر بالتر از
ایالت متحده یا ژاپن .اما در صllنعت خllانگی و تجllارت خllارجی ،دولllت تllا بllه
امllروز یllک اهllرم حیllاتی بllرای خllود از طریllق حفllظ کنllترل نllرخ ارز ،حسllاب
سرمایه و سیستم بانکی حفظ کرده است.
مllوفقیت مllادی ایllن مllدل از توسllعه ،حllزب کمونیسllت چیllن را بllه اعجllوبه
معاصر جهانی تبدیل کرده است .با میزان سرمایهگذاری بیش از  ۴۰در صllد،
در طی پانزده سال ،تولید ناخالص داخلllی بیllن  ۱۹٨۹تllا  ،۲۰۰۴چهllار برابllر
رشد کرد .در شهرها ،درآمد خانوارهای شهری با نlرخ  ۷,۷درصlد در سlال و
در روسllتا نزدیllک  ۵درصllد افزایllش یllافت .۱٤از ابتllدای دوران رفllرم تllا سllال
 ۱۳ناتون ،اقتصاد چین
 ۱٤این ارقام کلی ،شکاف تند هر دو مدل رشد و توزیع منافع را بعد از  ،۱۹٨۹با طرفداری
از شهرها و ضرر روستاها ،و دولت و سرمایهگذاری خارجی و به ضرر شرکتهای
خصوصی ،می پوشاند .برای تجزیه و تحلیل تغییر ،مراجعه کنید به ،یاشنگ هاونگ،
سرمایه داری باویژگی های چین :کارافرینی و دولت ،که در آن سقوط بهره وری کل
تولید بحث میشود.
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 ،۲۰۰۶متوسط استانداردهای زندگی چینی ،هشت برابر ،بllه دلر ،افزایllش
۱٥
پیدا کرد .تنهlا در یlک دهlه ،جمعیlت شlهری بlه دویسllت میلیllون رسlید.
اکنون ساکنان شهری ،دو پنجم کشور و بزرگllترین بllازار خllودرو جهllان را دارا
هستند .ذخایر آن حتی بالتر از ژاپن ،با  ۱,۹تریلیون دلر ،داراییهllای ارزی
خارجی آن بیش از تولید ناخالص ملی کانادا است .چین ،با انتقام وارد شده
است.
♣

-۴نقطه اختلف

اما آیا ورود واژه درستی است؟ آیا بازگشت مناسllبتر اسllت؟ در هllر حllال،
چین ،قرنهllا ثروتمنllدترین و پیشllرفتهترین تمllدن روی زمیllن بllود :قطعllا بایllد
ارتباطی بین دلوری گذشته و دستاوردهای خوب امروز وجود داشته باشد؟
چنین سؤالتی ما را به یک ناحیه بزرگتر و مبهم تlر از زمینllه نسlبتا روشlن
مقایسه دو انقلب مدرن میبرد .در اینجا ،سه مکتب فکری رقیllب مllی توانllد
بدون هر گونه رویارویی سیستماتیک بین انها ،وفق داده شllود .اولیllن آنهllا
که بیشتر بین مورخان رواج دارد ،اساسا رشد سریع حزب کمونیسllت چیllن
را بllه میllزاث هزارسllاله گذشllته امپریالیسlllتی-پویایی تجllاری بllر اسllاس
کشllاورزی متمرکllز؛ تعمیllق تقسllیم کllار؛ شllکوفایی شllبکههای شllهری و
گسترش تجارت داخلی؛ رکورد رشد جمعیتی؛ یllک »انقلب کوشllا« نسllبت
می دهند .در این دیدگاه اقتصاد چیllن ،بطllور طllولنی در جهllان ،بزرگllترین و
پیچیدهترین راه کلسیک اسمیتی رشد را نشان میدهد،کlllه تllا زمllان جنllگ
تریاک مانند اروپای غربی-اگر نه بیشتر -کllامل توسllعه یllافت .بllرای بیllش از
یک قرن ،بخاطر نفوذ خارجی و بی نظمllی هllای داخلllی ،از مسllیر منحllرف
شده و اکنون به جایگاه طبیعی خود در جهان رجوع کرده است.
در مکتب دوم ،که بیشتر بین اقتصاددانان شایع است ،گذشته امپریالیستی
چند سر نخ برای حlال حاضlر ارائه میدهllد ،اگlر فقllط بlه ایllن دلیllل کlه-ادام
اسمیت تأکید کرد-فقدان تجارت خارجی ،اقتصاد سنتی را از محllرک رقllابتی
محروم کرد ،و امنیت ناکافی حقوق مالکیت ،مانع کارافرینی گردیllد ،و بllاعث
محدودیت توسعه چین در محدوده الگوی مllالتوس میشllود .در ایllن تفسllیر،
رشد سریع معاصر ،محصول ادغام دیر هنگام چیllن در اقتصllاد سllرمایه داری
 ۱٥فرد برگستن ،بیتس گیل ،نیکلس لردی ،درک میچل-چین :ترازنامه
♣  Novumبه معنی چیز تازه میباشد .مترجم از معنی مجازی ان ،نقطه اختلف ،در اینجا
استفاده کرده است.
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جهانی از شکلی که از نظlر تlاریخی وجlود نداشlت ،میباشlد .بlا بlاز کllردن
بازارهای خود برای سرمایهگذاری خارجی و تقویت تدریجی حقوق مllالکیت،
در نهایت عوامل تولیدی برای یک پویایی جدید آزاد شllدند .ترکیllبی از منllابع
فراوان نیروی کار با سرمایه فراوان خارجی و تکنولllوژی و فllن اوری ،ماشllین
صادراتی که هیچ سایقه ای درگذشته چین ندارد را ایجاد کرده است.
برای مکتب سوم ،که میllان جllامعه شناسllان )نllه منحصllرا( یllافت میشllود،
برعکس کلید ترقی اقتصادی چین ،در میان انقلب چین نهفته است .در این
نسخه ،ابن دستاوردهای دوران مائوست که پایه عمیق شllاهکارهای دوران
اصلحات را گذاشته است .میراث مرکزی آن ،ایجاد یک دولت مسllتقل قllوی
برای اولین بار در تاریخ مدرن کشور با پایان دادن به اسارت نیمه اسllتعماری
بود؛ تشکیل یک نیروی کار تحصیل کرده و منظم با سطح بالی سواد و امید
بlه زنlدگی بlرای جlامعهای کlه هنllوزعقب مانlده بllود؛ و ایجlاد مکانیزمهlای
قدرتمند و برنامهریزی اقتصادی ،بخش دولتی ،حسابرسی خllارجی -در یllک
چهارچوب نهادی نسllبتا غیllر متمرکllز ،کllه خودمختllاری منطقllه ای را اجllازه
میداد .تنها در این شرایط متحولنه ،شاهکار دوره درهای باز امکانپذیر شده
۱٦
است.
واضح است که هیچ یک از این تفاسیر مطلق نیسlتند .اغلlllب،میتوان مllوارد
ترکیبی را به انllدازه مllوارد خllالص آن یllافت .هllر چنllد بطllور کلllی ،تلش در
قضاوت وزن نسبی هر کدام از این پارامترهای مطرح شده وجود ندارد .بطllور
تحلیلی ،سلسله مراتب علت و معلول لزم ،یک شبه روشllن نمllی شllوند.
در اینجا ،به اندازه کافی برای نشان دادن کنترل فرضیه های رقیllب ،میتllوان
به شرح زیر عمل کرد .چگونه و در چه شیوه ای ،رشد سریع جمهوری خلق
چین ،با ژاپن ،کره جنllوبی و تllایوان متفllاوت و یllا مشllابه اسllت؟ اگllر تجربllه
چینی شباهت نزدیکی به اینها دارد ،توضیحات در مورد هllم پیlllش-مدرن و
دیرهنگام سرمایه داری جذاب میشود؛ اگر بطllور قابllل ملحظllه ای متفllاوت
باشllد ،آنگllاه در نظllر اول ،توضllیح انقلبllی بیشllتر قابllل قبllول خواهllد بllود.
شواهد چه چیزی را نشان میدهد؟
 ۱٦برای پایههای نظر اول نگاه کنید به کنت پومرانز ،انشعاب بزرگ :اروپا ،چین و بنای
اقتصاد مدرن جهانی ،و سوگیهارا کاورو» ،مسیر توسعه اقتصادی شرق آسیا  :چشم
انداز بلند مدت« ،و نیز جیووانی ارریگی ،هماشیتا تاکشی و مارک سلدن» ،تجدید
حیات شرق اسیا«؛ برای دیدگاه دوم نگاه کنید به جیم روور»،وقتی چین بیدار
میشود« ،گزارش ویژه اکونومیست؛ برای نظر سوم نگاه کنید به ،کریس بارمال ،منابع
رشد اقتصادی چین ،و بهخصوص لین چون ،دگرگونی سوسیالیسم چینی.
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نگایه به آمار ،ایجاد پارادوکس میکند .اگر چه سllرعت چرخllش تنllد بllود ،امllا
رشد جمهوری خلق چیllن ،انقllدر سllریعتر از کشllورهای همسllایگان شllرق
اسیا ،در مراحل قابل مقایسه توسعه نبود ،هlر چنlد کlه مlدت ان یlک دهlه
طولنیتر بوده است .پایههllای اقتصllادی آن نیllز بطllور قابllل تllوجهی متفllاوت
نمی باشد :در هر مورد ،مدل توسعه به شدت توسط صllادرات هllدایت مllی
شد .در این دو جنبه ،شباهت خlانوادگی قlوی اسllت .بlا ایlن حlال ،در پنlج
مllورد دیگllر اختلف ،مشllخص اسllت .بعllد از سllالهای  ،۹۰وابسllتگی بllه
صادرات در جمهوری خلق چین ،نسبت به ژاپن ،کره جنوبی و تایوان ،بسllی
بالتر بوده است؛ سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی بسlیار پlایینتر؛ تکیlه
بllر سllرمایه گllذاران خllارجی خیلllی بیشllتر و شllکاف بیllن درآمllد شllهری و
روستایی بسیار عریض تlر بlوده اسlت .۱۷و در اخlر ،ولlی نlه اساسlا کمlتر،
اندازه و نقش بخش دولتی در اقتصاد بllوده و بllاقی اسllت ،و سllاختار آن بllه
مراتب بزرگتر اسllت .ایllن ویژگیهlای رشlد چیllن ،کlه انlرا در شlرق آسllیا
متمایز میکند ،با هم مرتبط بllوده و یllک توضllیح دارد .در ژاپllن ،کllره و تllایوان،
دولتهای پس از جنگ ،توسط اشغال و یllا حفllاظت آمریکllا ایجllاد شllدند و در
خط مقدم جنگ سرد بودند .از نظر استراتژیکی ،آنها تlا بlه امlروز در تllولیت
آمریکا ،بدون استقلل سیاسی و نظامی واقعی ،باقی هسlllتند-پایگاههای
آمریکllایی در آنجllا مسllتقرند و یllا در محاصllره کشllتیهای آنهllا هسllتند.
نداشتن حاکمیت سیاسی ،در عین حال نیازمند مشllروعیت داخلllی بllود ،و
رهبران انها -حزب لیبرال دمکراسی ژاپن ،پllارک چونllگ هllی ،کllومین تانllگ-
انرا با سیاست اقتصادی توسعه درونی جبران کردند ،و سرمایه خارجی را با
یک دست دور نگه داشته و همکاری خانگی با دیگران را ترویllج نمودند.انهlllا
همچنین ،از ترس رادیکالیزه شدن دهقانان ،با داشتن شبح انقلب چیllن در
مقابل خود ،اصلحات ارزی را اجرا کردند-در اینجا ایالت متحده با آنها بllود-و
وقتی که رشد شتاب گرفت ،بسیار مواظب بودند که هرگز اجازه ندهنllد کllه
روستا از شهر بسیار عقب بیافتد.
در جمهوری خلق چین ،آرایش متفاوتی صورت می گیرد .در انجا ،یک دولllت
بعد از انقلب که بسیارمستقل ،قادر ،و البته ،بllا آمریکllا بllرای توقllف در کllره
مبارزه میکرد و در داخل کشور ،از همان آغاز ،بسیار قوی بود ،وجود داشllت.
فقط به همین دلیل ،وقllتی کllه دوران اصllلحات فllرا رسllید ،جمهllوری خلllق
چین توانست از عهده هجوم سرمایه خارجی ،بدون ترس از بیاعتباری و یا
 ۱۷نگاه کنید به تجزیه و تحلیل قابل توجه ،با نمودارهای همراه ،هونگ هو فونگ ،نوکر
امریکا ،نیو لفت ریوییو شماره ۶۰
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براندازی ،براید .به عنوان یک دولت کامل مستقل ،با فرمllانروایی سllخت بllر
قلمرویllش ،اعتمllاد بllه نفllس کنllترل جریllان سllرمایه بیگllانه توسllط قllدرت
سیاسlی ،همlانطور کlه روزی لنیllن در مllورد نlپ امیllدوار بllود ،را داشlت؛ و
کنترل مداوم ترقی استراتژیکی اقتصادی-مllالی و صllنعتی -مطمئن از قllدرت
خllود بllرای تسllلط و اداره سllرمایه داخلllی بllود .در همیllن راسllتا ،نیllز ان
میتوانست به شکلی که برای دولتهای توکیو ،سئول و یا تایپه -که رژیمهای
محلی اش برای باقی ماندن ،میبایستی از کشاورزانش مراقبت میکرد -غیر
ممکن بllود ،مصllرف روسllتایی را فllرو نشllاند و دهقانllان بllی بضllاعت را بllه
عنllوان نیllروی کllار مهllاجر بllه شllهرها برانllد .اگllر حllزب کمونیسllت چیllن
میتوانست بدون از دست دادن کنترل بر شهرنشینی-زیاد شدن محله هllای
فقیرنشین سیاره ای در جنوب و جنوب شرقی اسیا-چنین عمل نماید ،ایllن،
بllر اسllاس سیسllتم هوکllو کllه شllهر و روسllتا را مجllزا مینمllود ،و در دوران
جهllش بllزرگ تشllکیل شllد ،امکانپllذیر گشllت .در دوره مllائو نیllز ،دهقانllان
قربانیllان انباشllت بllدوی ،بllه نفllع شllهرها بودنllد .امllا زمllانی کllه بهداشllت
عمllومی و آمllوزش و پllرورش در روسllتاها بعllد از او برداشllته شllد ،و تحllت
حکllومت جیانllگ ،سllرمایهگذاری از روسllتا رخllت بllر بسllت ،اختلف بیllن
درآمدهای شهری و روسlتایی بlا جهlش رشlد کlرد .فlرض تlاربخی هlر دو،
سllطح بllالیی از سllرمایهگذاری مسllقیم خllارجی و سllطح پllایین مقllررات
روستایی در جمهوری خلق چین مشابه بوده است-رژیمllی زاده انقلب  ،بllا
جمعیتی بیش از هفت برابر ژاپن ،کره و تایوان با هم ،قادر به برخورد خشllن
با دهقانان و خارجی ها بطور یکسان .برای هر دو ،همچنان هزینllه پرداخllت
میشود .اما هزینه مستقیم و یا غیرمسllتقیم بllرای هllر کllدام آنهllا در حllال
افزایش است-ناارامی ها در روستاها ،هنوز بی ارتباط با هم ،گسترش مllی
یابد؛ و همچنان قابل کنllترل ،ولllی اعتیllاد بlه اوراق قرضlه آمریکlا را افزایllش
میدهد.

۲
حزبی که هدایت تحllول کشllور را بعهllده داشllته اسllت ،توسllط آن دگرگllون
شده بود .فناناپذیران زندگی را بدرود گفتند .اما امتیازهای نفر دوم بllودن ،تllا
اینکه اول بودن ،از بین نرفته است .حزب کمونیست با درس عبرت گرفتllن از
سرنوشت برژنفیسم ،بازسllازی صllفوف رهllبری خllود را ،بllا محllدودیت حllق
تصدی ،و انتقllال منظllم قllدرت از یllک نسllل بllه نسllل بعllدی ،نهllادینه کllرد.
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کسانی که اکنون صllاحب قllدرت هسllتند ،بllدون داشllتن گذشllته انقلبllی،
دارای تحصیلت رسمی تر ،و همچنان که زمllانی رهllبران امپراتllوری از اهllل
قلم استفاده میبردند ،از متفکران و مشاوره غیر رسlمی بlا متخصصllین و یlا
نظlر علقهمنllدان بیllش از هlر زمllان دیگlری بهlره میبرنlد .رشlد اقتصlادی و
موفقیتهای دیپلماتیک ،دوباره شهرت سیاسی را احیllا کllرده اسllت :حllزب
امllروز از مشllروعیت بسllیار بیشllتری نسllبت بlه هlر زمllانی در دهllه پنجlاه
برخوردار است .اختیاری که آن بدسlت آورده اسlت هlم اقتlدارگرایانه و هlم
شکننده است .اقتدارگرایانه :رفاه در داخل و کرامت درخارج از کشور ،جاذبه
کمی بllرای مقllاومت ایجllاد میکنllد .شllکننده :وفllق توسllعه اقتصllادی بllدون
عدالت اجتماعی ،ادعای ملی و گرفتاری بینالمللllی ،بllا ارمانهllای انقلبllی
حزبی که ادعای انرا دارد ،بسیار سخت میباشد .ناسیونالیسم مصرفی یک
ساختار ایدئولوژیک سطحی است که بر آن نمیتوان کامل اتکا کرد .سیاست
زدایی به گفتمان اصلی حزب کمونیست چین تبدیل شده اسllت ،همllراه بllا
پاکسllازی آن از سوسیالیسllم ،زیllان بخllش خواهllد بllود .ادعllای ارث بllه
مشروعیت دیگری ،که در نام آن نیز نوشته شده است ،بllه عنllوان یllک رزرو
لزم باقی میماند .از اذعان شهروندان ،احساسات انقلبllی بllی عllدالتی ،و
تقاضا برای برابری رخت بر نگسسته است .خطر نادیده گرفتllن آنهllا وجllود
ندارد.
توضیح یک چیز است ،رده بندی چیز دیگر ،و ارزیابی نکتllه دیگllری اسllت .از
نظر رده بندی ،جمهوری خلق چین ،یک نقطllه تضlاد تlاریخی قllرن بیسllت و
یک میباشد :با هر مقیاس اندازهگیری معمولی ،ترکیبی از آنچه کllه در حllال
حاضllر اسllت ،یllک اقتصllاد عمllدتا سllرمایه داری اسllت و نیllز توسllط هllر
انllدازهگیری معمllولی ،بllا آنچllه کllه اکنllون میباشllد ،بllدون شllک یllک دولllت
کمونیستی است-و هر کدام از آنها کامل مطابق روز و جدید میباشllند ۱٨.از
نظر سیاسی ،اثرات تضاد سیاسی بین انها ،در جابجای جامعه ،کllه در هllم
ذوب و یllا امیختllه شllده ،خllاطر نشllان میشllود .هیچگllاه ،بllه ایllن تعllداد و
سllرعت ،مllردم از فقllر مطلllق بیllرون نیامllده انllد .هرگllز ،در چنیllن مقیllاس
عظیمllی و بllا ایllن سllرعت ،صllنایع مllدرن و زیرسllاختهای فوقالعllاده مllدرن
ساخته نشده ،و طبقه متوسط شکوفایی با چنیllن شllتابی همllراه انllان قlد
 ۱٨برای روشنترین تحلیل جدید از ساختار اقتصاد نگاه کنید به جوئل اندریاس ،تغییر رنگها
در چین ،نیو لفت ریوییو شماره ۵۴؛ پیوستگی در حزب ،دیوید شامباو ،حزب کمونیست
چین :نقصان و انطباق ،که در آن تأکید بر توانایی یادگیری پس از فروپاشی حزب
کمونیست شوروی میگردد.
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علم نکرده است .هیچگاه ،نظم قدرت اینقدر سریع ،بllدون اسllتفاده از غllرور
عمومی نظامی ،چنین چشمگیر عوض نشده است .در طی همllان سllالها،
هرگز نابرابری به چنان قله سlرگیجه اوری ،بlا وجllود یlک نقطlه آغlاز بسlیار
پایین ،بال نرفته است .هیچگاه فساد به این اندازه گسllترده نشllده اسllت،
در حالیکه در گذشته پاکدامنی امری مسllلم تلقlی میشlد .هرگlز کllارگران،
که از نظر تئوریکی ،حکمرانان دولت محسlوب میشlوند ،اینقllدر بیرحمlانه بlا
آنها رفتار نمیشود-مشlllاغل نlابود میشllود ،دسlتمزدها پرداخllت نمیشllود،
مجروحین مسخره و تظاهرات خفllه میشllوند .۱۹دهقانllان ،سllتون انقلب ،بllا
چنان وسعتی برای زمین و وسیله معاش ،توسط مقامات و توسعه گllران در
روز روشن سرقت میشوند .بیشllترین تعllداد کllاربران نسllبت بllه هllر کشllور
دیگری در جهان ،بدون وحشت ،آزادی زیاد در زندگی خصوصی؛ با ماشllین-
الت کارامدتر و موثرتر برای نظارت بیشتر از هر زمان دیگری .برای اقلیت ها،
برنامه ضد تبعیض و سرکوب فرهنگlی همزمlان ،بlرای ثروتمنlدان ،هlر گlونه
لوکس و امتیاز بهlره بlرداری را میتllوان خریlد؛ بlرای ضlعفا و بlی خانمانllان،
خرده نان و یا کمتر؛ بllرای مخالفllان پllوزه بنllد و سllیاهچال .در میllان انطبllاق
ایدئولوژیک رسمی ،و حتی نه کllامل غیرواقعllی ،انllرژی عظیllم اجتمllاعی و
نشاط انسانی است .آزادی و سیر قهقرایی اغلب در گذشllته بllا هllم پیونllد
داشته است ،اما نه هرگز تا این اندازه سرگیجه اور ،در چینی که مائو کمک
به افرینش آن کرد ،در حالی که بدنبال جلوگیری از آن بود.
قضاوت در مورد چنین فرایند تاریخی بزرگllی کllه هنllوز در مراحllل اولیllه خllود
میباشد ،میتواند در مرز خطا باشد .به اندازه کافی ،برای کسllانی کllه در ان
بسر میبرند مشکل است که بطور پیوسته کل تجربه را در نظر داشته و بllه
یک ترازنامه دیالکتیکی برسllند ،و بllرای افllراد خllارج از آن تقریبllا غیllر ممکllن
اسllت .در غllرب عشllق و تنفllر بllه چیllن از دوران روشllنگری بطllور منظllم
جایگزین یکدیگر شده انllد ،اونllگ در حllال حاضllر از دومllی بllه اولllی در حllال
نوسان است ،در میان موج جدیlد چیlن گرایlی ،محبlوب و خردمنllد ،امlا نlه
لزومllا روشllنتر از اصllل .در چیllن ،همتایllان انهllا ،خلllق و خllوی غربllی و
شوونیسم هان بزرگ را احیا کرده اند .روحیه مقایسه هوشیارانه که بنllدرت
امکانپذیر است ،تنها راه محافظت در مقابllل چنیllن وسوسllه هllایی اسllت.
این در آینده نیز پیش خواهد امد .سناریوهای ،خوشبینانه و یا بllدبینانه ،کllه
 ۱۹سرنوشت طبقه کارگر جدید و قدیم چین ،موضوع یک شاهکار جامعه شناسی
میباشد :چین کوان لی ،بر علیه قانون :اعتراضات کارگری در سان بلت و رانس بلت
چین.
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گاهگllاهی در میllان شllهروندانش شllنیده میشllود ،اغلllب از طllرف تllایوان و
سنگاپور می اید :دموکراتیزه شllدن احتمllالی ،آنچنllان کllه از اسllتانداردهای
زندگی و انتظارات سیاسی بر میاید ،و یا پدرسالری اسllتبدادی دائمllی ،بllا
نمای انتخاباتی .هیچکدام جزبجز قانع کننllده نیسllتند .دموکراسllی تllایوانی
کمتر محصول یک تغییر تllدریجی از صllمیم قلllب توسllط کllومین تانllگ ،بلکllه
احتیاج آن به نوعی مشروعیت جدید بینالمللی ،وقتی که امریکا ،برسمیت
شناختن جزیره را پس گرفت ،بود .رژیم تک حزبی در سنگاپور بر اساس یک
سیستم رفاهی است که میتواند بسیار آینده نگرانllه باشllد ،چllرا کllه بllرای
یک دولت-شهر ساخته شده است و نه یک امپراتوری بزرگ .پکن نیllازی بllه
اولllی نllدارد و قllادر بllه بازتولیllد دومllی نیسllت .قllایق بllزرگ چینllی حllزب
کمونیست ،در مقابل محاسبه -حداقل توسط اسطرلب های موجود -افقllی
که بسوی ان در حال حرکت است ،مقاومت میکند.
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در باره هژمونی
مقدمه چاپ سوئدی بر کتاب »هژمونی و استراتژی
سوسیالیستی« اثر لکلئو و موفه

