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اگر كار بر مراد من بودى،

و قلم به مراد خود بر كاغذ نهادمى،

جز تعزيت نامه ننوشتمى.

(نامه ها عين القضات)

به ياد خشونت عريانى كه در خاورميانه لحظه به لحظه چون دجله و 

فرات جارى است.

جنبش زنان در طول قيام
در مراحل اوليه قيام، كميته هاى زنان تجربه هاى خود در رهبرى و سازمان دهى را به كميته هاى مردمى در حال ظهور در روستاها، اردوگاه هاى پناهندگان، و 

محله هاى شهرى در سرزمين هاى [اشغالى] منتقل كردند: در حقيقت در مرحله ى اوليه كار كميته هاى زنان و كميته هاى مردمى غير قابل تمايز بود.
  متن و حاشيه تحوالت معاصر خاورميانه عربى        

براى درك درست از وضعيت كنونى در خاورميانه عربى و به خصوص بحران عراق بايد به متن داستان و حوادثى كه در جريان فروپاشى امپراتوى عثمانى 
رقم خورد و منجر به تقسيم "يالتايى" اين ميراث سرزمينى با خط كش سياسى مرزبندى موسوم به "سايكس – پيكو" بين دو ميراث دار بعد از جنگ جهانى 

اول فرانسه – بريتانيا در سال 6191 گرديد، يك نگاه تاريخى كرد
عدم توازن در چپ عربى

سخن گفتن در مورد پروژه چپ سكوالر دموكراتيك در جهان عرب بيان يك بحران است بحرانى كه در دو مسير آشكار مى شود نخست آن كه پرسشى 
اساسى در اين مورد وجود دارد كه آيا اين پروژه جامع و منسجم است و يا آن كه صرفا مجموعه اى از بيانيه ها و گزاره هايى را شامل مى شود كه ممكن هر 

يك در تناقض با يكديگر نيز باشند
نقدى ماركسيستى بر پست مدرنيسم

در بحث هاى روشنفكرانه اى كه خارج از كافه دانشگاه مى توان يافت، هر استداللى در برابر پست مدرنيسم، فوراً با اين پاسخ از طرفداران پست مدرنيسم 
مواجه مى شود كه "خير، اين چيزى نيست كه پست مدرنيسم مى گويد."
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ــت كه  ــدى رك و بى پرده از جنبش چپ در جهان عرب. اين كارى اس نق
ــريه "راديكال فيالسفى" تحت  ــام بوستانى" در مقاله اخير خود در نش "هش
عنوان "عدم توازن در چپ عربى" انجام داده است. نويسنده اين مقاله معتقد 
ــان مى دهند كه هيچ يك از  ــت واقعيت خيزش هاى مردمى كنونى نش اس
احزاب سياسى چپگرا و ساير طيف هاى نزديك به آن نقش مهمى در شكل 
ــبب  ــدى خيزش هاى عربى اخير ايفا نكردند به همين س ــير بع دهى به مس
ــانه" به علل ضعف چپ عربى در سال  ــتانى" با نگاهى "آسيب شناس "بوس
هاى گذشته مى پردازد. او معتقد طيف وسيعى از جريانات فعال در جنبش 
ــه عربى و هم چنين گروه هاى  ــپ در جهان عرب با رژيم هاى خودكام چ
مرتجع و يا عوامل مرتبط با امپرياليسم همدستى كرده اند كه همين موضوع 
مشروعيت آن ها را به زير سوال برده است. او هم چنين وجود ساختارهاى 
ــه در احزاب چپ عربى و فقدان عرضه ظهور تفكر انتقادى در  اقتدارگرايان
آن ها را عامل اصلى ضعف تئوريك در ميان چپ هاى عرب دانسته است. 
بوستانى دورى فعاالن سياسى جوان در كشورهاى عربى از توجه به آموزش 
ــش از حد آنان با كار عملى در حوزه ميدانى را خطرى  ــك و تمركز بي توري
ــنده به دليل ضعف چپ  ــير حركت چپ عربى مى داند. نويس مهم در مس
ــت و در اين باره مى نويسد:"  ــم انداز بهار عربى اميدوار نيس عربى به چش
ــه يك بحران منتهى خواهند  ــزش هاى مردمى در جهان عرب بزودى ب خي
شد. آن ها فاقد توانايى به زير كشيدن سيستم هستند چرا كه سيستم تازه و 
ــا آلترناتيوى وجود ندارد." انتقاد اصلى اين تحليلگر عرب خوددارى چپ  ي
عربى از پرداختن به مقوالتى چون آزادى هاى مدنى و اجتماعى بوده است 
و به ذكر مصداق هاى عينى از خطاهاى استراتژيك چپ عربى در حمايت 

از خودكامگان مى پردازد.
ــخن گفتن در مورد پروژه چپ سكوالر دموكراتيك در جهان عرب بيان  س
ــكار مى شود نخست آن كه  ــير آش ــت بحرانى كه در دو مس يك بحران اس
ــى در اين مورد وجود دارد كه آيا اين پروژه جامع و منسجم  پرسشى اساس
ــامل مى  ــت و يا آن كه صرفا مجموعه اى از بيانيه ها و گزاره هايى را ش اس
ــند. شواهد زمانى اين  ــود كه ممكن هر يك در تناقض با يكديگر نيز باش ش
ناهماهنگى را بيش تر نشان مى دهند كه مى بينيم احزاب سياسى و افرادى 
كه مدعى ارتباط با اين پروژه هستند آن را به صورت گزينشى و شتاب زده 
ــاد با ارزش هايى كه آنان ادعا مى كنند به آن  ــه نمايش مى گذارند. در تض ب
باور دارند، اين گروه از چپگرايان عموما از درگير شدن در مبارزه خوددارى 

مى كنند. 
ــن پروژه در اعماق  ــدان نفوذ گزاره هاى مدنظر نظر اي ــه دوم آن كه فق نكت
ساختارهاى اجتماعى و طبقاتى احساس مى شود. هيچ گونه سوژه اجتماعى 
اى منطبق بر ارزش هاى اين پروژه وجود ندارد. اكثر كسانى كه ادعاى تعلق 
ــتند و بيش تر جذب  ــط هس خاطر به پروژه را دارند از اعضاى طبقه متوس
ــنگرى" شده اند كه از ديد آنان ناشى از يك  مقوله آزادى اجتماعى و "روش
ــيه رانده  ــناختى (بيگانگى طبقاتى) و به حاش ــران وجودى و معرفت ش بح
ــتم موجود در جامعه  ــت هاى اقتصادى و اجتماعى و س ــدن بر اثر واقعي ش
ــن خاطر، گفتمان چپ چيزى بيش از يك  ــت. به همي (آگاهى طبقاتى) نيس
ــيال – ليبرال نيست اين در حاليست كه طبقات ستم ديده جذب  فرم سوس
ــده اند و در حال تبديل شدن به اصلى  محافظه كارى اجتماعى و مذهبى ش

ترين مخاطبان آن مى باشند. 
ــامل طيف وسيعى از جريانات سياسى  ــكوالر دموكراتيك ش پروژه چپ س
ــى خود را به طور انحصارى محدود به  ــود. اين مقاله موضوع بررس مى ش
ــت  ــت ها، ناسيوناليس ــان "چپ" مى كند كه طيف متنوعى از كمونيس جري
ــود. خيزش هاى عربى پرده از بحران هاى  ــامل مى ش ها و مترقى ها را ش
ساختارى بزرگى برداشتند كه چپ عربى گرفتار آن است گرفتارى هايى كه 
ــير تحوالت تارخى، وابستگى به رژيم عربى و مداخالت نظامى  ترس از س
قدرت هاى بين المللى اى را در بر مى گيرد كه آنان مدعى مخالفت با چنين 
اقداماتى هستند. واقعيت خيزش هاى مردمى كنونى نشان مى دهند كه هيچ 
يك از احزاب سياسى چپگرا و يا ساير طيف ها نقش مهمى در ايجاد آن يا 

عدم توازن در چپ عربى

 هشام بوستانى

برگردان : نوژن اعتضادالسلطنه
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ــكل دهى به مسير بعدى آن ها ايفا نكردند. اين موضوع راهى را به نشان  ش
مى دهد كه از طريق آن مى توان بحران هاى پيش روى چپ عربى را مورد 

شناسايى قرار داد. 

ضعف تئوريك 

چپ عربى در بستر مبارزات ضد استعمارى ظهور كرد. گفتمان اين جريان 
در دوره اى شكل گرفت كه جنبش هاى آزاديبخش ملى در جهان سوم در 
آغازين سال هاى جنگ جهانى دوم به فعاليت مى پرداختند و اتحاد جماهير 
شوروى پيشين دومين قدرت بزرگ جهانى به شمار مى رفت و در توازن با 
قدرت اياالت متحده امريكا بود. با اين حال، اين گفتمان از آن زمان تاكنون 
ــت آن كه پروژه  ــت. نخس به داليل مختلف با تكامل اندكى همراه بوده اس
ــن موضوع پس از طرح  ــت. اي ــى ملى تا به امروز عقيم مانده اس آزاديبخش
ــش در درون مرزهاى  ــى به اهداف آن جنب ــن ايده بوجود آمد كه دسترس اي
ــده توسط استعمارگران غير ممكن است و علت اين موضوع نبود  تعيين ش
پتانسيل هاى آزاد، آشفتگى اجتماعى و وابستگى كشورهاى عربى بوده است. 
ــوده كه قادر به تعمق در  ــنفكرانى ب ــه دوم آن كه جهان عرب فاقد روش نكت
ــاختارهاى و فرماسيون اجتماعى و اقتصادى به منظور شناسايى آن بخش  س
ــند كه بيش ترين نفع را از تغييرات مترقى خواهند  هايى از جامعه بوده باش
برد در اين ميان فردى چون "سمير امين" و از استثنائات جامعه روشنفكرى 
ــت. نكته سوم آن كه وجود ساختارهاى اقتدارگرايانه و  جهان عرب بوده اس
استالينيستى درون اكثر احزاب چپ عربى مانعى در برابر رشد تفكر انتقادى 
و استدالل تئوريك در ميان آن ها بوده است. آموزش حزبى در اين احزاب 
ــى و دبيركل  ــود محدود به بازتاب نظرات دفتر سياس ــن حالت خ در بهتري
حزب بوده است و در مقابل به اعضاى اين احزاب اين گونه تلقين شده كه 
ــيرى ببينند كه رهبران مى خواهند. درست  تصميمات خود را در همان مس
مشابه ديدگاهى كه جريانات مذهبى دارند و تفاسير قدسى مآبانه رهبران شان 

را براى اعضا تفسير مى كنند. 
ــى نيازمند مبنايى روشنفكرانه است يا به عبارت ديگر در غير  گفتمان سياس
ــى بى فايده و همراه با بى نظمى خواهد بود. ما اين  اين صورت عمل سياس
ــاهده كنيم. در  ــى توانيم به وضوح در خيزش هاى عربى مش ــوع را م موض
ــتر روشنفكرى الزم كه جنبش هاى مردمى بتوانند حول آن جمع  فقدان بس
شوند و در فقدان توانايى سازماندهى و به حالت بالفعل درآوردن اين بستر، 
ــه يك بحران منتهى خواهند  ــزش هاى مردمى در جهان عرب بزودى ب خي
ــيدن سيستم هستند چرا كه سيستم تازه  ــد. آن ها فاقد توانايى به زير كش ش
ــل جديد  و يا آلترناتيوى وجود ندارد. "تئورى پردازى" اكنون ديد ذهن نس
فعاالن بعنوان موضوعى حقير و بى اهميت قلمداد مى شود. اكنون در زمانه 
ــازمان هاى سياسى به ماشين توليد نظريه هاى سياسى اى  ــتيم كه س اى هس
ــود را در مواجهه با تغييرات روى داده در  ــده اند كه بى كفايتى خ تبديل ش
جهان واقعى توجيه مى كنند. به همين خاطر بسيارى از فعاالن جوان صرفا 
ــرده اند و پرداختن به تئورى پردازى را  ــر "كار در حوزه ميدانى" تمركز ك ب
ــد. آنان فراموش كرده اند كه تئورى براى هر  ــت تلف كردن" مى پندارن "وق
جنبش سياسى اى منطق الزمى را فراهم مى كند تا از تخريب توسط مخالفان 

آن جريان مصون بماند. 

تفرقه و انشعاب 

ــعابات روى داده داخلى  ــه دليل بيش ترين انش ــازمان هاى چپ عربى ب س
ــيب ها را در سال هاى اخير متحمل شده اند. در سال 1964،  بيش ترين آس
ــت سوريه با انشعاب مواجه و به دو جريان تقسيم شد يكى  حزب كمونيس
در در لبنان و ديگرى در سوريه. حزب كمونيست لبنان نيز مسير مشابهى را 

طى كرد و به دو جريان تقسيم شد يكى در اردن و ديگرى شاخه فلسطين. 
جنبش ملى عربى (حركت القيومين العرب) دست كم به سه جبهه فلسطينى 
تقسيم شد. حزب ملى گراى بعث نيز به بر اثر نزاع درون حزبى با انشعاب 
ــاخه در سوريه و عراق تشكيل شدند. البته  ــد و در نتيجه آن دو ش مواجه ش
ــوريه در جنگ عراق عليه  ــد. حزب بعث س اختالفات به اين جا منتهى نش
ــران جانب ايرانيان را گرفت. هم چنين در جريان جنگ اول خليج فارس  اي
نيز حزب بعث سوريه ”برادر ملى عربى“ خود در عراق يعنى حزب بعث آن 
ــور را تنها گذاشت. هم چنين در جريان جنگ دوم خليج فارس حزب  كش
ــتى امريكايى“ به آنان عليه  ــوريه در حمله نظامى ”دشمن امپرياليس بعث س

عراق يارى رساند. 
ــى احزاب چپ عربى اغلب برپايه مسائل ”ارضى“ و يا مبتنى بر  اقدام سياس
ــتعمارى انجام شده است. احزاب  ــده دولت هاى پسا اس مرزهاى تعيين ش
ــتعمارگرى تشكيل شدند كه  ــى چپ عرب برپايه ايده مبارزه عليه اس سياس
ــد.  ــرحدات مرزى منتهى ش ــت به پذيرش دولت مبتنى بر تعيين س در نهاي
ــم چنين، احزاب چپ عربى همواره در تضاد با اصول بنيادين خود تحت  ه
ــى“ مى خوانند موضع گيرى كرده اند. براى  ــش آن چه ”ويژگى سياس پوش
مثال، اكثر احزاب كمونيست عربى موضوع شركت حزب كمونيست عراق 
ــغالگران امريكايى در عراق در سال  ــوراى دولتى تشكيل شده توسط اش ش
2003 ميالدى را مطرح نكردند. آن حزب شريكى در ”روندى سياسى“ باقى 
ــوى اشغالگران حمايت شده بود و ماهيتى فرقه اى داشت. (1)  ماند كه از س
چنين همدستى بى باكانه اى با اشغالگران از سوى ساير كمونيست ها بعنوان 
ــرايط خاص“ تحميل شده بر صحنه سياسى عراق  ــى ضرورى به ”ش واكنش

قلمداد شده بود. 
ــكار ديگر از چنين چند دستگى در موضع گيرى چپ را مى توان  نمونه آش
ــوريه“ مشاهده كرد. بسيارى از چپگرايان و ناسيوناليست ها در  در مورد ”س
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حمايت از رژيم اسد ترديدى نكردند چرا كه از ديد آنان بايد از هر سازمان 
ــور در  ــياه امريكا و نفى كننده هژمونى آن كش ــت س و رژيمى كه در فهرس
ــد  ــت كه رژيم اس ــتيبانى به عمل آورد اين در حاليس منطقه وجود دارد پش
ــاد ادارى، آزادى سازى اقتصادى و  ــابقه طوالنى در سركوب سياسى، فس س
برسميت شناختن رژيم اسرائيل داشته و از اين نظر همانند ساير رژيم هاى 

عربى منطقه بوده است. 
همين تلقى ”شرايط خاص“ سبب شده تا اتحاد نيروهاى چپ عربى ممكن 
ــرد و يا بعنوان يك  ــان تلقى از خود بعنوان يك ف ــود. تفاوت زيادى مي نش
ــاركت در يك اقدام  ــازمان وجود دارد. هم چنين تفاوت زيادى ميان مش س

سياسى و يا صرفا حمايت از آن وجود دارد. 

خطاى صف بندى مشترك با ناسيوناليسم عربى
ــى با هدف ارزيابى تاثير مدل اروپايى دولت – ملت به عنوان  چندين بررس
تجسم عينى منافع سرمايه دارى درون بستر جغرافيايى قرار گرفته در آن بر 
ظهور جنبش هاى ناسيوناليستى عربى در اواسط قرن نوزدهم ميالدى انجام 
شده است. ناسيوناليسم عربى در واكنش به تالش طبقه بورژوازى ملى براى 
ــاد يكپارچگى كنترل خود بر يك محدوده جغرافيايى خاص و با هدف  ايج
ــكيل يك بازار ملى ظهور نكرد. با وجود نارضايتى اعراب از امپراتورى  تش
ــورى و عليرغم عامل تعيين  ــتقالل از آن امپرات ــى و تمايل آنان به اس عثمان
ــترك عربى و ”احساسات ملى گرايانه“ ناسيوناليسم  كننده زبان و تاريخ مش
ــور نيافت. در گفتمان  ــاى مادى و تاريخى ظه ــب ضرورت ه عربى برحس
ــى و آرزوى ايجاد يك دولت عربى واحد و هم  ــم عربى خودبين ناسيوناليس
چنين رمانتيسيسم به همراه آرزوى بازگشت اعراب به جايگاهى شايسته در 
ــى و اقتصادى جهان شايد همانند دوره خالفت امويه در جهان  نقشه سياس

عرب وجود دارد. 
ــتقرار  ــت و نه اس ــم عربى قدرت و ايجاد امپراتورى اس روياى ناسيوناليس
ــض از جهان. تا به  ــر و نه محو ظلم و تبعي ــرى و عدالت ميان نوع بش براب
ــت هاى عرب از پاسخ دادن به اين پرسش مبنايى كه يك  امروز، ناسيوناليس
ــرب را از ديگر ابناى  ــت و چگونه مى توان يك زن و يا مرد ع ــرب كيس ع
ــخ دادن به اين پرسش  ــر تمييز داد عاجز مانده اند. آنان هم چنين از پاس بش
ــورهاى عرب سكونت دارند بايد  ــاكنين غير عربى كه در كش كه در قبال س
ــخى به اين پرسش  ــتند. هر گونه پاس چه موضعى اتخاذ كرد نيز ناتوان هس
ــت جايى كه بى  ــانى منتقل كند يعنى درس ها مى تواند آنان را به حوزه انس
اعتبارى ناسيوناليسم عربى مشخص مى شود جايى كه هر پاسخى از سوى 
ناسيوناليست هاى عرب ماهيت نژادپرستانه و فرهنگ گرايانه خود را نشان 
ــلطه  ــد كه اين تفكر ماهيتى س ــخص خواهد ش مى دهد در آن صورت مش
ــتى دارد كه از نظر  ــه و انحصارطلبانه و حتى در برخى مواقع فاشيس گرايان

اخالقى بى اعتبارى اش ثابت شده است. 
واقعيت آن است كه گفتمان ناسيوناليست هاى عرب همواره همراه با تكبرى 
نژادپرستانه در قبال غير اعراب بوده است. ناسيوناليسم قائل به وجود هويت 
خاص ملتى در مقايسه با ساير ملل است كه آنان را از همه لحاظ از ديگران 
متمايز مى سازد. ناسيوناليسم عربى ايده و جنبشى است كه براى ايجاد يك 
ــمارى غير اعراب در  ــت براى تمامى اعراب تالش مى كند.(2) خوارش دول
گفتمان ناسيوناليسم عربى را براحتى مى توان تشخيص داد. در اين گفتمان 
ايرانيان به عنوان ”پارسيان“ و يا ”صفوى ها“ شناخته مى شوند كه بايد چهره 
اى ”ديومانند“ از آنان ارائه كرد. هم چنين از ترك ها تحت عنوان ”تورانى“ 
ــلجوقى“ ها ياد مى شود. كردها نيز از منظر گفتمان ناسيوناليسم  ها و يا ”س

عربى همگى عوامل اسرائيل هستند.
ــا اين گونه وانمود  ــوى آنان صورت گرفته اند ت ــى هاى زيادى از س بررس

سازند كه خاستگاه نژادى اعراب از "امازيق" يا "بربر"ها بوده است تا بدين 
ــتاوزى براى القاى اين تفكر پيدا كنند كه آنان قومى برتر هستند  ــيله دس وس
ــوند. گفتمان ناسيوناليسم عربى در تضاد  و بايد مورد احترامى ويژه قائل ش
ــرب بيش از آن كه  ــت هاى ع ــا يهوديان و يهوديت قرار دارد. ناسيوناليس ب
روحيه اى ضد صهيونيستى داشته باشند ضد يهوديان هستند. آنان تصور مى 
ــت تا مبارزه  ــطين عليه يهوديت بعنوان يك مذهب اس كنند كه نبرد در فلس
اى عليه صهيونيست به عنوان يك جنبش استعمارگر و اشغال كننده اراضى 

فلسطينى.(3) 
عليرغم آن كه چپگرايان سرتاسر جهان در حمايت از اعراب و رسيدگى به 
معضالت آنان (در عراق، فلسين و در جريان آغاز بهار عربى) فعال بوده اند 
ــده كه اعراب در اتحاد با غير اعراب و تالش براى  با اين حال كمتر ديده ش
ــان دهند.  ــكالت آنان در ديگر نقاط جهان از خود حركتى ويژه نش حل مش
معموال بندرت ديده شده كه چپ عربى از مسائل مربوط به حقوق كارگران 
ــى بعمل آورد. در واقع، همواره به  ــر و معضالت آنان حمايت و دفاع مهاج
ــروى كار مهاجر غير عرب به ديد يك تهديد امنيتى، فرهنگى و جمعيتى  ني
ــد چپ عربى در موضع  ــده است. به نظر مى رس ــته ش براى منطقه نگريس
ــتگرايان افراطى اروپايى  ــبت به مهاجران ديدگاهى نزديك به راس گيرى نس
دارد. گفتمان ناسيوناليستى در اساس انزواطلب است. گرچه "عصمت سيف 
الدوله" اين موضوع كه ناسيوناليسم به معناى "جدايى از معضالتى كه تمام 
بشريت و يا گروه هاى درون آن را در بر مى گيرد" را رد كرده است با اين 
حال اظهار داشته كه انزواطلبى در اين تفكر در حدى كه مشاركت با سايرين 
ــت كه ماهيت ملى  ماهيتى  ــته است. او معتقد اس ــود وجود داش محدود ش
ــاير گروه هاى بشرى جدا كرد.  ــت كه نمى توان آن را ماهيت س خاص اس
ــم رابطه اى است كه در آن احترام و پذيرش ماهيت و  در نتيجه ناسيوناليس
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موجوديت جامعه بشرى به رسميت شناخته شده است.
از اين منظر بشريت چيزى بيش از مجموعه اى از ماهيت هاى خاص احاطه 
ــت كه بى  ــت. اين ديدگاهى انزواطلبانه اس ــده در درون يك حصار نيس ش
شباهت به ديدگاه هاى فرقه اى و قوميتى نيست. در واقع، ما مى توانيم واژه 
"ناسيوناليسم" را به جاى "فرقه گرايى" و يا "قوميت گرايى" به كار ببريم. هر 
ــى مى تواند نماينده اى خاص از موجوديت بشرى حول محور مذهب،  كس
روابط خويشاوندى و يا در دوران مدرن فرهنگ هاى نژادى و قوميتى باشد.