نوشته :کلس گوستافسون
برگردان :رضا جاسکی
»به عقیده من ،واقع بینانه ترین و مشخص ترین معنای دموکراسی میتوانllد
در رابطه با هژمونی تعریف شود«.
انتونیو گرامشی
کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی برای اولین بار در سllال  ۱۹٨۵بllه
زبان انگلیسی منتشر شد .۱پانزده سال بعد ،ارنستو لکلئو و چانتال موفه،
مقدمهای بر چاپ جدید آن نوشتند .آنها بllر فاصllله سیاسllی بیllن چاپهllای
مختلف تأکید کردند .در اواسط سالهای  ۱۹٨۰کمونیسم اروپایی هنوز »یllک
پروژه سیاسی قابل دسترسllی ،در ورای لنینیسllم و سوسllیال دمکراسllی
بود«؛ اما مارکسیسم ،بطور قرضی زندگی میکرد .تئوری مارکسیسllم ،بعllد
از چنllد سllال طلیllی بllا نllوآوری خلق ،بllا رکllود مllواجه شllد .چشllم انllداز
سیاسی اروپا نیز تیره و تار می نمود.
در انگلسllتان ،مllوج اعتصllابات سllالهای  ۱۹۷۰منجllر بllه تغییllر سیاسllی در
انگلستان شد .اما نتیجه آن چیزی نبود که بllدان امیllد بسllته شllده بllود .بllا
مارگارت تاچر به عنوان نخست وزیر ،شکست جناح چپ قطعی شllد .حllتی
در فرانسه ،جllایی کllه میllتران در سllال  ۱۹٨۱همllراه بllا کمونیسllتها دولllت
تشکیل داد ،خوش بینی پژمرده شد.
مکتب التوسllر ،کllه از نگllاه لکلئو و مllوفه اوج نئومارکسیسllم در سllالهای
 ۱۹۶۰–۱۹۷۰بود ،دچار شکست بزرگی گردید .لویس التوسر که از بیمllاری
روانی سختی رنج میبرد ،باعث یک تراژدی وحشllتناک گردیllد .یllک شllب در
اواسط ماه نوامبر سال  ،۱۹٨۰تحت شllرایطی کllه امکllان بررسllی کامllل آن
وجود نداشت ،همسر خود هلن را خفه کرد .لویی التوسllر کlه بشlدت گیlج
بود به روانپزشکی قانونی فرانسه تحویل داده شد .وی در پیش نویس قابل
قسمتهایی از این نوشته ،بر اساس فصل هفتم کتlاب زنlدگی سوسیالیسlتی بعlد از
۱
مرگ ،اثر کلس گوستاوسون میباشد.
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تllوجه خllاطرات خllود ،فضllای سیاسllی پllس از قتllل را چنیllن توصllیف کllرد:
مطبوعات فرانسه مارکسیسllم و جنllایت را مسllاوی پنداشllته ،و اعتراضllات
بllرای آنکllه بllه یllک دیllوانه اجllازه داده شllده کllه در طllی دهllه هllا بllرای
۲
دانشجویان دانشگاه معتبر اکول نرمال تدریس کند ،بال گرفت.

پست مارکسیسم
هژمونی و اسlتراتژی سوسیالیسllتی وقlتی نوشlته شlد کlه چllپ در حlال
عقب نشینی بود ،و مارکسیسم نشlاط و سllرزندگی خllود را از دسllت داده
بود .اما لکلئو و موفه بllه همllان انllدازه ،اشllاره بllه نشllانههای خllوب زمllان
داشlllتند :پدیlllدههای جدیlllد و مثبlllت ،نlllوآوری نظlllری را اجتنابناپlllذیر
میساخت  :فمینیسllم نlو ظهllور ،جنبشllهای اعتراضlی قlومی و جنسllی،
مبارزات ضد نهادی محیllط زیسllتی بlر اثlر بlه حاشllیه رانlده شlدن تمlایلت
قسllمتی از جمعیllت ،جنبllش ضllد هسllته ای ،اشllکال مختلllف مبllارزات
اجتماعی در کشورهای حاشیه سرمایه داری -همllه اینهllا نیازمنllد انسllت
که مبارزات اجتماعی به قسمتهای زیادی که امکان ،و فقط امکان ،ایجاد  ،و
یا حتی پیشرفت بسوی جوامع آزادتر ،دموکراتیک تر و مساوات طلبllانه تllر را
فراهم میکنند ،گسترش یابد.
میتوان گفت که در سطح سیاسllی ،هlدف پlروژه لکلئو و مllوفه ،گسllترش
استراتژی سوسیالیستی تا جاییکه بتواند ایllن مبllارزات سیاسllی را شllامل
شود ،بود .قبل این دو نویسنده از کاهش مبارزات سیاسی در مارکسیسllم
فقط تا حد مبارزات طبقاتی انتقاد کرده بودند .لکلئو -در رابطه با این مفهوم
ایدئولوژیک مارکسیستی و پوپولیستی-از این تقلیllل گرایllی طبقllاتی انتقllاد
۳
نموده و تأکید کرد که ایدئولوژی شامل عناصر غیر طبقاتی نیز هستند.
موفه به عنوان سllردبیر گلچینllی از متllون انتونیllو گرامشllی ،نشllان داد کllه
امکان غلبه بر تقلیل گرایی طبقllاتی وجllود دارد .٤ایllن افکllار بlه اضlافه نفllوذ
التوسر و گرامشی در درجه اول بود که لکلئو و مllوفه ،در نزدیکllترین شllکل
سیاسllی برنllامه ای ،بllه کllار بllر روی کتllاب تحسllین شllده خllود پرداختنllد.
همچنین میتوان کتاب آنها را به مثابه تجدید نظر مارکسیستی ،درخواست
 ۲لویی التوسر ،آینده مانند زمانی دراز طول می کشد.
نگاه کنید به سیاست و ایدئولوژی در تئوری مارکسیستی اثر ارنستو لکلئو.
۳
چانتال موفه ،گرامشی و تئوری مارکسیستی .مخصوصا نگاه کنید به مقاله موفه بنlام
٤
هژمونی و ایدئولوژی در گرامشی
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شده از طرف پساساختارگرایی )بویژه دریدا( کllه در اواسllط سllالهای ۱۹٨۰
مد شده بود ،خوانllد .هژمllونی و اسllتراتژی سوسیالیسllتی بطllور همزمllان
فرموله بندی دوباره مارکسیسم و تجدید نظlر در اسlتراتژی سوسیالیسlتی
میباشد .لکلئو و موفه بطllور گllذرا ،موضllع خllود را »پسllت مارکسیسllتی«
مینامند و تأکید بر هر دو قسمت ترکیllب کلمlه میکننllد .پسllت مارکسیسllم
می خواست فراتر از اعتماد یکجانبه مارکسیسم به مبارزه طبقاتی رفتllه و
جبرگرایی اقتصادی که از نظر انان اساس تقلیل گرایی طبقlاتی بllود ،را رهlا
سازند .اما همزمان ،پست مارکسیسم ،از این جهllت پسllت مارکسیسllتی
بود که هدفش دخل و تصرف در مارکسیسم به مثابه سنت روشنفکری بود.
این همچنین به معنی ساختارشکنی سنت مارکسیستی از کائوتسکی به
بعllد بllود ،امllا ساختارشllکنی کllه هllدفش توانمندسllازی یllک اسllتراتژی
سیاسی برای چپ بود.
بllویژه دو مفهllوم بllرای ایllن تصllرف جدیllد در مارکسیسllم مهllم بllود .اولیllن
مفهوم ،چند علتی♣ میباشد .التوسر در اوایل سالهای  ، ۱۹۶۰این مفهوم را
از روانکاوی به مارکسیسم منتقل نمود .با وجود این ،التوسر خود عنوان کرد
که او »اصراری بر این مفهوم« نداشllته ،بلکllه تنهllا از ان در» نبllود مفهllومی
بهتر« استفاده میکرد؛ این ،معنی مرکزی در مارکسیسllم قllرن بیسllتم پیlدا
نمود ٥.التوسر با دیدگاه هگلی تناقضات به عنllوان چیllزی سllاده و یllا خllالص
مخالفت میکرد .ولی شکلی از آن ،در مارکسیسم به صورت تضاد بین کllار و
سرمایه باقی ماند .ایده چند علتی بدان معنی اسllت کllه رابطllه بیllن کllار و
سرمایه همیشه توسط عوامllل دیگllر تعییllن مllی شllد .ایllن مشخصllه چنllد
علتی تضادهای طبقاتی بود که باعث انقلب کمونیستی روسllیه شllد ،امllا
انقلب در اروپlllای غربlllی را بlllه تعویlllق انlllداخت .مثlllال معlllروف سlllنتی
مارکسیستی در مورد زیربنا)مجموع روابط تولیدی جامعه( و روبنا )شllکلهای
ایدئولوژیک جامعه(  ،یک تضاد چند علتی بود ،که باید به روبنا یllک اسllتقلل
نسبی داده می شد .این قیاسی بود که التوسllر مllی خواسllت فراتllر از آن
٦
رود.
لکلئو و مllوفه در مفهllوم التوسllر امکllان ایllن را دیدنllد کllه از تقلیllل گرایllی
اقتصادی مارکسیسم )اینکه تضادهای اجتمllاعی بایسllتی بllه زیربنllا مرتبllط
♣ بنا به فروید منابع رؤیاها عوامل گوناگونی در زندگی بیننده خواب میباشد .از این رو
تعداد عوامل ایجاد کننده میتوانند بسیار بیشتر از حد نصاب باشد.
 ٥لویی التوسر ،برای مارکس
لویی التوسر ،ایدئولوژی و دستگاه دولتی ایدئولوژیک
٦
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شود( و تقلیل گرایی طبقاتی )که در آن جوهر و اساس سیاسی به طبقات
تقلیل یابند( ،پا را فراتر نهند .اما آنها در عین حال تأکید میکردند که التوسllر
عllواقب کامllل مفهllوم وارداتllی خllود را بعهllده نگرفتllه ،بلکllه بllه جllای آن
مارکسیسم ارتدکسی باز تولید کرد .چرا که التوسر به ایllن تضllمین انگلllس
که زیر بنا همیشه در »وهله اخر« تعیین کننده است ،باور داشllت .بنllابراین
التوسر نمی توانست از تقلیل گرایی اقتصادی کامل جدا شود.
دومین مفهومی که برای تصرفات جدید مارکسیسllتی لکلئو و مllوفه جنبllه
مرکllزی داشllت ،هژمllونی اسllت .گرامشllی در یادداشllتهای خllود از زنllدان
موسولینی شروع به جابجایی فکری در مارکسیسم نمود .بنا بر گرامشllی،
روبنا میتوانست به دو سطح تقسیم شllود :دولllت و جllامعه مllدنی .ایllن دو
سطح جوابگوی دو عملکرد مختلف قدرت بودنllد :سlllلطه)اجبار و سllرکوبی
که توسط دولت اعمال میشllود( و هژمllونی )رضllایتی کllه ابتllدا بایسllتی در
جllامعه مllدنی ایجllاد شllود و از ایllن طریllق بllه یllک طبقllه خllاص رهllبری
ایدئولوژیک و فرهنگی را میدهد( .لکلئو و موفه در فلسفه گرامشی امکllان
عبور از تصویر سنگی و منجمد روبنا و زیlر بنlا را دیدنlد .بlا ایllن وجllود ،آنهlا
استدلل میکنند که گرامشی ،ذاتی را حفظ کرده کllه جنllگ هژمllونی را بllه
یک بازی عددی )آنچه گرامشی خود جنگ سنگر بllه سllنگر مینامیllد( بیllن
طبقllات مشllخص اقتصllادی تقلیllل میllداد .از ایllن رو ،تلش لکلئو و مllوفه،
پیشرفت مفهوم هژمونی گرامشی برای فاش کردن منطقی که به رابطllه و
بیان سیاسی موضوعات مختلف می پرداخت ،بود .لکلئو و موفه سه پیامد
را که پست مارکسیسllم آنهlا بlرای اسlتراتژی سوسیالیسlتی بlه همlراه
داشت را لیست می کنند .اول اینکه پست مارکسیسم رابطه لزم منطقی
بین سوسیالیسم و موقعیت بازیگران اجتماعی در تولید را حل میکند .طبقه
کارگر دیگر از نظر ادراکی به تلش سوسیالیستی وصل نیست ،ولی رابطllه
بیllن طبقllه و بیllان سیاسllی محتمllل اسllت .بنllابراین طبقllه کllارگر از نظllر
شllناختی سllوژه ای ممتllاز در اسllتراتژی سوسیالیسllتی نمllی باشllد .بllه
عبارت دیگر ،آنچه که لکلئو و موفه بدان اشاره دارنllد ایllن اسllت کllه طبقllه
کارگر هیچ اصل قابل پیش بینی به عنllوان سllوژه و ذهنیllت مرکllزی مبllارزه
سوسیالیستی نیست .اما ،این مانع از آن نیست که طبقه کارگر در وضعیت
تاریخی مشخص ،آن طبقه ای شود که به بهllترین وجهllی بتوانllد تضllادهای
جامعه را به شکلی هارمونیک بیان کند .دومین پیامد پست مارکسیسم ،در
مورد جنبllش هlای جدیllد اجتمllاعی میباشlد .لکلئو و مllوفه هllم ایllن درک
ارتدکسی مارکسیستی را در مورد اینکه این جنبشها نقش حاشllیهای و یllا
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بیاهمیت در مقایسه با طبقه کارگر دارند ،و هم چنین این درک را که طبقه
ممتاز جدیllدی جllایگزین آن میشllود )مثل بنllا بllه هربllرت مllارکوزه ،جنبllش
دانشllجویی میتوانllد ایllن نقllش را بllای کنllد( ،را رد میکننllد .جنبشllهای
اجتمllاعی جدیllد نیllز پیشllاپیش هیچگllونه رابطllه لزم منطقllی )بllه مفهllوم
هگلی ان( با پروژه سوسیالیستی نداشllته ،بلکllه نقllش انllان نیllز ،مسllأله
بیان آن است:
اهمیت سیاسی یllک جنبllش محلllی جllامعه ،نllزد یllک مبllارزه بllرای محیllط
زیست ،نزد یک جنبش اقلیت جنسی ،از ابتدا معلوم نیست :این بllه شllکل
قاطعانه ای وابسته به طرز بیان هژمونی اش با خواسllتهها و مبllارزات دیگllر
میباشد.
نتیجه سوم این است که دقیقا در مورد رابطه بین این مبارزات است ،و یا به
عبارت دیگر ،قبول کامل پیامدهای مفهوم چند علتی میباشد .همllانطور کllه
قبل اشllاره شllد ،پیشllاپیش نمیتllوان گفllت کllه چگllونه مبllارزات مختلllف
سیاسی به یکدیگر مرتبط میگردند )مثل هیچگونه ارتباط مشخصی بین ضllد
تبعیض جنسی و ضد سرمایه داری وجود ندارد(؛ رابطه بین مبارزات گوناگون
سیاسی-چگونه آنها بر هم تأثیر گذاشllته و یllا تصllمیم میگیرنllد -مسllئله
مربوط بlه بیllان هژمونیllک ان میباشlد .٨از یllک نظllر ،لکلئو مllوفه ایllن درک
مارکسیستی در مورد اینکه شیوه تولیدی »در نهایت تعیین کننده« است را
رها میکنند .عواقب کامل تجدید نظر پست مارکسیستی لکلئو و موفه ایllن
اسllت کllه »مبllارزه بllرای سوسیالیسllم« بllه »مبllارزه بllرای دموکراسllی
رادیکال« باز تعریف میشود .سوسیالیسم یllک لحظllه در نllبرد بllرای رادیکllال
نمودن دموکراسی میباشد ،اما پروژه رادیکال نمودن دموکراسی نمیتواند بllه
سوسیالیسم تقلیل یابد .در عوض ،استراتژی سوسیالیستی می بایسllتی
در جهت امکانپذیر نمودن هژمونی جدیدی ،از طریق ایجاد ارتباط زنجیllره ای
بین مبارزات معادل دموکراتیک میباشد.

استقبال از هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
به هنگام انتشار کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی ،آن بllا مخllالفت
شدید تئوریسین های مارکسیستی روبرو شد .کتاب انها به مثابه رها کردن
 Articulationبایستی چیزی گستردهتر از »بیان واضlح و روشlن« درک شlود .در زبlان
٨
انگلیسی ،این کلمه همزمان به معنی شکل دادن نیز میباشد .از این رو میبایستی انرا
در اینجا ،معادل توانایی در شکل دادن یک خواسته سیاسی تلقی نمود.
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مارکسیسllم و جllدایی از مبllارزه طبقllاتی تلقllی شllد .۹لکلئو و مllوفه در
پاسخی طولنی به انتقادات جواب گفته و سه موضوع اساسllی را کllه بایllد
مارکسیسم از عهده آن بر اید را مطرح ساختند .اولیllن نکتllه متافیزیllک بllود.
مارکسیسllم )و تئوری مبllاحثه( بایسllتی جهllان را بllه مثllابه »یllک سllاخت
اجتماعی که بر پایه ضرورتهای متافیزیکی بنا نشده اسlت« در نظlر بگیرنlد؛
ایllن ،چllه وقllتی کllه در مllورد خllدا ،مفllاهیم ارسllطویی و یllا تصllورات
مارکسیسم ارتدکسی از قوانین تاریخی باشllد ،صllادق اسllت .۱۰نکتllه دوم،
در مورد نقطه قوت مارکسیسم بود :توجه به تضادهای اجتماعی که زاییllده
جامعه سرمایه داری میباشد .اما گسترش بینالمللی سرمایه داری ،بنا به
لکلئو و موفه ،باعث تغییری در بازیگران و تضادهای جامعه ایجاد کllرده بllود.
نکته سوم ،حکایت از تلقی ضرورت مارکسیسم در یک چهارچوب بزرگتر بllه
مثابه یک انقلب دموکراتیک ،داشت .به عبارت دیگر ایده هگلی مارکسیسم
در باره انتهای تاریخ کنار گذاشته میشود .مبllارزات اجتمllاعی خllاتمه نمllی-
یابند و از همین رو نیاز به آغاز از مفهومی دموکراتیک ،که از تضادهای درون
سیاسllت سرچشllمه میگرفllت ،بllود .قبllل از هllر چیllز ،آنچllه کllه پسllت
مارکسیسم لکلئو و موفه بدان کمک نمود ،برجسllته کllردن ابعllاد تعllارض
سیاست-و تنوع این درگیریها -به عنllوان اصlل مرکlزی تئوری سیاسlی بllود.
لکلئو و موفه همچنان بعد از معرفی هژمونی و استراتژی سوسیالیسllتی،
از اصول اساسی کتاب دفاع میکنند :سوسیالیسم باید به عنوان یllک تلش
برای دموکراسی رادیکال درک شود ،چپ بایllد کllثرت گllرا باشllد و سیاسllت
راجع به تناقضات اسllت .مllوفه در چنllدین مقllاله و مجمllوعه از ایllن فلسllفه
سیاسی دفاع کرده ،و از جمله راه را برای یک تفسllیر چllپ گرایllانه از کllارل
اشllمیت ، ۱۱فیلسllوف حقوقllدان طرفllدار نllازی و انتقllاد از لیبرالیسllم اجمllاع
۱۲
گرا)راولز( باز نمود.
ممکlن اسlت چنیllن اسlتنباط شlود کlه نlوگرایی در چlپ اروپlا ،کlه پlس از
فروپاشی اتحاد شوروی صورت گرفت و بعllدها عنllوان »راه سllوم« را یllافت،
نشانگر آن است کllه امیllد لکلئو و مllوفه بllه نllوآوری سیاسllی بllه واقعیllت
بعضlی از ایlن اظهlارات انتقlادی و جوابهlای لکلئو و مlوفه را میتlوان در کتlاب پسlت
۹
مارکسیسم اثر استوارت سیم .همچنین نگاه کنید به پست مارکسیسllم اثllر نllورمن در
نشریه نیو لفت ریویو شماره . ۱۶۳
 ۱۰نگاه کنید به پست مارکسیسم بدون معذرت ،نیو لفت ریویو شماره ۱۶۶
 ۱۱نگاه کنید به چانتال موفه ،چالش کارل اشمیت
 ۱۲موفه ،بازگشت به امر سیاسی
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پیوست .راه سوم ،که نوگرایی حزب کارگر توسط تونی بلر را تداعی میکنllد،
بدنبال پشتیبانی تئوریک توسط انتونی گیدن و اولریش بک بود .بllک و گیllدن
از تغییر در مدرنیته آغاز میکنند ،اما بر این نکته تأکید دارند کllه جllامعه مllدرن
متاخر ،بازتابی از مدرنیته است و فردگرایی بدین معنی است ،که مشخصه
های با ثبات تضllعیف میشllوند .۱۳بنllا بllر گیllدن ،ایllن فردگرایllی مسllتلزم بllاز
تعریف امر سیاسی است :ما از یک سیاست ازادیگllرا بllه سیاسllت زنllدگی
گرا میرویم .تغییرات مدرنبته به معنی این نیllز میباشllد کllه مقیllاس قllدیمی
چپ و راسllت منسllوخ شllده اسllت .اگllر چllه بطllور سllطحی شllباهتهای
اشllکاری بیllن پیشllنهاد بllک و گیllدنز بllرای نllوآوری سیاسllی و پسllت
مارکسیسم وجود دارد)مانند توافق در مورد تفکر توسعه خطی ،بlا تأکیlد بlر
اهمیllت جنبشllهای نllو بllرای سیاسllت و چشlllم انllداز رادیکllال نمllودن
دموکراسی( ،اما لکلئو و موفه بllدقت و وسllواس ،خllود را از راه سllوم جllدا
نموده اند . ۱٤این انتقاد همچنین در چاپ دوم اضافه شده است:
»به نظر ما ،منظور از ایجاد یک هژمونی جدید ،که نیاز به مرزهای سیاسllی
جدید را می افریند ،به معنی آن نبود که آنهllا نیسllت و ناپدیllد شllوند .بllی
شک ،اینکه چپ در نهایت اهمیت کثرت گرایی و نهادهای لیبرال دموکراتیک
را فهمیده ،خوب میباشد ،اما مشکل آن است که ایllن آگllاهی ،بllا ایllن بllاور
غلط همراه شده اسllت کlه ،بایسlتی از هlر گlونه تلش بlرای تبlدیل تغییlر
هژمونی حاضر خودداری نمود .ماننllد تقllدیس اجمllاع ،پllاک نمllودن مرزهllای
چپ و راست و حرکت به سوی میانه سیاسی«.
بllا تأکیllد بllر خصوصllیت متضllاد سیاسllت ،آنهllا از نllوگرایی اجمllاع گرایllانه
سوسیال دمکراسی که در دهه های اخیر کامل غالب شده اسllت ،بشllدت
انتقاد میکنند .اما لکلئو و موفه معتقدند کllه در مllورد نکllات دیگllر امیدشllان
تبدیل به واقعیت شده است :مثل چگونگی برخوردچپ به بیعllدالتیهایی
چون جنسیت ،نژاد و گرایشهای جنسی ،و این که اینها به تllازگی بllه یکllی
از مهمترین مسائل برای چپ تبدیل شده است .در مقدمهای که نقل شllد،
 ۱۳انتونی گیدنز ایده خود را در مورد نوسازی راه سوم را در کتاب راه سوم معرفی نمllوده
است .برای بحث بک در مورد تغییر سیاست در مدرنیته بازتllابی ،نگllاه کنیllد بllه اخllتراع
امر سیاسی .برای نقد مارکسیستی از راه سوم ،نگاه کنیllد بllه الکllس کllالینیکوس ،در
مقابل راه سوم.
 ۱٤به عنوان مثال ،لکلئو و موفه با همدیگر یlک مجمlوعه کتlاب بlه نlام  phronesisبlرای
انتشاراتی  versoدارند که در مقدمه آن اعلم میکنند کllه راه سllوم بllه معنllی از دسllت
دادن هویت چپ سوسیال دمکراسی میباشد .همچنین نگاه کنیllد بllه مllوفه ،سیاسlت
بدون مشورت و همچنین ،در مورد امر سیاسی.
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آنهllا بllه بحllثی کllه بیllن فیلسllوف سیاسllی نانسllی فریllزر و تئورسllین
جنسlllیت ،جlllودیت بlllاتلر اشlllاره دارنlllد .فریlllزر اختلفlllی نمlllونه وار بیlllن
بیعدالتیهایی که از نابرابری منابع منشاء مگیرند و آنهایی که ریشه در
شllناخت و عllدم شllناخت دارنllد ،را مطllرح مllی کنllد .در نفllس وبllری ،او
بیعlدالتی وبlری را در درجllه اول یlک مشlکل منlابع میبینllد ،در حllالی کlه
۱٥
بیعدالتیهای مربوط به گرایش جنسی را به عدم شناخت مرتبط میکند.
بllاتلر بllا اشllاره بllه جنبشllهای جدیllد اجتمllاعی )ماننllد فعllالین جنسllیت(،
استدلل میکند کllه درواقllع ،ایllن جنبشllها هسllتند کllه چllپ را سllر پllا نگllه
داشتهاند تا احزاب قدیمی سوسیالیستی .او معتقد است که رویکرد چپ با
جنبشهای جدید مشکل ساز است چllرا کlه آن )و در اینجlا منظllورش تئوری
فریزر است( برای نابرابریهای »مادی« طبقاتی ارجحیllت بیشllتری نسllبت
به مسائل »فقط فرهنگی« قائل هسllتند .۱٦بنllابراین چllپ ارتllدوکس در ایllن
صllحنه گرفتllار شllده اسllت کllه مسllائل نllژادی و جنسllی در رابطllه بllا
نابرابریهای واقعی طبقاتی ،در درجه دوم اهمیت قرار دارند .باتلر در مقابllل
این سlنتگرایی عنlوان میکنlد کlه اختلف بیllن فرهنlگ و مllادیت ،یlک تمlایز
ناپایدار است .در مباحثه ،فریزر عنوان میکند کllه نبایllد تمllایز بیllن نllابرابری و
عدم شناخت را به مثابه سلسله مراتب نابرابری تلقی نمود و یllا اینکllه انllرا
به تلش برای تقلیل آن مسائل ،به چیزی غیر مادی ارزیابی کرد .دو مفهllوم
وی  :بازتوزیع و شناخت را باید بllه عنllوان یllک تمllایز اجتمllاعی و نظllری کllه
تاریخ نگاری دو شکل متفاوت نابرابری را امکانپذیر میسازد ،درک نمود.۱۷
در این بحث ،ترکیllب مبllارزات دموکراتیllک چنllدگونه و یllا مبllارزه طبقllاتی در
اسllتراتژی سوسیالیسllتی ،کتllاب لکلئو و مllوفه یllک پیشllاهنگ اسllت.
همزمllان نمیتllوان ایllن واقعیllت را نادیllده گرفllت کllه گllاهی هژمllونی و
استراتژی سوسیالیستی قlدری قlدیمی احسllاس شllود .نویسllندگانش در
مقابل چپی که دیگر وجود ندارد ،موضع میگیرند .امروز دیگر غیر ممکن است
 ۱٥نانسی فربزر ،از بازتوزیع تا بازشناسی؟ معمای بیعدالتی در دوران پست
سوسیالیستی.
 ۱٦جودیت باتلر ،فقط فرهنگی .او در مقاله خود ،از لکلئو و موفه انتقاد نموده چرا که
آنها در تئوریشان ،زنجیره ای از مبارزات معادل دموکراتیک دردسته های گوناگون را به
مثابه واحدهای مجزا و بدون تأثیر بر یکدیگر مبینند .این انتقاد قدری غیرمنصفانه است،
چرا که درست تأکید بر مبارزات چند علتی ،یک ایده مرکزی در ساخت تئوری لکلئو و
موفه است.
 ۱۷نانسی فریزر» ،تبعیض جنسی ،عدم شناخت و سرمایه داری ،پاسخ به جودیت باتلر،
نشریه نیو لفت ریویو شماره ۲۲۷
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که به شکل قابل قبولی عنوان کرد که چپ بطور یکجانبه مشغول بحllث در
مورد نابرابریهای طبقاتی اسllت و یllا مارکسیسllم را مllانعی بllرای رهllبری
سیاسی تلقی کند .بر عکس ،معقولتر این ادعا میباشد کlه مسlائل مربlوط
به بیعدالتیهای طبقllاتی از دسllتور کllار خllارج شlده و سیاسllت هllویتگرا
جایگزین مبارزه طبقاتی شده است .به عنوان مثال ،وندی براون ،فیلسllوف،
استدلل میکند که سیاست هویتگرانه »تا حدودی ناشی از انتقllاد سllرمایه
داری و ارزشهlllای فرهنگlllی و اقتصlllادی بlllورژوازی کlllه از بیlllن رفتهانlllد،
میباشد« . ۱٨سلوی ژیژک در یک گفتگوی هیجان انگیز سlه گlانه بlا ارنسlتو
لکلئو و جllودیت بllاتلر ،از پسllت مارکسیسllم بخllاطر آنکllه آن ،خllود را بllا
هژمllونی غlالب تطlبیق داده اسllت ،انتقllاد میکنlد .ژیlژک معتقlد اسllت کlه
مبارزه ضllد سllرمایه داری نمیتوانllد بllه یllک مبllارزه دمکراتیllک در میllان دیگllر
مبارزات تقلیل یابد . ۱۹از دیدگاه وی ،مشکل پست مارکسیسم آن است کllه
این موضوع را که چگونه ساختار سرمایه داری روابllط اجتمllاعی ،بllه معنllی
این است که آن ،کنترل کننده کل زنجیره دیگر مبارزات طبقاتی نیز میباشllد،
را نمی بیند .اگر قدرت پست مارکسیسم این بوده است کllه آن بسllیاری از
روابطی کlه درگذشlته در اسlتراتژی سوسیالیسllتی نادیlده گرفتllه میشllد،
سیاسی نمود ،اما همزمان غیر سیاسی کردن اقتصllاد را نیllز در بllر داشllته
است .پست مارکسیسم خود نیز در قصه هژمونی ،که در آن چگونه چllپ از
تقلیل گرایانی که به طبقه کارگر به مثابه یک ذهنیت سیاسی ارجح اعتقllاد
داشته به کثرت گرایی مدرن مبارزات دموکراتیک پیوستند ،گرفتار شده انllد.
ژیژک اشاره میکنlد کlه ایllن تغییllر ،هllم زمllان یlک فراینlد تlاریخی کlه در آن
سlرمایه داری بlه عنlوان »تنهlا بlازی شlهر« ۲۰قبlول میشllود را نیlز تشlریح
میکند ،انتقاد ژیژک دوباره بحث در مورد اینکllه چگllونه مفهllوم چنllد علllتی را
بایستی درک کرد ،را مطرح میکنlد .همچنیlن کتlاب لکلئو و مllوفه پیشlگام
بسیاری از تلشهای سالهای اخیر برای ادغام مارکسیسllم بllا تئوری پسllا-
سllاختاری بllه انllواع مختلllف میباشllد .۲۱در رابطllه بllا بحثهllای اسllتراتژی
 ۱٨وندی براون» ،ارتباطات جریحه دار شده« ،نشریه فرونسیس شماره ۶–۷
 ۱۹جودیت بlاتلر ،ارنسlتو لکلئو و سlلوی ژیllژک،احتمال ،هژمlونی ،عمlومیت -گفتگlوی
معاصر چپ
 ۲۰همانجا
 ۲۱دو مlورد بسlیار مlورد تlوجه» ،روح مlارکس« اثlر ژاک دریlدا ،و »امپراتlوری و تlوده« اثlر
مایکllل هllاردت و انتونیllو نگllری میباشllد .لزم بllه تllذکر اسllت کllه اگllر چllه دریllدا بطllور
سخاوتمندانه هژمونی و استراتژی سوسیالیستی را نقد میکنllد ،ولllی هllاردت و نگllری
بطور کامل پست مارکسیسم را رد میکنند .برای تبادل نظر بین دریدا و لکلئو به کتllاب
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سیاسی چپ ،میتوان گفت که ان ،بطllور هllر چllه بیشllتری بllه ایجllاد اتحllاد
میان چپ قدیم و جنبشهای اجتمllاعی جدیllد در اشllکال متفllاوت آن مربllوط
میشود .امانوئل والرشتاین جامعه شناس ،با اشاره به فروم جامعه جهانی)
 (wsfکه انواع جنبشهای اجتماعی را گرد هم آورده اسllت ،امیllد خllود را بllه
اینهllا -کllه او »جنبشllهای ضllد سیسllتم« مینامllد -و اینکllه ایllن جنبشllها
۲۲
میتوانند بر اساس یک پلتفرم سیاسی مشترک اقدام کنند ،بسته است.