ــتدالل ناسيوناليست ها درباره "ملت" نه تشكيل آن به طور  هم چنين در اس
ــود. حتى  كامل درون دولت – ملت و نه درون يك بعد طبقاتى تبيين مى ش

تمايزى نيز ميان سركوب كننده و سركوب شونده قائل نيستند. 
ــى را در لفافه اى از  ــن موضوعات مهم ــم عريى چني ــع، ناسيوناليس در واق
ــازگارى  ــم اعلب با چندين ناس ــاند. ناسيوناليس تضادهاى داخلى مى پوش
ــم عربى اقتصاد سوسياليستى و  ــت. ناسيوناليس ايدئولوژيك مواجه بوده اس
ــخه هاى تازه ترى از اين تفكر  ــم را وام گرفته بود اما اكنون نس سكوالريس
ــم و بازار آزاد به همراه كمپين هاى  به وجود آمده اند كه خود را با ليبراليس
ــازگار كرده اند. به همين داليل،  ــالمى – ملى س مذهبى و كنفرانس هاى اس
ــم عربى باعث ايجاد شوونيسمى قوميتى عليه فارس ها،  گفتمان ناسيوناليس
كردها، بربر ها و ترك ها مى شود. هم چنين مى تواند باعث ايجاد شوونيسم 
ــود. بسيارى از  ــم مذهبى و فرقه اى ش ــاير اعراب و شوونيس ارضى عليه س
ــتاى منافع  ــت هاى محلى و قدرتهاى خارجى از اين اختالفات در راس دول
ــت هاى چپگرا  خود بهره برده اند. براى مثال، در اردن برخى از ناسيوناليس
ــده دولت آن كشور  براى القاى تفاوت ميان اردنى هاى  از اقدامات انجام ش
ــاكن كرانه باخترى با اردن هاى ساكن فلسطين حمايت كرده اند. در بعد  س
كالن تر عربى، بسيارى از چپ هاى ناسيوناليست عرب از حضور نيروهاى 

حزب اهللا در سوريه حمايت كرده اند.
ــيدن به يك  ــتى در رس در نتيجه، چپ عربى تحت تاثير اهداف ناسيوناليس
ــروژه رهايى بخش واقعى با هدف برقرارى عدالت براى همه مردم منطقه  پ
شكست خورده است. اين دسته از ناسيوناليست ها با عنوان كردن واژه هاى 
"اقليت هاى قوميتى" مثل كردها و بربرها كار خود را پيش برده اند. جمعيت 
هاى اقليت يكى از مولفه هاى اساسى جمعيت منطقه را تشكيل مى دهند و 
ــى حضور داشته باشند. در اين مسير  بايد در هر پروژه اى براى رهايى بخش
نبايد با آنان به عنوان "خارجى" و يا نبايد هم چون افرادى رفتار كرد كه بايد 

در درون نژاد برتر عرب ادغام شوند. 

حقوقى براى آزادى هاى اجتماعى 
موضع چپ بايد دفاع تمام قد از آزادى هاى اجتماعى و آزادى عقيده و بيان 
باشد. با اين حال، به داليل مختلف (از جمله اتحاد چپگرايان با اسالمگرايان 
ــيد چپ عربى نسبت به  ــوريه) به نظر مى رس پيش از خيزش مردمى در س
موضع گيرى در قبال موضوع آزادى هاى اجتماعى بى ميل بوده حتى زمانى 

كه عميقا بدان موضوع باور داشته است. 
(در اينجا مى خواهم چپ عربى در تونس، مراكش و الجزاير را از انتقاداتم 
معاف كنم.) به نظر مى رسد چپ عربى نسبت به دفاع از حق آزادى بيان در 
ــته است. چپ در  مورد مقوله اى چون مذاهب مختلف كاركرد ضعيفى داش
كشورهاى عربى تنها به معناى محدودى از آزادى آن هم در معناى سياسى 
آن پرداخته است. جريان اصلى چپ عربى از صحبت كردن درباره بازتوليد 
روابط قدرت در درون خانواده طفره مى رود و نقد تاريخى جزئى نگرانه و 
آشكارى از مذهب ارائه نمى كند. چپ در كشورهاى عربى درباره نقش نظام 
هاى باورمند مذهبى در به حاشيه راندن تفكر انتقادى و يا حفظ ساختارهاى 

پدرساالرانه در آن جوامع حرفى به ميان نياورده است. 

صف بندى با رژيم هاى عربى 
با درك ناممكن بودن اجراى هرگونه پروژه رهايى بخشى در درون مرزهاى 
دولت – ملت، من در تالش بوده ام تا در گفت و گو با بسيارى از پيشتازان 
ــاختن شكلى نوين و تازه از  ــش براى س جنبش چپ عربى آنان را به كوش
ــتى فراخوانم شكلى از ائتالف كه بر مرزهاى دولت –  ائتالف ضد امپرياليس
ملت فائق آيد موضوعى كه ما را تحت عنوان ”به سوى ائتالف مردمان عرب 
براى مقاومت“ گردهم آورده است.(4) ما سندى پايه اى براى فرموله كردن 
ــى اين پروژه را تهيه كرده ايم كه امضاى چندين چهره و گروه  مبناى سياس
ــته است.  ــر جهان عرب را با خود به همراه داش چپگرا و ملى گرا در سرتاس
ــال 2005 تا 2008 ميالدى  ــا درباره اين پروژه تنها از س ــا اين حال، كار م ب

دوام آورد. 
پاراگراف دوم اين سند مى گويد:“طبقات حاكمه و رژيم هاى حكمفرما در 
كشورهاى غربى وابسته به امپرياليسم هستند و در راستاى تامين منافع آنان 
ــند. در نتيجه، آنان هرگز نمى توانند تامين كننده منافع مردم باشند.  مى كوش
”اصالحات“ مطرح شده از سوى چنين رژيم هايى در واقع چيزى جز يك 
ــت. مبارزه عليه چنين رژيم هاى بخشى جدايى ناپذير از مبارزه  فريب نيس

عليه امپرياليسم است.“ 
اين درك استراتژيك چپگرايان (و ناسيوناليست هاى عرب) از واقعيت رژيم 
ــت. با اين حال، حتى برخى از  ــتم بوده اس ــط قرن بيس هاى عربى از اواس
ــتراتژيك تصوراتى معوج از موقعيت رژيم  ــت اس امضاكنندگان اين مانيفس
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هاى عربى دارند. براى برخى از آنان رژيم سوريه تبديل به رژيمى با ماهيت 
”مقاومت“ شده است از ديد اين دسته از چپ هاى عربى تمام خيزش هاى 
ــوريه يك توطئه  عربى (به جز خيزش بحرين) و هم چنين خيزش مردم س
امريكايى – اسرائيلى – سعودى – قطرى بوده است. از ديدگاه اين دسته از 
ــردم انقالبى ناگهان تبديل به عوامل تحت كنترل و  ــپ هاى عربى تمام م چ

دستاويز خارجى ها شده اند ! 
ــت هاى چپ نه تنها مدافع رژيم حاكم بر  ــيارى از ناسيوناليس در نتيجه بس
سوريه هستند بلكه معتقدند كه سقوط احتمالى نظام آن كشور به معناى ايجاد 
ــته اند ماهيت  ــت. با چنين منطقى رژيم هاى عربى توانس ”هرج و مرج“ اس
ــباهت با  ــب كنند گرچه دولت هاى مدرن عربى كمترين ش ”دولت“ را كس
ــورها را دارند.(5) چنين رژيم هايى تنها با  ــاير كش دولت هاى مدرن در س
خواسته و ميل زمامداران اداره مى شوند تابع قانونى نيستند و هم چنين فاقد 
ــم چنين عدالتى را رعايت  ــتند. آنان ه نهادهايى ذيصالح براى نظارت هس
ــران هستند  نمى كنند. در اكثر اين رژيم ها در جمهورى هاى عربى اين پس
ــين پدران شان مى شوند و لقب ”رييس جمهور“ بر آنان قرار داده  كه جانش

مى شود. 
ــزش هاى عربى به  ــى از قدرتمندترين و پرطراوت ترين خي ــر، يك در مص
وقوع پيوست جايى كه مردم موفق شدند سه رژيم سياسى را در مدت زمان 
كوتاهى از مسلخ بگذرانند. آنان با تظاهرات گسترده و پرجمعيت خود عليه 
مبارك، شوراى نظامى و اخوان المسلمين پيام خود را رساندند با اين حال، 
بسيارى از چپگرايان در درون آن كشور و حتى در خارج از مصر از كودتاى 
نظاميان عليه رژيم اخوان المسلمين در 3 جوالى سال 2013 ميالدى حمايت 
ــت رژيم كهنه اى بود كه مردم آن را در  كردند كودتايى كه نمايانگر بازگش
ــال 2011 ميالدى سرنگون كرده بودند. (6) در  جريان انقالب 25 ژانويه س
عوض كار براى تقويت جنبش اعتراضى نوظهور و تالش براى سهيم شدن 
ــتراتژيك، چپ مصرى  ــازمانى و برنامه هاى اس در ايجاد چارچوب هاى س
ــونت بار نظاميان  ــتى براى توجيه اقدامات خش به دفاع پوچ و پروپاگانديس
پرداخت. گرچه تعداد كمى از گروه هاى چپگرا از جمله سوسياليست هاى 
انقالبى همزمان با اخوان المسلمين و نظاميان مخالفت كردند اما موضع آنان 

در مقايسه با ساير گروه هاى چپگراى مصرى در اقليت قرار گرفت.

تمايالت بيگانه ستيزانه
وجود تمايالت بيگانه ستيرانه در جنبش چپ عربى دقيقا نشان دهنده فقدان 
ــوع در تضاد با اصول  ــت. اين موض ــنفكرانه در آن جنبش اس بنيادى روش
اساسى جنبش چپ جهانى است.  در چنين بسترى ما مى توانيم درك كنيم 
ــورى در اردن  ــازى آوارگان س ــتار جداس كه چرا برخى از چپگرايان خواس
ــتار ممنوعيت فعاليت سياسى آوارگان و  ــتند. برخى از آنان حتى خواس هس
ــته اند تا با استفاده از قوه قهريه  ــده اند و از دولت اردن خواس پناهجويان ش
وارد عمل شده و اين خواست را اجرا نمايد. (7) برخى از چپ هاى عربى 
نيز با افسانه سرايى از هويت و ريشته هاى ملى سخن مى گويند. اين دسته 
از چپ ها با محو كردن تاريخ استعمارگرى قصد دارند تا هويتى تازه براى 
خود بسازند و هرگونه تعلق خاطر به غير از ”ميهن“ را مذموم مى شمارند. 

ــم پرحرارت در زمان وقوع كودتاى نظامى در تاريخ 3  در مصر، ناسيوناليس
ــده درباره نفرت از بيگانگان و حتى  ــدن قيود بسته ش جوالى باعث آزاد ش
ديدگاه هاى فاشيستى شد. بسيارى از چپگرايان و ملى گرايان در كشورهاى 
ــترش موج خشونت و نابردبارى عليه غير مصرى ها در مصر  عربى در گس
به خصوص درباره سورى ها و فلسطينيان با يكديگر هم نظر بوده اند. (8) 
آنان هم چنين در ايجاد بخشى از گفتمان ”شوونيستى“ و ”انزواگرايانه“ سهيم 
بوده اند گفتمانى كه مانع از سخن گفتن غير مصرى ها درباره مصر مى شود 

و هم چنين جايگاه هر كسى در مصر كه مخالف حكومت نظاميان باشد را 
ناديده مى گيرد.

ــت كه هم مصرى و هم غير  ــمى قطعا شمشيرى دولبه اس چنين ناسيوناليس
ــوارد در اين زمينه  ــت. يكى از جالب ترين م ــرى ها را قربانى كرده اس مص
لحظه اى بود كه يكى از ميزبانان برنامه هاى معروف ورزشى در مصر اظهار 
ــت كه ”ابوطريقه“ بايد از تيم ملى مصر اخراج شود چرا كه عليه ارتش  داش
ــت:“بگذاريد آنان براى  ــت. او در ادامه گفته اس مصر موضع گيرى كرده اس
ــطوح داخلى و خارجى و  حماس و تركيه بازى كنند. اجازه دهيد آنان در س

بقيه موارد از حاميان اخوان المسلمين باشند. (9) 
ــور ناسيوناليسم  ــفانه در آن كش  در اردن وضعيت بهترى وجود ندارد. متاس
ــور فزاينده اى تحت  ــت و در مخالفت با آنچه به ط ــتاز اس انحصارگرا پيش
ــيارى از اين دسته  ــده عمل مى كند. بس ــوب ش عنوان ”چپ مترقى“ محس
ــنفكران با دولت و دستگاه هاى اطالعاتى  ــتمداران ملى گرا و روش از سياس
ــد. (10) ”موفق ماهدين“ از جمله  ــته و با آنان همكارى مى كنن ارتباط داش
نويسندگان سرشناس جهان عرب است كه بر اين باور مى باشد كه نخبگان 
نظامى در جهان عرب تنها عناصرى هستند كه قابليت مقابله با هرج و مرج 
ــد. (11) در مقاله اى ديگر او تاكيد مى كند كه وجود  ــاى احتمالى را دارن ه
نهادى اطالعاتى و مخفيانه براى ارائه دستورات ضرورى است. اين شعارها 
همواره بخشى از پروپاگانداى رژيم هاى عربى براى توجيه سركوب مخالفان 

بوده است.“(12)

فقدان نقش آفرينى قابل توجه چپ در بهار عربى 
ــى ايفا نكردند. در  ــده اى در خيزش هاى عرب ــروه هاى چپگرا نقش عم گ
ــوض آنان در چارچوب كارى فعاليت كرده اند كه در آن از ادعاى امكان  ع
ــت. همكارى آنان در اين باره  ــخن به ميان آمده اس پذيرى تغيير از درون س
با رژيم هاى عربى به ضرر جنبش دموكراتيك و به نفع رژيم هايى بوده كه 

مخالفان را سركوب كرده اند. 
ــيرهاى گوناگون در باره اين رويداد مهم  خيزش هاى عربى باعث ارائه تفس
شدند. بخشى از اين تفسيرها اين ايده را مطرح مى كند كه طبقه اى از جامعه 
كه تاكنون خواسته هاى سياسى شان ناديده گرفته شده بودند حامالن اصلى 
ــط كه اغلب به نااميدى شهرت دارند.  انقالبات بوده اند: جوانان طبقه متوس
در نتيجه، چپ عربى ناگهان با ناتوانى و ورشكستگى استراتژيك، سياسى و 
روشنفكرى مواجه شد. اين موضوع نشان داد كه سازمان هاى چپ عربى از 
فقدان محبوبيت باال نزد توده ها رنج مى برند. اين موضوع سبب شد تا چپ 
عربى اتهاماتى را عليه خيزش هاى روى داده در كشورهاى عربى مطرح كند 
ــا را يكى از عناصر توطئه اى بين المللى بخواند. در چنين وضعيتى  و آن ه
ارتش هاى عربى كه پيش از اين حافظ مرزهاى عربى با اسرائيل و حفاظت 
ــوب مى شدند به مهم ترين ضامن حفظ حاكميت  از رژيم هاى عربى محس
و استقالل كشورهاى عربى تبديل شدند. در اين وضعيت دولت هاى عربى 
عليه هرج و مرج و بى نظمى گام برداشته اند. (13) انكار تاريخ در سطحى 
قابل مالحظه باعث ايجاد تصويرى خيالى از رژيم سوريه شده است. صف 
ــرائيل در جريان جنگ هاى داخلى لبنان، كشتار  ــوريه با اس بندى دولت س
ــكا عليه عراق در  ــل زعتر"، همكارى نظامى با امري ــى در "ت مخالفان سياس
"حفر البتين"، پيوستن به كنفرانس مادريد براى صلح با اسرائيل (اين مسائل 
ــنده مقاله هستند و لزوما بيانگر نظر مترجم و نشريه مهرگان  ادعاهاى نويس
نمى باشند، م.) از جمله اقدامات دولت سوريه هستند كه از سوى چپ عربى 
فراموش شده و در عوض اين تصوير از دولت سوريه از سوى آنان القا مى 
ــود كه رژيم آن كشور به طور شبانه روزى درصدد آزادسازى بلندى هاى  ش

جوالن از اشغال اسرائيل است. 
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در مقابل چنين ديدگاهى از سوى چپ عربى شواهدى وجود دارد كه نشان 
ــتى  مى دهد عناصرى از اين جنبش در خدمت امريكا و قدرتهاى امپرياليس
ــتر توصيه هاى امريكا براى "گذار دموكراتيك"  بوده اند. اين موضوع در بس
ــت. براى مثال، حزب  ــان عرب پيش از خيزش ها قابل توصيف اس در جه
كمونيست عراق در شوراى حكومتى كه توسط اشغالگران امريكايى تشكيل 
شد حضور داشت و بدين ترتيب سابقه همكارى با امپرياليسم امريكا را در 
ــيارى از اعضاى جنبش چپ عربى در اين مسير  كارنامه خود ثبت كرد. بس
ــدند چرا كه  ــتند آنان در اين راه با تناقضى غير اصولى مواجه ش گام گذاش
ــيه خليج فارس به همكارى  ــيارى از رژيم هاى پادشاهى عربى حاش با بس
ــوى آنان به عنوان رژيم هاى "وابسته"  پرداختند رژيم هايى كه همواره از س
ــد همكارى با گروه هاى مذهبى و سلفى از  و يا "مرتجع" از آنان ياد مى ش
ــى و ايدئولوژيك آنان بود نيز  ــوى چپ ها كه  كه مخالف تفكرات سياس س
در اين قالب مى گنجد. ريشه هاى چنين اتحادى را مى توان در گذشته نيز 
يافت آنجا كه ائتالفى ميان برخى از عناصر جنبش چپ عربى با گروه هاى 
مذهبى "ميانه رو"تر همانند اخوان المسلمين در مقطعى صورت گرفته بود. 

آيا مى توان از وجود يك جنبش چپ در جهان عرب سخن گفت ؟ 
براى چپ بودن بايد تمركز بر روى شكاف طبقاتى و آگاهى از آن باشد. هم 
چنين بايد به درستى نيروهاى سركوب كننده – سركوب شونده و استثمارگر 
ــخبص داد. براى چپ بودن بايد تالشى ساعيانه  – استثمارگر شونده را تش
براى نشان دادن سازوكار سركوب و كنترل به خرج داد و پس از آن بايد در 
راه پايان دادن به بهره كشى اقليت از اكثريت كوشيد تا از آن طريق اكثريت 
ــلطه هژمونى اقليت و انحصارگرايى اقتصادى و سياسى آن رها شوند.  از س
براى چپ بودن هم چنين بايد براى رهايى جنسى و جنسيتى كوشيد و عليه 
ــاختارهاى پدرساالرانه شوريد. اين بدان معناست كه بايد از افتادن در دام  س
ــيتى معمول دورى گزيد و وافعا در راه رهايى زن و مرد  ــه هاى جنس كليش
كوشيد. چپ اين نكته را به خوبى مى داند آنانى كه نمى خواهند خود را با 
ــده در حوزه هاى جنسى و جنسيتى تطبيق  هنجارهاى اجتماعى پذيرفته ش
دهند سوژه اصلى سركوب و به اجبار واداشته شدن هستند. چپ بايد از اين 

نيروها دفاع كرده و پشتيبانى به عمل آورد. 
ــت.  ــتعمارگرى بوده اس ــع گيرى چپگرايانه همواره در مخالفت با اس موض
مخالفتى كه به موجب آن هيچ گاه مشروعيت استعمارگر و ماهيت ساختگى 
ــود و با سازوكارهاى سلطه گرانه استعمارى و  آن برسميت شناخته نمى ش

تبعات آن سازش صورت نمى پذيرد. 
ــرده كه مبارزه  ــت. چپ اين موضوع را درك ك ــت اس چپ انترناسيوناليس
مستقيما عليه ”مركز“ بعنوان نيروى محركه جهانى سازى است و اين موضوع 
ــه يك آلترناتيو براى تمام جهان فارغ  ــه خوبى مى داند كه نيازى مبرم ب را ب
ــا و محدوده هاى ملى و قومى وجود دارد. چپ واقعى مهاجران و  از مرزه
ــورهاى شان  ــختى مجبور به ترك كش بيكاران و آنهايى كه به دليل رنج و س
ــعل و شرايط زندگى بهترى بيابند را هيچ گاه  ــده اند تا در جايى ديگر ش ش
ــردن پروژه خود پذيراى آنان  ــر نمى كند بلكه در مقابل براى عملى ك تحقي

خواهد بود و در كنارشان خواهد ايستاد. 
ــيار معدود اظهار  ــده مى توان با استئنائاتى بس ــائل مطرح ش با توجه به مس
ــت و در چارچوب  ــه چپى واقعى نيس ــه چپ عربى به هيچ وج ــت ك داش
ــده نمى گنجد. بايد گفت كه در جهان عرب ضعفى فكرى  تعاريف بيان ش
ــده درباره  ــى منطبق با اصول و مقدمات ذكر ش در توليد يك گفتمان سياس
جنبش چپ جهانى وجود داشته است. واقعيت آن است كه آنچه در جهان 
ــازمان هاى ”چپ“ و يا افرادى ”چپگرا“ بوده اند كه  ــته س عرب وجود داش
ــباهت زيادى به رژيم هاى عربى حاكم داشته است.  ــى شان ش عقايد سياس

ــف و هم چنين مطالعه دورى گزيده اند. آنان خود را از  آنان از تفكر، تفلس
ــكيل مى دهند دور ساخته اند.  ــان را تش پلتفورم هاى اجتماعى كه پروژه ش
آنان با كسانى همدستى كرده اند كه در ظاهر مخالف شان بوده اند از جمله 
با رژيم هاى عربى، نيروهاى امپرياليستى و مرتجع و غيره و در اين مسير به 
آنان مشروعيت نيز بخشيده اند. شكست نتيجه اى اجتناب پذير براى پروژه 
اى است كه اساس آن بر چنين مبناى متناقضى بنا شده باشد. اين چپ نيست 
بلكه بيش از آن مجموعه اى از پيچيدگى ها و ناهماهنگى هاى روانى است. 
ــده است از اين منظر هنوز در سطح اميد  چپ هنوز در جهان عرب زاده نش

و آرمان باقى مانده است. 

منبع:
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ــاس سير شتابناك تحوالت اين كشور كه تا حدود زيادى  بحران عراق بر اس
ــيارى از تحليلگران را به همراه داشته  فراتر از پيش بينى ها بوده و تعجب بس
ــناخت و درك وقايع بر اساس پروسه  ــت، نقطه عطفى خواهد بود در ش اس
ــنخيتى با ذهن مجرد و  ــرش ديالكتيكى به حوادثى كه هيچ س ــى و نگ تاريخ
ــى اردوگاه سوسياليستى و افول روانى انديشه  "انتزاعى" ندارد. بعد از فروپاش
چپ تحت تاثير اين بر هم خوردگى ژئوپلتيك، حوزه "تئوريك – پراتيك" در 
ــتمداران تمايل شديدى به سمت ارزيابى و توجيه  نگرش تحليلگران و سياس
وقايع بر طبق خودبنيادى "حلقه هاى منفصله" و عدم ارتباط هارمونيك آن با 
يك مجموعه عوامل مرتبط كه تاثير متقابل بر هم خواهد داشت، پيدا كرد. اين 
بر هم خوردگى ذهن تحليلگر دقيقا منطبق با همان بر هم خوردگى قبلى اتفاق 
مى افتاد كه در اولى جهان معاصر را دچار آنارشى كرد و در دومى نيز توانست 
درك منطقى حوادث و رخدادها را در چنبره ذهن آشفته، فاقد پرنسيب هاى 
ــر  ــت س ــو در پش الزم جهت تحليل علمى كند. اين دو عامل موازى و همس
ــفته و نگاهى بسيار سطحى را موجب شد كه ظاهرا قرار بود  خود جهانى آش
"پايان تاريخ" را رقم زده و جاده را براى تثبيت نظم نئوليبراليستى صاف كند. 
ــيك، منطقه خاورميانه و به خصوص بخش  در چارچوب اين وضعيت آنارش
ــى آن كه كانون تحوالت بعدى بود در مركز ثقل رخدادهايى قرار گرفت  عرب
كه بى ثباتى، جنگ و مناقشات فرقه يى حاصل اين موقعيت واپسگرايانه است.                                                         
ــتى و بنيادگراى دولت  ــم اكنون در عراق مى گذرد و گروه تروريس آن چه ه
ــالمى عراق و شام "داعش" توانسته است در عرض چند روز بيش از يك  اس
سوم خاك اين كشور و تقريبا تمامى بخش سنى نشين عراق را به اشغال خود 
در آورد، با توجه به ماهيت وقايع خط بطالنى بر دو دهه حاكميت ذهن انتزاعى 
بر حوزه تحليل مناسبات سياسى – اجتماعى بوده است. شواهد و مستندات 
ــن حوادث دنباله منطقى  ــان مى دهد كه اي ــد در جريان وقايع عراق نش جدي
ــورهاى عرب منطقه بوده است كه به  ــوريه، ليبى، مصر و ديگر كش بحران س
واسطه زمينه هاى تاريخى و ارتباط ديالكتيكى حوادث هم اكنون زبانه هاى آن 
به سرزمين بين النهرين نيز كشيده شده است. اينكه عراق پس از حمله نظامى 
ائتالف به رهبرى آمريكا در سال 2003 ميالدى نظم ارگانيك ساختار سياسى، 

سازمان اجتماعى، توان رزمى و انسجام ارتش و مهمتر از همه ثبات سياسى – 
اجتماعى خود را در چارچوب وضعيت جنگى از دست داد و يك دولت ملى 
به يك ميدان منازعه سه قطبى بين اعراب شيعه، اعراب سنى و اقليت كردها 
تبديل شد، بخشى از يك واقعيت بزرگ تر است. اينكه تماميت خواهى و عدم 
مديريت مطلوب دولت "نورى المالكى" نخست وزير اين كشور براى قبضه 
قدرت به موازات حذف رهبران سياسى سنى از هرم حاكميتى موجب بر هم 
خوردگى تناسب قوا در چارچوب يك كشور كثيرالمله گرديد كه ماحصل آن 
نارضايتى فزاينده اعراب سنى از تحوالت جارى بود، بخش ديگرى از همين 
واقعيت تلقى مى شود. اينكه گروه تروريستى داعش با استفاده از همين بستر 
ــت با چند هزار جنگجوى عراقى و خارجى به  نارضايتى اعراب سنى توانس
ــى بعثى به رهبرى  عمق خاك عراق نفوذ كرده و با ائتالف گروه هاى شورش
"عزت ابراهيم الدورى" و حمايت شبه نظاميان قبايل سنى بر استان هاى نينوا، 
صالح الدين، االنبار و بخشى از استان دياله و مثنى مسلط شود، سومين بخش 
اين داستان است. همچنين حمايت مالى – لجستيكى كشورهاى عرب حاشيه 
ــتان و قطر از داعش و ديگر شورشيان امروز  خليج فارس به خصوص عربس
عراق در كنار سرايت بحران سوريه به عراق نيز قطعه يى از همان پازل همبسته 
و مرتبطى است كه تا به امروز بيشتر تحليلگران و سياستمداران سعى مى كنند 
ــى نگرى" و بسيار سطحى با تمركز بر يك يا دو عامل آن،  به صورت "بخش

متن و حاشـيه تحوالت 
معاصـر خاورميانه عـربى        

  اردشير زارعى قنواتى     
                                                                    

جهان
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ــرايط جديد مورد بررسى قرار دهند.  ــتر تحوالت و ش اين وضعيت را در بس
نقش نظام سرمايه دارى و هژمون هاى غربى در بحران هاى چند دهه گدشته 
منطقه و به خصوص تحوالت چند سال اخير در جريان خيزش هاى مردمى 
كشورهاى عرب كه از همان ابتدا به جاى حمايت از نيروهاى دمكراسى خواه 
ــكوالر به سمت گروه هاى اسالمى با تفكرات "اخوان المسلمين" جهت  و س
يافت و در سوريه حتى به حمايت مستقيم مالى، سياسى، امنيتى و اطالعاتى از 
تروريست هاى مرتبط با القاعده و داعش رسيد، در راستاى همين بى اعتبارى 

تحليل و عمل سياسى بوده است.             
براى درك درست از وضعيت كنونى در خاورميانه عربى و به خصوص بحران 
ــتان و حوادثى كه در جريان فروپاشى امپراتوى عثمانى  عراق بايد به متن داس
رقم خورد و منجر به تقسيم "يالتايى" اين ميراث سرزمينى با خط كش سياسى 
مرزبندى موسوم به "سايكس – پيكو" بين دو ميراث دار بعد از جنگ جهانى 
ــال 1916 گرديد، يك نگاه تاريخى كرد. بعد از  ــه – بريتانيا در س اول فرانس
شكست عثمانى در جنگ جهانى اول لندن و پاريس با حمايت نهاد جامعه ملل 
كه به تازگى تاسيس شده بود اجازه يافتند تا در تدوين مرزهاى جديد منطقه 
خاورميانه عربى مداخله كرده و مرزهاى قراردادى نوين را به ميل خود و بدون 
در نظر گرفتن بافت قومى – مذهبى اين سرزمين هاى نامتجانس تحميل كنند. 
اين مرزهاى قراردادى كه بعد از فروپاشى عثمانى تدوين شد يك مدل سياسى 
ــتعمارى براى نهادينه كردن بى  ــيم سرزمينى" بود كه با نگاه اس "راه حل تقس
ثباتى، عدم اتحاد و اشتراك عمل منطقه يى، گسست قومى – هويتى و ممانعت 
از پروسه گذار دمكراتيك جهت رشد و توسعه متوازن منطقه يى براى كسب 
منافع انجام گرفت. در چارچوب اين الگوى تعيين مرزهاى ملى، جامعه كردى 
ــدند كه آنان را در هر كدام از اين كشورها تبديل  ــور تقسيم ش بين چهار كش
به يك اقليت حاشيه يى كرد و جوامع عربى منطقه را نيز فارغ از تشابهات و 
افتراقات قومى – مذهبى خود درگير يك تنش مزمن تاريخى كرد كه در كانون 
ــنى را براى بيش از يك قرن بيمه كرده است. هم اكنون  ــيعه و س آن تقابل ش
تفكرى كه داعش و گروه هاى سنى تندرو متحد با آن را به مرز يك قدرتمندى 
منطقه يى رسانده است نتيجه و برآيند همين تقسيم استعمارى سرزمين هاى 
بازمانده از بقاياى امپراتورى عثمانى است كه هدف اصلى آنان نقض مرزهاى 
ــد. ممانعت از شكل گيرى  ــده در الگوى سايكس – پيكو مى باش تدوين ش
دولت – ملت هاى مدرن در اين چارچوب حداقل در جهان عرب تاكنون دو 
بار با يك جنبش اعتراضى و بديل روبه رو شده است كه اول در دهه شصت 
ميالدى موجب ظهور ناسيوناليسم عربى توسط "جمال عبدالناصر، عبدالكريم 
قاسم و حافظ اسد" در مصر، عراق و سوريه گرديد و هم اكنون براى بار دوم 
با ظهور پديده جديد بنيادگرايى اسالمى حول منازعه شيعه و سنى سير حركتى 
ــت و سكوالر با  ــران ناسيوناليس خود را دنبال مى كند. اگر در مرحله اول افس
نيم نگاهى به ساخت سوسياليستى حركتى سياسى – هويتى را شروع كردند 

ــنى هم چون داعش به رهبرى  هم اينك در مرحله دوم گروهاى بنيادگراى س
"ابوبكر بغدادى" با نگرشى ايدئولوژيك و اعمال خونبار تروريستى سعى در 
ايجاد يك هويت واپسگرايانه جهت تغيير مرزهاى جغرافيايى دارند.                             
ظهور جنبش هاى بنيادگرايى اسالمى كه از همان ابتداى تقابل شرق و غرب 
در بحران افغانستان در دهه هفتاد ميالدى با حمايت جهان غرب از جهاديون 
ــى را در بطن خود پروراند كه  ــوروى رقم خورد، جنگجويان افراطى عليه ش
ــر ايدئولوژيك – قومى دنبال مى كردند.  روياى حاكميت خالفتى را با عنص
تحوالت اخير جهان عرب موسوم به "بهار عربى" در اين بزنگاه تاريخى يك 
انتخاب مخرب سياسى را در مقابل غرب قرار داد كه دقيقا دنباله همان روياى 
مخرب طالبانيزه كردن تحوالت بود و اين بار موج اسالمگرايانه جديد به جاى 
ــت. نحوه برخورد و عمل هژمون  ــكوالر مدنظر قرار گرف ديكتاتورى هاى س
هاى غربى در خصوص تحوالت ليبى و سوريه در همين راستا انجام گرفت 
و بستر مساعدى فراهم گرديد تا تروريست هاى بنيادگراى مسلمان به صورت 
"آلترناتيوى" وارد عرصه منازعه خاورميانه عربى شوند. با چراغ سبز آمريكا و 
اتحاديه اروپايى و حمايت اكتيو جناح محافظه كار منطقه يى از جمله تركيه، 
عربستان و قطر، سرزمين سوريه تبديل به جوالنگاه افراطيون بنيادگرايى گرديد 
ــت سازى  ــگاه و كارخانه تروريس كه از اين ميدان منازعه به عنوان يك دانش
استفاده حداكثرى كردند. اينكه داعش و "جبهه نصرت" به عنوان اصلى ترين 
جريانات تروريستى و جهادگراى افراطى بعد از سه سال نتوانستند در سوريه 
به پيروزى مورد انتظار خود برسند تا حدود زيادى به حمايت فعال محور شيعه 
ــرقى به رهبرى روسيه در كنار وفادارى ارتش اين كشور نسبت به  و جبهه ش
ــد" ارتباط پيدا مى كند كه تا حدود زيادى توانست نوعى توازن در  "بشار اس
معادله قدرت را رقم بزند. اين در حالى است كه عراق امروز فاقد اين ويژگى 
ــيخته را در  حمايت خارجى و وفادارى داخلى بوده و يك ارتش در هم گس
ــنى نشين براى شورش عليه نورى مالكى كه جريانات متنوع درون  مناطق س
ــيده بودند، مستاصل كرد. نبايد اين نكته مهم  آن به ائتالف با گروه داعش رس
را ناديده گرفت كه بسيارى از موفقيت هاى داعش در تسخير شهرهاى سنى 
نشين و مناطق سوق الجيشى به خصوص حد فاصل مرزهاى عراق با سوريه 
ــد ناشى از انطباق منافع  ــيب هاى نظامى باش بيش از آنچه برخوردار از پرنس
كوتاه مدت آنان با بقاياى حزب بعث و سران قبايل سنى است كه از سال هاى 
ــى به خصوص در دوران زمامدارى انحصارى مالكى در  بعد از افتراق سياس
اين كشور از سال 2008 به اين سو رقم خورده است. داعش به خالف تصور 
عمومى و عملكرد "سوماليزه" كردن شرايط در سوريه، اين بار در عراق الگوى 
طالبان دهه هشتاد در افغانستان را در پيش گرفته و با تمركز بر اشتراكات هويتى 
ــنى توانسته است تمايالت تروريستى و ايدئولوژيك خود را  جامعه عرب س
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ــت ارتش عراق در رويارويى با اين  ــش ببرد. به همان اندازه كه عدم مقاوم پي
گروه ستيزه جو مهم مى باشد، بيعت قبايل سنى و استقبال از آنان براى تسخير 
شهرهاى سنى نشين نيز اهميت مضاعفى پيدا مى كند. به همين دليل به نظر مى 
رسد كه راه هموار داعش براى تسخير مناطق سنى نشين عراق بيش از آنچه 
ــكلى كنونى داشته باشد، ريشه در يك تاريخ خاكسترى  زمينه در تحوالت ش
خواهد داشت كه از همان ابتداى قرن بيستم شرايط را براى تحوالت گسست 

وار ملى – منطقه يى مهيا كرده بود.                                           
عراق امروز به لحاظ ذهنى يك حوزه بى ثبات و فروپاشيده است كه تصوير 
يك كشور تجزيه شده بين سه نيروى آلترناتيوى كردها در شمال شرقى، سنى 
ــى از مركز و شيعيان در مركز و جنوب را تداعى  ــمال غربى و بخش ها در ش
ــرايطى فى البداهه نبوده است و  مى كند. هجوم داعش به عراق تحت هيچ ش
اين يك طرح جامعه و منسجم است كه زمينه هاى آن از همان ابتداى جنگ 
عراق در سال 2003 چيده شد و بنا به مقتضاى زمانى و مكانى به صورت گام 
ــام دنبال شده است.  ــوم به ش به گام و زيگزاكى در زمين منطقه تاريخى موس
نقشه يى كه به تازگى توسط گروه داعش منتشر گرديده و هم چنين مصاحبه 
ــى از كويت  ــان مى دهد كه اردن، لبنان و بخش بعضى از رهبران اين گروه نش
نيز در جغرافيايى كه داعش به عنوان دولت اسالمى عراق و شام تدوين كرده 
است، به عنوان خالفت واحد "شامات" مدنظر قرار گرفته است. جهان غرب 
و حاميان منطقه يى داعش هم اكنون به واسطه اعمال قبلى خود در حمايت از 
اين گروه و مماشات فعلى خويش براى مهار آن، دارند با آتش بازى مى كنند. 
ــاى فرقه يى در حالى كه هنوز  ــراق به يك دوران بى ثباتى و تضاده ورود ع
ــورهاى اين منطقه نيز نمى  ــوريه در بحران خونين خود گرفتار بوده و كش س
توانند اختالفات خود را به صورت صلح آميز حل كنند، تبعات بسيار مخربى 
براى همه بازيگران منطقه يى خواهد داشت. هرگونه تقابل فرقه يى يا تجزيه 
سرزمين هاى ملى در شرايط جنگى بدون هيچ شك و ترديدى پاى همسايگان 
ديگر را نيز به ميان خواهد كشيد و امروز وقت چرتكه انداختن و لجاجت بر 
حفظ منافع و تمايالت حداكثرى نخواهد بود. مهار و سركوب گروه تروريستى 
و بنيادگراى داعش بدون جلب همكارى بدنه اجتماعى و رهبران سياسى ميانه 
ــاخت سياسى  ــنى در عراق ممكن نخواهد بود و اين مى طلبد كه س روى س
حاكم بر بغداد با بازگشت از تماميت خواهى كنونى به مسير يك مصالحه ملى 
ــكيل دولت وحدت ملى گام بردارد. مسير مصالحه الزاما واشينگتن  جهت تش
ــار ايران به صورت يك همكار وارد اين معادله چندمجعولى خواهد  را در كن
كرد كه اولين تبعات آن سر ريز شدن تضاد منافع بزرگترين بازيگر بين المللى 
با جناح محافظه كار سنى به رهبرى عربستان خواهد بود. ورود آمريكا به متن 
ــر آن در عربستان و قطر قرار دارد با توجه به قرينه هاى  منازعه يى كه يك س
عملى اين محور در منازعات منطقه خاورميانه مى تواند بسيارى از معادالت را 
به هم زده و در خدمت ثبات منطقه يى، منافع ملى ايران و تا حدود زيادى به 
سامان شدن اوضاع بحرانى سوريه قرار گيرد. از طرف ديگر ائتالف داعش با 
بازماندگان حزب بعث به رهبرى عزت ابراهيم و منافع درازمدت قبايل سنى 
به جهت تمايالت واپسگرايانه و مانيفست سياسى – اجتماعى آنان نمى تواند 
چندان دوامى داشته باشد. مرحله بعد از تثبيت نسبى قلمرو تسخير شده توسط 
ــيان سنى بدون ترديد چالش برانگيزتر از آن است كه بتوان آن  ائتالف شورش
ــم در جهان عرب به خصوص در عراق  را ناديده گرفت. جايگاه سكوالريس
ــتى نمى دهد كه بتواند اهداف  ــگراى تروريس اين اجازه را به يك گروه واپس
ــى اين مناطق تحميل كند. اين ائتالف  ذاتى خود را بر نظم اجتماعى و سياس
هم اكنون بر اساس تضاد نهادينه شده با دولت مالكى و حذف اليه هاى سنى 
از هرم قدرت شكل گرفته است كه چنانچه مسير سياسى بغداد در جهت يك 
مصالحه ملى حركت كند بسيارى از عوامل شكل دهنده اين شراكت ناميمون 
ــى به دليل دخالت  بر هم خواهد خورد. نبايد فراموش كرد كه به لحاظ سياس

نظامى آمريكا در عراق و هزينه هايى كه اين كشور براى تغييرات اساسى در 
ــده است هم اكنون افغانيزه شدن، حاكميت گروه تروريستى  عراق متحمل ش
ــى از قلمرو اين كشور و تجزيه احتمالى آن براى واشينگتن و  داعش بر بخش
جايگاه بين المللى اين كشور به عنوان تنها هژمون مدعاى رهبرى جهان تبعات 
ــنگينى دارد كه الزاما آنان را وادار به اتخاذ سياست حمايتى از جريان ثبات  س
ــدى در عراق خواهد كرد. به همين دليل عكس قضيه نيز مى تواند صادق  من
باشد و در صورت عدم توافق براى مصالحه ملى در بغداد و عدم رقم خوردن 
تقابل واشينگتن با داعش و متحدين آن مى تواند آينده را براى تمام كشورهاى 
منطقه وخيم تر كرده و به خصوص به جهت در هم تنيدگى وضعيت عراق با 
سوريه بزرگترين قربانى آن در افق دمشقى پيدا شود.                                                                                                 
ــفانه در اين روزها صداهاى چندان خوشايندى از اقليم كردستان عراق  متاس
ــعود بارزانى" رئيس دولت خودمختار  ــد و به تازگى "مس به گوش نمى رس
ــتانه ديدار با "جان كرى" وزير امور خارجه آمريكا در روز  ــتان در آس كردس
ــنبه 23 ژوئن ضمن تاكيد بر اينكه عراق در آستانه تجزيه قرار دارد گفته  دوش
است "زمان آن رسيده است كه ملت كرد خواهان استقالل كامل از عراق شده 
و ما نيز از اين روند استقبال مى كنيم". اين سخنان در شرايطى كه عراق بحران 
ــى از طيف هاى مختلف  ــروز به اجماع و همكارى تمام رهبران سياس زده ام
احتياج دارد به نوعى مى تواند زمينه سازى براى تجزيه اين كشور تلقى شود 
ــتيابى به اهداف خود را تقويت كند.  و تا حدود زيادى موفقيت داعش در دس
ظاهرا همه بازيگران داخلى و منطقه يى بحران عراق مصمم شده اند تا تاريخ 
ــاز شوند و بعد از يك قرن مرزهاى قرادادى و تاريخى سايكس – پيكو را  س
تغيير دهند. اين رويكرد افتراقى از آنجا كه در شرايط جنگى و منازعات مزمن 
ــتخوش  ــت مى تواند تمام منطقه خاورميانه را دس فرقه يى در حال اتفاق اس
چالش هاى پيش بينى نشده يى بكند كه حداقل در كوتاه مدت همگى بازنده 
ــرايط خاورميانه به  آن خواهند بود. در هم پيچيدگى و موقعيت دومينويى ش
ــوريه كه هم اينك بنيادگرايى تروريستى و  ــرزمين عراق و س خصوص در س
ــم مبتنى بر انشقاق قومى – مذهبى به عنوان كانون تغييرات، نقش  ناسيوناليس
آلترناتيوى پيدا كرده است پاى بسيارى از اين بازيگران داخلى و خارجى را به 
مناقشه يى باز مى كند كه شط خون در آن جارى است. منطق سياسى حكم مى 
كند كه در چنين شرايطى نيروهاى پوزيسيونى و اپوزيسيونى فراتر از كشمكش 
ــاى داخلى خود به نتايج مصيبت بار وضعيتى فكر كنند كه خان و خانمان  ه
ــاد قدرت و نهاد مردم را هم زمان به تاراج مى دهد. هيوالى داعش و رقم  نه
ــونت بار كنونى در عراق و سوريه ماحصل اين نكبت  خوردن وضعيت خش
تاريخى و تمايالت مخرب بازيگران در منطقه آتش است كه سرانجام آن آتش 
سوزى در خرمن مشترك همگى آنان خواهد بود. در چنين شرايطى فراتر از 
بازى نهادهاى قدرت و دولت هاى ملى مى بايست جريانات سكوالر، چپ، 
صلح طلب و حامى ثبات با اتحاد عمل خود در حينى كه بازيگران قدرت را 
براى مصالحه زير فشار قرار مى دهند با ارائه يك نقشه راه بديل و دمكراتيك 
تمام تالش خود را براى برون رفت از بن بست موجود به كار بندند. در بحران 
عراق به همان نسبت كه موفقيت هاى كنونى داعش پايدار نخواهد ماند، تسلط 
جنگى دولت عراق بر شورشيان نيز تضمين كننده ثبات و حفظ تماميت ارضى 
اين كشور نخواهد بود. مسير حفظ ثبات و تماميت ارضى عراق نه از راه نظامى 
كه بدون شك تنها از طريق مصالحه سياسى قابل دستيابى مى باشد و هرگونه 
لجاجت و اصرار براى حل مناقشه از طريق قوه قهره بدون پشتوانه يك توافق 
جمعى در بين شيعيان، سنى ها و كردها براى رسيدن به مصالحه فرجام خوشى 
ــى نيروهاى ملى، منطقه يى و بين المللى كه امروز هدف  پيدا نمى كند. تمام
ــونت در عراق را دنبال مى كنند، حداقل به صورت  ثبات و پايان دادن به خش
تاكتيكى هم كه شده مى توانند براى كنترل اين وضعيت مخرب، دشمنى هاى 
ديروز خود را به كنارى گذاشته و به سمت يك همكارى جمعى حركت كنند.
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منابع نفتى و جريان انرژى از خليج فارس از آن چنان اهميتى براى آمريكا 
ــورهاى صنعتى  برخوردار است  ــاير كش و حفظ هژمونى آن بر اروپا و س
ــال هاى 1991 و  ــيار بزرگ خليج فارس را در س ــه آمريكا دو جنگ بس ك
ــلط بر اين منابع تحميل كرد. پس  2001 به منطقه خاورميانه به منظور تس
ــط آمريكا نيز خبرها و  ــغال اين كشور توس ــقوط دولت صدام و اش از س
اطالعات فراوانى در باره فساد شركت هاى نفتى آمريكايى از جمله شورون 
ــورى خواهان را رها  ــه هنوز دامن جمه ــانه ها درز كرد ك ــرون به رس و ان
ــى اين كشور  ــيم بندى سياس ــت. اما تغيير آرايش نيروها و تقس نكرده اس
ــان آن به قوميت هاى كرد  ــط آمريكا و هم پيمان ــغال عراق توس پس از اش
ــث ترغيب هريك از  ــنى عمال باع ــيعه و س ــرب و پيروان مذاهب ش و ع
بلوك بندى هاى مصنوعى براى تسلط بر منابع عظيم نفتى به عنوان سكوى 
ــت. ارسال نخستين محموله  ــتيابى به منابع ثروت و قدرت گرديده اس دس
ــتان از طريق خط لوله كركوك  ــط دولت خودمختار اقليم كردس نفتى توس
ــرباز كردن اين زخم و  به تركيه (بندر جيهان) در چند ماه پيش موجب س
ــد  ــتان ش ــاد تنش در روابط دولت مركزى و دولت خود مختار كردس ايج
ــنوايى نيافت و در  ــت نورى مالكى به اين اقدام  گوش ش ــراض دول و اعت
ــنودى تركيه از اين معامله شيرين، صدور روزانه  ــتقبال و خش نهايت با اس
ــكه نفت از كردستان عراق به بندر جيهان ادامه يافت، و اينك  صدهزار بش
ــتان عراق  ــت جيهان با نفت هاى ارزان كردس ــه ظرفيت هاى ذخيره نف كلي
ــتان عراق براى  ــت با اين حال دولت اقليم خودمختار كردس ــده اس پر ش
ــكه نفت از  ــال 2017 1 ميليون بش ــكه و تا س صدور روزانه 400 هزار بش
اين سرزمين برنامه ريزى كرده است. يورش گروه ماوراء ارتجاعى داعش 
ــمالى و مركزى  ــراق و تصرف برخى از نقاط نفت خيز در مناطق ش ــه ع ب
ــغال پااليشگاه "بيجى"  ــور از جمله كركوك و موصل و ادعاى اش اين كش
ــور و البته  ــراى منابع نفتى اين كش ــريك جديدى ب ــى بغداد، ش در نزديك
شركت هايى مانند توتال و اگزون موبيل كه حضور در كردستان عراق را بر 
ــرزمين اصلى عراق ترجيح داده اند پيدا شد. دولت اقليم كردستان عراق  س
ــمرگه هاى  با تكيه بر نيروى نظامى كامال آماده و ورزيده و تك مليتى پيش
كرد توانست به سرعت نيروهاى داعش را از مناطق اشغالى اقليم كردستان 
ــه درگير تنش هاى درونى  ــده و در نبود قدرت دولت مركزى ك ــب ران عق