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی در سوئد
در مقایسllه بllا کشllور همسllایه مllا ،دانمllارک ،کتllاب لکلئو و مllوفه در
بحثهای علمی تأثیر محدود داشته است ۲۳.و نیز آن تأثیر کمllی کllه آن ،در
سوئد داشت ،بطllور عمllده در رابطllه بllا بحllث روش تجزیllه و تحلیلllی الهllام
گرفته از فوکو بlود.۲٤در اینجlا ،اغلllب نقطlه عزیمlت بlرای معنlای یlک پدیlده
اجتمlllاعی همیشlllه وابسlllته بlllه گفتمlllان اسlllت ،یعنlllی زمینlllه مهlllم
تشllکیلدهنده درونllی و بیرونllی زبllان بllرای درک مllا از مفهllوم و یllا پدیllده
میباشد .این موضllوع از جهllتی کمlی عجیllب بنظllر میرسllد ،چllرا کllه کتlاب
لکلئو و موفه درواقllع شllامل بحllث بسllیار کمllی در مllورد مسllائل گفتمllان
نظری و روش شناسی میباشد.
ماریllان وینllتر یرگنسllن و لllوئیز فیلیپllس کتllاب روش شناسllی معروفllی
نوشllتهاند کllه بطllور گسllترده ای در دوره هllای کارشناسllی دانشllگاههای
سوئد در آنالیز مباحث استفاده میشود .این زوج دانمارکی یک بخllش کامllل
موفه »واسازی و پرگماتیسم« و برای نقد هاردت و نگری از پست مارکسیسم و لکلئو
به »آیا ایماننس میتواند این جنبش اجتماعی را توضیح دهد؟« ،مراجعه شود.
 ۲۲ایمانوئل والرشتاین ،افول قدرت امریکا.
 ۲۳اثlر دانمlارکی کlه در اینجlا شایسlته ذکlر ویlژه میباشlد تئوری جدیlد بحlث اثlر ژاکlوب
تورفینگ است.
 ۲٤در اینجا نمونهای از پایان نامههای دکlترای سlوئدی کlه در درجlات مختلlف از لکلئو و
موفه در بحثهای تئوریک خود استفاده کرده اند را عنوان میشود :اولف مورکن سllتام،
امتیازها شمالی هllا ،مفllاهیم سllامی در سیاسllت سllامی سllوئد؛ پئو هانسllن ،فقllط
اروپائی؟ مقالتی در باره سیاست هllویت و اتحllادیه اروپllا؛ اولریکllا هولیرسllون ،فرهنllگ
عllامه و جllامعه طبقllاتی .کllار ،طبقllه و جنسllیت در مجلت بllانوان در اوایllل  ۱۹۰۰؛ و
اندرش هلستروم آوردن اروپا به زمین .با وجود گوناگونی موضوعات در این پایان نامه ها،
این موضوع کامل اشکار است که لکلئو و موفه اهمیت ویژه ای برای ساخت هویتهllای
جمعی و سیاسی داشته است.
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از کتllاب خllود را بllه لکلئو و مllوفه در نظریllه مبllاحثه اختصllاص داده انllد.
همزمان ،آنها اشاره میکننllد کllه در واقllع هیچگllونه تجزیllه و تحلیllل آشllکار
مباحثه وجود ندارد و آنها به »تجزیه و تحلیllل دقیllق مllوارد تجربllی« نمllی-
پردازند ،اما »فقط احتیاج به کمی تخیllل میباشllد« کllه بتllوان از تئوری آنهllا
)لکلئو و موفه( »برای این منظور استفاده نمود« .۲٥مسلما این واقعیت دارد
اما در عین حال باید این را در خllاطر داشllت کllه هllدف کتllاب لکلئو و مllوفه
شرکت در بحث اسllتراتژی سوسیالیسllتی بllود .در بحثهllای داخلllی چllپ
سوئد ،این کتاب نقش ویژه مرکزی پیدا نکرده است .۲٦اما این بllه معنllای آن
نیست که این کتاب ،موضllوعیت خllود را در مبlاحث اکادمیlک چlپ از دسlت
داده باشد.
در سالهای اخیر در پژوهش های علوم اجتمllاعی و بحثهllای داخلllی چllپ
سوئد این موضوع مطرح میشود کlه »وابسllتگی متقllاطع« بیllن جنبههllای
مختلف ستم وجود دارد .۲۷در بحث وابستگی متقاطع توجه خاصی به اینکllه
گونه های مختلف ظلllم و ستم)طبقlllه ،جنسllیت ،نlllژاد/قومیت و غیllره( را
نمیتوان به طور مجزا درک کرد ،بلکه همیشه اشکال مختلف ستم بllر هllم
تأثیر متقابل دارند .تحقیقات وابستگی و تاثیر متقابل میگوید که ساختارهای
مختلف قدرت )بر اساس طبقه ،جنسیت ،قومیت و غیllره( را »نمllی تllوان از
هllم مجllزا نمllود ،بllدون آنکllه چیllز قابllل تllوجهی از دسllت داده شllود« .بllه
عبllارتی ،سllاختارهای قllدرت متفllاوت ،یکllدیگر »را بطllور متقابllل تشllکیل
میدهند« . ۲٨در نتیجه  ،هدف نزدیک شدن به سllطوح مختلllف مشllترک بیllن
 ۲٥ماریان وینتر یرگنسن و لوئیز فیلیپس ،آنالیز مباحثه
 ۲٦بحlث در مlورد کتlاب لکلئو و مlوفه در سlوئد بlا تlأخیر صlورت گرفlت .در مقlاله اریlک
فورومارکس بنام »شرایط جدید چپ« ،نویسنده سعی میکنllد پسllت مارکسیسllم را بllا
رئالیسم انتقادی)باسکار و غیره( را یکی نموده واز این طریق به تدوین و فرمllوله نمllودن
هستی شناسی چپ استفاده کند ،این مقllاله منجllر بllه سلسllله ای از مبlاحث شllد.
گزیده ای از هژمونی و استراتژی سوسیالیستی در شllماره یllک نشllریه فرونسllیس در
سllال  ۱۹۹٨بllه چllاپ رسllید .الکسllاندر بllارد و یllان سودرکویسllت در کتllاب امپراتllوری
جهانی-فلسفه سیاسی عصر اطلعlات عنllوان میکننlد کlه »تئوری هژمlونی« لکلئو و
مllوفه عقllب نشlینی چlپ در عصlر اطلعlات میباشlد .امlا نویسlندگان مllذکور بlه طllرز
خجالت اوری موفق به ذکر نام صحیح موفه نشدند و چانتال موفه را کلود موفه مینامند
 ۲۷برای مقدمهای بر بحث سوئدی در مورد مفهوم وابستگی متقاطع میتوانید به عنllوان
مثال به »وابستگی متقاطع« اثر پاولینا دلوس ریllس و دیانlا مولینllاری ،و یlا »وابسllتگی
متقاطع و راههای ممکن)و ناممکن( مطرح نمودن جنسیت ،طبقه و قومیت« ،در نشllریه
بحث سوسیالیستی شماره یک مراجعه کنید.
» ۲٨وابستگی متقاطع ،یک مفهlوم مفیlد در مطالعlات جنسlی کنفرانlس روزنlامه کlار در
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ابعاد گوناگون ظلم و ستم میباشد تا فقط تأکید بlر یکllی از جنبههllا ،و بضllرر
جllوانب دیگllر .در بحllث وابسllتگی متقllاطع در سllوئد ،لکلئو و مllوفه تllأثیر
بسزایی نداشته اند .اما من فکر میکنم که میشد  ،و هنوز هم میشود ،کllه
الهام نظری مهمی از آنها گرفت .هدف نظریه »وابستگی متقاطع« ،نشlان
دادن این موضوع اسlت کlه چگlونه سlاختارهای مختلlف قlدرت و سlاخت و
سازهای هویت با هم تداخل نموده و در نتیجه تعیین پیشاپیش اینکllه کllدام
شکل ستم در یک تحلیل مشخص الویت دارد ،ممکن نیست .ایllن بllه ایllده
چند علتی لکلئو و موفه شباهت دارد که در آن ما نمیتوانیم پیشاپیش یllک
پیشفرض را که در »نهایت« تعیین کننده است را مشخص کنیم.۲۹
این کتاب کlه بlرای اولیlن بlار بlه شlکل کامlل آن بlه زبlان سlوئدی منتشllر
میشود ،و منجر به بحثهای زیادی از بسیاری از جهات شده است ،همچنان
تازگی خود را حفظ کرده است .مسأله هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
سزاوار آن است که هنوز هم به بحث گذاشته شود.

مllوزه نورشllوپینگ ،سllال  ،«۲۰۰۵جllزوه برنllامه کنفرانllس بllا همکllاری گllروه مطالعllات
جنسی دانشگاه لین شوپینگ و نشریه علمی زنان تهیه شده بود ۰
 ۲۹البته این یک داستان متفاوت دیگری است که بحث وابستگی متقllاطع ،گllاهی اوقllات
باعث تعمیق بحث اینکه چطllور سllاختار قllدرتهای مختلllف عمllل میکننllد و یllا چگllونه
هستی شناسllی بایسllتی درک شlllود)استدللی ،ایllدئولوژیک ،فرهنگllی ،اقتصllادی و
غیره( .اما اغلب میتوان به این بسlنده کlرد کlه سllاختارهای متفlاوت را نمیتllوان از هlم
مجزا نمود.
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از تسلط به استثمار و شورش
اثر :اسلوی ژیژک
برگردان :رضا جاسکی

به عنوان یک مارکسیست ،ما این فرض مشترک را داریllم کllه »نقllد اقتصllاد
سیاسllی« مllارکس ،نقطllه شllروع درک مllا از وضllع اجتمllاعی و اقتصllادی
میباشد .با این حال ،ما باید به منظور درک ایllن وضllع ،از شllر آخریllن نشllان
تکامlل تlاریخی مllارکس خلص شlllویم-حتی اگlر ایllن تئوری پlایه و اسlاس
اصلی مارکسیسم ارتدکسی به نظر رسllد .اینجllا وی در بllدترین پیشبینllی
تاریخی خود میگوید:
در تولید اجتماعی هستی انها ،افراد ناچار به ورود در روابllط مشخصllی کllه
خارج از اراده آنها قرار دارد ،یعنی روابط تولیدی که متناسب با مرحله تولید
نیروهای مادی انهاست ،میشوند...در یllک مرحلllه خllاص توسllعه ،نیروهllای
مولده مادی جامعه در تضاد با روابط تولیدی موجود -ایlن صlرفا بیlانگر همlان
چیز به شکل قانونی آن است -یا با روابط مالکیت در چهارچوبی کllه تابحllال
عمل میکردند ،قرار میگیرند .این روابط از اشکال توسعه نیروهای تولیدی به
قید و بندی برای آنها تبllدیل میگllردد .سllپس دوران انقلب اجتمllاعی آغllاز
میگردد...هرگز هیچ نظم اجتماعی قبل از آنکllه نیروهlای تولیllدی آن بانlدازه
کافی توسعه بیابند ،نابود نمی شوند و هرگز نیروهllای برتllر جدیllد تولیllدی،
پیش از آنکه شرایط مادی برای وجود آنها در چهارچوب جامعه قدیمی بحد
کمال نرسیده باشد ،جایگزین نیروهای قبلی نمی شllوند .در نllتیجه انسllان
بlه ناچllار بlه وظlایفی کlه قllدرت حllل انlرا دارد میپllردازد ،چlرا کlه همیشlه
بررسی دقیقتر نشان میدهllد مشllکل زمllانی مطllرح میشllود کllه شllرایط
مادی برای حل آن از قبل وجود داشته باشد و یا حداقل در حال شllکلگیری
۱
باشد.
این طرح دارای اشتباهی مضاعف میباشد .اول ،سرمایه داری به عنوان یllک
۱
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شکل اجتماعی توسط ناهماهنگی ساختاری مشخص میشود :تضllاد بیllن
نیروها و روابط اجتماعی از همان آغاز وجllود دارد ،و همیllن ایllن تضlاد اسllت
که سرمایه داری را بسوی خودانقلبی دائمی و خود توسعه سوق میدهllد-
سرمایه داری رونق میابد ،چر کlه از قیlد و بنlد هlای خllود از طریlق فlرار بlه
آینده اجتنllاب میllورزد .از همیllن رو بایlد درک خوشبینllانه »عllاقلنه« ای کllه
انسllان » بllه ناچllار بllه وظllایفی کllه قllدرت حllل انllرا دارد ،میپllردازد« را رهllا
ساخت :امروز ما با مشllکلتی روبllرو هسllتیم کllه هیllچ راه حllل مشخصllی
برای انها که با منطق تکامل تضمین شود ،وجود ندارد.
ما برای فرا رفتن از این چهارچوب ،بایستی بر روی سه ویژگی که مشخصه
سرمایه داری معاصر میباشد ،تمرکز نماییم :روند طولنی مدت تغییر از سود
به اجاره ) به دو شکل اصلی :اجاره بر اساس »دانllش مشlترک« خصوصlی
شlllده و اجlllاره بlllر پlllایه منlllابع طlllبیعی (؛ نقlllش بسlllیار قویlllتر بیکlllاری
ساختاری)فرصت استثمار شدن در یک کار دائم ،امتیاز محسوب میشود(؛ و
در نهایت ظهور یک طبقه جدید که ژان-کلود میلنllر »بllورژوازی حقllوق بگیllر«
۲
مینامد.
در نتیجه افزایش بهllره وری ،کllه بllر اثllر رشllد نمllایی دانllش جمعllی بوقllوع
پیوسته ،نقش بیکاری در حال تغییر است .اما آیا ایllن شllکل جدیllد سllرمایه
داری ،چشllم انllداز نllویی از آزادی را بllه ارمغllان نمllی اورد؟ در اینجllا تllز
»انبوهه« هارت و نگری ،که در آن انها تلش برای رادیکالیزه نمودن مارکس،
که برایش سرمایه داری بسیار سازمان یافته شرکتهای بزرگ سlرمایه داری
از قبllل »سوسیالیسllمی در درون کاپیتالیسllم« بllود ،را دارنllد )نllوعی از
سوسیالیزه کردن سرمایه داری ،کlه در غیlاب صllاحبان ان ،بیشllتر و بیشlتر
زائد میگردد ( ،بنابراین کافی است برای رسیدن به سوسیالیسم مناسب،
سر صوری انlرا قطlع نمlود ۳.بlا ایlن حlال ،بlرای هlارت و نگlری ،محlدودیت
مارکس آن بود که او از نظر تllاریخی بllه شllکل متمرکllز و سllازمان یllافته بllه
سلسله مراتب کار صنعتی محدود شده بود و بllه همیllن دلیllل چشllم انllداز
وی از »عقل کل« یک سازمان برنامهریزی مرکزی بود .فقط امllروز بllا صllعود
»کار فکllری« بllه یllک مllوقعیت هژمونیllک ،انقلب معکllوس »از نظllر عینllی«
امکانپذیر شده است .این کار غیر مادی در بین دو قطب فکری )نمادین( کار
)تولید ایده ها ،کدها،متون ،برنامه ها ،ارقام ( ...و کار عاطفی)انهایی که بllر
بدن ما تأثیر میگذارند،از دکتر گرفته تا پرستار کودک و مسئولین پرواز( تعمیم
۲
۳

نگاه کنید به ژان-کلود میلنرClartes de tout ،
میکائل هارت و انتونیو نگری ،انبوهه)و یا انبوه خلق(