ــه كركوك را بدون دردسر به  ــت، منطقه مورد مناقش وبيرونى عديده اى اس
ــتان عراق ضمن به چنگ  ــتان ضميمه كند. به اين گونه كردس اقليم كردس
آوردن مقادير هنگفتى منابع نفتى و معدنى منطقه كركوك ساكنان منطقه را 
ــز به جمعيت خود منضم كرده و داراى يك اقليت 8 ميليون نفرى قوى  ني
ــور عراق شد. پيش روى گروه داعش و شبه نظاميان هوادار صدام  در كش
ــيعه نشين هم چون موج دريا در ساحل از نفس خواهد  عمال در مناطق ش
ــاده 50 هزار نفرى مدافع  ــت نيروهاى آم ــاد و نيروهاى آن توان شكس افت
ــليحات نخواهند  بغداد را چه به لحاظ عددى و چه به لحاظ آموزش و تس
ــى و  ــى و آرايش نيروهاى سياس ــت. اما چنان چه روند اوضاع سياس داش
ــمت تجزيه كامل يا نوعى فدراليسم متشكل از سه  ــور به س رزمى اين كش
ــرق سنى نشين تحت سلطه شبه  ــمالى اقليم كردستان، مركز و ش منطقه ش
ــين پيش  رود با توجه به وجود  ــنى، و جنوب و غرب شيعه نش نظاميان س
ــمالى تحت كنترل اقليم خودمختار  منابع عظيم نفتى عراق كه در مناطق ش
ــتان و جنوب و غرب تحت سلطه بالمنازع شيعيان قرار دارد، بازنده  كردس
ــنى عراق خواهند بود كه در صحراهاى محصور در خشكى  اصلى مردم س
هم مرز با سوريه و اردن، بدون دسترسى به دريا و بى بهره از منابع طبيعى 

و معدنى خود را به محاصره اقتصادى و سياسى خواهند افكند. 

عراق در چنبره نفت!

فريبرز مسعودى

جهان
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منابع نفت و گاز عراق 
ــى آن زاييده  ــراق در مرزهاى كنون ــه نام ع ــورى ب ــش و پيدايش كش زاي
ــاى جهانى خارجى براى تحكيم  ــتكارى و تصميم گيرى هاى قدرت ه دس
ــلطه خود بر منطقه خاورميانه و به ويژه استمرار جريان انرژى از خليج  س
ــت. از همين رو تاريخ عراق جديد با نفت آميخته و آغشته  فارس بوده اس
ــت اينك پس از  ــورى كه زادگاه و گهواره تمدن نام گرفته اس ــت. كش اس
گذشت سال ها از آن روزگار دور اقتصاد و فرهنگ آن چنان با نفت آميخته 

شده است كه آينده آن را با بوى نفت گره زده است. 
ــغال عراق توسط آمريكا همان گونه كه در نقشه ش 3 ديده مى  پس از اش
ــود به سرعت ظرفيت هاى توليد و صدور نفت خود را بازسازى كرد به  ش
ــمين توليد كننده نفت قرار  ــال 2012 در جايگاه  شش گونه اى كه در  س
ــان دهنده اهميت اين  ــوى عراق نش ــب چنين جايگاهى از س گرفت. كس
موضوع براى استراتژيست هاى آمريكايى است كه به آن خواهم پرداخت. 
ــت كه ميزان ذخيره هاى شناخته شده نفت عراق كه پيش  اين در حالى اس
ــكه رسيده  ــد به 141 ميليارد بش ــكه برآورد مى ش از اين  115 ميليارد بش
ــاندن توليد و  ــاى بلندپروازانه اى براى رس ــت و دولت عراق برنامه ه اس
ــه دارد. اقتصاد  ــكه نفت خام را در برنام ــه 12 ميليون بش ــادرات روزان ص
عراق با درآمدهاى نفتى گره خورده به طورى كه در همين سال 2012 كل 
صادرات عراق بالغ بر 93/91 ميليارد دالر بود كه 84 درصد آن را صادرات 
ــال  ــكيل مى داد. هم چنين درآمدهاى بودجه اى عراق در س نفت خام تش
ــر با 103/4 ميليارد دالر و مصارف بودجه اى نيز 88/34 ميليارد  2012 براب
ــال 50/26 ميليارد دالر گزارش  ــى خارجى آن نيز در همين س دالر و بده
ــت. وابستگى عراق به نفت نه تنها در بودجه و نقش آن در توليد  شده اس
ناخالص ملى بلكه در بخش انرژى مصرفى اين كشور نيز خود را به خوبى 
ــرژى مورد نياز اين  ــه اى كه بيش از 90 درصد ان ــان مى دهد، به گون نش
كشور چه در بخش خانگى و چه در بخش صنعتى را نفت تامين مى كند.

 

شكل 1

ــه هاى منابع نفتى عراق نشان مى دهد كه عمده ظرفيت هاى  نگاهى به نقش
ــرقى و جنوبى اين  ــده اين كشور در مناطق ش ــناخته شده و بررسى ش ش
ــتان عراق قرار  ــاى ايران و در خاك اقليم كردس ــور در نزديكى مرزه كش
ــيعيان و كردهاى عراق هستند. بر اين پايه 60 درصد  دارند كه در كنترل ش
ــه  ــده نفت عراق در پنج ميدان عظيم در جنوب (نقش ذخيره هاى ثابت ش
ــمال، در نزديكى كركوك و موصل و خانقين قرار  ش 1) 17 درصد در ش
ــكه برآورد مى شود؛ كه البته دولت خودمختار  دارد كه حدود 4 ميليارد بش
كردستان عراق ادعا مى كند اين ذخيره ها بيش از 45 ميليارد بشكه برآورد 

شده است.(نقشه ش 2)

شكل 2
گذشته از ميزان واقعى ذخيره هاى نفت عراق آن چه كه مورد توجه بايستى 
باشد ميزان استخراج و صدور نفت در اين كشور است. آن گونه كه مركز 
ــى دهد، توليد نفت خام عراق  ــات انرژى آمريكا از عراق گزارش م مطالع
ــه چهارم آن از  ــكه بوده كه بيش از س ــال 2012 روزانه 3 ميليون بش در س
ــه ترتيب از ميدان هاى نفتى  ــور و مابقى ب ميدان هاى نفتى جنوب اين كش
كركوك شمالى استخراج و صادر مى شود كه اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم 
ــمالى و رميله ى جنوبى در  ــراق از رميله ى ش ــش ترين نفت توليدى ع بي

جنوب عراق و بقيه از كركوك استخراج مى شود. 

ــش يا آغاز توليد  ــاى ديگرى نيز براى افزاي ــت مركزى عراق برنامه ه دول
ــى ديگر از جمله ميدان  ــال 2014 در برخى ميدان هاى نفت ــت خام تا س نف
ــيومى به رهبرى شركت شل و  نفتى مجنون دارد و براى اين امر از كنسرس
ميدان هاى قرافه و حلفايه در دست دارد تا به اين وسيله ميزان توليد نفت 

عراق را به روزانه 3 ميليون و 700 هزار بشكه در روز برساند.  
ــركت هاى خارجى فعال در ميدان هاى نفتى با اهميت عراق به  نگاهى به ش
ــنى از علت دو لشكركشى بى سابقه آمريكا- به لحاظ حجم و تعداد  روش

نفرات شركت كننده در آن- به خليج فارس پرده بر مى دارد. 

نتيجه دور اول مناقصه شركت هاى نفتى در ژوئن سال 2009 عراق 
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نتيجه دور اول مناقصه شركت هاى نفتى در اكتبر سال 2009 عراق 

ــه و در فاصله چندماه در  ــى كه در اين دو دور مناقص ــوع قراردادهاي مجم
ــال 2009 ميالدى در عراق انجام شد 60 ميليارد بشكه ذخيره هاى نفتى  س
ــده را زير پوشش قرار داده است. يعنى حدود نيمى از ذخيره هاى  اثبات ش
نفتى اثبات شده در كشور عراق. اين در حالى است كه شركت هاى حاضر 
ــال  ــت تا س در پروژه هاى عظيم نفتى در عراق كه طبق برآوردها قرار اس
2017 توليد نفت خام آن كشور را به مرز روزانه 12 ميليون بشكه در روز 
برسانند كنسرسيوم هايى از شركت هاى نفتى بريتانيايى، آمريكايى، هلندى، 
ــى، تركيه اى و چينى به رهبرى شركت هايى چون شل، بى پى،  ايتاليا، روس
ــتند. مهم تر از همه اين كه هنوز در كشور عراق  اگزون موبيل و توتال هس

قانون هيدروكربنى وجود .
ــيوم هاى نفتى تنها بر منابع عظيم نفتى اين  ــلطه بى چون چراى كنسرس س
ــور نيست بلكه در زمينه ساخت پااليشگاه ها و خط هاى انتقال نفت و  كش
گاز حضور پر رنگ شركت هاى فرامليتى ديده مى شود. دولت عراق براى 
ــور و هم چنين بازسازى و  ــگاه هاى نفت اين كش باال بردن ظرفيت پااليش
ــگاه هاى موجود قراردادهاى كالنى به مبلغ 24 ميليارد و  ــازى پااليش بهس

500 ميليون دالر با شركت هاى آمريكايى و فرانسوى امضا كرده است. 

شكل 3
نمودار (ش 3) به خوبى ويرانى زيرساخت هاى توليد نفت عراق را توسط 
ــان مى دهد. همان  ــكا در دو جنگ اول و دوم نفت (خليج فارس) نش آمري
ــت آمريكا در سال 1991 توليد و  گونه كه مى بينيد در هنگام يورش نخس
ــود. ولى به تدريج تا سال  صادرات نفت خام عراق به صفر نزديك مى ش
ــكل هاى موجود چيره شده و توليد نفت خود  2000 عراق مى تواند بر مش

ــد.  ــال 1991 بهبود بخش ــى از روزهاى پيش از حمله آمريكا در س را حت
حمله دوم آمريكا به اين كشور در سال 2001 به  صادارت نفت آسيب مى 
رساند اما اين بار آن را به مانند حمله نخست از كار نمى اندازد زيرا اين بار 
ديگر صدام دركار نيست و شركت هاى نفتى جديد جاى شركت هاى نفتى 
ــى و چينى شريك دولت صدام را گرفته اند. دولت آمريكا و  عراقى، روس
بريتانيا از همان سال هاى نخست تسلط بر عراق توانستند به سرعت امنيت 
ميدان هاى نفتى عراق در جنوب و شمال آن را تامين كرده و اجازه ندهند 
ــن ميدان هاى نفتى عراق در  ــك ترين عمليات خرابكارى در مهم تري كوچ

جنوب (بصره) و شمال (كركوك) روى دهد.

مشكل تنها استخراج نفت نيست، انتقال هم هست!

لوله هايى براى دور زدن ايران
اكنون ديگر بر كسى پوشيده نيست كه نبردي واقعي و قطعي بر سر جريان 
ــاس  و منابع انرژي در جهان جريان دارد. براي اياالت متحده آمريكا براس
ــط كنگره آمريكا به نام طرح 2000   ــال2000 ميالدى توس طرحى كه در س
ــر گرديد دو موضوع بيش از ديگر موضوعات براى حفظ  ــته و منتش نوش
ــور بر جهان مطرح بود. يك: بروز بحران در ميزان كنترل  هژمونى اين كش
ــور كلى مواد اوليه. دو: خطر معامالت  ــكا بر منابع نفتى جهان و به ط آمري

مستقيم ميان متحدان سنتى آمريكا با مشتريان اروپايى و چين!
ــتدالل شده بود كه اتحاديه اروپا مى تواند به عنوان يك  در اين گزارش اس
ــان تاريخ اياالت متحده  ــب در برابر قدرت آمريكا ظاهر گردد. از هم رقي
ــكا طرح هاي گوناگون و فراواني را براي كنترل نفت و جريان انرژي  آمري
در خاورميانه و به طور كلي در جهان در پيش گرفته و به دقت اين برنامه 
ــا دقت و حوصله تالش  ــال  ها ب ــري مي كند. آمريكا در همه اين س را پيگي
كرده تا ايران را از عرصه مبادالت انرژي حذف كند. به طوري كه با برنامه  
ــت و گاز را از منطقه  ــط لوله هايى كه نف ــده عمال خ ريزي هاي انجام ش
آسياي ميانه و خاورميانه به سرتا سر جهان حمل مي كنند با دور زدن ايران 
ــاركت ايران اجرا شده و مي  شوند كه ىك نمونه آن خط لوله  و بدون مش
ــت كه با دور زدن خاك ايران نفت آذربايجان را به تركيه  باكو- جيهان اس
مي رساند. امريكا به جز اعمال فشار به شركت هاى نفتى و سرمايه گذارى 
ــورها استفاده  اروپايى براى تحريم ايران از اهرم هاى مالى نيز عليه اين كش
ــترده و  ــرمايه گذارى هاى گس ــارها از طريق س ــد. برخى از اين فش مى كن
ــهام شركت ها و كنسرن هاى بزرگ است. آمريكا به جز خريد  خريدارى س
ــورون در سال هاى  ــرن نفتى رويال داچ شل، اكسون و ش ــهام سه كنس س
گذشته همواره توانسته است با تاثيرگذاري بر سياست ها و سوگيرى هاى 
ــرمايه گذارى در حوزه هاى نفتى  ــركت هاى بزرگ فراملى آن هارا از س ش
ــارهاي سياسي شديد بر كشورهاي  ايران برحذر دارد. همچنين اعمال فش

ن
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ــورها  ــده برخي كش ــداران نفت و گاز ايران نيز باعث ش ــايه و خري همس
ــده و براي تامين  هم چون ژاپن و هند نيز از خريد انرژي ايران منصرف ش
نيازهاي خود به كشورهاي همسايه ايران و باقيمت هاي باالتر روي آورند.

ــت كشاندن خط لوله صلح، بار ديگر طرح انتقال گاز تركمنستان   به شكس
ــتان و ادامه  آن به هند  ــپس به پاكس ــتان و س از طريق خط لوله به افغانس
ــده  ــن طرح كه در زمان حكومت طالبان مطرح ش ــت. اي را زنده كرده اس
ــتان عمال  ــور با پاكس ــتان و در مرز اين كش بود، به علت ناامنى در افغانس
ــتان و  ــور افغانس ــد. ولى به تدريج با تغييراتى كه در دو كش كنار نهاده ش
پاكستان روى داده اين طرح با حمايت آمريكا و تشويق انگليس بار ديگر 
ــود. با اجراى اين طرح ايران از دست يابى به بازار  از بايگانى خارج مى ش
ــترش هند و چين محروم خواهد ماند. زيرا با وجود انتقال گاز  رو به گس
ــتان به پاكستان و هند عمال احداث خط لوله انتقال گاز به چين  از تركمنس
ــوي ديگر با اجراي اين خط لوله و  ــت. از س توجيه اقتصادى نخواهد داش
خط لوله نابوكو اروپا نيازي به روسيه براي تامين گاز و نفت خود نداشته 
ــته خواهد شد و  ــيه در منطقه و اروپا كاس و عمال از قدرت و اعتبار روس
ايران نيز در انزوا فرو خواهد رفت. پروژه ديگر سرمايه گذارى هاى عظيم 
 cng و lpg ــيار پيش رفته مايع كردن گاز ــتيابى به فناورى بس قطر در دس
ــتريان ژاپنى، چينى و هندى است.  و انتقال آن با تانكرها از راه دريا به مش
ــايد از برداشت اين كشور از مخازن مشترك پارس جنوبى  درآمدى كه ش

به دست آمده باشد!

خط لوله نابوكو و شاه لوله جريان جنوبى 

ــود از منطقه خزر و  ــن امنيت انرژى دريافتى خ ــه اروپا براى تامي  اتحادي
اوراسيا و كاستن از وابستگى خود به گاز روسيه پروژه پروژه احداث خط 
لوله نابوكو را به اجرا در آورد. اين خط لوله به طول 3300 كيلومتر ساليانه 
ــورهاى  ــارد متر مكعب گاز را از جمهورى آذربايجان و ديگر كش 30 ميلي
ــتان به  ــتان و مجارس ــوزه درياى مازندران از راه تركيه، رومانى، بلغارس ح
ــاير كشورهاى اتحاديه اروپا انتقال خواهد داد. اين  اتريش و از آن جا به س
ــال 2013 گاز كشورهاى آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان  خط لوله در س
ــه در مرحله دوم عراق و  ــده بود ك ــه اروپا صادر كرده و پيش بينى ش را ب

مصر به آن بپيوندند.
ــيه نيز در اين ميان بى كار ننشسته و به تالش خود براى احداث  البته روس
شاه لوله معروف به جريان جنوبى افزوده است. آن ها اميدوارند با افزايش 
ــيطره خود را بر ارسال گاز  ــرعت در احداث خط لوله جريان جنوبى س س
اروپا تحكيم بخشند. هدفى  استراتژيك كه بحران آفرينى آمريكا و اتحاديه 

ــال درستى و اهميت آن را ثابت كرد. روسيه  اروپا در اوكراين در بهار امس
ــيه را از راه بلغارستان  در صورت تكميل اين خط لوله مى تواند گاز روس
ــتان  به صربستان رسانده تا از آن جا به كشورهاى عضو اتحاديه  و مجارس
اروپا صادر گردد. در اين پروژه روسيه در نظر دارد صربستان را به يكى از 
ــازى و انتقال گاز به اروپا تبديل نمايد. طرحى كه قرار بود  مراكز ذخيره س

تا پايان سال 2011 به سرانجام برسد كه نرسيد! 

ــورها، و جلوگيرى  ــيه از اين كش نياز اروپا به انرژى و باج گيرى هاى روس
ــت و گاز اروپايى در  ــركت هاى نف ــرمايه گذارى ش آمريكا از حضور و س
ــاف نفت در ايران عمال  طرح هايى از جمله پارس جنوبى و توليد و اكتش
اتحاديه اروپا را وابسته به سياست هاى انرژى كه از سوى آمريكا به اتحاديه 
ــتا آمريكا براى جايگزينى نفت  ــود كرده است. در همين راس ديكته مى ش
ــراق برنامه ريزى هاى دراز مدتى را انجام  ــران با نفت ارزان و مطمئن ع اي
ــتى آشكار دو  ــته از خط لوله باكو- جيهان كه با هم دس ــت. گذش داده اس
ــور جمهورى آذربايجان و تركيه با آمريكا بدون گذر از خاك ايران و  كش
با تحميل هزينه هاى گزاف ساخته شد عراق هنوز شديدا وابسته به صدور 
ــاحل خليج فارس دارد، است.  ــت كه در س ــكله اى اس نفت خود از 5 اس
ــكه اى نفت  ــه از صادرات روزانه 2 ميليون و 400 هزار بش ــه گونه اى ك ب
ــكه را از طريق خط لوله اين كشور به تركيه انجام  خود تنها 300 هزار بش
ــه از طريق بندر بصره در خليج فارس صادر مى كند.  ــه را روزان داده و بقي
ــور را رنج  ــتقالل عراق از بريتانيا اين كش موضوعى كه همواره پس از اس
ــت. تا  ــى كامل و مطمئن آن به خليج فارس بوده اس مى داده عدم دسترس
ــراى امضاى قرار داد  ــت صدام در هنگام حضور در ايران ب ــى كه دول جاي
ــور بر سر جزيره بوبيان با كويت سخن گفت  الجزاير، بر اختالف اين كش
ــرزمين عراق مى خواند كه  و با وجود اين كه اين جزيره را از جزيى از س
توسط بريتانيا از آن جدا و به خاك كويت ضميمه شده است ابراز آمادگى 
ــان تر و مطمئن  ــى آس كرد كه جزيره بوبيان را از كويت به منظور دسترس
ــاى آزاد از كويت اجاره كند. اين موضوع آن  ــر  به خليج فارس و درياه ت
قدر براى عراق حياتى بود كه سال ها بعد و پس از جنگ عراق عليه ايران، 
عراق بهانه اى براى ضميمه كردن كويت به خاك آن كشور يافت و آن هم 
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بدهى 30 ميلياردى عراق به كويت در اثر درگير شدن در جنگ فرسايشى 
عليه ايران بود. ناسيوناليست هاى عراقى پس از بى نتيجه بودن درخواست 
بخشش اين طلب از سوى كويت صدام را زير فشار گذاشتند تا به كويت 
حمله كند. حمله اى كه زمينه ساز دخالت گسترده آمريكا و هم پيمانان آن 
ــقوط دولت مستقل  ــال هاى 1991 و 2001 و س در جنگ عليه عراق در س

اين كشور شد.

جايگزين هايى براى مسيرخليج فارس
ــت عراق را به  ــود چند خط لوله نف ــه ديده مى ش ــان گونه كه در نقش هم
ــوريه و سپس لبنان،  ــايه از جمله به جيهان در تركيه، س ــورهاى هم س كش
ــكى به  ــتراتژيك كه قرار بوده عمده نفت عراق را از راه خش خط لوله اس
ــت جنوب عراق به  ــايه حمل كند، و خط لوله انتقال نف ــورهاى همس كش
ــت اما كوچك بودن بازارهاى  ــال هاى دور كشيده شده اس عربستان از س
ــى و نظامى با اين  ــا و درگيرى هاى سياس ــايه و تنش ه ــورهاى همس كش
ــبى عراق به بندر بصره براى صدور نفت  ــتگى مس ــورها مانع از وابس كش
خود به بازارهاى جهانى شده است. مهم ترين اين خط لوله ها عبارت اند از:

مسير شمالى:

كركوك- جيهان، بصره- جيهان
اين خط لوله رفت و برگشت نفت شمال عراق را از ميدان نفتى كركوك به 
ــاند و در بهترين حالت ظرفيت 600 هزار بشكه  بندر جيهان تركيه مى رس
ــماره 3 مى بينيد اين خط لوله  ــه ش در روز را دارد. همان گونه كه در نقش
دوقلو به گونه اى طراحى شده بوده كه بتواند روزانه بيش از 1/650 هزار 
ــكه نفت را به اين بندر مديترانه اى تركيه برساند اما مشكل هاى فراوان  بش
ــده و  ــمى اين خط لوله ش تا كنون مانع از بهره بردارى كامل از ظرفيت اس
ــد. ضمن اين كه براى  ــترس مى باش تنها يكى از اين دو خط لوله در دس

استفاده از ظرفيت اسمى اين خط لوله نياز به نفت جنوب براى پر كردن آن 
مى باشد كه همان گونه كه در نقشه مى بينيد براى اين امر بايستى از خط 
ــتراتژيك كه نفت بصره را با لوله از مناطق بيابانى غربى به سوريه  لوله اس
ــاند بهره برد. اما اين خط لوله در سال هاى جنگ داخلى و  و اردن مى رس
ــيب هاى فراوانى ديده كه استفاده از آن را ناممكن كرده  جنگ با آمريكا آس
است. دولت تركيه پيشنهاد بازسازى اين خط لوله براى رساندن ساالنه يك 

ميليون بشكه نفت خام به تركيه را داده است.

خط لوله استراتژيك اقليم كردستان به تركيه
قرارداد اين خط لوله استراتژيك كه مى تواند تحول بزرگى در استراتژى هاى 
ــا شده و موجبات اعتراض جدى دولت  منطقه اى ايجاد كند به تازگى افش
ــت. اين قرارداد ميان تركيه و اقليم  مركزى عراق به آن را فراهم آورده اس
ــتان براى انتقال نفت اين منطقه در شمال عراق به تركيه  خودمختار كردس
براى صدور به بازارهاى جهانى بسته شده است. اين خط لوله  قرار است 
ــكه نفت خام و 10 ميليون متر مكعب گاز از كردستان  روزانه 2 ميليون بش
ــورانه كه شامل دو خط  عراق به بازارهاى جهان منتقل كند. اين طرح جس
ــبك و ديگرى براى انتقال نفت سنگين  لوله يكى براى انتقال نفت خام س
ــود و هم چنين خط لوله انتقال گاز به  ــاخته مى ش ميدان تاوكه و تق تق س
ــه 10 ميليون مترمكعب نه تنها تركيه را از خريد گاز ايران بى  ميزان روزان
ــارى براى ترانزيت نفت و گاز عراق را  نياز مى كند بلكه منبع درآمد سرش
براى تركيه فراهم كرده و بندر جيهان را در رديف يا حتى باالتر از جزيره 
ــم ايران قرار مى دهد. دولت مركزى عراق امكان استفاده و نظارت بر  قش
اين خط لوله را خواهد داشت و به اين وسيله عراق را به خواسته تاريخى 
خود يعنى متنوع كردن راه هاى صادرات نفت مى رساند. اين خط لوله در 
ــاخته مى شود كه نياز به تمهيدات سياسى بسيار گسترده  حالى به تركيه س
ــت. در صورتى كه  ــتوانه آن بوده اس ــوى آمريكا پش و طوالنى مدت از س
ــتان عراق  ــت با خريد و انتقال نفت و گاز از كردس دولت ايران مى توانس
به كردستان ايران و كرمانشاه بخش هاى بزرگى از غرب ايران را از نياز به 
ــرق آبى و نفت بى نياز كند و نفت و گاز خود را به راحتى صادر  ــرژى ب ان
ــتراتژيكى خود را نيز حفظ مى  ــد. ضمن اين كه قدرت منطقه اى و اس كن
ــركت بوتاس  ــط ش ــرد. در صورتى كه با اجراى اين قرارداد عظيم توس ك
ــه و با حمايت همه جانبه آمريكا ايران بيش از پيش در منطقه منزوى  تركي
ــار ترانزيت نفت و گاز  ــده و از درآمد سرش و از معادله هاى قدرت دور ش

عراق نيز محروم خواهد شد. 

خط لوله غرب
دولت عراق دو خط لوله در غرب را در دستور كار دارد. خط لوله موجود 
به نام كركوك- بانياس كه پس از اشغال اين كشور توسط آمريكا در سال 
ــوريه مى  ــت. اين خط لوله نفت كركوك را به س ــاده اس 2001 از كار افت

رساند و ظرفيت اسمى آن روزانه 700 هزار بشكه بود.
ــكه اى از بصره به حديثه  خط لوله انتقال روزانه 2 مليون و 250 هزار بش
در استان انبار. و خط لوله به ظرفيت روزانه يك ميليون بشكه نفت خام از 

حديثه به بندر عقبه در اردن در درياى سرخ.

مسير جنوبى
خط لوله از جنوب عراق به عربستان يا ظرفيت روزانه 1/65 ميليون بشكه 
ــته شده است و فعال  ــال 1991 بس در روز كه پس از عمليات صحرا در س
شدن آن با توجه به اختالف هاى رشد يابنده عربستان با دولت عراق دست 

كم به اين زودى ها ممكن نخواهد بود.
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ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري

 جنبش زنان در طول قيام

جوست آر. هيلترمن*
برگردان: زهره اسدپور

ــرزمين هاى اشغالى تصاويرتكان دهنده اى منتشر  روزهاى اوليه قيام در س
ــطينى كه در خيابان ها راهپيمايى مى كردند، دخترهاى  ــد  از زنان فلس ش
ــنگ پرتاب مى كردند، پيرزنانى كه  ــربازان س ــوى س ــه اى كه به س مدرس
سبدهاى پر از سنگ را براى تظاهر كنندگان جوانتر حمل مى كردند، زنانى 
ــرى كه بازداشت شده يببود با مسئولين جر و بحث مى  كه براى آزادى پس
كردند. بر اساس اين اتفاق هاى غير معمول بود كه برخى  ناظران انتفاضه 
ــد خود انقالبى  ــت نظامى بلكه در ح ــا " متزلزل كردن" حكوم ــه تنه را ن
اجتماعى مى دانستند كه نسل هاى جوان تر بر نسلهاى مسن تر ، كنشگران 
خيابانى بر مسئوالن حكومت خودگردان ، و زنان بر جايگاه سنتى شان در 

جامعه ى مردساالر مى شوريدند. 
ــد فرضيات باال درباره ى  ــال قيام، مشخص ش ــومين س پيش از اين، در س
ــت نبود: كنشگرى زنان ، موقعيت اجتماعى و  اثرات انتفاضه بر زنان درس
ــاس مثل قبل بود. هنوز، اما اشتباه است كه  ــى آنان در جامعه، در اس سياس
ــبت به  ــر زنان را ناديده بگيريم، آگاهى زنان نس ــه ى اثرات انتفاضه ب هم
ــت، و زنان بيش از قبل- فراتر از  ــدت افزايش يافته اس ــان  به ش حقوقش
حضورشان در تظاهرات- در ساختارهاى سازماندهى كه انرژى هاى آن ها 
ــوى برآورده ساختن نيازهاى جامعه ى تحت محاصره شان سوق  را  به س
ــت كه زنان به شكل  ــايد مهتر از همه اين اس ــده اند. ش مى دهد،  فعال ش
ــارزه براى آزادى ملى  ــه قضيه ى حقوق و نقش  خود درمب ــدى ترى ب ج
اشاره مى كنند، موضوعى كه پيش از قيام به ندرت جز معدودى كنشگران 

متعهد به آن اشاره مى كردند. 

تحرك  در جريان انتفاضه 

ــگرى زنان در سالهاى پيش از آن جدا مى كند  آنچه كه اين قيام را از كنش
ــگران با سابقه نيستند  ــت كه اين تنها دانش آموزان و كنش اين حقيقت اس
ــنين و  ــتقيم دارند، بلكه زنان از همه ى س ــربازان مواجهه ى مس كه با س
ــتاها و اردوگاه هاى پناهندگان  گروه هاى جامعه ، به خصوص زنان روس
ــازمان يافته با  ــالهاى پيش از قيام  گروه هاى  زنان س ــتند.  در س نيز هس

ــعى در جذب اين  ــتى و برنامه هاى مهارت آموزى س ــات ناسيوناليس ادبي
زنان داشتند، اما [اين زنان ] على رغم هم دلى هايشان، به هيچ چارچوب 
ــته بودند. قيام، اين زنان را در موقعيتى واقعا اضطرارى  ــمى اى نپيوس رس
ــگر اهل نابلس:   ــاند. به گفته ى يك كنش به تالش براى موضوعى ملى كش
ــاى ما [پيش از قيام]  ــه به ما بپيوندند، زيرا برنامه ه ــيدند ك ”زنان مى ترس
صريحا سياسى، اقتصادى و فرهنگى بود.“ ” اما در طول قيام برنامه هاى ما 
واقعى شدند. حال زنان مشتاق تر هستند كه بپيوندند. زيرا آنها مى خواهند 

مشكالت واقعى زندگى شان را طرح كنند“. 

جهان
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ــوش بود، و تا  ــان تا حدى خودج ــگرى زن ــن روزهاى  قيام، كنش ازاولي
ــرزمين  ــط چهار كميته زنان كه جنبش مدرن زنان را در س حدى نيز توس
ــن كميته ها از  ــازمان يافته بود. همه ى اي ــاخته اند، س ــغالى برس هاى اش
ــه ى  1970 به عنوان  ــد كه در اواخر ده ــان برآمده بودن ــه ى كار زن كميت
ــده بود، پس از آن دختر مدرسه اى  ــى از جنبش ملى پايه گذارى ش بخش
ــجويان كالج [كه نيروهاى جذب شده توسط اين كميته بودند] ،  ها و دانش
ــگرى خود را در جهت  تحرك بخشيدن به گروه هاى ديگر جمعيت  كنش
ــگاه  ــان گذاران كميته فارغ التحصيالن دانش ــمارى از بني صرف كردند. ش
ــه ى 1970 در تظاهرات ها  ــيارى  اوايل و ميانه ى ده بيرزيت بودند. بس
ــبت به اين كه  ــده بودند، و آگاهى فزاينده نس ــراييل درگير ش با ارتش اس
ــراييل داوطلبانه سرزمين هاى اشغالى را ترك نخواهد كرد و نهاد هاى  اس
موجود محلى ضعيف تر از آن هستند كه با اشغال نظامى بلند مدت درگير 
ــوند، كنشگرى آنان را مشتعل كرد. عالوه بر اين، نوعى از جنبش با پايه  ش
هاى وسيع،  دفاع موثرى در برابر از دست دادن كادر ها به نظر مى رسيد، 
ــئوالن اسراييلى بارها  روساى دانشگاه  به خصوص با توجه به اين كه مس
ها، موسسات خيريه و ديگر موسسات را اخراج يا بازداشت كرده بودند. 
موسسان كميته ى كار زنان به خصوص نسبت به جمعيت هاى خيريه اى 
ــرزمين هاى اشغالى مسلط بودند نا  ــگرى زنان در س كه تا آن زمان بر كنش
شكيبا بودند. جوامع خيريه به زنان مهارت هاى پايه اى كه آنان را قادر به 
ــك به خود مى كرد،آموزش نمى دادند، و در عوض  به زنان  خدمات  كم
ــى  ــد. در مقابل، كميته ى جديد كار زنان برنامه ى آموزش ــه مى كردن ارائ
ــتاها و اردوگاه هاى  ــهرها بلكه براى اولين بار در روس اى را نه تنها در ش
ــرا كرد. اين برنامه اغلب در  ــدگان در كرانه ى غربى و نوار غزه  اج پناهن
ــد  و شامل كالس هاس  خانه ى اعضا يا دفاتر موقت كميته برگزار مى ش
ــامل كمك هاى اوليه) ، كالس هاس  ــوادآموزى، آموزش بهداشت( ش س
مهارت آموزى( شامل گلدوزى، فرآورى غذا، و غيره ) بود. كميته همچنين 
ــتند مراكز مراقبت روزانه اى باز  ــال داش براى مادرانى كه فرزندان خردس
ــرد تا بتوانند بيرون از خانه كار كنند. در خالل برنامه ها ى متنوع ، زنان  ك
ــاركت مى كردند، در نتيجه آگاهى آنان نه تنها  ــى مش در بحث هاى سياس
ــاره ى قضيه ى حقوق زنان در جامعه ى  ــايل ملى، بلكه درب درباره ى مس

فلسطينى افزايش يافت. 
ــعب  در اوايل دهه ى 1980، كميته ى كار زنان اصلى، به چهار كميته منش
ــطين  ــى رايج در جنبش ملى فلس ــده ى گروه گراي ــه منعكس كنن ــد ك ش
ــازمان موفق، كميته ى عمل فدراسيون زنان فلسطينى  است.  بزرگترين س
(FPWAC  ) است، كه با برنامه ى سياسى جبهه ى دمكراتيك براى آزادى 
ــود، و اتحاديه ى كميته ى زنان كارگر  ــطين (DFLP) شناسايى مى ش فلس
فلسطينى(UPWWC) كه به حزب كمونيست فلسطين متمايل است، پس 
ــطين است  (UPWC)كه به برنامه  از اينها اتحاديه ى كميته هاى زنان فلس
ى سياسى جبهه مردمى آزادى فلسطين(PFLP) معتقد است، نهايتن كميته 
ــت كه از فتح هوادارى مى  ى زنان براى مددكارى اجتماعى (WCSW)اس
ــه ى اين كميته ها هزاران عضو دارند، (FPWAC)به تنهايى ادعا  كند. هم

مى كند  كه 10,000 عضو فعال دارد.
WCSWاز نظر ايدئولوژيكى بيش از همه به جمعيت هاى خيريه ى پيشين 

نزديك است، زيرا به جاى آنكه زنها را به جنبش وادارد براى آنها خدماتى 
ــابه  ــه ى ديگر كم و بيش از نظر فعاليت ها مش ــه كميت ــم مى كند. س فراه
ــتراتژى هاى عضوگيرى بر گروه هاى مختلفى  ــتند، گرچه آنها در اس هس
ــازماندهى  از زنان تمركز دارند:   UPWWCپيش از همه زنان كارگر را س
ــد، FPWACبر زنان خانه دار تمركز دارد، و UPWC گرايش دارد  مى كن
ــط شهرى، اغلب از زنانى كه از  تا اعضايى تحصيل كرده از طبقه ى متوس

ــجويى مى آيند را داشته باشد. تفاوت واقعى بين اين كميته ها  جنبش دانش
ــايل ملى  ــت كه آنها در مس ــى و در نتيجه در مواضعى اس درهويت سياس

اتخاذ مى كنند. 
ــود، اين چهار كمتيه كوششهاى  ــته ش پيش از اين كه انتفاضه در هم شكس
ــيدن به اعضا و هواداران و جذب نيروهاى جديد  خود براى تحرك بخش
ــترين توان خود دراين حوزه ها، آنها برنامه  ــتر كردند. با تمركز بيش را بيش
ــترده تر كردند تا زنان فعال در  ى خود را در مراكز نگهدارى كودكان گس
ــتم و گاز اشك  ــكان دهند وهمچنان كه در نتيجه ضرب و ش قيام را نيز اس
ــت ،آنها  كالس هاى  ــان در محله ها  افزايش مى ياف ــداد  مجروح آورتع

آموزشى از بهداشت تا كمك هاى اوليه را برگزار مى كردند.
ــود در رهبرى و  ــان تجربه هاى خ ــه قيام، كميته هاى زن ــل اولي در مراح
ــتاها، اردوگاه  ــازماندهى را به كميته هاى مردمى در حال ظهور در روس س
ــهرى در سرزمينهاى[ اشغالى] منتقل كردند:  هاى پناهندگان، و محالت ش
در حقيقت در مرحله ى اوليه كار كميته هاى زنان و كميته هاى مردمى غير 
قابل تمايز بود. كنشگران كميته هاى زنان، در سازماندهى خدمات تسكين 
ــراييل، انجام ديدارهايى به  ــى پس از حمالت هوايى اس بخش يا اورژانس
ــهدا و زندانيان و فراهم آورى   ــتگى با خانواده هاى ش هدف اعالم همبس
ــاى كميته هاى محلى مردمى مى  ــايل كمكى در صورت نياز،  به اعض وس
ــتند. به جاى زندانيان و خانواده هاى آنان با وكال تماس مى گرفتند،  پيوس
ــرخ ديدارهايى از  ــان لباس تهيه مى كردند، و براى صليب س براى زنداني
ــدان ها ترتيب مى دادند. زنان همچنين دفترچه هايى توزيع مى كردند،  زن
ــى مى كردند( اغلب براى اولين بار)، و مردمى را كه  ــكارا بحث سياس آش

هنوز قانع نشده بودند به مشاركت در قيام تشويق مى كردند. 

ــرى متحد ملى قيام  ــان همه ى جهت گيرى هايى كه  رهب ــه هاى زن كميت
ــه فراخوان هاى ويژه عمل  براى زنان  تبديل  ــالم  مى كرد ب (UNLU) اع
ــه در 8 مارس  ــى كه اين چهار كميت ــترك مهم ــى كرد. در برنامه ى مش م
ــتن به كمته هاى  ــن  گرفتند، زنان به پيوس ــى زن را جش 1988 روز جهان
ــربازان و  محلى و اتحاديه ها، كار نكردن در روزهاى اعتصاب، مقابله با س
ــهرك نشينان، و ارتقاى  ”اقتصاد خانگى“ توليد غذاها و پوشاك محلى،  ش
ــوان UNLU زنان در نظارت بر  ــدند. 3 در هماهنگى با فراخ فراخوانده ش
ــتند و براى اطمينان  قيمت هايى كه تجار اعالم مى كردند حضور دائم داش
ــراييلى، و  ــل تحريم بازرگانى و بايكوت كاالهاى اس ــبت به انجام كام نس
ــوزش جايگزين به  ــدارس، در ارائه ى آم ــه خصوص پس از تعطيلى م ب
ــتند. زنان به ويژه در كميته  ــا ها،  حضور دائم داش كودكان در خانه، كليس
هاى مردمى محالت شهرى فعال بودند، و در روستاها و اردوگاه ها نقش 
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كمترى داشتند. 
در طول قيام، كميته هاى زنان، راهيپيمايى ها را سازمان دهى مى كردند و 
زنان كنشگر و دختران مدرسه اى در تظاهرات و مقابله با ارتش مشاركت 
ــتند؛ قابل توجه است كه على رغم  حضور دائم در چنين كنش هايى،  داش
ــاركت زنان از محلى به  ــيب مى ديدند. سطح مش ــبتن زنان كمترى آس نس
ــت،  در محالت مذهبى تر يا محافظه كار تر  محلى ديگر متفاوت بوده اس
نظير الخليل(حبرون) جايى كه حضور 100 زن در تظاهرات خوب به نظر 
ــون رام اهللا كه على رغم جمعيت  ــهرهايى همچ مى آيد، پايين تر، و در ش
ــيار باالتر  ــى 1000 زن به تظاهرات بيايند، بس ــت 500 ال كمتر، ممكن اس
ــعارها نه تنها شامل خواست دولت مستقل، بلكه خواست آزادى  است. ش
زنان نيز هست. مثال در جريان راهپيمايى گرامى داشت روز جهانى زن،  8 
مارس 1998 ، در رام اهللا، "زنان پرده،  پوستر، و پرچم هايى  را در دست 
داشتند و تا مركز شهر راهپيمايى سكوت برگزار كردند. پرده ها و شعارها 

خواهان  آزادى زنان، دولتى مستقل با رهبرى سازمان آزاديبخش فلسطين 
PLO، پايان اشغال گرى، و پايان خشونت اسراييل بودند. ”  

ــن نيست كه آيا چنين  گرچه زنان در كميته هاى مردمى فعال بودند، روش
ــتاوردى براى زنان داشته است يا نه. از يك  ــاركتى به نوبه ى خود دس مش
ــى در خيابان ها حضور  ــى جمع ــو، زنان براى اولين بار در كنش سياس س
داشتند، و فضايى را اشغال مى كردند كه غير از چند استثنا،  سنتن به مردان 
تعلق داشت. سياسى شدن آنها قطعا تاثير بلند مدت در نقش اجتماعى آنها 
ــت. اما از ديگر سو، همچنان كه اصالح جاد استاد دانشگاه بير  خواهد داش
ــدا كردن اعضاى  ــى" كميته هاى مردمى "پي ــت مى گويد "هدف اساس زي
جديد  براى سازماندهى توده اى هر گروه بود....نقش زنان در كميته هاى 
مردمى،  گسترده تِر همان وظايفى بود كه سنتن در جامعه داشتند. خدمات 

آموزشى و تداركاتى" بدون اين كه هرگز فراتر روند.  