دریچه ها شماره دو

84

داده میشود .امروز ،کار فکری در معنای دقیقی که مارکس در قllرن نllوزدهم
سرمایه داری اعلم کرد و تولید بزرگ صنعتی تسلط داشت و به مثlابه رنllگ
خاصی که سایه روشنی اش را به کلیllت قllرض میlllداد-نه بllه لحllاظ کمllی
بلکه برای بازی نقش کلیدی ،سمبلیک و ساختاری اش» ،مسllلط اسllت«.
در نllتیجه ،یllک قلمllرو جدیllدی از »اشllتراک« پدیllد میایllد :دانllش مشllترک،
اشllکالی از همکllاری و ارتباطllات و غیllره ،کllه دیگllر نمیشllود در شllکل
حصوصی اش وجllود داشllته باشllد .بllرای تولیllد غیرمllادی ،محصllولت دیگllر
اشیاء مادی نیستند ،بلکه خودشان روایط نو اجتماعی)بین فردی( هسllتند-
بطور خلصه ،تولید غیر مادی بطllور مسllتقیم زیسlllتی-سیاسی اسllت ،آن
محصول زندگی اجتماعی است.
در اینجا طنز قضیه این است که هارت و نگری درست اشاره به روندی دارند
که ایدئولوگهای سرمایه داری »پست مدرن« به مثابه گذر از تولید مادی بllه
نمادین ،از منطق متمرکز سلسله مراتبی به منطق خllود سllازمانگر خllودرو،
همکاری چند مرکlزی و غیlره از آن تجلیlل میکننlد .البتlه در اینجlا نگlری بlه
مارکس وفادار است :او تلش دارد کlه حقllانیت مllارکس را ثllابت نمایllد ،کlه
ظهور »عقل کل« در دراز مدت با سرمایه داری ناسازگار است .ایدئولوگهای
پست مدرن سرمایه داری دقیقا ادعای مخالف را دارند :این تئوری )و عمllل(
مارکسیسllتی اسllت کllه خllود در درون محllدودیتهای سلسllله مراتllبی و
متمرکز حlالت کنllترل باقیمانlده اسllت و از ایllن رو نمیتوانlد از عهllده اثllرات
اجتماعی انقلب اطلعاتی جدید براید .دلیل تجربی خllوبی بllرای ایllن ادعllا
وجود دارد:دوباره ،بزرگترین طنز تاریخ این است که که فروپاشllی کمونیسllم
به مثllابه قllانع کننllده تریllن مثllال اعتبllار دیالکتیllک سllنتی مارکسیسllتی از
نیروها و روابط تولیدی اسllت کlه مارکسیسllم در تلشllش بlرای پیllروزی بlر
سرمایه داری بر آن حسllاب میکllرد .در واقllع ،آنچllه کllه بllاعث از بیllن رفتllن
رژیمهllای کمونیسllتی بllود نllاتوانی آنهllا در تطllبییق دادن منطllق جدیllد
اجتماعی که توسط »انقلب اطلعاتی« حمایت میشllد ،بllود :آنهllا سllعی
نمودنllد کllه انllرا بllه یllک پllروژه دیگllر متمرکllز و بllزرگ دولllتی هllدایت کننllد.
پارادوکس این است که آنچه نگری به عنوان فرصت منحصر بفرد بllرای غلبllه
بر سرمایه داری از ان تجلیل میکنllد ،ایllدئولوگهای »انقلب اطلعllاتی« از آن
به عنوان ظهور یک سرمایه داری »بی اصطکاک« تقدیس منمایند.
تجزیه و تحلیل هارت و نگری دارای سه نقطه ضعف است که باهم میتوانllد
توضیح دهد که چگونه سرمایه داری میتواند از آنچه که )بllر اسllاس ترمهllای
مارکسیستی( بک سازمان جدید تولیlدی اسlت کlه سlبب فرسlودگی اش
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میگردد ،جان سالم بدر برد .آنها اینکه تا چه حد سرمایه داری معاصر بطllور
موفقیت امیزی)حداقل در کوتاه مllدت( خllود »دانllش مشllترک« را خصوصllی
نمود ،را دست کم میگیرند ،و همچنین اینکه تا چه حد خود کllارگران  ،بیllش
از بورژوازی» ،اضافی« شدند )افزایش تعداد بیکllارانی کllه فقllط موقتllا بیکllار
نیستند ،بلکه بطور ساختاری غیllر قابlل اسllتخدام هسllتند( .علوه بlر ایllن،
حتی اگر این اصل درست باشد که بورژوازی دیگر بی وظیفه شده است،
ما باید ایllن عبllارت را بllا ایllن سllؤال کنllترل کنیllم کllه بllی وظیفllه بlرای چllه
کسی؟ برای خود سرمایه داری .به گفته دیگر ،اگر سرمایه داری قدیم بllه
شکل ایدهآلی درگیر سllرمایهگذاری کllارافرین بllا پllول )خllود و یllا قرضllی( در
فعالیت اقتصادی سازماندهی شده بود و توسllط خllودش اجllرا میشllد ،و در
نتیجه سود درو میکرد ،اما امروز ایدهآل جدیدی در حال ظهور است :کارفرما،
دیگر صاحب شرکت خود نیست ،بلکه مدیر متخصص )و یllا هیئت مllدیره کllه
مدیر اجرایی ریاسllت آن را دارد( شllرکتی را کllه بانکهllا) نیllز توسllط مllدیران
دیگری که صاحب خود بانک نیستند کنترل میشوند( صllاحب ان هسllتند ،و
یllا سllرمایهگذاران پراکنllده دارد ،را مllی چرخانllد .در ایllن نllوع جدیllد ایllدهآل
سرمایه داری بدون بورژوازی ،بورژوازی قدیمی کاربردی ندارد و به یک طبقllه
جدید مدیران حقوق بگیر تبllدیل گردیllده اسlllت-بورژوازی جدیllد خllود حقllوق
دریافت میکنllد ،و حllتی اگllر اعضllای آن قسllمتی از شllرکت خllود را صllاحب
هستند ،آنها سهام خود را به عنllوان بخشllی از پllاداش خllویش)»پllاداش«
برای مدیریت »موفقیت امیز«( تحصیل میکنند.
این بورژوازی جدید هنllوز هllم ارزش اضllافی را ضllبط میکنllد ،امllا در شllکلی
مرموز که میلنر انرا »دستمزد اضllافی« مینامllد :بطllور کلllی ،بllه اعضllای آن
بیشتر از »حداقل دستمزد« پرولتاریا )این نکته مرجع خیالی-اغلllب موهllوم-
که تنها نمونه واقعlی آن در اقتصlاد جهlانی امllروز حقllوق یlک کlارگر در یlک
تولیدی در اندونزی و چین است ( پرداخت میشود ،و این اختلف نسllبت بllه
پرولتاریllای معمllولی ،ایllن تمllایز ،وضllعیت آنهllا را تعییllن میکنllد .بنllابراین
بورژوازی به مفهوم کلسیک در حال نllابود شllدن اسllت :سllرمایه داران بllه
عنllوان یllک زیllر مجمllوعه از حقllوق بگیllران کllارگر -مllدیرانی کllه بllه دلیllل
شایسllتگی خllود ) ایllن »ارزیllابی« شllبه علمllی کllه درآمllد بllالتر انهllا را
مشllروعیت مllی بخشllد ،بسllیار مهllم اسllت( واجllد شllرایط درآمllد بیشllتر
هستند .البته دسته کارگرانی که دستمزد اضافی دریافت میکنند،منحصر به
مllدیران نیسllت :ایllن را میتllوان بllه تمllام انllواع کارشناسllان گسllترش داد،
مlدیران عمllومی ،کارمنllدان ،پزشllکان ،وکل ،روزنllامه نگllاران ،روشllنفکران و
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هنرمندان .این مازاد را که آنها به دو شکل دریافت میکنند :پول بیشتر)برای
مدیران و غیره( ،و همچنین کار کمتر ،و بنابراین وقت آزاد بیشتر)برای برخllی
از روشنفکران ،و همچنین بعضی از اعضای وزاتخllانه هllای دولllتی و غیllره (
.البته ،روش ارزیابی که صلحیت برخی از کارگران بlرای دسlتمزد اضlافی را
تعیین میکند ،یllک مکlانیزم خودسllرانه ازقllدرت و ایllدئولوژی اسllت کllه هیllچ
ارتباط جدی با شایستگی واقعی ندارد-یا ،همانطور که میلنر عنllوان میکنllد،
ضرورت دستمزد اضافی اقتصادی نبوده بلکه سیاسی میباشllد :بllرای حفllظ
یllک »طبقllه متوسllط« بllه منظllور ثبllات اجتمllاعی .اختیllار سلسllله مراتllب
اجتماعی نه یک اشتباه ،بلکه تمام نقطllه قllوت آن اسllت ،چllرا کllه ارزیllابی
اختیاری ،نقش مشابهی در دلبخواهی موفقیت بازار بازی میکند .بlه عبlارت
دیگر ،خشونت ،نه وقتی که وابستگی های زیادی در فضای اجتماعی وجود
دارد تهدیllد بllه انفجllار میکنllد ،بلکllه زمllانی کllه تلش بllه از بیllن بllردن ایllن
وابستگی میشود.
اینجا یکی از بن بستهایی کlه چیllن بlا آن مllواجه اسllت قllرار دارد :هlدف از
اصلحات دنگ ،مرسوم کردن سرمایه داری بدون بورژوازی)بllه عنllوان طبقlه
حاکمه جدید( بود؛ با این حال ،الن رهllبران چیllن بllه طllرز دردنllاکی در حllال
کسب این آگاهی هستند که سرمایه داری بllدون سلسllله مراتllب بllا ثبllات
)که همراه بورژوازی به مثابه یک طبقه جدید آمlد( بlی ثبllاتی دائمlی ایجllاد
میکند .پس چین چه راهی را انتخاب خواهد کرد؟ بطور کلllی ،ایllن مسllأله
نیز قابllل بحllث اسllت کllه چllرا کمونیسlllتهای)سابق( بllه مثllابه کارامllدترین
مدیران سرمایه داری ظاهر میشوند :دشمنی تlاریخی نسllبت بlه بllورژوازی
به عنوان یک طبقllه ،کllامل متناسllب بllا پیشllرفت سllرمایه داری معاصllر بllه
سllوی یllک سیسllتم مllدیریتی بllدون بllورژوازی اسllت-در هllر دو حllالت ،آن
چنانکه استالین مدتها قبل عنllوان کlرد» ،کادرهlا در بlاره همlه چیlز تصllمیم
٤
میگیرند«.
این مفهوم دستمزد اضافی نیز به ما اجازه میدهد که نور تازهای به تظاهرات
»ضد سرمایه داری« حاضر بیفکنیllم .در دوران بحllران ،نllامزدان آشllکار بllرای
»کمر بند سفت کردن« ،سطوح پایین بورژوازی حقوق بگیر میباشllد :از انجllا
که دستمزد اضlافی آنهlا هیlچ نقllش اصlلی اقتصlادی بlازی نمیکنlد ،تنهlا
همچنیllن یllک اختلف جllالب میllان چیllن امllروز و روسllیه وجllود دارد :در روسllیه کllادر
٤
دانشگاهی بطور مسخره ای دسllتمزد بسllیار نllاچیزی دریllافت میکننllد؛ آنهllا عمل بllه
پرولتاریllا پیوسllته انllد ،در حllالی کllه در چیllن ،بllه آنهllا بllرای تمکیllن شllان »دسllتمزد
اضافی« پرداخت میشود.
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چیزی که مانع پیوستن انهlا بlه پرولتاریlا میشllود ،قlدرت اعlتراض سیاسlی
انهاست .اگر چه این اعتراضات بطllور اسlمی متllوجه منطllق بیرحمlانه بlازار
اسllت ،انهllا درواقllع اعllتراض بllه فرسllایش تllدریجی مllوقعیت )بllا تllوجیه
سیاسی( ممتاز اقتصllادی خllود دارنllد .بیllاد اوریllم فllانتزی ایllدئولوژیک مllورد
علقه آین راند )از کتاب اطلس شانه بال انداخت]اطلllس قهرمllانی در یونllان
باستان که دنیا را بر شانه هایش نگهداشته بود[ ( که در آن سllرمایه داران
»خلق« اعتصllاب میکننlllد-ایا ایllن فllانتزی در بسllیاری از اعتصllابات امllروز
واقعیتی انحرافی نمییابد ،چرا که اغلب» ،بورژوازی حقوق بگیllر« از تllرس از
دست دادن امتیازهای خود ) مازاد بر دستمزد حداقل( بllه اعتصllاب کشllیده
میشوند؟ آنها تظاهرات پرولتاریایی نیستند ،بلکه اعتراض بر علیه تهدید به
تنزل به وضعیت کارگری است .به عبارت دیگر ،وقتی که داشتن امنیllت یllک
کار دائم خود بllه یllک امتیllاز تبllدیل شllده اسllت ،چllه کسllانی امllروز جllرأت
اعتصاب را دارند؟ دیگر نه کارگران با دستمزد پایین در صنعت نساجی )آنچllه
که باقیمانده است( و غیره ،بلکlه اقشllار ممتlاز کlارگران بlا شlغل تضlمین
شlده) ،بیشllتر در خlدمات مllدنی :پلیlس و دیگlر مجریlان قllانون ،معلمllان،
کارگران حمل و نقل عمومی ،و غیllره( ایllن جllرائت را دارنllد .ایllن دلیllل مllوج
جدید تظاهرات دانشجویی نیز به حساب میاید :مسلما انگیllزه اصllلی انهllا،
ترس از آن است که دیگر آموزش عالی نیز تضمین کننده دستمزد اضافی در
زندگی آینده اشان نخواهد بود.
البته ،تجدید حیات بزرگ اعتراض-از بهار عربllی تllا اروپllای غربllی ،از جنبllش
اشغال وال استریت تا چین ،از اسپانیا تا یونان ،نباید صرفا به عنوان شllورش
بورژوازی حقوق بگیر رد شوند .این پناهگاه پتانسیل رادیکال بسیار بیشllتری
است که نیاز به تجزیه و تحلیllل مllورد بlه مllورد دارد .بlرای مثllال ،اعتراضllات
دانشجویی بر علیه اصllلحات دانشllگاه در انگلسllتان ،بllه وضllوح متفllاوت از
شورش های اوت سال - ۲۰۱۱که کارناوال مصرفی تخریllب ،انفجllار واقعllی
آنهlایی بlود کlه از سیسllتم حlذف شlدند -در همlان کشllور بllود .همچllون
شورش مصر که میتوان چنین استدلل کرد که آن نیز همچllون یllک شllورش
بورژوازی حقوق بگیر آغاز شد )جوانان و تحصیل کردگان به نبود چشllم انllداز
اعllتراض داشllتند( ،امllا بسllرعت بllه بخشllی از اعllتراض بزرگllتر بllه رژیمllی
سرکوبگر تبدیل شد .اما تllا چllه حllدی توانسllت کllارگران و دهقانllان فقیllر را
بسllیج کنllد؟ آیllا پیllروزی انتخابllاتی کاندیllدهای اسllلمی نمایllانگر پایگllاه
اجتماعی محدود معترضین اصلی سکولر نیست؟ یونان نیز در اینجا مllوردی
خاص است :در طی چند دهه گذشته ،یک بورژوازی جدید)خصوصا در ادارات
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دولllتی یسllیار گسllترده( ،بllا کمllک اقتصllادی اروپllا ،ایجllاد شllده اسllت ،و
بسیاری از اعتراضات حاضر ،پاسخی بlه تهدیlد از دسllت دادن ایllن امتیازهlا
میباشد.
این پرولتریزه شدن بورژوازی با حقوق پllایینتر ،بllا افراطllی در جهllت مخllالف
همراه است :دستمزد بالی غیر منطقی مدیران ارشد و بانکداران ،سطحی
از اجllرت و پllاداش کllه از لحllاظ اقتصllادی غیllر منطقllی اسllت -بllر اسllاس
تحقیقllاتی در ایlالت متحlده کlه اینlرا نشlان میدهlد -و نسllبت معکllوس بlا
موفقیت شرکت دارد . ٥ما باید به جای ارائه ایllن رونllدها بllرای نقllد اخلقllی،
آنها را به عنوان نشlانه ای از اینکllه دیگlر سیسllتم سlرمایه داری قllادر بlه
یlافتن سlطحی مانllدگار از خllود تنظیمllی نیسllت ،درک کنیllم؛ یعنlی اینکlه
چگونه مدار آن ،از کنترل خارج شدنش را خبر میدهد.
در اینجا مفهوم خوب قدیمی مارکسیستی هگلی کلیت مفید است :بسیار
مهم است که بحران اقتصادی جllاری را در کلیتllش درک کنیllم و نllه آنکllه بllا
جنبههای جزیی آن کور شویم .اولیllن گllام بlرای درک ایllن کلیllت ،تمرکllز بllر
لحظllات منحصllر بفllردی اسllت کlه بlه عنllوان نشllانه وضllع اقتصllادی حاضllر
برجسته میشود .به عنوان مثال ،همه میدانند که »بسته نجات« برای یونان
کارساز نخواهد بود ،اما با وجود این ،به یونان بارها و بارها بسته های نجات
جدیدی با این منطق عجیب که »من بخllوبی میllدانم کllه ،امllا … «.تحمیllل
میشllود .دو داسllتان عمllده در مllورد بحllران یونllان در رسllانههای جمعllی
منعکس میشود :یکی مدل المان و اروپllا)یونانی هlای غیlر مسllئول ،تنبlل،
ولخرج و از زیر مالیات در رو بایستی تحت کنllترل در آمllده و انضllباط مllالی را
یllاد بگیرنllد( ،و دیگllری مllدل یونllانی آن )حllاکمیت ملllی آنهllا از سllوی
تکنوکراتهای نئولیبرال بروکسل تهدید میشوند( ٦.هنگامی که چشمپوشllی
این درست است که قیمت پرداخت شده برای این پاداش سرسlام اور ایlن اسlت کlه
٥
مدیران باید بیست و چهار ساعت در روز در دسترس باشllند ،در نllتیجه در یlک اضlطراب
دائمی زندگی کنند.
یکی از اظهارات ظالمانه تر ژاک لکان این است که حتی اگر ادعای یک شوهر حسود
٦
که زنش با دیگران به بستر میرود درست باشد ،حسادت وی همچنllان نllوعی بیمlاری
است .در این رابطه ما میتوانیم بگllوییم کlه حlتی اگlر اکlثر ادعاهlای نlازی هlا در مlورد
یهودیان درست بودند)که البته این چنین نیسllت( ،احساسllات ضllد یهllودی آنهllا هنllوز
پاتولوژیک هست)و بود( ،از آنجا که آن ،دلیل واقعی که نازی ها به ضllد یهllودیت احتیllاج
داشتند ،یعنی حفظ موقعیت ایدئولوژیکی شان را فرو می نشاند .دقیقا همیllن ادعlا در
مورد یونانیان تنبل نیز صادق است :حتی اگر این نیز صادق می بود ،این اتهام نادرسllت
است ،چرا که آن ،مکانیزم های پیچیده جهانی را که آلمان ،فرانسه و دیگllران را مجبllور
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از یونانی های عادی غیر ممکن گردید ،روایت دیگری مطرح شد :آنها بطllور
فزاینده ای به عنوان قربانیlان انسlانی محتlاج بlه کمlک معرفlی شlدند ،تlو
گویی که نوعی فاجعه طبیعی و یا جنگ گریبانگیر آن کشور شده باشllد .در
حالیکه هر سه داستان نادرست است ،و سllومی مسllلما نفllرت انگیزتریllن
آن است :آن ،این واقعیت را که یونانیlان قربانیlان منفعلlی نیسlتند را پنهlان
میکند؛ انان در حال مبارزه هسllتند ،انهllا در حllال جنllگ بllا اسllتقرار اقتصllاد
اروپایی هستند و آنچه که انان نیاز دارند ،همبستگی با مبارزه اشان است،
چرا که این مبارزه ما نیز هست .یونان استثناء نیست؛ آن یک زمین آزمllایش
برای یک مدل جدید اجتماعی-اقتصادی با یllک ادعllای جهllانی اسllت :مllدل
تکنوکراتی سیاست زدائی است که در آن بانکها و کارشناسllان دیگllر اجllازه
داغان کردن دموکراسی را دارند.
صحنه یک فیلم خشن را تصور کنید که جامعه ما در آینده نزدیک را به تصllویر
میکشlد :مlردم عlادی کlه در خیابlان قlدم میزننllد ،سlوت ویlژه ای را حمlل
میکنند؛ هر گاه چیllز مشllکوکی را دیدنllد-مثل یllک مهllاجر و یllا شllخص بllی
خانمان -سوت خود را میزنند و گارد ویژه ای میایllد و بllا مزاحمllان وحشllیانه
برخورد میکند ...آنچه که یک فیلم ارزان هالیود به نظر میاید ،واقعیت روزمllره
یونان است .اعضای جنبش فاشیستی طلوع طلیی در خیابان سوت توزیع
میکنند-وقتی یکی فرد خارجی مشکوکی را می بیند ،از او طلبیllده میشllود
که در سوت خود بدمد ،تا گارد ویژه گشllت زنllی طلllوع طلیllی وارد شllده و
فlرد مشlکوک را بازرسlی نمایlد .اینگlونه در بهlار  ۲۰۱۲اروپlا از خlود دفlاع
میکند .این گشت های ضد مهاجر خطر عمllده نیسllتند؛ بlا ایllن حlال ،آنهlا
صرفا وجllه الllتزام اسllیبی هسllتند کllه تهدیllد واقعllی را همراهllی میکننllد-
سیاسllت هllای ریاضllت اقتصllادی کllه چنیllن مخمصllه ای را بllرای یونllان بllه
ارمغان آورده است.
اغلب منتقدان دموکراسی نهllادی مllا شllکایت دارنllد کllه انتخابllات بllه طllور
قاعده ،یک انتخاب واقعی را ارائه نمی دهد .در اکllثر مllوارد مllا حllق انتخllاب
بین حزب میانه راست و یا میانه چپ که تقریبا برنامه اشان غیر قابل تفکیک
است ،را داریم .در زمllان نوشllتن ایllن کتllاب ،انتخابllات یونllان بllرای  ۱۷ژوئن
 ۲۰۱۲یک انتخاب واقعی را ارائه میدهllد :بیllن در یlک طllرف صllاحبان قllدرت
)دموکراسllی جدیllد و پllازوک( و سllیریزا از طllرف دیگllر .و معمllول در چنیllن
لحظات واقعی انتخاب ،مسllتقرین وحشllت زده میشllوند ،آنهllا تصllاویری از
می کند تا یونانی های »تنبل« را تأمین مالی کنند ،را مبهم و تاریک می سازد.
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هرج و مرج اجتماعی ،فقر ،و خشونت را ترسیم میکنند ،مبادا رأی دهندگان
دچار انتخاب اشتباه شوند .صرف احتمllال پیllروزی سllیریزا ،بllاعث مllوجی از
ترس و واهمه در بازارهای سرتاسر دنیا شده اسllت ،و دوبllاره همچنllان کllه
در چنین مواردی معمول است ،درخشش تجسم ایllدئولوژیک مبباشlد :بlازار
شروع به صحبت شبیه یک فرد زنده میکند ،و ابراز »نگرانی« میکند کllه اگllر
انتخابllات موفllق بllه تولیllد دولllتی کllه وکllالت ادامllه برنllامه ریاضllت مllالی و
ساختاری اتحادیه اروپا-بانک جهانی پول را نداشته باشد ،چllه خواهllد شllد.
اما مردم عادی یونان وقتی برای نگرانی در مورد چنین چشم اندازی ندارند؛
آنها در حال حاضر باندازه کافی مسأله دارند ،تا جاییکه زندگی آنهlا دچlار
چنان بدبختی شده است که در دهllه هllای اخیllر اروپllا دیllده نشllده اسllت.
البته ،چنین پیlش بینllی ،اغلllب تبlدیل بlه غیبگlویی شlده ،بlاعث وحشlت
گردیده و بنابراین آن فاجعهای را که خود هشدار میدهند را سبب میشوند.
محافظه کار بزرگ ،تی.اس.الیllوت در »یادداشllتهایی بllرای تعریllف فرهنllگ«
اظهار داشت ،لحظاتی وجود دارد که تنها انتخاب بیllن الحlاد و بllی اعتقllادی
است ،که گاهی اوقات تنها راه حفظ زنده نگهداشتن دین ،جدایی فرقllه ای
از جسllد آن اسllت .امllروز ،ایllن وضllع مllا ،در رابطllه بllا اروپاسllت .فقllط
یک»ارتداد« جدید)در این لحظlه توسllط سlیریزا نماینllدگی میشllود( میتوانllد
آنچه را که ارزش نجات دادن در میراث اروپllا را دارد :دموکراسllی ،اعتمllاد بllه
مردم ،برابری ،همبستگی ...را نجات دهد .اگر سllیریزا مغلllوب زیرکllی رقبllا
شود ،انچه که اروپا میبرد» ،اروپا با ارزش هllای آسllیایی اسllت« )کllه البتllه
هیlچ ربطlی بlا آسllیا نllدارد ،و فقllط مربlوط بlه خطllر واضlح و روشllن تمایlل
سرمایه داری معاصر برای تعلیق دموکراسی می باشد(.
بنابراین یونان کلیت منحصربفرد اوپاست :گرهی که گرایش تاریخی که حllال
انرا فرم میدهد ،در نابترین شکلش دیllده میشllود .بllه همیllن دلیlllل-به قllول
پارزی فال واگنر ]اپرای پارزی فال واگنر در سه پرده بر اساس شعر حماسی
پارزی وال ،شوالیه شاه لیر[ – ما باید رهن دهنده را از گرو در اوریllم .مllا نllه
فقط باید یونان را از ناجی اش-کنسرسیوم اروپا کllه »اقllدامات ریاضllتی« بllه
سبک دکتر منگله ]دکتر ارودگاه اشllویتس کllه بllر روی زنllدانیان ازمایشllهای
خود را اجرا میکرد[ را آزمایش میکند-نجات دهیم ،بلکه خود اروپا را از دسllت
ناجیانش :ترویج داروی تلخ ریاضت و پوپولیسم ضد مهاجرین نجات دهیم .با
این حال ،چیزی در این طرز فکر اشتباه است :ایllن واقعیllت کllه ایllن ،پاسllخ
کهن الگوی اروپایی لیبرال چپ احمق-ترجیحllا یllک روشllنفکر فرهنگllی کllه
نگران جامعه است – به مسأله اروپای امروز اسllت .البتllه او بllه عنllوان یllک
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ضد نژاد پرست به لحاظ سیاسی صحیح ،پوپولیسم ضد مهاجر را رد میکنllد:
خطر از درون میاید ،نه از طرف اسلم .او میگویlد ،دو تهدیlد اصllلی بlر علیllه
اروپا ،همین پوپولیسم و اقتصاد نئولیبرالی میباشد .مllا بایllد در برابllر ایllن دو
تهدید ،همبستگی اجتماعی  ،تحمllل چنllد فرهنگllی ،شllرایط مllادی بllرای
توسعه فرهنگی و غیره را احیا کنیم .اما این چگونه باید عملllی شllود؟ ایllده
اصلی احمقانه در اینجا ،بازگشت به دولت معتبر رفاه است :ما به یک حllزب
جدید که میخواهد به اصول خوب قدیمی که تحllت فشllار نئولیبرالیسllم رهllا
شدند ،باز گردد ،احتیاج داریم ؛ ما نیاز بllه تنظیllم بانکهllا و کنllترل افراطهllای
مllالی ،گllارانتی بllرای بهداشllت آزاد عمllومی و تحصllیل و غیllره داریllم .امllا
اشکال اینها چیست؟ همllه چیllز .در حقیقllت چنیllن رویکllردی کllامل ایllده-
الیستی است ،به عبارتی ،آن مخالف تکمیل ایllدئولوژیک ارمانخواهllانه خllود
در بنبست موجود است .بخاطر اوریم آنچllه کllه مllارکس در مllورد جمهllوری
افلطون نوشت :مشکل ایllن نیسllت کllه آن »بیllش از حllد خیllالی« اسllت،
بلکه بر عکس ،آن تصویر ایدهآل نظم سیاسی-اقتصlllادی موجllود اسllت .بllه
همین طریق ،ما بایسllتی پیllاده و خllرد کllردن حاضllر دولllت رفllاه را ،نllه بllه
عنوان خیانت به ایده ای نجیب ،بلکه به عنوان شکستی که مllا را بllا عطllف
به گذشته ،قادر به تشخیص نقص کشنده درست دولت رفاه مینماید ،درک
کنیم .درس این است که اگر ما میخواهیم هسته رهایی بخش ایllن مفهllوم
را نجات دهیم ،ما هنوز مجبور به تغییر زمین و تجدید اساسllیترین مفllاهیم
)مانند رشد طولنی یک »اقتصاد بازار اجتمllاعی« ،یعنllی ،سllرمایه داری بllا
مسئولیت اجتماعی ( هستیم.
امروز ،مllا بllا انبllوهی از تلشllهای انسllانی بllرای انسllانی نمllودن سllرمایه
داری ،از سرمایه داری محیط زیستی گرفته تا سرمایه داری درآمllد عمllومی
بمباران میشویم .استدلل پشت ایllن تلشllها بllه شllرح زیllر اسllت :تllاکنون
تجربه تlاریخی نشllان داده اسllت کlه سlرمایه داری بهlترین راه بlرای تولیlد
ثllروت اسllت؛ همزمllان ،بایسllتی اعllتراف شllود کllه بllدون مllداخله پروسllه
بازتولید سرمایه داری مستلزم بهره کشی ،تخریب منابع طبیعی ،درد و رنج
توده ،بی عllدالتی ،جنllگ و غیllره اسllت .بنlابراین هllدف مllا حفllظ مllاتریس
اصلی سرمایه داری برای بازتولید سود اور است ،اما هدایت و تنظیم آن به
صورتی که آن در خدمت اهداف بزرگتر رفاه جهlانی و عlدالت قlرار گیlرد .در
نتیجه ،ما باید جانور سlرمایه داری بlرای عملکllرد مناسllب خllود را بlه حlال
خویش رها کنیم ،قبول کنیم که خواسته های بازار محترم شمرده شllوند ،و
هllر گllونه اخلل مسllتقیم در مکانیسllم بllازار بllه فllاجعه ختllم میشlllود-ما
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میتوانیم فقط امیدوار باشیم که بتوانیم جانور را رام کنیم...با این حال ،همllه
این تلشها ،که معمول با نیت خllوب تلش در راه اتحllاد رئالیسllم عملllی بllا
تعهدات اخلقی برای عدالت می باشد ،دیر و یا زود ،با تضاد واقعی بین این
دو بعد روبرو میشود :جانور سlرمایه داری دوبllاره و دوبlاره از دسllت مقllرارت
اجتماعی خیر خواهانه فرار میکند .در نقطه ای ،مlا بایlد اجبllارا از خllود ایllن
سؤال سرنوشت ساز را کنیم :آیا واقعا بازی بllا ایllن جllانور ،تنهllا بllازی قابllل
تصور در شهر است؟ چه بایllد کllرد اگllر سllرمایه داری بllا همllه بllاراوری ان،
خیلی ساده قیمتی که برای عملکرد مllداوم آن پرداخllت میشllود ،بیllش از
حد بال باشد؟ اگر ما از طرح این سllؤال اجتنllاب کllرده و بllه انسllانی نمllودن
سllرمایه داری ادامllه دهیllم ،آنگllاه مllا فقllط بllه پروسllه معکllوس آن کمllک
میکنیم .علیم این پروسه در همه جا فراوان اسllت ،از جملllه در ظهllور وال-
مارت به عنوان نماینده شکل جدیدی از مصرف که طبقات پllایینتر جllامعه را
هدف قرار داده است:
بر خلف اولین شllرکت هllای بllزرگ کllه بخشهllای کllامل جدیllدی بllا کمllک
بعضی از اختراعات)مانند ادیسون با لمپ ،مایکروسافت با نرمافllزار وینllدوز،
سونی با واکمن ،و یا اپل با ای پاد /ای فllون/ای تیllونز( ،و یllا شllرکت هllای
دیگر که تمرکز بر سllاخت نlام تجlاری خlاص )ماننlد کوکlاکول و یlا مllارلبورو(
دارند ،وال-مارت چیزی را که قبل قابllل تصllور نبllود ،انجllام داد .آن ایllدئولوژی
ارزانی را در یک نام تجاری بسته بندی نمود که هدفش جذب طبقه کllارگر و
طبقه متوسط پایین که از نظر مالی تحت فشار قرار داشتند ،بllود .در ارتبllاط
با ممنوعیت شدید اتحادیه های کlارگری ،آن توانسlت سlنگری بlرای پllایین
نگه داشتن قیمتها شود و در مشlتریان همیشllه رنlج کشlیده طبقllه کlارگر
احساس رضllایت را گسllترش دهllد چllرا کlه بهllره بllرداری از تولیlد کننllدگان
۷
) عمدتا خارجی( کال ،در سبد خرید شان تقسیم میشود.
اما ویژگی اصلی بحران فعلی این است که ربطی به هزینههای بی حساب
کتllاب ،حllرص و طمllع ،مقllرارت بیفایllده بllانکی و غیllره نllدارد .یllک چرخllه
اقتصادی به پایان خود نزدیک میشود ،چرخه ای که در اوایل سllالهای ۱۹۷۰
آغاز شد ،زمانی که واروفاکیس عنوان میکند »مینوتlاور جهlانی« ]مینوتlاور
جانوری افسانهای در یونان قllدیم کllه نیمllی از بllدنش گllاو و نیمllه دیگllرش
انسان بllوده اسllت[ متولllد شد-موتlllوری هیllولیی کllه اقتصllاد جهllانی را از
ابتllدای سllالهای  ۱۹٨۰تllا  ۲۰۰٨مllی کشllید ٨.در اواخllر سllالهای  ۱۹۶۰و
۷
٨

»مینوتاور جهانی :مصاحبه با یانیس واروفاکیس« ،نگاه کنید به nakedcapitalism.com
نگاه کنید به یانیس واروفاکیس ،میناتاور جهانی
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اوایllل سllالهای  ۱۹۷۰فقllط دوره بحllران نفllت و رکllود تllورمی نبllود؛ تصllمیم
نیکسون به کنار گذاشتن اسllتاندارد طل بllرای دلر آمریکlا نشlانه ای از یllک
تغییر خیلی بیشتر رادیکال در عملکرد اصلی سیستم سرمایه داری بود .در
پایان سالهای  ۱۹۶۰اقتصاد آمریکا دیگر قادر به بازیافت مازاد خllود در اروپllا و
آسیا نبود :مازاد آن به کسری بودجه تبllدیل شllده بllود .در سllالهای ، ۱۹۷۱
دولت ایالت متحده به این کاهش با یک حرکت استراتژیکی بlی پlروا پاسllخ
داد .به جای مقابله با کسری بودجه رو به رشد کشور ،تصیمیم بllه اقllدامی
در خلف آن گرفت ،افزایش کسری بودجه .و چه کسی به جllای آنllان مllی-
پرداخت؟ بقیه جهان! چگونه؟ با انتقال دائم سرمایه که با شllتاب و پیوسllته
دو اقیانوس بllزرگ را بllرای تllأمین مllالی کسllری بllودجه آمریکllا مllی پیمllود.
دومی به این ترتیب آغاز به کار کرد
مانند یک جارو برقی غول پیکر ،سرمایه و کالهای مازاد مردم دیگlر را جlذب
میکرد .در حالی که این »روش و ترتیب« تجسم بزرگترین عllدم تعllادل قابllل
تصور در مقیاس یک سیاره بود … با این وجود ،این باعث چیزی شبیه تعادل
جهllانی میشllود؛ یllک سیسllتم بینالمللllی از جریانهllای بسllرعت شllتابان
نامتقارن مالی و تجاری قllادر بllه ایجllاد ثبllات و رشllد مllداوم ظllاهری .… .بllا
قدرت این کسllری بllودجه ،اقتصllادهای بllا تولیllد اضllافی پیشllرو جهllان )بllه
عنوان مثال ،المان ،ژاپن و بعدها چین( بطور مداوم به تولید کllال ،در حllالیکه
آمریکا آنها را جذب میکرد ،ادامه دادند .تقریبllا  ۷۰درصllد سllود جهllانی کllه
توسط این کشورها کسب می شllد ،بعllدا در قllالب جریllان سllرمایه بllه وال
استریت به ایلت متحده منتقل می گردید .و وال استریت بllا آنهllا چllه کllار
کرد؟ آن ،این جریانهای سllرمایه را صllرف سllرمایهگذاری مسllتقیم ،سllهام،
۹
ابزارهای مالی جدید ،فرمهای جدید و قدیم وام و غیره نمود.
اگرچه دیدگاه امانوئل تود از نظم جهانی امروز کامل یکطرفه است ،اما انکار
لحظه حقیقت دشوار است :اینکه ایالت متحده یک امپراتllوری در حllال زوال
است ۱۰.تراز تجاری منفی نشان میدهد که آن یک درنده بیفایده اسllت .آن
روزانه ورود یک میلیارد دلر از ملتهای دیگر را صرف مصllرف خllود میکنllد ،کllه
معادل است با مصرف کننده جهانی کینزی ،که اقتصاد جهllانی را در گllردش
نگه میدارد).همین قدر برای ایدئولوژی اقتصادی ضد کینزی که امllروز در دنیllا
غالب بنظر میرسد کافی اسllت ( .ایllن واردات ،بطllور مllوثری شllبیه دهکllی
»مینوتlllllاور جهlllllان :مصlllllاحبه بlllllا یlllllانیس واروفlllllاکیس« قابlllllل دسlllllترس در
۹
nakedcapitalism.com
 ۱۰نگاه کنید به امانوئل تود ،بعد از امپراتوری
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اسllت کllه بllه رم دوران باسllتان پرداخllت میشllد )یllا هllدیهای کllه در یونllان
باسllتان قربllانی مینوتllاور میشllد( ،متکllی بllر مکllانیزم اقتصllادی پیچیllدهای
است :ایالت متحده به عنlوان مرکlزی امlن و پایllدار »قابlل اعتمlاد« اسllت،
طوری که دیگران ،از کشllورهای عربllی تولیllد کننllده نفllت گرفتllه تllا اروپllای
غربی و ژاپن ،و هماکنون حتی چین ،سllود مllازاد خllود را در ایllالت متحllده
سرمایهگذاری میکننllد .از آنجllا کllه ایllن اعتمllاد در درجllه اول ایllدئولوژیکی و
نظامی است و نه اقتصllادی ،مشllکل ایllالت متحllده ایllن اسllت کllه چگllونه
نقش امپریالیستی خود را توجیه کند-ان نیاز به وضعیت مllداوم جنگllی دارد،
بنابراین در »جنگ با ترور« ،آن خود را بllه عنllوان محllافظ جهllانی همllه دیگllر
دولتهllای »عllادی« )و نllه »سllرکش« ( ارائه میدهllد .بنllابراین ،تمllام جهllان
همچون یک اسپارت جهانی با سlه طبقllه ان ،کlه در حlال حاضlر بlه شlکل
جهان های اول ،دوم و سوم ظاهر میگردد ،عمlل میکنllد (۱) :ایlالت متحlده
به عنوان قدرت نظامی ،سیاسllی و ایllدئولوژیک؛ ) (۲اروپllا و قسllمتهایی از
آسیا و امریکای لتین به عنوان مناطق تولید صنعتی )در اینجا آلمان و ژاپllن،
پیشگامان صادر کننده دنیا ،و چین در حال صعود ،مهم هسllتند( ؛ ) (۳بقیllه
]کشورهای[ توسعه نیافته ،بندگان امروزی .بlه عبlارت دیگllر ،سlرمایه داری
جهانی ،یک گرایش جدید بسوی الیگارشی را به ارمغان آورده است که انllرا
با نقاب »تنوع فرهنگی« تجلیل میکند :برابری و جهانگرایی به عنllوان اصllول
سیاسی واقعی بطور فزاینده ای در حال ناپدیllد شllدن اسllت .اگllر چlllه،این
مجموعه ،حتی قبل از آنکه بطور کامل مستقر شود ،ایllن سیسllتم جهllانی
نئواسپارت در حال خرد شدن است .بر خلف وضعیت سال  ، ۱۹۴۵دنیllا بllه
ایالت متحده نیازی ندارد؛ امروز ایالت متحده به بقیه جهان نیاز دارد.
بر اساس دورنمای این سایه غول پیکر ،کشمکش های اروپا-رهlllبران آلمllان
از یونان خشمگین بوده و تمایلی به پرتاب میلیاردها دلر در یک چllاله سllیاه
ندارند؛ رهبران یونlانی بطllور رقllت امیllزی اصllرار بllر حlاکمیت خllود داشlته و
فشllار از سllوی بروکسllل را بllا اشllغال آلمllان در طllول جنllگ جهllانی دوم
مقایسه میکنند -نمیتواند ولی کوچک و مضحک به نظر میرسد.
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ساختن جامعه نیک
پروژه چپ دموکراتیک
نوشته :جان کروداس و اندریا نالس
برگردان :رضا جاسکی

اروپا در نقطهای عطف
اروپا در مقابل نقطه عطفی قرار دارد .بانکهای ما ]بخllوبی[ کllار نمllی کننllد،
شرکتها ورشکسته میشوند و بیکاری در حال افزایش است .ورشکستگی
اقتصlllادی اشlllتباهات بlllازار در سرتاسlllر قlllاره در حlllال گسlllترش اسlllت.
ایllن فقllط بحllران سllرمایه داری نیسllت .ایllن همچنیllن شکسllت جllامعه و
دموکراسی در تنظیم و مدیریت قدرت بازار است .در این شرایط بحرانی ،مllا
ادامه فعالیت به شکل معمول با رشد ناپایدار ،نابرابر و اقتصاد مضllطرب را رد
می کنیم .همزمان ،ما میدانیم که دیگر عصllر طلیllی سوسllیال دمکراسllی
که ما بتوانیم بدان بازگردیم ،وجود ندارد.
آینده نامطمئن و پر از خطر است؛ در مقابل ما خطرات ناشllی از تغییllرات آب
و هوایی ،محدودیت نفت و اختللت اجتماعی در حال رشد وجود دارد .امllا،
این همچنین فرصتی اسllت کllه امکllان احیllای اهllداف مشllترک مllا و جllامه
عمل پوشاندن به رؤیای اروپایی آزاد و برابر برای همه را بوجود میاورد .بllرای
آنکه بتوانیم با این خطرات مقابله کرده و این وعده را تحقق بخشیم ،نیاز بllه
یک رویکرد سیاسی جدید داریم.
ده سال پس از اعلم راه سوم اروپایی توسllط تllونی بلllر و گرهllارد شllرودر،
چllپ دموکراتیllک ،یllک پllروژه جllایگزین را تقllدیم میکنllد :جllامعه نیllک.
سیاست جامعه نیک پیرامون دموکراسی ،اجتماع و کllثرت گرایllی میباشllد.
آن دموکراتیک است چرا که فقط مشارکت فllردی میتوانllد آزادی و پیشllرفت
واقعی را تضمین کند .آن جمعی است چرا که آن ریشه در تصllدیق دوجllانبه
وابستگی و منافع مشترک ما دارد.و آن کثرت گراست چرا که میداند جllامعه
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از تنllوع سیاسllی موسسllات ،فعالیتهllای اقتصllادی در اشllکال مختلllف و
هویتهای فرهنگی فردی،میتوانllد انllرژی و ابتکllار و خلقیllت بllرای سllاختن
دنیایی بهتر بگیرد .ما برای رسیدن بllه جllامعه نیllک بlر اسllاس ایllن ارزشllها
میخواهیم:
•

دوباره اولویت سیاست را برقرار نمllوده و از تllابعیت سیاسllت از
منافع اقتصادی پرهیز کنیم؛

•

مجددا رابطه بین فرد و دولت در مشارکتی دموکراتیک را برقllرار
نمائیم؛

•

یllک دولllت دموکراتیllک پاسllخگو و شllفافتر را ایجllاد کنیllم ،و
همچنیllن مؤسسllات دموکراتیllک مllا در همllه سllطوح از جملllه
اقتصاد را تقویت کنیم؛

•

حقوق مدنی فردی را گسترش داده و مدافع آن باشیم؛

•

مجددا از منافع عمومی ،آموزش و پرورش ،بهداشllت و رفllاه در
مقابل بازار حمایت کنیم؛

•

به منظور ایجاد جامعهای متعادلتر ،خطرات ،ثروت و قدرت مرتبllط
با طبقه ،قومیت و جنسیت را تقسیم مجدد نمائیم؛

•

تفاوتهای مبتنllی بllر قllومیت ،مllذهب و فرهنllگ را بlه رسllمیت
شناخته و به انها احترام بگذاریم؛

•

احتیاجات مردم و کره زمین را قبل از سوددهی قرار دهیم.

اساس جامعه نیک ،محیط زیست پایدار و توسعه عادلنه اقتصادی در جهllت
منllافع مشllترک همگllانی میباشllد .بllرای ایllن ،هیllچ راه میllانبر و یllا نقشllه
آمادهای وجود ندارد .در عوض ما ،بر اساس این ارزشها و ارمانها ،بllا یکllدیگر
قدم برداشته و از این راه جهان مان را بllه مکllانی بهllتر بllرای زنllدگی تبllدیل
کنیم .همانطور که ویلی برانت گفت» :انچه که ما نیاز داریم سنتز بیllن فکllر
عملی و تلش ارمانگرایانه است«.
ما میتوانیم با کار کردن در عرصه های ملlی خllود بlه اهllداف زیlادی دسllت
یابیم ،اما ما باید این را درک نماییم که سرمایه جهانی شده ،در حllالی کllه
دموکراسی تا حد زیllادی در سllطح مرزهllای ملllی بllاقی مانllده اسllت .ایllن
بیllانیه مشllترک ،از سllوی سوسllیال دمکراتهllای آلمllان و انگلسllتان ،مllا را
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همراه نموده و همدیگر را تقویت میکنیم .گllام بعllدی ،اسllتفاده از ایllن متllن
برای ایجاد یک شبکه پان اروپایی از سوسیال دمکراتهایی همچون ما اسllت
که دیگر نمیخواهند به گذشته بازگردند ،بلکه با نگاه به جلو در پی ساختن
جامعهای خوب می باشند.

آموختن از تجربه
در ماه ژوئن سال  ،۱۹۹۹تونی بار و گرهارد شllرودر ،نخسllت وزیllر بریتانیllا و
صllدراعظم المllان ،بیllانیه ای مشllترک در بllاره سوسllیال دمکراسllی اروپllا
منتشر کردند .بیانیه آنها ایدههای »راه سوم« بریتانیllایی و »میllانه جدیllد«
آلمllانی را بهllم جllوش داد .آنهllا اسllتدلل میکردنllد کllه مllدل سوسllیال
دمکراسllی جدیllد انهllا در سllطح وسllیعی پllذیرفته شllده بllود» :سوسllیال
دمکراسی تقریبا در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپllا دارای قllدرت دولllتی
است ۱«.امروز عکس آن صادق است .سوسیال دمکراسllی تقریبllا در همllه
کشورها در اپوزیسیون قرار دارد.
گام تاریخی سوسیال دمکراسی منسوب به راه سوم و میllانه نllو پاسllخی
به دوره طولنی تسلط راست بود که بعد از بحllران اقتصllادی سllالهای دهllه
 ۱۹۷۰اسllتقرار یllافته بllود .سllرمایه داری وارد مرحلllه جدیllدی شllده بllود و
توافllق رفllاه پllس از جنllگ از میllان رفتllه بllود .بllه جllای آن ،درک جدیllدی از
ارزشهای نئولیllبرالی و اقتصllاد بllازار آزاد رواج یllافت .موفقیتهllای راه سllوم و
میانه نو با محدودیتها و سازش ها دلمرده شد .نه حlزب کlارگر و نlه حlزب
سوسllیال دمکراتهllای آلمllان توانllایی ایجllاد ائتلف بllرای تغییllرات فراگیllر را
داشتند .در انتخابات سال  ۲۰۰۵هlر دو حlزب میلیونهlا رأی کمlتر از  ۱۹۹۷و
 ۱۹۹٨داشllته و هlر دو در انتخابlات محلlی و منطقllه ای شکسllت خوردنllد.
گروههای بزرگی از رأی دهندگان سنتی طبقllه کllارگر ایمllان خllود بllه حllزب
کlارگر و سوسllیال دمکراسlی آلمllان را بlه مثlابه نماینllدگان تlاریخی منllافع
خویش را از دسllت داده انllد .تعllداد زیllادی از رأی دادن خllودداری نمllوده ،در
حالی که اقلیت فزاینده ای خllود را بllا احllزاب دیگllری کllه ادعllای نماینllدگی
منllافع انllان را دارنllد ،همچllون حllزب چllپ دی لینllک در آلمllان و حllزب
فاشیسllتی بllی.ا ن .پllی در بریتانیllا -کllه بسllیار نگllران کننllده تllر اسllت-
شناسایی میکننlد .مؤسسlات طبقlه کlارگر و فرهنlگ کlارگری کlه از حlزب
کارگر و سوسیال دمکراتهای آلمان حمایت میکردنllد ،یllا از بیllن رفتهانllد و یllا
۱

تونی بلر و گرهارد شرودر» ،مانیفستی برای راه سوم و میانه جدید سیاسی«
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انرژی و زنده دلی خود را از دست داده اند.
مدلهای سوسllیال دمکراسlی راه سllوم و میlانه نllو ،سlرمایه داری جهlانی
جدیllد را بllدون انتقllاد در آغllوش کشllیدند .در نllتیجه آنهllا پتانسllیل غیllر
تنظیمی مخرب بازار را دست کم گرفتند .آنها همچنیllن تغییllرات سllاختاری
در حال جریان در جوامع اروپایی را دست کم گرفتند .آنها معتقllد بودنllد کllه
جامعه مبتنی بر طبقه ،توسط فرهنگ فردی و مریتوکراسی ]سیستمی که
پیشرفت بر اساس توانایی و یا دستاوردهای فردی صورت میگیرد [.جایگزین
شده است .اما سرمایه داری جدید ،جامعه بی طبقه نیافریده اسllت .رونllق
اقتصllاد جهllانی شllده تحllت رهllبری بllازار ،ثllروت بllی سllابقه ای آفریllد امllا
سیاست راه سوم موفق به جلوگیری از توسعه خرد شدن جامعه نشد .بعد
از یک دهه هllدایت جlامعه توسllط سوسllیال دمکراسllی ،نlابرابری طبقllاتی
همچنان ساختار غالب جامعه است .هنوز موفقیت در تحصیل و شانسllهای
عمومی زندگی به موقعیت خانوادگی وابسته است.
عصر نئولیبرالی فقllط میتوانسllت در مllرگ و نllابودیش پایllان یابllد .هماکنllون
سقوط اقتصادی نقطه عطفی را ایجاد کرده است .ما یک انتخllاب داریllم :مllا
میتوانیم به عقب به چیزهای سابق برگردیم-رشllد ناپایllدار ،دنیllای بllازار آزاد
فردگرا و مصرف گllرا ،نllابرابری گسllترده و اضllطراب گسllترده و شکسllت در
برخورد با تغییرات آب و هوایی .یا ما میتوانیم چشم انداز جدیlد پیشllرفت بlر
اساس عدالت ،سازگاری و امنیllت را تعییllن نمlوده و در زنlدگی خllود تllوازان
بین تولید و مصرف ،بالنس بین کار و زندگی خویش به مانند فرد و شllهروند
را بیابیم .تنها یک الترناتیو وجود دارد ،و آن بایسllتی در سllطح اروپllا سllاخته
شود.