تعاونى هاى توليدى زنان

در زمان قبام ، در تالشى واضح براى انجام  كنشى كامال مستقل، كميته هاى 
زنان براى حل  كمبود مواد غذايى ناشى از حكومت نظامى ارتش و تحريم 
ــراييلى، تعاونى هاى توليدى تاسيس كردند. اين تعاونى ها  محصوالت اس
ــاده اى، مثل آب ميوه، ترشى سبزيجات، مواد  ــبتا س محصوالت غذايى نس
ــده، و مربا توليد مى كردند، همچنين براى بازار محلى پوشاك،  ــرو ش كنس
ــئول  ــده، و قاب عكس توليد مى كردند. زنان مس پارچه هاى گلدوزى ش
تمام مراحل فرايند توليد بودند و سود را تقسيم مى كردند. آنها محصوالت 
ــط بازرگانانى كه كميته ها آنها را  خود را در دفاتر كميته هاى زنان يا توس
ــايى مى كردند به فروش مى رساندند. تعداد  اين تعاونى ها محدود  شناس
ــى ماند. معموال زنانى كه با كميته ها همكارى مى كردند محصوالت را  باق
ــتقيما در خانه هاى خود توليد مى كردند و كميته ها به شيوه هايى كه  مس

در باال ذكر شد آن محصوالت را به فروش مى رساندند. 
ــود، گرچه اغلب خيلى  ــده ب ــى كه براى تعاونى ها در نظر گرفته ش اهداف
ــد. در كتابچه هايى كه اتحاديه كميته  ــن نبودند، اما بلند پروازانه بودن روش
ــده بود كه هدف پروژه  ــطينى زنان(UPVC) توزيع كرد گفته ش هاى فلس
محصوالت كميته( با عنوان ”محصول ما غرور ما است“) اين بود كه مبانى 
ــاختن پروژه هاى اقتصادى بسازد.“ اما از پنج هدف  رهايى زنان را با برس
و اصل اساسى پروژه ، تنها دو مورد به زنان مربوط بود. "انتقال نقش هاى 
ــاد ملى" و "فراهم  ــاد خانگى به نقش مثبت در اقتص ــنتى زنان در اقتص س
ــاى اقتصادى به  ــركت ه ــاركت زنان در ش آوردن فرصت هايى براى مش
UPWC عنوان اساس استقالل اقتصادى و رهايى اجتماعى". عالوه بر اين
ــت چگونه ” نقش مثبت در اقتصاد ملى“ منزلت اجتماعى  توضيح نداده اس
و سياسى زنان را در جامعه تقويت مى كند و به رهايى اجتماعى رهنمون 

مى شود، يا چگونه تعاونى ها مى توانند به اين انتقال كمك كنند. 
ــتند.  ــهاى توليدى قابل تفكيك نيس برآورد نتايج تعاونى هاى زنان و تالش
ــتقل كنند،   ــند  زنان را از نظر اقتصادى مس در حالى كه تعاونى ها مى كوش
ضرورتا محركى براى اين كه زنان در زندگى اجتماعى فعالتر شوند نيستند. 
ــهاى تعاونى ها مى گويد ”ايجاد  همچنان كه اصالح جاد در باره ى كوشش
ــك به تغيير در  ــكل اتوماتي ــتاها به ش ــى هاى توليدى زنانه در روس تعاون
تفكيك جنسيتى كار يا برآورد بهتر كار زنان توسط مردان منجر نمى شود“ 
ــگران UPWWC نظر رايجى را ابراز مى كند : ” موقعيت ما  يكى از كنش
ــى تغيير كرده است، اما موقعيت ما در زندگى اجتماعى  در مبارزه ى سياس
تغيير نكرده است.“ يك كنشگر نابلسى به اين معترض است كه : " همچنان 
ــتند. اگر زنى فعال باشد همسايه ها درباره ى او  مردان تصميم گيرنده هس
ــرف مى زنند. بنا بر اين، اين مبارزه  زمان زيادى مى برد و وقتى دولت  ح
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تشكيل داديم به شكل اتوماتيك  حقوق زنان اعاده نخواهد شد".  
ــايد يكى از مهمترين  ــته اند و ش با همه ى اينها تعاونى ها نتايج مثبتى داش
UPWWC دستاوردها اين  قيام را برساخته اند. طبق گفته ى يك كنشگر

ــيس تعاونى هاى UPWWC در روستاهاس ادنا در نزديكى هبرون ”  تاس
كمك كرد تا مسئله ى زنان  به برنامه ى كارراه بيابد“، مشاركت در تعاونى 
”آگاهى اجتماعى زنان را افزايش داد. زنان فهميدند كه همان توانايى هاى 
ــوند،  مردان را دارند. به آنها كمك كرد تا از چرخه ى خانوادگى خارج ش
ــتند يا بيكارند ،  ــاى بد اقتصادى كه مردها در زندان هس ــت ه و در موقعي
كمك باشند“. حتى اگر مقاومت در برابر تغيير شديد باشد، مسئله ى زنان 
ــر  ــت و زنان براى اولين بار به بحث بر س در برنامه ى كار قرار گرفته اس
جايگاه خود در جامعه مى پردازند. و در حالى كه  در طول قيام زنان   " به 
ــنتى آنان  وسيع  جاى اين كه  نقش كاملن جديد ى بپذيرند، نقش هاى س
تر و يا تشديد شد". همچنان كه ريتا جياكامان  و پنى جانسون اشاره كرده 
اند ، جنبه هايى از اين نقش "  منشا مقاومت شده اند زيرا زنان مسئوليت 
ــاى خانوادگى را به كل اقتصاد منتقل كرده اند تا آن را بچرخانند". طبق  ه
ــه (رام اهللا)، حقيقت اين بود كه  ــتاى كفر نعم ــگرى در روس گفته ى كنش
ــته و  ــاركت زنان در راهپيمايى ها ، تظاهرات ومقابله با ارتش، و كش مش
مجروح شدن ، و اين واقعيت كه آنها براى فروش توليدات خود در بازار، 
ــم هاى سياسى در رام  ــتگان خود در زندان،  حضور در مراس مالقات بس
ــهر مى روند، كامال موقعيت آنها را تغيير داده است.  ــليم ،به ش اهللا يا اورش
ــت، اغلب بر منابع  ــده اس به خاطر قيام نقش زنان در خانواده ها تقويت ش
پولى كنترل دارند، مى توانند از برخى دستورها سرپيچى كنند، يا مى توانند 
ــه با سالهاى  ــه بروند. او در مقايس تصميم بگيرند كه بچه ها به كدام مدرس

پيش از قيام، نقش زنان را "فوق العاده" مى داند.  
 ترديدى نيست كه مشاركت فعال كميته هاى زنان در قيام و نقش اقتصادى 
ــاهده باشد  آنها در تعاونى ها به تغيير مهم پايدارى كه براى زنان قابل مش
ــت. اما مبارزه ى هر روزه در خيابان ها زنان را از احزاب  ــده اس منجر نش
مختلف جنبش ملى ، به يكديگر نزديك تر كرده است. به قول يك كنشگر 
ــم اكنون با هم  ــان بلوك هاى مختلف ه ــر كارهاى محلى ، زن ــه خاط " ب
ــتند، روابط محكم شخصى را گسترش مى دهند، و در كنار هم مبارزه  هس

مى كنند"
ــده است، كه در  ــئله به همكارى بزرگترى در جنبش زنان منجر ش اين مس
ــامبر 1998متبلور شده است.   ــيس شوراى عالى زنان (HWC) در دس تاس
ــورا چهار كميته را در يك فوروم متحد كرد، رهبران زنان احساس  اين ش
مى كردند تنها عمل متحد از طريق اين فوروم ، مى تواند قضاياى اساسى 
اى همچون تحصيل و موقعيت قانونى كه منبعث از قانون خانواده ى  دينى 
ــورا اتحاد جنبش زنان حول  ــت را به شكل موثر طرح سازد. هدف ش اس
موضوعات دو گانه ى مبارزه ى اجتماعى زنان و مبارزه براى آزادى  ملى  
ــدف توازنى برقرار كند تا  ــورا همچنين مصر بود كه بين اين دو ه بود. ش
مانع برگشت زنان به نقش هاى اجتماعى سنتى  پس از پيروزى ملى شود. 
ــى كردند كه پس از  ــگران مرتبا به ديگران يادآورى م ــه اين خاطر، كنش ب
استقالل الجزاير در 1962 چه بر سر  زنان الجزايرى كه نقش بسيار مهمى 

در جريان انقالب داشتند، آمد. 

رهبرى فلسطينى و زنان در مبارزه ى ملى 

كنشگران زنان قادر نبودند كه در مبارزه ى ملى نقش مهم ترى در رهبرى 
 UNLU قيام  داشته باشند. گرچه محتمل است كه در مواردى زنان نيز  در
بوده باشند، اما آن چنان كه از كالم مطبوعات رسمى و  الگوهاى بازداشت 
ــى مطبوعات  و تبعيد بر مى آيد، اعضاى UNLUعموما مردان بودند. بررس

ــكار نسبت به مسئله ى زنان و  ــمى UNLU  نه تنها از بى توجهى آش رس
نقش آنان در قيام پرده بر مى دارد بلكه – در مقايسه با توجهى كه به ديگر 
ــبت به  ــطين  مبذول مى دارد- رويكرد نس گروه هاى هاى جامعه ى فلس
UNLU ــاالر، و برترى مابانه است. مثال ، وقتى ــنتى، مردس زنان عميقا س

ــران ما“، ” برادران  ــه به ”پس ــاركت در انتفاضه را طرح مى كند، هميش مش
ــب و تاجر“ و غيره اشاره مى  ــك“، ” برادران كارگر“، ” برادران كاس پزش
ــاره مى شود ، اغلب به عنوان "مادر" است، كه زنان  كند. وقتى به زنان اش
را در ارتباطشان با ديگران ياد مى كند، با پسرانشان،  نه به خاطر خودشان. 
در غير اين صورت آنها با كودكان و پيرمردان و "همه ى كسانى كه آسيب 
ــى بينند" در يك گروه قرار مى گيرند. زنان به " پابرجايى" به " مقاومت  م
ــاركت در آن. در  ــوند نه به مش جانانه"  و " دفاع از قيام" فرمان داده مى ش
ــران، بازرگانان، و  ــماره ى UNLU 21“ دانش آموزان، كارگ ــريه ى ش نش

كشاورزان و نيروهاى اعتصابى“ را به  نافرمانى مدنى دعوت مى كند. على 
ــته اند،  ــم فعاليت هاى بديهى اى كه در اين مورد كميته هاى زنان داش رغ

خيلى مشخص زنان از اين فراخوان استثنا مى شوند. 
ــده است؛ زنان به عنوان مدافعان قيام و  ــيه اى ش بنا بر اين نقش زنان حاش
قيام كنندگان: بستگان مرد، به شمار مى آيند. گرچه عبور اندكى از اين الگو 
وجود دارد. در نشريه ى شماره UNLU 5 ”مادران، خواهران و دختران را 
فرامى خواند تا در كنار شوهران، پسران و برادرانشان كار كنند“. اما اين جا 
ــت كه ”زنان  ــده اس دوباره على رغم فراخوان عمل ، اين در نظر گرفته نش
ــروع قيام يا  ــار مردان كار مى كنند“ و اين كه زنان  در حقيقت از ش در كن
حتى پيش از آن  همين كار را كرده اند به رسميت شناخته نشده است. در 
اگوست 1988، وقتى كه UNLUكوشيد تا خال نهادى اى كه با پس گرفتن 
رسمى ادعا بر كرانه ى غربى توسط سلطان حسين پيش آمده بود پر كند، با 
فشار بر كميته هاى مردمى و سازمان هاى  مردمى ، براى اولين بار از كميته 
ــا  تقاضاى جدى كرد.  UNLUبه كميته  ــاى زنان در كنار ديگر كميته ه ه
ــتگى با مردان و زنان زندانى  هاى زنان يادآورى كرد كه آنها بايد در همبس
”مسئوليت ويژه اى را در سازماندهى اعتصاب نشسته و ديگر فعاليت هاى 
در خور به دوش بگيرند“.  با توجه به اين كه اين كميته ها در 8 ماه گذشته 
مشغول همين كار بودند، اين يادآورى اگر نه توهين آميز، خنده آور بود .

ــاركت  ــت كه UNLUتوجه ويژه اى به مش روز جهانى زن تنها زمانى اس
ــت در هم  ــده اس ــت، اما دوباره آن چه كه ثبت ش ــان در قيام كرده اس زن
ــى رود كه فراخوان  ــت .  در UNLU  ،1988فراتر از اين نم ــه  اس آميخت
براى تظاهرات 8 مارس را در برنامه ى هفتگى خود بگنجاند.  UNLU در 
ــطينى“ و ” تحسين خود را  1998 فراتر رفت ” تعظيم مى كنيم به زن فلس

ن
ها
ج



20

ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري

نسبت به قهرمانى او درمبارزه ى ملى“ اعالم مى كنيم. UNLU به سازمان 
ــت  يكپارچگى جنبش زنان در دولت  ــوقين ” تقوي هاى زنان با عنوان مش
ــرد. اما دوباره  ــوراى يكپارچه ى زنان“ ياد ك ــطين در چهارچوب ش فلس
ــت . در 1990  ــتر برنامه  هاى هفتگى UNLUاس همه ى ارجاعات در بس
UNLU تا آنجا پيش رفت كه عنوان نشريه ى رسمى خود را ”فراخوان به 

ــى را به زنان اختصاص داد، اما اطمينان داد كه در  ــت و بخش زنان ” گذاش
بستر ”مناسبى“ كه مرتبط با مردان است به آن خواهند پرداخت.  

ــل ترقى خواه روز جهانى زن را در 8 مارس به عنوان روز مبارزه براى  مل
ــن مى گيرند. در حالى كه  اين روز بزرگ را به  توده هاى زنان جهان جش
ــن مى گيريم ، به توده هاى زنان جهان و توده  ــران مردم جش نام تمام پس
ــطين و سازمان هاى پيشروى آن، تبريك مى گوييم،   هاى جنبش زنان فلس
همه ى  زنان كارگر، زنان  مبارز و خانه دار، و به خصوص مبارزان زندانى 
ــزرگ مى داريم . ما همچنين گرامى مى داريم  نقش مبارزاتى جنبش  را  ب
ــر،  ــر، دختر، همس ــطينى را ،  هر مادرى  كه پس ــته ى فلس زنان برپاخواس
برادرش را از دست داده است، هر زنى كه دختر مبارز و يا پسر قهرمانش 

را از پس [زندان  ]باستيل دشمن صهيونيست مالقات مى كند.
در همان دفترچه، UNLU روز مادر را به مادران تبريك گفته بود، و ” رنج 
ها و درد آنها را منشا قدرت و ثبات قدم ما ” خوانده بود.  تقريبا در همان 
زمان،  UNLU   تشويق كرد تا ” پسران ما در مدارس  به ساعات مدرسه 
ــان  ــاختن تاريخ ” با خون پسرانش ــطينيان را به خاطر س ــبند“ و فلس بچس

”تحسين كرد. 
ــطينى هرگز در علنن  رويكرد رهبرى به مسئله ى زنان  ــگر فلس زنان كنش
ــى اوقات داليل جالبى براى اين  ــه چالش نگرفتند. برعكس، آنها گاه را ب
 UNLU ــرد كه ــگرى در عرابه(جنين) ادعا ك ــى آوردند. كنش ــرد م رويك
ــت  ــريه اش تمركز نكند چون نمى خواس ترجيح داد بر روى زنان در نش
ــرا در غير اين  ــا از آنها حفاظت كند ، زي ــود ت ــى به آنها معطوف ش توجه
ــد. از ديگر سو، جنبش زنان  صورت نقش مهم زنان در قيام فهميده مى ش
در پى سرمايه گذارى بر روى قطعنامه ى استقالل  با يادآورى اين موضوع 
ــتاوردهايى كه پيشاپيش در  ــمول همه ى دس ــت كه آنان " مش به زنان  اس
ــطحى ملى كسب شده اند ، هستند". اما آنها "بايد به مبارزه براى آزادى  س
ــيتى   ــكالت اقتصادى، اجتماعى و جنس و براى حل فراگير و راديكال مش
ــايد مهم تر از همه اين باشد كه به زنان گفته شد كه آنها "  ادامه دهند." ش
ــى كه به زنان و مردان  ــد و در قانون اساس بايد در قانون گذارى رو به رش
حقوق براير مى دهد مشاركت داشته باشند..." استفاده از عبارت "مشمول" 
موضع دفاعى آشكارى را به ذهن مى رساند، اما لحن كلى، روشن مى كند 
كه كميته ها در پى ترجمه ى  دستاوردهاى سياسى به گام هايى محكم در 

جهت افزايش حقوق زنان  هستند.

موخره 
ــپتامبر UPWWC ،1989 كه  برنامه ى حزب كمونيست فلسطين را  در س

پذيرفته است سئوال هاى زير را از اعضاى خود پرسيد:
ــت؟  ــطينى تغيير داده اس آيا انتفاضه تصوير نقش زنان را در جامعه ى فلس
ــت؟  ــيوه اى كه زنان خود را تصوير مى كنند تغيير داده اس آيا انتفاضه ش
ــطين  بايد اين سئواالت را طرح كند تا قادر باشد با روند  جنبش زنان فلس
ــد....زنان  چه تضمينى دارند كه وقتى  ــريع حوادث انتفاضه همگام باش س
ــتقالل ملى كسب شد از آنها خواسته نخواهد شد به نقش هاى سنتى و  اس

خانگى خود برگردند؟ 
ــه ى بخش ها ى مختلف  ــزارش مى دهد كه اعضا در جلس  UPWWCگ
ــند“ چه زمانى ما مى توانيم كنترل مواليد  ــئوال ها را مى پرس مرتبا اين س

ــته باشيم؟“ UPWWC نتيجه مى گيرد كه ” اگر جنبش زنان فلسطين  داش
مى خواهد  رشد كند و گسترش يابد بايد مسايل زنان را طرح كند“.

  
ــت و  ــته اس ــر، PFLPكه به  UPWC وابس ــواه ديگ ــه ى ترقيخ دو كميت
FPWACكه ايدئولوژى اش به DFLPنزديك است، همين حرفها را تكرار 

ــات، و مطالب منتشر شده  ــگران زن در سخنرانى ها، جلس كرده اند. كنش
ــه ى مبارزه ى زنان و مبارزه ى ملى  ــورى را درباره ى رابط مناظرات پرش

طرح كرده اند. يك نماينده ى   UPWWC گفت:
ما يك برنامه ى كار فمينيستى نداشته ايم. ما با نگرانى هاى سياسى مسخر 
ــنتى داريم؛ به اين خاطر كه ما نمى  ــده ايم، و در نتيجه ما رويكردى س ش
ــاب بياييم. ما آگاه نيستيم كه ضرورتا  خواهيم در جامعه مان بيگانه به حس
ــتيم. اخيرا، فهميده ايم كه اين رويكرد موثر نيست.  ــير درستى نيس در مس
فهميده ايم كه اگر اكنون اين قضايا را طرح نكنيم، نمى توانيم ديرتر آن ها 

را درميان بگذاريم، و جنبش ملى از ما سوء استفاده خواهد كرد. 
ــنين  ــخنرانى هايى درباره ى ازدواج در س ــن دليل UPWWC س ــه همي ب
پايين، طالق، قانون احوال شخصيه، تقسيم كار در خانه، و ديگر مشكالت 

اجتماعى  كه به زندگى زنان مربوط است،  برگزار كرد. 

ــار فزاينده ى  ــغالى تحت فش ــرزمين هاى اش در 1988 و 1989زنان در س
ــند.  ــا در مجامع عمومى حجاب بپوش ــارض بودند ت ــالمى مع جنبش اس
ــگران كمونيست، در برابر چنين  ــيارى زنان سكوالر، به خصوص كنش بس
ــارهايى مقاومت كردند. هر چند تا ا198 اين كمپين در كرانه ى غربى  فش
ــوار غزه ديگر  ــد و زنان در ن ــت و در نوار غزه پيروز ش ــش رف ــيار پي بس
  UNLU . ــوند ــاب در مجامع عمومى ظاهر ش ــتند بدون حج نمى توانس
وكميته هاى زنان نتوانستند در مواجهه با  كارهاى جنبش مقاومت اسالمى 
ــند، و اين شايد به پيروزى كمپين حجاب در غزه  (حماس) تاثيرگذار باش
يارى رساند.  بعدها برخى از كنشگران زن كوشيدند تا  رهبرى ملى و بى 
عملى آنان را با اين ادعا توضيح دهند كه ما نمى توانستيم پيش از اين در 
ــت. انتفاضه  ــبى براى اين كار وجود نداش غزه كارى كنيم زيرا زمان مناس
ــتيم در حالى كه در حال مبارزه با اشغال  در اوج خود بود و ما نمى خواس
ــى را ايجاد كنيم. زيرا در اين  ــغال گران ] بوديم اختالف هاى داخل [و اش
ــوى ما پرتاب مى كرد و ما به  ــنگ هاى خود را به س صورت، حماس س
ــرايطى ارتش مى توانست ساعت تنفسى داشته  ــوى آنها، و در چنين ش س
ــت ما مى  ــد.  تنها اكنون كه انتفاضه جاى پاى خود را محكم كرده اس باش
ــه اين اجبار دينى   ــت كه علي ــم اين قضايا را طرح كنيم. حاال دير اس تواني

اقدامى كنيم، اما خيلى دير نيست. 

ــان را نمى دهد و  ــترى براى زن ــتاوردهاى بيش چنين ارزيابى اى نويد دس
ــان در انتفاضه  ــا بر اين منزلت زن ــت كم مى گيرد. بن ــش زنان را دس جنب
ــطين  به شكل فزاينده اى به اين مربوط است  كه  وكلن در جامعه ى فلس
كميته هاى زنان، به عنوان پيشگامان جنبش زنان چگونه مى توانند اهداف 
ــور و  ــتقالل در نوامبر 1988 با ش مهم خود را – كه بعد از قطعنامه ى اس

شوق فزاينده اى تبيين كرده اند- با اقدامات مشخصى همگام كنند.  