جامعه نیک
ارزشهای ما چllون ازادی ،برابllری ،همبسllتگی و نگهlداری محیllط زیسllت
وعده جهانی بهتر ،فارغ از فقر ،استثمار و تllرس را میدهllد .مllا چشllم انllداز
خوبی بای جامعهای خوب و اقتصادی منصفانه تر که آینllدهای مطمئن ،سllبز
و عادلنه خواهد ساخت .با این حال برای رسllیدن بllه آن بایسllتی سllرمایه
داری در مقابل دموکراسی پاسllخگو باشllد؛ و دموکراسllی بllرای انجllام ایllن
وظیفه باید نllو و عمیقتllر گllردد .یllک جllامعه نیllک نمیتوانllد از بllال بllه پllایین
ساخته شود ،آن فقط میتواند توسط جنبشی مردمllی کllه در خllدمت مllردم
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است ایجاد گردد .بنای جllامعه خllوب بزرگllترین چllالش ماسllت و ان زنllدگی
نسلهای آینده را شکل خواهد داد.

ارزشهای ما
مدل جدید سوسیال دموکراسی مبتنی بر ارزشهای ماست .مllا بllر اسllاس
آنها جامعه نیllک را خllواهیم سllاخت .در ایllن عصllر جدیlد جهlانی ،مlا بایlد
همچllون افllرادی آزاد و برابllر در جllامعهای بllا کllثرت فرهنگllی و بllه مثllابه
شlهروندی اروپlایی بlا هlم زنlدگی کنیllم .مlا بایسlتی نهادهlای سیاسlی
بسازیم که احساس تعلق در جامعهای عادلنه ایجاد کند ،و ما باید بlه بقیlه
بشریت از طریق ایجاد اشکال دموکراتیک برای حکومت جهانی دست یابیم.
ایllدهآل جهllانی بهllتر و عlادلنه تllر و بllازتر در میllان میلیونهllا نفllر کlه بlدنبال
راههای جدید زندگی با یکدیگر هستند طنین انداز میشود .این امیدی است
که در جنبشهای اجتماعی محلی و جهانی ،مبارزات تک موضوعی بیشمار،
مبllارزات اتنخابllاتی محلllی ،گروههllای فشllار ]از پllایین[ و انllواع تعهllدات
غیررسمی و فردی در سیاست ،کمکهای خیریllه و مسllائل اجتمllاعی بیllان
میشود .وظیفه چپ دموکراتیک عبارت ازتوسعه ایده خیllر عمllومی از طریllق
اسlllتدلل صlllحیح ،عمlllل سیاسlllی جمعlllی و مبlllارزات مردمlllی اسlllت.
جامعه نیک به معنllی همبسllتگی و عllدالت اجتمllاعی اسllت .همبسllتگی
اعتماد بنفس میافریند که بنوبه خود پایه و اساس آزادی فردی است .آزادی
از امنیllllت ،احسllllاس تعلllllق و تجربllllه تقllllدیر و احllllترام زاده میشllllود.
اینهllا شllرایط اساسllی جllامعه نیllک اسllت .مllا در جسllتجوی زنllدگی
خودساخته و خود شکوفایی هستیم .این میل به خودشllکوفایی بllه معنllی
آن است که هllر کllس حllق دارد از راه منحصllربفرد خllود بllرای انسllان بllودن
برسد .اما این ربطی به منافع شخصی سرمایه داری بllازار نllدارد ،چllرا آنکllه
این حق دیگران را انکار میکند ،معنی انرا نفهمیده اسllت .همبسllتگی ابllراز
وابسllتگی متقابllل ماسllت .در یllک دنیllای جهllانی شllده همبسllتگی هیllچ
مرزی ندارد.
مفهوم استقلل در آیندهای که انسانها بیشllترین امکlان کنllترل بllر زنllدگی
خود را دارند ،نکتهای مرکزی است .استقلل فقط بllه معنllی آزادی نیسllت؛
بلکه آن ،الزامات و محدودیتهای زندگی بllا دیگllران را نیllز بهمllراه دارد .ایllن
مسllتلزم انسllت کllه هllر شllهروند منllllابع-پول ،وقllت ،رابطllه و رسllمیت
سیاسی-برای ساختن زندگی خوب داشته باشlد .ایllن بlه معنlی حlق کlار
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مناسب ،تحصیل و امنیllت اجتمllاعی اسllت .بllازار نمیتوانllد آزادی را عllادلنه
تقسیم کند و از این رو باید مشارکت سیاسی گستردهتری برای تصllمیم در
مllورد تقسllیم منllابع ایجllاد شllود .اسllتقلل فllردی نllتیجه یllک مشllارکت
سیاسی است .دمکراسllی و نllوگرایی آن در مرکllز تllوجه سیاسllت جllامعه
نیک قرار دارد.
اصل راهنمای جامعه نیک عدالت است ،که هسllته اخلقllی برابllری اسllت.
در جامعه نیک به همه احترام ،امنیت ،شانس های زندگی برابر ،صرف نظllر
از سllابقه شخصllی داده میشllود .تبعیllض بllه دلیllل وابسllتگی طبقllاتی،
نژادپرستی ،همجنسگرا ستیزی و تعصب علیه زنان ممنوع است و بllا آنهllا
در فرهنlllllگ ،سیسlllllتم آموزشlllllی و محlllllل کlllllار مبlllllارزه میشlllllود.
نگهداری محیط زیست چهارچوب تمام این ارزشهاست .جامعه نیک بخشی
از ایllن سllیاره اسllت و بllا محیllط زیسllت سllازگار میباشllد .آن روشllهای
شکوفایی را با توجه به محدودیتهای التزامی ،گسترش میدهد.

اقتصاد عادلنه و پایدار
در نقطه مرکز جامعه نیک ،فرد به مثابه عامllل سllازنده میباشllد .مllا فقllط از
طریllق سllازماندهی مجllدد سیسllتم تولیllد میتllوانیم جllامعهای آزاد و برابllر
بیافرینیم .اجماع نئولیبرالی به ما آن آزادی فردی که عهد نموده بود ،را نداد.
بلکه آن سرمایه داری را ایجاد نمود که برنده آن ،همه فرهنگ سرمایه داری
که هم به جامعه و هم به فرد آسllیب میرسllاند ،را برمیگزینllد .آن اجمllاع در
ایجاد بازارهای آزاد و خود تنظیمی شکست خورد .ما نیازمند نوع جدیllدی از
اقتصاد که ریشه در ارزشها و نهادهllای جllامعه نیllک دارد ،هسllتیم .جllامعه
خlوب بlا انlواع مختلlف سlاختارهای اقتصlادی و فرمهlای مlالکیت مشlخص
میشود .و آن مشارکت کارگر در تصllمیم هllای شllرکتش را تضllمین خواهllد
کرد .ما از طریق چنین کثرت گرایی اقتصادی میتllوانیم از بازگشllت بllه رشllد
اقتصادی نامتوازن که باعث بحران گردیده است ،جلوگیری کنیم.
ما نیاز به توسعه پایدار محیط زیستی که احتیاجات انسانی را به شllیوه ای
عادلنه برطرف میسازد و کیفیت زندگی افllراد را بهبllود مlی بخشllد ،داریllم.
تغییرات آب و هوایی ،محدودیت نفllت و احتیllاج بllه امنیllت انllرژی و غllذایی،
نیازمند نوسازی اقتصادی در مقیاس بزرگ میباشد .هماکنون ،باید شروع به
بحث و سپس اجرای مدل رفاه جدیدی که قابل اجرا در سراسر جهان بllوده،
بدون اینکه منجر به فاجعه محیط زیسllتی گllردد ،نمllاییم .رشllد کیفllی ،کllار
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معنی دار و پیشرفتهای فن اوری ،میتوانllد بllه رفllاه بیشllتر و کیفیllت بهllتر
زندگی منجر شود ،اما بازار خود نمیتواند به این اهداف دست یابllد .در آینllده
نیازمند دولتی فعال که متعهد به برنامهریزی اقتصادی و توسllعه بllرای بنllای
اقتصادی پایدار است ،هستیم.
اصllلحات در اقتصllاد میتوانllد از بازگشllت خllدمات عمllومی -زیllر سllاختهای
اجتماعی ،حمل و نقllل ،پسllت ،بانکهllا و شllرکتهای آب و برق-بlllه مllالکیت
عمllومی و یllا قllرار دادن انهllا تحllت کنllترل عمllومی ،در شllرایطی کllه ایllن
مسئولنه ،عادلنه و پایدارترین روش تضمین این خدمات است ،شروع گردد.
بایستی قوانین جدیدی بlرای بlازار تثlبیت شlود و مشlوقهای قویlتری بlرای
ثبات بیشتر اقتصادی طراحی گردد .دولت بازار و ارگان هllای آن بایllد بllه یllک
دولت مدنی و دموکراتیک تبدیل گشllته کllه بیشllتر پاسllخگوی شllهروندان و
شرکتهای کوچک باشد .ما بایستی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی
و اجتماعی ،یک مرکز قوی را با قدرت مؤثر در سطح محلllی ،متعllادل کنیllم.
نقش مlدافعانه سlازمانهای جlامعه مlدنی و اتحlادیه ای بایlد تقlویت گlردد.
اولویت سیاست بر بازار باید ترمیم گردد .در بخllش بانکllداری ،نیllاز بllه انllواع
مدلهای کسب و کار ،که بیشتر متمرکز بر مصرف کننده باشد ،شامل بانllک
های تجاری ،تعlاونی ،منطقllه ای ،محلlی و قllرض الحسllنه کlه در سllطوح
مختلllف فعllالیت میکننllد ،داریllم .مllا بایllد مطمئن شllویم کllه بخllش بllانکی
بازسازی شده و آن شکلهای اداره شفاف و پاسخگو را گسترش دهllد .یllک
چارچوب نظارتی و تنظیم کننده جدید ،نقش بخش بانکی و سیستم پاداش
دهllی بllرای مllدیران را تعریllف خواهllد کllرد .فقllط از طریllق اقتllدار دولllتی
دموکراتیک ،اتحاد جهانی و درآمد مالیاتی میتوان بازسازی مورد نیاز را اپجام
داد.
بحران اقتصادی نیازمند متحدین جدید جهانی است؛ به جای ادامه مسابقه
تا پایینترین سطح ،باید کشورها شروع بllه همکllاری نماینllد .مllا محتllاج بllه
تنظیم جهانی و اروپایی بازار مالی هستیم .شرکتهای فراملی باید از طریق
ایجاد دمکراسlی جهlانی در امllور کlاری ،کlه در آن نماینlدگان کlارگران حlق
اطلعات ،مشاوره و مشارکت را دارند ،تحت نظارت دموکراتیک قرار بگیرنllد.
اژانسهای رتبه بنllدی خصوصllی کllه تllأثیر زیllادی بllر اقتصllاد دارنllد ،نیازمنllد
اصلح و نظارت توسط وازرتخانه های دولتی هستند .لیبرالیزه کردن سرمایه
و جهانی شدن منجlر بlه بlاز توزیlع ثlروت از اقتصlادهای فقیllر بlه ثروتمنlد و
افزایش ریسک سیستماتیک برای یک فروپاشllی اقتصllادی جهllانی گردیllده
است .کنترل سllرمایه ،نllابودی پناهگاههlای مالیlاتی و مالیlات بlر معllاملت
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مالی جهlانی لزمllه توسllعه اقتصlادی و حفllاظت از اقتصllادهای آسlیبپذیر
است.
سیاست جدید صنعتی لزمه جهت دادن به احتیاجات و اولllویت هllای آینllده
اقتصادی ملی و اروپایی است .سهم صنعت تولیدی در تولید ناخllالص ملllی
در حال نزول است .سهم کارگر صنعتی کاهش یافته و دستمزد کllارگران بllا
رکllود مllواجه شllده اسllت .تقاضllای داخلllی کllاهش یllافته و در برخllی از
کشورها این کمبود ،با وامهای ارزان جبران میشود .اکنون راه میانبر توسllعه
اقتصادی بسته شده است .باید هسته ساختار صنعتی حفظ و مllدرن گllردد
چllرا کllه آنهllا امنیllت شllغلی ایجllاد نمllوده و پllایهای بllرای بخllش خllدمات
میسازد.
ما وابسllته بlه عlدم تعlادل اقتصlادی جهlانی بیlن مlازاد تجlاری بlزرگ چنlد
اقتصاد و کسری دیگران هستیم .این قابل دوام نبوده و ما باید در مورد آنکllه
چگlونه در منطقllه اروپlا و جهlان بتllوانیم روابllط تجlاری متعlادل تlری بیllابیم،
تجدید نظر کنیم.
سیاسllت اقتصllادی بایllد تنllوع مllدلهای کسllب و کllار و فرمهllای مllالکیت را
تضمین کنlد .مlا نمیخllواهیم سlرمایه داری انحصlاری را بlا انحصllار دولllتی
جایگزین کنیم .اما ما میخllواهیم کllه بllازار بlرای خیllر عمllومی و رسllیدن بlه
بلترین سطح تنوع اقتصllادی تنظیllم شllود .بایllد نیروهllای حllاکم در سllطوح
مختلف از جمله محلی ،تشویق به تأمین سllرمایه از بllازار سllرمایه ،کسllب
درامد و تأمین سرمایه از طریق اوراق قرضه برای پllروژه هllای زیربنllایی خllود
شوند.
باید بازارهای جدید سبز و صنعت برای فن اوری های تجدید پذیر ،هllم بllرای
اقتصادی با میزان کربن متعادل و امنیت انرژی ،توسعه یابد .در کوتاه تا میان
مدت ،بهترین راه مبllارزه بllا تغییllرات محیllط زیسllتی تاسllیس بllازار گازهllای
گلخانه ای بر اساس سیستم حقوق آلودگی است .همزمان باید بهllره وری
موثرتر از انرژی ،مسأله مرکزی برای مقابله با بحران اقتصادی باشد ،چرا که
ایllن سllریعترین و راحllت تریllن راه ایجllاد کllار و کنllترل آلllودگی میباشllد.
استراتژی سبز باید در تمام کشورهای اروپایی توسعه و هماهنllگ گllردد .از
طریق پیشllرفت و قیمllت هlای پllایینتر بlرای فناوریهlای تجدیدپlذیر  ،امکllان
جایگزینی نیروگاههای با تولیlد زیlاد گازهlای گلخlانه ای و هسlته ای وجllود
دارد .برای اطمینان از هزینههای گرمایشی معقول باید بازار انllرژی و قیمllت
انرژی کنترل گردد و شرکتهای انرژی پاسخگو باشند.
اقتصllاد اطلعllاتی نقllش مهمllی داشllته و مllا بایllد در نllوآوری و توسllعه
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محصولت با ارزش افزوده بال سرمایهگذاری نمائیم .اما فعالیتهllای اقتصllادی
مرتبط با فرهنگ و دانش بایllد فراتllر از حllوزه هllای ممتllاز کنllونی رفتllه و بllه
خواستههای آنها نباید بlه هزینllه بقیllه اقتصllاد اولllویت داده شllود .بllازار در
ارائه تحقیllق و توسllعه بllا کیفیllت بllال نllاموفق بllوده اسllت .تغییllر و بهبllود
سازمانها و محصولت ،نیاز به حمایت اولیه گسترده دولتی و یllک بllازار قllوی
با سرمایه مخاطره آمیز دارد .موفقیت به فرهنگ ارگانی ریسک پذیر،مملو از
اعتمllاد بنفllس ،جسllور و انعطllاف پllذیر احتیllاج دارد .در حllال حاضllر چنیllن
شllرایطی در آمllوزش عllالی وجllود نllدارد .در عllوض ،دانشllگاهها توسllط
دستورات تجاری و ارزیابی از عملکردشان اداره میشوند ،و فرهنگ بازی که
در آن نllوآوری صllورت میگیllرد و مملllو از ایllدهها و ارتباطllات هسllتند ،کنllار
گذاشllته میشllوند .سیسllتم آمllوزش عllالی بایllد جllدا از بllازار ،و فllارغ از
خواستههای تجاری گشته و همچون مؤسسه ای برای خیر عمومی تلقllی
گردد.
باید پتانسllیل کامllل بخllش  ،بllویژه در حllوزه آمllوزش و پllرورش ،مراقبتهllای
پزشکی و مزایای اجتماعی گسترش یابد.
ما نیاز به یllک سیسllتم جدیllد کشllاورزی ،هllم در سllطح محلllی و جهllانی
داریم .سرمایهگذاری بایسlتی در سیسllتم مllواد غlذایی ارگانیlک پایlدار در
آنجایی که مواد غذایی تولید میشود ،آماده شده و در محل مصرف میشود
صورت گیرد و ثروت ایجاد شده در جوامع محلی باقی بماند.

کار خوب و تأمین اجتماعی
ما باید برای جامعه اروپایی تلش کنیم که در آن مردم بر انگیزه سllود دهllی
و سود جامعه در برابر بازار ،اولویت دارد .این به معنی اقتصادی است که بllه
اشتغال کامل اولویت میدهllد ،دسllتمزد عllادلنه داشllته و قllوانین کlاری کlه
شllرایط کllاری مناسllب را تضllمین میکنllد و از کllارگران در مقابllل تبعیllض و
استثمار دفاع می کند .ایllن بlه معنllی بیمllه هllای اجتمlاعی اسllت کlه بlه
هنگllام بیمllاری ،بیکllاری ،فقllر و نllاتوانی کمllک میکنllد و همچنیllن در سllن
بازنشسllتگی حقllوق بازنشسlتگی کامlل میدهllد .دموکراسllی در زنlدگی
کاری موضوعی مرکزی برای پروژه اروپا میباشد.
جامعه اروپایی باید فراتllر از اشllتغال رفتllه و بllرای مسllکن مناسllب ،شllبکه
حمل و نقل ،انرژی با کیفیت ،بهداشllت و درمllان خllوب ،سیسllتم آموزشllی
برابر ،توسعه حرفهای که شllرایط مناسllب را بllرای یllک زنllدگی خllوب و کllار
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شایسته ایجاد میکند ،تلش نماید .چنیllن برنllامهای مlانعی بllرای پیشllرفت
اقتصllادی نبllوده ،بلکllه مزیllتی رقllابتی در اقتصllاد جهllانی شllده میباشllد.
ما نیاز به ترکیبی از کمک اقتصادی و زیllر سllاختهای اجتمllاعی بllرای نجllات
مردم از فقر و محرکهای تقاضای کال داریم .سیستم مالیاتی بایllد بllه توزیllع
درآمد و ثروت کمک کند .افراد کم درآمد نباید مالیات بپردازند .افراد پllر درآمllد
بایستی شروع به پرداخت سهم عادلنه خود نمایند و قوانین جدیllدی بllرای
جلوگیری از فرار مالیاتی وضع شود .اقدامات پیشگیرانه سیاست رفllاه مهllم
هستند و باید تقویت شوند ،اما هرگز نبایسllتی از انهllا بllرای مخفllی کllردن
کاهش در مزایا اسllتفاده شllود .تأکیlد زیlاد بllر مسllئولیت شخصllی میتوانllد
باعث اضطراب و ناامنی اجتماعی در بین اقشار پllایینی جامعه،بخصlllوص در
دوران رکود اقتصادی شllود .بایllد بllه مllردم بllرای یllک زنllدگی شllرافتمندانه،
عاری از فقر و محرومیت اجتماعی کمک شllود .مزایllای اجتمllاعی یllک حllق
مدنی میباشد و به افراد برای اداره تغییرات و شرایط سخت در طول زنllدگی
کمک میکند.
افllراد بازنشسllته بllر کllل نظllام اقتصllادی تllأثیر داشllته و نقllش کلیllدی در
استراتژی های سرمایهگذاری جامعه و بازتوزیع ثروت بllازی میکننllد .افزایllش
چشمگیر در میزان امید به زنllدگی و شکسllت بllازار مllالی در تضllمین سllود
مناسب و معقول برای بیمه های اجتماعی باعث اولویت مسأله بیمه هllای
اجتماعی میشود .در دهه گذشته ،ما مدلهای مبتنی بر سllهم را دیllده ایllم
که جایگزین مدلهای مبتنی بر سود گشته و باعث توزیع مجدد ثروت به نفllع
ثروتمنllدان شllده اسllت .از ایllن رو ریسllک دولllت و صllنعت بllه فllرد منتقllل
میشllود .ایllن رونllد بایسllتی متوقllف شllود .در عllوض میبایسllتی سیسllتم
بازنشستگی عمومی مبتنی بllر اعتبllار مllالی عمllوم بllرای کllارگران هllر دو
بخش خصوصی و دولتی ترویج شود.
انعطاف پذیری سیاست بازار کار را به چالش میکشد .افزایllش قراردادهllای
کوتاه مlدت ،کارهlای مllاموریتی ،پیمانکlاران و اسlتفاده از شlرکتهای »خllود
اشتغالی« )شرکتهای تک نفره( ،اغلب منجر به بدتر شllدن حقllوق کllارگران
شده است .چنین رشد استخدامی هم برای کارهای بدون مهارت ،جllائیکه
حقوقها پایین و شرایط کار نامناسب است ،و هم کارهای محتاج مهارت که
حقوقها بال ولی گllاهی شllرایط کllار بllد اسllت بوجllود آمllده اسllت .افزایllش
استفاده از استخدامی های موقت و کارهllای مllاموریتی ،ایllن شllرایط را بllه
بخشهای دیگر اقتصاد پخش کllرده اسllت .مقllررات میتوانllد بllه کارهllای کllم
درآمد و استخدامیهای نامطمئن پایlان دهlد .اتحlادیه هlای قlوی بهlترین راه
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مبارزه با استثمار است .کار و کیفیت زندگی میتواند از طریق مرسllوم کlردن
حقوق قابل زندگی ،بهتر شود .همزمان باید شllرایط اسllتخدامی بllا شllرایط
مراقبتی سllازگار باشllد .بایسllتی اموزشllهای حllرفهای افزایllش و همچنیllن
دموکراتیک و رادیکال شود طوری که آن فقط به یک »کار خوب« منجر نشود،
بلکه یک زندگی خوب را نیز به همراه داشته باشد.

یک سیاست جدید دموکراتیک
نهادهllایی کllه در گذشllته بllه مllردم دسترسllی بllه ایllدهها و فعالیتهllای
سیاسllی را میدادنllد ،همچllون اتحllادیه هllای کllارگری ،کلیسllاها و احllزاب
سیاسی ،بیشتر و بیشتر اعضای خود را از دست میدهند .بسیاری از مردم
ناامید از دموکراسی انتخابllاتی هسllتند .آنهllا اعتمllاد بنفllس خllود را بllرای
سیاستمداران و احزاب سیاسی از دست داده اند .مllا در جllامعهای زنllدگی
میکنیم که بسیاری به آینده بدبین هستند .این بدان خاطر است که در طی
سی سال گذشته دموکراسی هlای مlا فقllط یlک چشllم انlداز را ارائه داده
است :جامعهای که توسط بازار و انگیزه سllوددهی هllدایت میشllود .بحllران
اقتصادی یllک بحllران دموکراسllی اسllت ،امllا همزمllان امکllان تجدیllد حیllات
سیاست را امکانپذیر میکند.
با وجllود ناامیllدی سیاسllی از احllزاب و امllر سیاسllی ،فعالیتهllای محلllی و
فرهنگی در جوامع ما بسیار گسترده است .سیاست بیشتر جهllت فllردی و
اخلقی گرفته و همزمان بllر پllایه انllواع اعتقllادات و شllیوههای زنllدگی قllرار
دارد .برخی ،روشهای قدیمی دسllتهجمعی و سیاسllتهای تllک فرهنگllی را
رد میکننllد .ایllن تغییllرات منجllر بllه گسllترش جسllتجو بllرای انllواع جدیllد
ساختارهای سیاسی دموکراتیک و فرهنگهایی کllه مجllددا بتوانllد نهادهllای
قدرت سیاسی را با جنبشهای اجتماعی و رأی دهندگان متصل کنllد ،شllده
است .توانمندی اجتماعی و مبارزه حول عllدالت اجتمllاعی و توسllعه پایllدار
بطور فزاینده ای اهمیت می یابد .قدرت بایllد از پllایین آمllده و بllه بllال واگllذار
شود .ما نمی توانیم عوامل جمعی دگرگونی جامعه را بیافرینیم؛ مردم فقllط
خllود توانllایی صllاحب اختیllار نمllودن خllویش را دارنllد .امllا از طریllق تقllویت
دموکراسی ،ما میتوانیم شرایط ظهور انان و ظرفیت خود برای ایجاد اتحاد بllا
آنها را فراهم کنیم .اگر آنها قlدرت واقعlی را کسlب و بlر اتخlاذ تصlمیمات
سیاسی نفوذ واقعی یابند ،میتوانند اخلق دموکراسی را توسعه دهند.
ما باید رویکرد خود به آزادی اطلعات و بررسیهای دقیllق رسllانه ای را تغییllر
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دهیم .وقتیکه قllدرت سیاسllی بررسllی میشllود و افکllار عمllومی بسllیج
میشود ،شlبکهها و دادههlای اینترنllتی بسlیار اهمیllت پیlدا میکنllد .احllزاب
سیاسی هنوز هم یک بخش ضروری از دموکراسی ما هستند .آنها تllداوم
سازمانی داشته در حllالی کllه شllبکهها اغلllب موقllتی هسllتند .میتllوان از
همکاری ایllن دو سlود بسlیاری کسllب کlرد .بlرای اینکllه بlه چنیllن هlدفی
دست یافت ،بایllد احllزاب اجllازه بllاز کllردن فرهنllگ و سازمانهایشllان را داده
روشهای کارشان را دموکراتیزه نمایند .باید مllا ،بزبllان ویلllی برانllت» ،جllرات
دموکراسی بیشتر« را داشته باشیم .ما میبایسllتی فرهنگهlای دموکراتیllک
خود را با رفرم سیستم انتخابllاتی در نکllاتی کllه ضllروری اسllت و از طریllق
افزایش فرصت برای مشارکت فعال و مشورتی فرایند تصمیم گیری حتی در
احزاب خودمان تقویت کنیم] .در اینجا منظllور ایllن اسllت کllه قبllل از تصllمیم
گیllری سیاسllتمداران و مllذاکره بllا متخصصllین امllور ،اجllازه مشllورت بllا
شllهروندان داده شllود [.ایllن پیllش شllرط احllزاب سوسllیال دمکراسllی و
کارگری قدرتمند در اروپاست .دوران ارتباط از بال بپایان رسیده است .همیllن
موضوع در مورد دولتهای تکنوکرات کllه بllا مllردم صllحبت از ضllرورتها کllرده تllا
اینکه انها را با اسllتدلل متقاعlد کننllد ،صllادق اسllت .مlردم دیگlر به خیمlه
شب بازیهای تبلیغاتی باور ندارند .وظیفllه اصllلی در سllالهای آینllده ایجllاد و
استحکام اعتمllاد سیاسllی در زنllدگی عمllومی خواهllد بllود .اعتمllاد پllایه و
اساس تمام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میباشد .این به بهترین وجهی
وقlتی بوجllود میایlد کlه انسlانها بlرای توافllق بlر سlر اهlداف و تصlمیمات
مشترک با هم همllراه میشllوند و نllه از طریllق محllرومیت انllان .آن زمllانی
کسب میشllود کllه همllه در یllک بحllث آزاد شllرکت میکننllد و نllه از طریllق
اجتناب از بحث.
در یک روند نوسازی دموکراسی ،دولتهای ملی میتوانند و باید بllه تنهllایی و
به صllورت مشllترک ،کارهllای فراوانllی انجllام دهنllد .امllا بllرای اینکllه بحllران
اقتصادی به نقطه عطفی برای آینllدهای جدیllد و نllه بازگشllت بllه سیاسllت
شکستخورده دیروز باشد ،می باید از جامعه سیاسllی اروپllایی اسllتفاده
شود .ایده ال اروپllایی قllاره ای ،کllه در آن همllه مllردم در امنیllت و ازادی در
جامعهای پایدار و عادلنه زندگی میکنند ،در دسترس اسllت .امlا بlرای آنکllه
چنین ایدهآلی تحقق یابد ،نیاز به خلقیت فراوان و بلند همتی زیادی است.
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سیاستی برای اروپای بهتر
یک سیاست برای یک اروپای اجتماعی
اروپا نیاز به یک استراتژی »فراتر از قرداد لیسبون« مبتی بر ایده »بهllره وری
اجتمllاعی« دارد .بهllره وری اجتمllاعی مربllوط بllه رشllد اجتمllاعی اسllت:
افزودن کیفیت و ارزش اجتماعی کار ،محاسبه نمودن هزینههllای اجتمllاعی
و محیllط زیسllتی و توسllعه یllک الگllوی مصllرفی پایllدار .رفllاه شllهروندان و
کیفیت عمومی زندگی باید از طریق ارزشهای دیگری بجز ارقام و پول بهبllود
یابد .ثروت باید به شیوه ای عادلنه تر تقسیم شود .ما نیاز بllه ارائه مقllررات
استاندارد مؤثری که خدمات رفاهی عمومی مقرون به صرفه و خوب ،حقوق
عادلنه ،شرایط کاری مناسب ،تحصیل همگانی ،دید انسانی به مهllاجرت و
همبستگی جهانی را تضمین میکند ،هستیم.

اقتصاد مالی
استراتژی ما برای جامعه اروپا باید با پرداختن به بحران اقتصادی آغllاز شllود.
از طریق کار مشترک ،ما پایه اروپایی که توسط همکاری بیشllتر ،بیطرفllی و
عدالت اجتماعی مشخص میشود را خواهیم گذاشت] .امllروز[ کشllورهای
عضو ،اغلب برنامه های خود را با هزینه کشورهای دیگر اروپllا پیllش میبرنllد.
مهم آن است که به فوریت انگیزههای مالی در سطح اوپllا هماهنllگ شllود.
توسعه هماهنگی مالی ،تأثیر بسیار زیllادتری نسllبت بllه یllک کشllور ایجllاد
میکند .تعادل بیllن افزایllش بllدهی و مشllوقهای قllوی در صllورت همllاهنگی
بسیار مطلوبتر میشود و وقتی که تمام اتحادیه اروپا و نه فقط یllک کشllور را
در بر گیllرد ،مllوثرتر عمllل مllی باشllد .مllا نیllاز بllه انجllام رفرمهllای مشllترک
اروپایی برای هدایت اقتصادی و مالی داریم .تنظیllم بllازار مllالی اروپllا کllافی
نیست .یllک ارگllان بازرسllی اروپllایی میتوانllد الزامllات اجبllاری بllرای کفllایت
سرمایه لزمه را بگذارد ،منجر به افزایش شllفافیت در سllرمایهگذاری هllایی
که توسط سهامداران بازار مالی صورت میگیرد ،شود و باعث تسllهیل تبllادل
اطلعات بین ارگانهای کنترل ملی گردد .بازارهای مالی اروپا باید بllه ثبllات و
توسllعه اقتصllاد اروپllایی تولیllد گllرا کمllک کننllد .تاکیllد بllر کسllب ارزش
سهامداران باعث جلوگیری از سرمایهگذاری دردارایی های ثllابت شllده و در
نتیجه رشد و اشتغال را در پی خواهد داشت.
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برای دستیابی به این اهداف ،ما نیاز به اصلح بانک مرکزی اروپا و سیاست
اقتصادی و پولی اتحادیه را داریم .این منجر بllه بهبllود چشllم انllداز پیوسllتن
انگلستان به یورو میشود .اختیار بانک مرکزی اروپا باید از طریllق قllانونی کllه
توسط شورای وزیران و مجلس نمایندگان وضع گردد ،افزایش یابllد .علوه بllر
ثبات قیمت ،باید اختیار اجازه برای دیگر اهllداف اجتمllاعی ،در صllورت لllزوم،
داده شود .این اهداف شامل اقدامهایی بlرای جلllوگیری و کlاهش بیکllاری،
حفظ ثبllات سیسllتم مllالی ،حمllایت از دیگllر بخشllهای سیاسllت اقتصllادی
اتحادیه اروپا و ترویج همکاری پولی با قدرتهای خارجی میباشد.
بودجه مرکزی اتحادیه اروپا باید بطور قابل توجهی افزایش یابد و آن بایسlتی
بتواند نسبت به حال حاضر ،منابع بسیار بیشتری را باز توزیع نمایllد .فراتllر از
چنین رفرمی باید به کمیسیون اجllازه داده شllود کllه بllا پشllتیبانی شllورای
وزیران و مجلس اروپا بودجه اتحادیه را متعادل نماید.
توافق در مورد هماهنگی سیاست بودجه ای کشورهای عضو باید جllایگزین
بسllته ثبllات و توسllعه شllود .تllا حllدودی ،ایllن همllاهنگی و تمرکllز مخllالف
یکدیگر هستند؛ هر چه هماهنگی گستردهتر و قبل اعتمادتر باشد ،نیllاز بllه
بودجه مرکزی کمتر میگردد-اما آنهlا بlا هlم میتواننlد درجهای از کنlترل کlل
مالیات و سیاست هزینه ای در اتحادیه اروپا را امکانپذیر سازند.

کار و تأمین اجتماعی
وجود راههای مختلف ملی ،یک منبع قدرت در اتحادیه اروپاست .رسیدن بllه
یک جامعه اروپایی به معنllی تحمیllل یllک سیسllتم یکپllارچه بllه همllه ملllل
نیست بلکه کشورهای عضو باید در مورد مجموعهای از اهداف برای رفاه به
توافق برسند .یک حداقل دستمزد اروپایی ،متناسب با درآمد متوسط ملllی،
میتواند افزایش اختلف درآمد در اروپا را محدود نموده و از سllقوط اجتمllاعی
جلوگیری کند .برای انجام این کار نیاز بllه یllک مرجllع ،مشllابه بllا کمیسllیون
درآمlد نlازل انگلیllس ،بlا قlدرت بسlیج افکlار عمlومی و همکlاری نزدیlک بlا
سازمانهای اتحادیه کارگری میباشد.
تعدادی از احکام دادگlاه اتحlادیه اروپlا -لوال ،ویکینllگ و روفرتفllالن-از طریllق
تغییر شرایط مجوز سال  ۱۹۹۶برای جابجایی کارگران ،بازار کار را آزاد نمllوده
است .این مجوز در حال حاضر نیاز بllه اصllلح بllرای حllق مllذاکرات جمعllی و
حق اعتصاب دارد و کارگران مهاجر باید از شرایط یکسان کار در سراسر اروپا
برخوردار شوند.
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اروپا نیاز به یllک سیاسllت عllادلنه مالیllاتی دارد .رقllابت مالیllاتی در اروپllای
امروز به معنی آن است کllه بllار مالیllاتی از شllرکتها بllه درامllدهای فllردی و
مصرف منتقل شlده اسllت .چنیllن مالیlات عقبگرایlانه ای ناعlادلنه اسllت و
برای آنکه پایه مالی بیمه های اجتماعی تضمین شود بایlد مالیllات شlرکتها
در کشورهای عضو هماهنگ شود .در میان مllدت ،بایllد اتحllادیه اروپllا منllابع
مالی خود را بر اساس مالیات بر شرکتهای بزرگ اروپllایی و معllاملت مllالی
تأمین کند .پناهگاههای مالیاتی بایllد ممنllوع و مالیllات بllر سllود شllرکتها در
کشورهائی که مشمول مالیات میشوند ،اخذ شود.

امنیت انرژی و سازگاری با محیط زیست
اروپا باید تبدیل به سازگارترین اقتصاد با محیllط زیسllت شllود .اگllر آمریکllا در
پی تبدیل شدن به »سبزترین اقتصاد« جهان است ،اروپا باید ایllن چllالش را
بپذیرد ،چرا که کل انسانیت از آن سود خواهد برد .ما نیاز به یllک اسllتاندارد
مشترک سبز برای نیروگاههای انرژی داشته ،کlه از آن طریlق بlا اتخlاذ یlک
سری اهllداف متllوالی سllختتر بllرای تولیllد گازهllای گلخllانه ای ،جllدایی و
ذخیره سازی کربن را سرعت ببخشد .با داشتن هدف بهبود بهره وری برای
تولید برق ،مانند آنچه که برای اتومبیllل هlا در اتحlادیه اروپlا پیشlنهاد شlده
است ،برای دولتها امکان اجازه ساخت کارخانه های جدید زغال سنگی کllه
توانایی جذب کربن را نداشته باشند ،را دشوار میسازد.
اگر شبکه برق در سطح اتحlادیه اروپlا متعlادل شllود ،نیlاز بlه زغlال سlنگ
کاهش یافته و باعث افزایllش امنیllت انllرژی از طریlق کlاهش وابسllتگی بlه
نفت و گاز خارجی میگردد.این همچنین منجllر بllه کllاهش قابllل تllوجه تولیllد
گازهllای گلخllانه ای و در بلنllد مllدت کllاهش هزینههllای سllوخت میشllود.
قراردادهای دوجانبه حاضر که درحال مذاکره هستند باید شllامل همllه اروپllا
گردند.

عدالت اجتماعی جهانی
جامعه اروپا باید برای تجارت جهانی عlادلنه تلش کنllد .اتحlادیه اروپlا هنllوز
هم سیاست تجارت آزاد تهاجمی دارد .هم اکنون اتحادیه اروپا در حllال عقllد
مllوافقت نامههllای همکllاری اقتصllادی بllا کشllورهای افریقllایی ،کllارائیب و
اقیانوس ارام ،که بطور جدی توسعه در کشورهای مربوطه را تهدیllد میکنllد،
میباشد .آخرین استراتژی اتحادیه اروپا» ،اروپای جهانی« ،تلش برای اسllیر
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کردن بیش از دوازده کشور به موافقت نامههای تجاری فوقالعاده که به نفع
شرکتهای بزرگ میباشد ،دارد .ما نیاز به بررسی کامل تجارت اتحادیه اروپا و
یک استراتژی جدید کlه حقllوق فقllرا و مlردم حاشlیه را در مرکlز تlوجه قllرار
میدهد داریم .سیاستهای تجاری باید دموکراتیllک ترشllده وبllرای بازرسllی
شفافتر گشته و تبادل اطلعات در حد وسیعتری با مشارکت واقعی جllامعه
مدنی صورت گیرد.

دموکراسی اروپایی
برای تقویت تاثیر دموکراسی اروپا بر اقتصادباید ما از این فرصت ،برای تعییllن
هیاتهای نظllارت در شllرکتهای اروپایی]شlllرکتهای سllهامی اروپllایی کllه در
اروپا فعالیت میکننllد[ اسllتفاده کنیllم و بllه ذینفعllان مختلllف فرصllت تصllمیم
گیllری در تصllمیمات هیئت اجرایllی شllرکتها را بllدهیم .اتحllادیه اروپllا بایllد
فرهنگ مدنی درسطح اروپا بیافرینllد ،کllه بتوانllد شllهروندان را بllه رأی دادن
تشllویق کنllد و همچنیllن بllاعث حفllظ و کنllترل نهادهllای دموکراتیllک گllردد.
اتحادیه اروپا باید فعالنه اجllازه بحثهllای عمllومی قبllل از تصllمیمات بllزرگ را
بدهد .برای پاسخگویی بهتر به افکار عمومی باید پارلمان اروپا که مستقیما
توسllط مllردم انتخllاب میشllوند ،حllق ابتکllار قllانون گllذاری و انتخllاب رئیllس
کمیسیونها را داشته باشد.

دعوت به بحث
این متن طرح کلی از اصول جllامعه نیllک را مطllرح میکنllد .امllا پllروژه جllامعه
نیک ،باید توسط خود جامعه ،از طریق بحث و عمل توسعه یابد .بنا براین ،ما
جامعه مدنی ،جنبشهای اجتماعی ،اتحادیه های کllارگری و اعضllای احllزاب
خود و همه کشورهای اروپایی را به بحث و توسعه بیشتر ایllدههای مطllرح
شده در این متن دعوت میکنیم .دعوت ما خطاب به همه کسانی است کllه
یllک جllامعه اروپllایی عllادلنه تllر ،سllازگارتر و دموکراتیllک تllر را میخواهنllد.
این فقط آغاز راه است.