 
ــت هيلتر من جامعه شناس و نويسنده است. اين مقاله از كتاب او  • جوس
ــطينى و جنبش زنان كه در 1991 توسط انتشارات  درباره ى كارگران فلس

دانشگاه پرينستون منتشر شد، برداشته شده است. 
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ــته است پيش از ورود به بحث تنش هاى كنونى در خاورميانه براى  شايس
ــتن چرايى آن نقبى (گريزى) به گذشته بزنم. سرزمينى كه اكنون  بهتر دانس
ــت.  ــگاه و گهواره تمدن ها نام گرفته اس ــود زايش خاورميانه ناميده مى ش
ــت كه بدانيم در اين  ــن موضوع در بحث ما از اين رو داراى اهميت اس اي
ــرزمين انباشت ثروت هاى مادى و فنى از گذشته هاى دور شكل گرفته  س
است. اما با پيدايش تمدن هاى بزرگ در خاور و باختر جهان يعنى تمدن 
ــه اهميت ژئو پلتيك  ــرزمين خاورميان ــاى روم و يونان و چين و هند س ه
بسيار مهمى عالوه بر مجود تمدنهاى پيش رفته يافت. زيرا هر گونه ارتباط 
ــتى از اين منطقه مى گذشت. از  ميان تمدن هاى خاور و باختر جهان بايس
ــوى ديگر مهاجرت قوم ها و مردم از ديگر سرزمين ها و حضور مليت  س
ــوا و تجارت و بازرگانى  ــطه آب و ه هاى گوناگون در اين منطقه به واس
ــى و درهم آميختگى  ــدن تمدن ها، فرهنگ ها و آداب دين ــث پديد آم باع
مردمان گوناگون با يك ديگر در اين منطقه گسترده از جهان گرديد. همين 
ــدن فرهنگى منطقه بود اما وجود آب  ــاز غنى ش موضوع اگر چه زمينه س
ــم مانند رودهاى  ــك در كنار ه ــواى متفاوت مرطوب، بارانى و خش و ه
ــترده و استپ هاى غنى  بزرگ نيل، فرات، دجله در احاطه صحراهاى گس

ــبانى را در كنار اقتصاد برده دارى و  ــتى و ش انواع گوناگون اقتصاد معيش
زميندارى را در منطقه باعث شد. مهاجرت و گاه يورش تورانيان به فالت 
ــان دو رود مرتبا  ــه حاصل خيز مي ــينان بدوى به جلگ ــران و صحرا نش اي
ــكايى و هندى را در معرض  تمدن هاى بزرگ و عظيم پارس، عيالمى، س
ــول و ترك قرار داد  ــورش هاى قوم هاى صحراگرد عرب، مغ ــد و ي تهدي
ــرزمين را به قهقهرا راندند. شايد مهم ترين ويژگى  كه بارها اقتصاد اين س
ــرزمين حضور و در آميختگى شيوه توليد بزرگ زمين دارى با شيوه  اين س
توليد شبانى و يا قبيلهاى و چادر نشينى در كنار هم بوده است كه بسيارى 
ــناخت و درك  ــگران و عالقه مندان تاريخ خاورميانه را براى ش از پژوهش
ــتبدادى حكومت هاى منطقه را به زحمت  ــت شيوه حكم رانى و اس درس

انداخته است.1
ــيوه اقتصادى مبادله، تجارى و معيشتى گاه موجب  ــه ش در هم تنيدگى س
ــيوه بر ديگرى مى گرديد موجب اوج و فرودهاى متوالى در  برترى يك ش
ــيوه حكومت مدارى و حكم رانى در منطقه خاورميانه مى شد. كه پس  ش
ــرمايه در  ــت س ــر دوره كم و بيش طوالنى از ثبات و آرامش و انباش از ه
ــهرها و قالع با يورش اقوام صحراگرد عرب بدوى و ترك به يغما مى  ش
ــاد. در بخش هاى بزرگى از  ــت و تمدن منطقه رو به اضمحالل مى نه رف
ــتى در كنار اقتصاد شبانى يا ايلى مهم ترين  منطقه خاورميانه اقتصاد معيش
ــى از توليد بدون وارد  ــود كه در آن بخش بزرگ ــيوه اى ب و رايچ ترين ش
ــدن در چرخه مبادله به مصرف خانوار مى رسيد. اين نوع توليد به دليل  ش
ــيه صحرايى كه از جنوب عربستان  تا بخش  ضعف بنيه اقتصادى در حاش
ــرزمين ايران، عراق، سوريه، كويت، تا شمال هند و چين  هاى بزرگى از س
ــيوه توليد غالب بود. اقتصاد شبانى عمدتا در دامنه  ــترده شده است ش گس
ــوه ها و و اقتصاد مبادله مبتنى بر زمين دارى در مناطق حاصلخيز عمدتا  ك
ــهرهاى بزرگى  در كنار روده و تجارى در كناره هاى رودها و درياها كه ش
ــند و آمد و شد بازرگانان و  ــده و مركز داد و س نيز در كناره هاى آن بنا ش

نمايندگان بازرگانى تمدن هاى مديترانه اى بود. 
ــگرفى بر اقتصاد  ــت تاثيرهاى ژرفى و ش ــازار توانس ــاد تجارى يا ب اقتص
ــعه نيافتگى و رشد ناكافى اقتصادى  خاورميانه باقى گذارد و عليرغم توس
ــه اى كه تاثير  ــد. به گون ــهرهاى متعدد و گوناگونى در منطقه ايحاد ش ش

خواب هاى خوش نفتى

جهان
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شهرنشينى بر فرهنگ؛ جامعه، هنر، معمارى و شعر اين منطقه كامال هويدا 
است. شهرها كه در سايه اقتصاد مبادله شكل گرفته بودند عمدتا باروهايى 
ــى، دينى، فرهنگى و اقتصادى را در  ــد كه مركز نظامى؛ تجارى؛ سياس بودن

دل خود جاى داده و بازار زير سلطه ارگ و جامع بود.
كشورگشاييها و جنگ هاى خونين و ويران ساز در طول سدهها در منطقه 
ــينان رخ مى داد در  ــينان با يك جا نش ــه كه عمدتا ميان چادرنش خاورميان
ــترده طال  ــده هاى ميانه در اروپا  و تجارت گس ــكون و آرامش س كنار س
ــه اى هم چون  ــورهاى با اقتصاد مديتران ــوى كش ــم از س و ادويه و ابريش
جنوا، پرتغال، اسپانيا، بلژيك وفرانسه ميزان معتنابهى ذخيره ثروت را براى 
ــت ها با فنون  ــنايى اين مل ــورها به ارمغان آورده و تحرك و آش ــن كش اي
دريانوردى موجبات استفاده از حمايت نظامى از منافع شركت هاى تجارى 
و دريايى اين كشورها آن ها را به عصر استعمار رهنمون ساخت. در واقع 
ــده  ــر قدرت و مركزيت اقتصاد جهانى از جنوا و ونيز به پرتغال در س تغيي
ــط  ــانزدهم ميالدى كه منجر به دور زدن دماغه اميدنيك توس پانزدهم و ش
ــد و رقابت ميان قدرت هاى  ــكودوگاما به هند ش پرتغالى ها و ورود واس
استعمارى اپراتورى عثمانى و استعمارگران ماوراء بحارآغاز عصر مصيبت 
ــغال جزيره  ــاى خاورميانه بود. دراين دوره پرتغال با اش براى حكومت ه
ــد. و به  ــلط ش هرمز ايران بر راه هاى آبى خليج فارس و اقيانوس هند مس
ــديد پرتغال با كمپانى هند شرقى بريتانيا و هلند انگليس را  دليل رقابت ش
ــاند خود به خليج فارس بدون گذر از دريا راهى بيابد، اين  ناچار براى رس
راه از بين النهرين و از كشورهاى كنونى سوريه و عراق مى گذشت. تالش 
ــيس نيروى دريايى  ــط انگليس و هلند به تاس ــت پرتغال توس براى شكس
ــرقى بريتانيا و هلند انجاميد و هم زمان با آن  ــط كمپانى هاى هند ش توس
ــوريه و عربستان  ــورهاى عراق، س انگليس با امپراتورى عثمانى كه بر كش
ــد. در اين دوره رويدادها و تغييرهاى  ــلط بود وارد درگيرى ش كنونى مس
مهمى در اقتصاد و مركزيت كشورهاى اروپايى پيش رفته روى داده بود. به 
ــه كه به تدريج مركزيت اقتصادى جهان از حوزه مديترانه (جنووا  اين گون
ــت در واقع انتقال ريل  ــده بود. اين تغيير مركزي ــز) به هلند منتقل ش و وني
سرمايه دارى از سيستم اقتصاد تجارى به سيستم مبتنى بر بورس و صرافى 
ــتردام انتقال يافته بود.  ــود كه مركزيت آن با حمايت ناوگان هلند به آمس ب
ــتم اقتصادى ورود كشورهاى منطقه به دوزخ استعمار را به  اين تغيير سيس
ارمغان آورد و مناسبات نويى را بر خاورميانه كه در ميان امپراتورى  تحميل 
كرد. ورود استعمارگران اروپايى با ساخت و شيوه اقتصادى استعمارى آن 
با شيوه حكومت امپراتورى مغول و امپراتورى عظيم و سخت جان عثمانى 
ــرقى آن باعث تصادم ها و برخوردهاى  ــيه در مرزهاى جنوبى و ش و روس
شديدى ميان اين دو نوع حكومت مدارى با شيوه هاى خود ويژه اقتصادى 
ــرايط افزود. چه  ــته و بر بغرنجى و پيچيدگى ش امپراتورى هاى محلى گش
ــادى موجود و برخورد آن با  ــيوه هاى اقتص به لحاظ تعارض هاى ميان ش
ــتعمارگرتحت هژمونى هلند و بريتانيا و چه  ــيوه توليد سرمايه دارى اس ش
ــيار پيچيده موجود در  به لحاظ تنوع و گونه گونى فرهنگى و اجتماعى بس
خاورميانه. وقوع انقالب صنعتى در انگليس 1688و فرانسه 1830 و آلمان 
ــدن دولت هاى بورژوازى در اين كشورها و ساير كشورهاى  و تشكيل ش
مهم غرب به تدريج شكل و صورت جديدى به استعمار سرمايه دارى داد 
كه از سوى لنين به نام امپرياليسم صورت بندى شد. ورود جهان اقتصادى 
ــرمايه دارى و تجسم خاورميانه اى آن در حكومت هاى  غرب به عصر س
ــه، آلمان و اتريش و هنگرى تصادم هاى جدى و خونينى را  بريتانيا، فرانس
در ميان امپرياليست ها و امپراتورى هاى منطقه اى مانند امپراتورى روسيه، 
عثمانى و صفويان در ايران در پى داشت. آرامش قرن هاى طوالنى از سال 
ــده هاى 15 و شانزده تا سال هاى پايانى سده نوزده انباشت  هاى ميانى س

ــت  ــى ايجاد كرده بود كه با جنگ نخس ــورهاى اروپاي ــرمايه اى در كش س
جهانگير اين دوره طوالنى صلح پايان يافت.

پيروزى بريتانيا و فرانسه بر قدرت هاى كهن پروس و هنگرى و هم چنين 
فروپاشى امپراتورى عثمانى و ضربه هاى سختى كه بر پيكر امپراتورى كهن 
ــانه هايى از تغيير مركز اقتصادى جهان اين بار از  روس وارد آمد خود نش
هلند به بريتانيا و پس از آن به نيوبورك داشت. وقوع انقالب سوسياليستى 
ــتى اروپا،  ــت پروس و اتريش در جنگ هاى امپرياليس ــيه، شكس در روس
پيروزهاى عظيم امپراتورى ژاپن در شرق دور و پيروزهاى فرانسه و بريتانيا 
در خاورميانه، آسياى مركزى و افريقا، دروازه ورود به دوره پرآشوب سده 

بيستم بود. 
ــاش و  ــى قدرت هاى جهانى اغتش ــه از اين جا به جاي ــب خاورميان نصي
آشوب در بازارهاى منطقه اى و توليدات داخلى كشورها بود كه در نهايت 
ــط  ــرزى و ايجاد دولت ملت هاى جديد توس ــديد م ــفتگى هاى ش به آش
قدرت هاى بزرگ اقتصادى بريتانيا كه پس از شكست و فروپاشى عثمانى 
متصرفات آن را تحت الحمايه خود قرار داده بود گرديد. مرزبندى هايى كه 
شورشها؛ انقالب ها و خيزش هاى بعدى را آبستن بود. تنوع و گونه گونى 
بسيار فراوان فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى شگفت انگيز در اين منطقه كه 
اقتصاد سرمايه دارى و كااليى را در كنار اقتصاد شبانى و معيشتى هم زمان 
ــت با زندگى اجتماعى پدرشاهى و حتى گاه مادر شاهى  و در كنار هم داش
در كنار اجتماع هاى شهرى پيشرفته توامان اين پيچيدگى و بغرنجى را صد 
چندان مى كرد. پيدايش نفت در اين اقتصادهاى ويران و با رشد نامتجانس 
ــتبد و زورگو با حضور امپرياليست ها و نمايندگان شركت  و حاكمان مس
ــرمايه دارى گام هاى لرزان ورود به دوره تجدد و مدرنيته را براى  هاى س
باشندگان اين سرزمين دردناك تر و خونين تر كرد. كشمكش پايان ناپذير 
ــعله هاى  ــه و ش ــب هاى اقتصاد جهانى آمريكا، بريتانيا، آلمان و فرانس قط
جنبش هاى رهايى بخش در متصرفات امپراتورى عثمانى، بريتانيا، روسيه 
و فرانسه و پيدايش نفت و وجود بازارهاى مهم براى كمپانى هاى سرمايه 
ــرد. در اين ميان  ــدى را بر مردم منطقه آوار ك ــدى هاى جدي دارى  مرزبن
ــر و بغرنج تر از آنى  ــيار پيچيده ت ــرزمين هاى عربى به واقع بس اوضاع س
ــروع مردم منطقه به  ــته هاى دمكراتيك و مش بود بتوان بى توجه به خواس
تصميم گيرى براى آن ها دست زد. پاره پاره كردن سرزمين ها بدون توجه 
ــى و اجتماعى و قومى و تحريك و دسته  ــينه ها ى فرهنگى، سياس به پيش
بندى ملت ها با مرزهاى دورغين مذهبى، دينى، اجتماعى و ملى كه عمدتا 
ــد بيش تر براى كوتاه كردن دست رقباى  ــوى بريتانياى كبير انجام ش از س
اروپايى و امريكايى از نفت و بازارهاى منطقه و البته جلوگيرى از سرايت 
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ــتره مردمى اعراب بود.  جنبش هاى رهايى بخش و دمكراتيك در ميان گس
ــون عبدالناصر از امت عربى  ــت هاى عرب همچ به طورى كه ناسيوناليس
ــخن گفته و تالش هاى فراوانى را كنشگران كمونيست و  به جاى ملت س
ــت براى تشكيل احزاب طبقاتى و فرامرزى مانند تشكيل حرب  ناسيوناليس
ــطين و سوريه،  ــوريه و عراق، حزب كمونيست لبنان، فلس ــت س كمونيس
ــى  ــته بندى و بلوك بندى سياس ــوريه و عراق و دهها دس ــزب بعت س ح
ــتيابى به بهبود  ــراب انجام دادند كه اگر موجب دس ــى در ميان اع و طبقات
ــى و فرهنگى مردم منطقه شد، اما با وجود ذخاير  اوضاع اقتصادى و سياس
ــورى  عظيم نفت و گاز و بازارهاى بزرگ در منطقه و ايجاد و تحميل كش
به نام اسراييل بر منطقه عمال آسايش و آرامش در منطقه به كيميايى دست 
ــه هاى اياالت متحده  ــوروى و نقش ــت اتحاد ش نايافتنى تبديل كرد. شكس
ــتمرار مطمئن جريان نفت  ــكا براى ايجاد خاورميانه جديد بر پايه اس آمري
ــرمايه دارى وتعريف دكترين  ــورهاى صنعتى غرب س از خاورميانه به كش
ــلط و  ــتگى آن به تس آمريكا براى حفط هژمونى جهانى خود بر پايه وابس
ــراييل تحت  ــرژى به طور كلى و همچنين امنيت اس ــى بر نفت و ان چيرگ
ــرايطى تغييرات جديدى را در مرز بندى هاى سياسى و دولت ملت  هر ش
ــازى هاى جديد براى خاورميانه تدراك ديده است. دو يورش در ابعاد  س
بسيار بسيار بزرگ با حضور كشورهاى متعدد و حتى صورى به عراق و در 
واقع خليج فارس و تار و مار كردن يكى از بزرگ ترين ارتش هاى عربى 
و نابودى اقتصاد پر رونق عراق، حمله مستقيم به كشور ليبى به بهانه واهى، 
ــوريه و به انحراف  ــاد جنگ داخلى در س ــكارى در خرابكارى و ايج هم
ــور، به قهقرا بردن روند  ــى طبقاتى در اين كش بردن جنبش قدرتمند سياس
ــكل گيرى ملت ليبى با بخش كردن عملى آن به چند منطقه بى اصالت  ش
ــاس درآمدهاى نفتى و تسلط مستبدهاى كوچك بر  و من درآوردى بر اس
ــور افريقايى با ثبات،  ــاير منابع معدنى در اين كش جريان ثروت نفت و س
ــطين در درون مرزهاى ساختگى  به تحليل بردن و زندانى كردن مردم فلس
ــطين با يكديگر، و  ــر كردن مردم آواره فلس ــه باخترى و غزه و درگي كران
ــترده عليه  ــد مداوم ايران به دخالت نظامى و تحميل تحريم هاى گس تهدي
ــت برنامه  ــور، پاره پاره كردن لينان و ده ها مورد ديگر از اين دس اين كش

امپرياليستى براى ايجاد خاورميانه بزرگ است. 

خشونت خاورميانه، داعش سازى2 و تغيير معادالت
در حالى كه بشكه هاى باروت خاورميانه يك به يك منفجر شده و آتش و 
دود و خون منطقه را غرق در خود ساخته است، سرعت تحول هاى منطقه 
ــكا را نيز غافلگير مى كند. اگر چه كلينتون در كتاب خاطرات خود به  آمري
روشنى و آشكارا افشا كرده كه داعش را ما ساختيم اما اين افشاگرى را در 
اين موقعيت نمى توان اتفاقى دانست. شدت خشونت به كار رفته از سوى 
ــد كه كلينتون را به اين اقرار وادار كرده  ــايد يكى از داليلى باش داعش ش
باشد. اما رويه ديگر ماجرا ظهور نوعى واقع نگرى در رفتار نيروهايى مانند 
ــت. از سوى ديگر روندهايى كه يكى پس از ديگرى در منطقه  حماس اس
ــد مانند مذاكرات ايران با آمريكا و احتمال نزديكى  خاورميانه روى مى ده
ــكل گرفته ميان ايران،  ــور به يك ديگر، برخى همكارى هاى ش اين دو كش
ــتان عراق و آمريكا در عراق و  دولت مركزى عراق، حكومت اقليم كردس
ــتان و امارات در آتش افروزى  عليه نيروهاى داعش، نقش ارتجاعى عربس
ــطه صرف ميلياردها دالر  ــنى مذهب به واس ــيعه و س در ميان توده هاى ش
ــوريه و حتى تركيه، پافشارى اسد بر  ــورهاى عراق، ايران، س هزينه در كش
ــور در  ــوريه همراه با برخى موفقيت هاى ارتش اين كش حفظ قدرت در س
جنگ داخلى سوريه  و موضع تندروهاى اسراييلى در منطقه خيلى از پيش 
ــى براى خاورميانه  ــاى آمريكا و خواب هاى خوش نفت ــه ه بينى ها و نقش

بزرگ آمريكا را دچار دگرگونى هاى جدى كرده است. هم اينك توده هاى 
ــوريه و فلسطين درگير و گرفتار خشونت  مردم در سرزمين هاى عراق، س
ــراييل و داعش به تحريك آمريكا و  ــتانه و مذهبى – فرقه اى اس نژاد پرس
ــتان هستند. اما نبرد غزه چگونه در فراز آتش شعله ور در خاورميانه  عربس

قرار گرفت؟
ــراييل سال ها است  ــطين با دولت اس نبرد نابرابر و نا جوانمردانه مردم فلس
ادامه دارد و حماسه ها و چكامه ها از آن ساخته شده و در دوره هايى الهام 
ــت. در همه اين دوره ها چه بسا  ــرزمين ها بوده اس بخش مبارزان ديگر س
ــت و حكومت و حتى  ــودن يا ارتجاعى بودن هر دول ــبت دمكراتيك ب نس
جنبشى با نسبت و موضعى كه در برابر جنبش فلسطين داشت قابل اندازه 
گيرى بود و آن را در جبهه خير يا شر قرار مى داد. تحوالت گوناگون پس 
ــوروى و برافروختن آتش جنگ هاى حيدرى نعمتى  ــى اتحاد ش از فروپاش
در منطقه تا سال ها بسيارى از مبارزان و عدالت خواهان را در جبهه گيرى 
ــراييل مانند بسيارى از موضوع هاى ديگر  ــبت به موضوع فلسطين و اس نس
ــودن  ــكا و نيروهاى ارتجاعى منطقه در واقع با گش ــراه كرده بود. آمري گم
ــى و هواداران  ــم مردم و نيروهاى سياس ــاى انحرافى خاك در چش جبهه ه
ــيدند. اما كشتار اخير مردم غزه توسط اسراييل  جنبش چپ منطقه  مى پاش
ــمان برخى نيروهاى چپ را باز كرده و آن ها را از خواب چند  گويى چش
ــين  ــتارهاى پيش ــتار بر خالف جنگ ها و كش ــاله بيدار كرد. در اين كش س
ــوگوارى مى كردند و  ــطينيان س كه دولت هاى ارتجاعى عرب بر نعش فلس
ــيدند بلكه  ــم مردم مى پاش ــت هاى مردم فريب نه تنها خاك در چش با ژس
باعث انحراف مبارزان عرب از جبهه واقعى نبرد نيز مى شدند، اين بار اين 
ــدند از الك بى عملى  ــاى چپ و مترقى جهان بودند كه با خارج ش نيروه
ــو در برابر كشتار مردم فلسطين  ــاله موضع گيرى واحد و همس چندين س
ــت خود گرفته و باعث تكانه هايى  ــط اسراييل ابتكار نظرى را در دس توس
ــدند. هنوز خيلى زود است كه ادعا كنيم  در توده هاى مردم اروپايى نيز ش
ــتراك در موضع گيرى روشن و بى ابهام نيروهاى چپ و مترقى اعم از  اش
كمونيست و غير آن معادالت سياسى، اقتصادى و اجتماعى و هويتى منطقه 
را وارد فاز جديدى مى كند، اما مى تواند نقطه عزيمت و چراغ راهى باشد 
ــلطه گرى امپرياليستى و خشونت  براى اتحاد عملى اين نيروها در برابر س
جهانى سازى كه اينك به روشن ترين شكلى در برابر چشمان ميليون ها نفر 
از توده هاى عرب، ترك، تركمن، كرد و فارس در حال روى دادن است. 

پى نوشت

ــى ايران، يرواند  ــى سياس 1- براى نمونه ن ك به مقاالتى در جامعه شناس
آبراهاميان. طبقات اجتماعى، دولت و انقالب در ايران، احمد اشرف و على 
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جنسيت و اوقات فراغت

گلناز ملك

ــوى يك  ــه س ــاب ب ــف كت ــوى و مول ــناس فرانس ــه ش ــر- جامع دو مازي
ــوان گذراند: ــوع مى ت ــه ن ــد اوقات فراغت را س ــت - مى گوي ــدن فراغ تم
ــد و  ــرگرمى و تفريح 3- فعاليت هايى كه به رش ــتگى 2- س  1- رفع خس
ــات يا پرورش  ــاند و موجب ازدياد معلوم ــخص يارى مى رس ــكفتگى ش ش

استعدادهاى ديگر فرد مى شود.
ــاعت هايى گفته مى شود كه شخص  در تعريف ديگر، اوقات فراغت به آن س
مى تواند بدون دغدغه مشكالت شغلى و حرفه اى، جهت پركردن آن ساعات 
برنامه ريزى كند. در جاى ديگر، اوقات فراغت به معناى زمانى است كه پس 
از كار، رفت و آمد به محل كار و برآورده ساختن نيازهاى بدنى مانند خوابيدن، 

خوردن، شست و شو و مانند اين ها باقى مى ماند.
ــى فراغت، اوقات فراغت را اين گونه تعريف  انجمن بين المللى جامعه شناس
ــتغاالت فرد كه كامًال به رضايت خاطر خود، براى  مى كند: مجموعه اى از اش
استراحت، تفريح يا به منظور توسعه اطالعات يا آموزش غيرانتفاعى، مشاركت 
اجتماعى داوطلبانه بعد از آزاد شدن از الزامات شغلى، خانوادگى و اجتماعى 

بدان مى پردازد.
تمامى تعاريف فراغت، نكته اى مشترك دارند؛ قرارگرفتن اين پديده در مقابل 

كار.
ــام از فراغت يعنى ديدگاهى كه  ــايل زنان معتقدند تعريف ع تحليل گران مس
ــمبليك  «فراغت» را نقطه ى مقابل «كار» قرار مى دهد نگاهى تقليل گرايانه و س
است و ابعاد و اهميت تاثير جنسيت در روابط اجتماعى را در نظر نمى گيرد. 
ــه ى مردان از وقت  ــئله ى فراغت بازتاب تجرب اغلب تحقيقات درباره ى مس

آزادشان، و كيفيت و فعاليت هاى آنان است. 
تحقيقات كالسيك اوقات فراغت را از سه منظر مورد بررسى قرار مى دهند:

- زمان: اوقات فراغت به عنوان زمان بى كارى،  كه نقطه ى مقابل ساعات كار 
(در ازاى حقوق) است

- كيفيت: كارهايى كه افراد خود را در اوقات فراغت به آن مشغول مى كنند، كه 
متفاوت از فعاليت هاى شغلى و حرفه اى است

- كاركرد: ابزارى مفيد براى دستيابى به اهداف اجتماعى مورد نظر 
فمينيست ها اين گونه مفهوم سازى از اوقات  فراغت را به خاطر درنظر نگرفتن 
حساسيت هاى جنسيتى مورد انتقاد قرار مى دهند. آن ها معتقدند اوقات فراغت 
ــن كيفيت و كاركرد آن  ــردان تعاريف متفاوتى دارد و همچني ــراى زنان و م ب

ــيارى كه بر ميزان و كيفت گذران  هم براى دو جنس فرق مى كند. عوامل بس
ــان به وسايل حمل  اوقات فراغت زنان تاثير مى گذارند با ميزان دست رسى ش
نقل خصوصى و عمومى، شغل و منبع درامد مستقل، ميزان اعتماد به نفس و 
ــناختن حق گذران اوقات فراغت به شيوه ى دل خواه از طرف  ــميت ش به رس
ــتان و جامعه، نسبت مستقيم دارد. در واقع تفاوت ميان  خود، خانواده و دوس
ــى و كيفيت تجربه ى اوقات فراغت ميان زنان و مردان از يك  ميزان دست رس
ــيتى كار و درآمد در جامعه ، و از طرف  ــيم بندى جنس طرف به نابرابرى تقس
ديگر فشار و تقويت كليشه هاى جنسيتى مرتبط است. بنابر اين عواملى را كه 
دست رسى زنان به اوقات فراغت باكيفيت و دل خواه را محدود مى كند مى توان 
در سه دسته  بندى كلى ِ محدوديت هاى شخصى، محدوديت هاى موقعيتى و 

محدوديت هاى اجتماعى بررسى كرد.
محدوديت شخصى اشاره به عواملى مانند سن، كمبود وقت، كمبود اعتماد به 

زنان



25

شماره بيست و سه  مرداد ماه 93

نفس و توانايى جابه جايى و تحرك دارد در حالى كه محدوديت هاى موقعيتى 
ــتقالل و خودمختارى زن در خانواده  ــه ايدئولوژى نهاد خانواده و كمبود اس ب
ــن اجتماعى، انتظارات  ــاى اجتماعى نيز بيان قواني ــردد. محدوديت ه برمى گ

فرهنگى و ايدئولوژى حاكم است.

ديدگاه هاى انتقادى درباره ى مسئله ى اوقات فراغت زنان
ــنت فكرى اى كه به آن تعلق دارند موضوع  ــايل زنان بنا به س تحليل گران مس
فراغت زنان را از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار داده اند. فمينيست هاى 
ــواده و تفكرى كه زن را  ــرال از منظر فرهنگى و نقش پذيرى زنان در خان ليب
ــه  هاى آن عواملى مانند  ــئله توجه كرده اند كه ريش تابع مرد مى داند به اين مس
ــت. مثال  ــانه  و غيره اس نرم هاى اجتماعى، توقعات فرهنگى، تحصيالت، رس
ــه ى اصلى  كه يكى زن "خوب و  ــگ عموم جوامع زنان را در دو كليش فرهن
محترم" كه دختر، خواهر، همسر ( در كل ناموس) مردى است و ديگرى زن 
" بد و نامحترم" كه در نقش هاى كليشه ى اول جا نمى گيرد، دسته بندى مى كند. 
اين دسته بندى دوگانه نمايانگر ديدگاهى است كه زنان را يا مادر و همسر بالقوه 
مى بيند يا ابژه ى جنسى. بنابر اين ميزان و كيفيت و كاركرد اوقات فراغت زنان 
تحت تاثير شغل حرفه اى، نگه دارى از فرزندان، كارخانگى و خدمت به ساير 
اهالى خانواده تغيير مى كند. در اين تحليل تقسيم نابرابر كارخانگى و مسئوليت 

خانوادگى عامل اصلى محدود كننده ى اوقات فراغت زنان است.
راديكال فمينيست ها مردساالرى را عامل اصلى سلطه و ستم بر زنان مى دانند 
ــيوه هاى مختلفى را كه مردان قدرت و كنترل خود را بر توان بيولوژيك  و ش
توليد مثل، سكسواليته  و بدن زنان اعمال مى كنند، مورد بررسى قرار مى دهند. 
اين گروه از تحليل  گران مردساالرى را جزء اصلى مناسبات اجتماعى مى دانند؛ 
ــت گذارى هاى دولت،  ــت نه فقط در حوزه ى عمومى و سياس قدرت و سياس
ــاً درون نهاد خانواده،  ــى، خصوص بلكه در حوزه ى خصوصى و روابط جنس
آشكار و با اهميت است. جايگاه اصلى زنان در ديدگاه سنتى درون خانه است 
ــتراتژى هاى  ــردان فضاى عمومى را در انحصار خود دارند. اس درحالى  كه م
كنترلى اى كه گروه هاى مختلف مردان به حوزه ى فراغت زنان اعمال مى كنند، 
در نهايت تنها بيان يكى از اشكال نمايش كنترل در اجتماعى  است كه براساس 

سلطه ى مردانه بنا نهاده شده است.
ــت هاى راديكال بر سياست ها و سركوب جنسيتى تاكيد  درجايى كه فمينيس
مى كنند، ماركسيست فمينيست ها مسئله ى بهره كشى اقتصادى از زنان و مردان 
تحت نظام سرمايه دارى براى شان پررنگ تر است. تقسيم بندى جنسيتى در اين 
نظام به اين معنا است كه زنان نه تنها از نظر بيولوژيك وظيفه ى توليد مثل به 
عهده شان است بلكه بايد نيروى كار مناسبى را هم براى سيستم توليد كنند. اين 
گروه از تحليل گران بر رابطه ى دستمزد با اوقات فراغت، به عنوان عامل اصلى 
ــه درآن كيفيت و ميزان فراغت با ميزان  ــرمايه دارى، ك تعيين كننده در نظام س
ــب است، تاكيد دارند. درجايى كه مردها عموما  ساعت هاى كار مزدى متناس
اوقات فراغت خود را با كار مزدى كسب مى كنند، طبيعت بى شكل و تعريف 
كارخانگى بدون دستمزد زنان تشخيص زمانى را كه وقت آزاد است و مى تواند 

به فراغت بگذرد را دشوار مى كند. 
ــت…اگر به  ــتخدم اس انگلس معتقد بود نقش زن پرولتاريا به معنى «زن مس
ــكل خدمات خصوصى در خانواده برسد، از اجراى وظايف  وظيفه اش به ش
ــدارد؛ و اگر بخواهد نقش اش را  ــاز مى ماند و درآمدى ن ــط عمومى ب در محي
ــتقالل مالى داشته باشد، قادر به انجام وظايف  در توليد عمومى ايفا كند و اس

خانوادگى نيست.»
در واقع وابستگى اقتصادى زنان به مردان بر تعادل قدرت درون خانواده و بين 
ــته و به معنى دسترسى كم تر آن ها به منابع مادى و قدرت  زوج ها تاثير گذاش
ــغلى زنان در خانواده به برده  ــت. در حقيقت موقعيت ش عمل كم تر آن ها اس
ــت تا يك كارگر معمولى قردادى در جامعه ى صنعتى. در نتيجه  نزديك تراس

ــى و خانگى مردان است  وظيفه  زنان در خانواده برآورده كردن نياز هاى جنس
ــا و زمان و منابع براى  ــت مزد فراهم كردن فض و هدف كارخانگى بدون دس

مشخصا همسرشان است تا از اوقات فراغت اش لذت ببرد. 

اوقات فراغتى از آن خود
الگوى كلى اوقات فراغت ابعاد جنسيتى روابط اجتماعى را درنظر نمى گيرد. بر 
اساس الگوى فعلى مردان فضاى عمومى را براى هم كار و هم فراغت اشغال 
ــى و كارخانگى تعلق دارند. اين  ــد، و زنان بيش تر به فضاى خصوص كرده ان
تقسيم بندى جنسيتى منجر به شكل گيرى مفهوم "بازار كار دوگانه" شده است. 
ــغلى و  ــتگى، امنيت ش مردان در بازار كار اوليه بار قرارداد تمام وقت، بازنشس
ترفيع مشغول به كارند درحالى كه زنان به بازار كار ثانويه كه از همه لحاظ در 
شرايط پايين ترى قرار دارد تعلق دارند. از همين رو انتظار مى رود بهره كشى از 
زنان در هردو شكل كار خانگى و حرفه اى محدوديت هاى مختلفى را به علت 
كمبود وقت، عدم دسترسى به وسيله ى نقليه و نداشتن درآمد و غيره بر كيفيت 

اوقات فراغت زنان اعمال كند.
براى اين كه زنان هم آزادانه از اوقات فراغتى با كيفيت دل خواه بهره مند شوند 
ــرايطى كه در زندگى مردان فراهم است  ــت به برخى از امكانات و ش الزم اس
ــند. آن ها به وقت، مرخصى از كارخانگى و حرفه اى،  ــى داشته باش دست رس
ــتقالل و اعتماد به نفس و پذيرش اجتماعى براى تجربه ى اشكال جديدى  اس
از اوقات فراغت نياز دارند. على رغم دهه ها مبارزه و پيش رفت وضعيت زنان، 
ــا دارند و منابع و  ــى بيش ترى به امكان ها و فرصت ه ــردان هنوز دست رس م
عرصه هاى عمومى بيش ترى براى گذران اوقات فراغت در اختيارشان است. 
كمبود زمان و امكانات براى گذران اوقات فراغت زنان و دختران نشان مى دهد 
ــت كه زنان در آن  ــش ديگرى از عرصه ى زندگى اس ــات فراغت هم بخ اوق
گرفتار تبعيض و محدوديت هستند. تنها با سياست گذارى هاى برابرى طلبانه 
ــان براى گذران  ــوان به نياز هاى واقعى زنان و فعاليت هاى مورد عالقه ش مى ت

اوقات فراغت رسيدگى كرد. 
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 چرا هيچ فيلمى درباره نهضت ملى شدن نفت ساخته نشد 

تصوير  ايده هايى درباره ى فقدان ِ
از كودتاى بيست و هشت مرداد

انوشيروان مسعودى

هنر

يك – در اين متن منظور از تصوير، نظام ِزبانى رمزگانى شده ى سينمايى است 
و نه هر تصويرِ خام يا بى طرفى.

دو- از كودتاى بيست و هشت مرداد شصت سال مى  گذرد، هنوز هيچ فيلمى 
به طور مستقل به اين رويداد نپرداخته است.

ــاى ايران  ــد از رويداد ه ــدان ِتصاوير ِقدرت من ــاره ى چرايى فق ــف - درب ال
ــيار پيش از تاريخ معاصر كشاند. در ايران به طور عام،  مى  توان بحث را به بس
تصويرگرايى يا ممنوع و مكروه بوده يا فاقد هرگونه ظرافت، دقت و پيچيدگى 
ــت. ديوارنگارى هاى عظيم دوران هخامنشى و ساسانى به طور كلى  بوده اس
ــكلى كامال يك طرفه  ــت و تمامى وقايع به ش فاقد تمييزگذارى ميان افراد اس
ــياه و سفيد به تصوير كشيده شده اند، از ديگر رويداد هاى مهم ايران، جز  و س
ــى  ــده ( كه اصوال بيگانه با وقايع روزانه ى سياس چندى تصاوير نگارگرى ش

است) اثرى در دست نيست.
ب- از كودتاى بيست و هشت مرداد، به لطف پيشرفت هاى تكنولوژيك ِغربى 
و راه افتادن ِشبكه هاى خبرى، نه تنها عكس، بلكه فيلم هاى خبرى نيز موجود 
است ( از جمله تصاويرى كه ابراهيم ِگلستان برداشته است)، اما اين تصويرها، 
تنها در قالب اسناد بصرى قرار مى  گيرند و هيچ گونه چيدمانى در آن ها صورت 
ــت مرداد تقريبا سى سال پس از ساخته  ــت. كودتاى بيست و هش نگرفته اس
شدن فيلم هاى مستند سياسى- تاريخ نگارانه ژيگا ورتوف و فيلم هاى داستانى 
مبتنى بر وقايع تاريخى سرگئى آيزنشتاين از انقالب اكتبر روى داده است. در 
هر دو گونه ى سينمايى ورتوف – آيزنشتاين كه پس از پيروزى انقالب ساخته 
ــده اند و به  ــده اند، روش هاى خالقانه، راديكال و پيچيده ى روايى تجربه ش ش
علت نزديكى زمانى به روى دادن رخدادها، تصاويرى نزديك به خود واقعيت 

ِانقالب اكتبر ثبت گشته اند.
ج- پس از كودتاى بيست و هشت مرداد، ادبيات – بيش تر شعر و كم تر داستان 
و رمان- بارِ روايت، بازخوانى و تحليل اين رويداد را بر دوش كشيدند. باز به 
طور كلى در ايران هميشه شعر، به گونه اى استعارى تمام ِبارِ تاريخ را بر دوش 
كشيده است، اما مسئله اين جا است كه در زبان ِنظام مند ِكالمى، شعر به كمك 
ابزارى مانند استعاره، بيشتر روايت گر درونى رويدادها بوده است و نگاهِ شاعر- 
هنرمند از خالِل تمامى درگيرى هاى عاطفى او به شكلى غيرمستقيم روايت گر 
ــگاه ويران گر نصرت  ــگاه تلخ و مايوس اخوان ثالث، ن ــت. ن رويداد بوده اس
رحمانى، اشعار سياسى حماسى احمد شاملو، نگاه اميدبخش سياوش كسرايى، 
روايت هاى دست اول احمد محمود و على محمد افغانى، تماما كوشيده اند تا 
وارِث مسئوليِت هميشگى ادبيات باشند، هرچند اين نكته نيز قابل تامل است 

كه به طور كلى ادبيات ما از سنِت تصويرگرايى قدرت مندى برخوردار نيست و 
واژه پردازى و نمادپردازى جاى را بر تصويرهاى عينى تنگ مى  كند. با اين همه 

در سوى ديگر، هيچ عكس يا فيلِم هدف مندى گرفته و ساخته نشده است.
د- در نظام نشانه شناسى سينما، پير پائولو پازولينى (فيلمساز و تئورى پرداز) و 
امبرتو اكو( نشانه شناس و نويسنده) خاطر نشان مى  كنند كه سينما به علت ذاِت 
تصويرگراى خود و شيوه ى كنار هم نشينى تصاوير در يك روند ِ ديالكتيكى 
از قدرتى برخوردار است كه ادبيات فاقد آن است. در سينما، نظام داللتى ميان 
ــانه و معنا از بين مى  رود، يعنى يك تصوير تنها به خود داللت  ِ تصوير – نش
ــت بر مدلولى كه در ذهن  مى  كند، برخالف ادبيات كه در ابتدا كلمه دالى اس
ــتعارى پس از اين مرحله تازه ساخته  ــود و داللت اس ــاخته مى  ش مخاطب س
ــود، در نتيجه در سينما هر تصوير هم زمان استعاره و معناى خود است،  مى  ش
ــت كه ادبيات از آن بى بهره است. در سينما است كه مخاطب  اين چيزى اس

بى واسطه با تصويرهاى يك رويداد روبرو مى  شود.
ــد؟، تصويرى كه از اين  ــت و هشت مرداد تصويرى نش اما چرا كودتاى بيس
ــده اند، تماما فاقد انديشه هستند، اين تصويرها قدرت روايت  رويداد ضبط ش
ــا اتكا با صداى يك راوى مى  توانند چيزى را منتقل  ــزى را ندارند و تنها ب چي
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كنند. دليل اين امر از سويى نبود هرگونه تجربه ى پيشين براى تصويربرداران 
ــانه هاى خبرى مبنى بر در اختيار گرفتن  ــو خواست رس ــت و از ديگر س اس
تصاوير خام، تا با چينش مجدد آن ها تنها يك خبر را مخابره كنند، هر چند كه 

اين خبر به وسيله همان چينش معناى ديگرى مى  توانست بگيرد. 
وقايع منتهى به بيست و هشت مرداد، نه در يك روز كه در يك بازه ى زمانى 
روى داده است، بسيارى سويه هاى پنهان آن از طريق متفكران و انديشه ورزان 
كاويده شده است. زيربناهاى سياسى، نگاه هاى اقتصادى، معضل نفت، نقش 
ــكل گيرى جنبش هاى آزادى خواهى از مشروطه تا نهضت  ــم، ش ناسيوناليس
ــم و نقش حزب توده، قدرت حزب توده  ملى شدن نفت، گسترش كمونيس
در جذب روشنفكران و هنرمندان (كه نتيجه اش همان آثار ادبى پس از كودتا 
است)، نقش روحانيت، نقش قدرت هاى خارجى و.... به طور كلى رويداد هاى 
ــت و هشت مرداد از ديدگاه زيبايى شناسانه به شدت دراماتيك  منتهى به بيس
ــاه،  ــدن ِنفت، فرار ش ــت، چه كالن روايت هايى مانند تالش براى ملى ش اس
درگيرى حزب توده، نيروهاى ملى، سلطنت طلبان و نيروهاى مذهبى، كودتاى 
ــپيان و لمپنيسم، شكست حزب توده، انزواى  آمريكايى ها، نقش اوباش، روس
مصدق، دستگيرى آزادى خواهان و نيروهاى مترقى، اعدام دكتر حسين فاطمى 
ــى كه آن روزها را زيسته است در دل  و... و چه خرده روايت هايى كه هر كس
خود دارد و بسيارى شان مكتوب شده است، اين روايت ها هريك سوژه هايى 

ناب براى تبديل شدن به فيلم هستند.
اما چرا هيچ فيلم ِ سينمايى يا مستندى از اين رويداد ساخته نشده است و گويا 

فعال هم قرار نيست ساخته شود؟
 بالفاصله پس از كودتا، با نيرو گرفتن شاه و مستحكم شدن ِنظام اش، طبيعى 
ــدن نفت يا حتى نگاه واقع  ــبت به نهضت ملى ش بود كه هرگونه تجليل نس
بينانه نسبت به وقايع كودتا ممنوع شود. اما از آن سو نيز طبيعى بود كه شاه با 
بودجه اى كالن بخواهد تا از پيروزى اش فيلمى ساخته شود. اما هيچ فيلم قابل 

ذكرى ساخته نمى  شود.
 دليل اين امر باز به چند چيز باز مى  گردد: اول بدبينى و عدم اعتماد مسئولين به 
سينما به عنواِن چيزى فراتر از سرگرمى و فيلم هاى فارسى ( برخالف سيستم 
هاليوود و سينماى انديشه ورز )، دوم اين كه شاه به طور كلى مايل بود تمامِ 
ــاه بود.  خاطراِت آن دوران را فراموش كند، دوره ى مصدق، دوره ى ضعف ش
ــوم از نيروهاى آمريكايى بود و حتى  ــوم نفرت طبيعى كشورهاى جهان س س

ــيد با كوبيدن بر طبِل ملى گرايى باستان  ــاه نيز در دوره هايى مى  كوش خود ش
گرايانه، فاصله اش را با آن نيروها حفظ كند و طبيعى بود كه نخواهد بازگشتش 

به سلطنت را به كمك نيروهاى آمريكايى به تصوير بكشد.
ــلطنت محمدرضا پهلوى، هيچ فيلمسازى اعم از چپ، ملى  در تمام طول س
ــان نمى  داد. به طور  ــاخت چنين فيلم هايى نش گرا و بى طرف عالقه اى به س
ــكل است، چرا كه اكثر  كلى پرداختن به رويدادهاى تاريخى ايران، امرى مش
روايت هاى موجود موشكافانه نيستند و اكثرا روايت طرف پيروز هستند و باز 
هميشه نيروى غالب مايل است تا فيلمساز همان روايِت رسمى شده ى او را به 
فيلم در آورد، هم چنين اسناد و مدارك ِ الزم نيز از بين رفته است يا در دسترس 
ــازد مخالفان  ــاز با هر رويكردى فيلم را بس ــت و در نهايت، فيلمس همه نيس
ــاخت فيلم درباره رويدادهاى بيست  فراوانى پيدا خواهد كرد. به طور مثال س
ــت از طرف شاه (قدرت  ــت مرداد و پس و پيش آن، هم زمان مى  توانس و هش
ــده)، از طرف نيروهاى چپ (كه فضاى فرهنگى جامعه را در دست  پيروز ش
ــتند) و از طرف نيروهاى ملى و مذهبى (كه هر يك بخش هايى از جامعه  داش
را نمايندگى مى  كردند) مورد هجمه قرار گيرد، با اين همه اگر فيلمساز تمامى 
ــخصى يا مستقل خود فيلمى  ــك ها را نيز مى  پذيرفت و با ديدگاه ش اين ريس
ــدن نفت مى  ساخت، با احتمال بسيار بااليى  درباره ى كودتا يا نهضت ملى ش
ــكالت عديده اى از ممنوع الكار شدن تا به  فيلم توقيف و كارگردان دچار مش
زندان رفتن مى  شد. در نتيجه جز معدود فيلمسازانى، هيچ كس به سمت چنين 
سوژه هايى نمى  رود. براى مثال درباره ى وقايع سال هزار و سيصد وبيست، تنها 
ــت كه هرگز ساخته  ــغال“ موجود اس يك فيلمنامه از بهرام بيضايى به نام ”اش
نشده است يا از مهاجرت مردم كشورهاى ديگر به ايران در جنگ جهانى تنها 
يك فيلم از خسرو سينايى به نام ”مرثيه گمشده“ موجود است كه قرار بر عدم 

پخش آن است. 
پس از پيروزى انقالب اسالمى نيز، روايت رسمى از كودتاى بيست و هشت 
ــاى ديگر (از جمله نگاه هاى  ــدن نفت كامال با روايت ه مرداد نهضت ملى ش
ــتقل) متفاوت بوده است، در نتيجه باز فيلمسازان از چنين سوژه اى دورى  مس

كرده اند. 
ــپتامبر، مى شصت و هشت،  در صورتى كه درباره ى رويدادهايى مثل يازده س
جنگ ويتنام، انقالِب اكتبر و ... هزاران فيلم با رويكردهاى مختلف (از رويكرد 
ــمى و  ــدار و ميكلوش يانچو و پازولينى تا روايت هاى رس ــكاِل امثال گ رادي
ــكلى ادامه دار، هيچ روايتى از هيچ  تجارى هاليوود) وجود دارد، در ايران به ش
ــمى وجود  ــز روايت هاى تكرارى و بيش از حد يك بعدى رس ــدادى ج روي

ندارد. 
در واقع تنها روايت هايى كه وجود دارند، روايت هاى رسمى هستند كه دقيقا 
ــفيد و  ــياه و س ــى،تك بعدى، س به مانند همان حجارى هاى دوران هخامنش
دروغين هستند و هيچ نگاه نو، تازه، كنجكاو و كنكاش گرى در آن ها نيست. 
ــمى را بازتوليد مى  كنند و به  ــن روايت ها و فيلم ها صرفا همان روايت رس اي
علت تكرار بيش از حدشان، نه تنها در تاريِخ سينما ماندگار نمى  شوند، بلكه 
ــوند. اين امر به خصوص در  ــه راحتى از خاطره جمعى مردم نيز پاك مى  ش ب
ــوم به دفاع مقدس (سينماى جنگ) ديده مى  شود، از ميان انبوهِ  سينماى موس
فيلم هاى مرتبط با نگاه رسمى، جز يكى دو تصوير چيزى به ياد نمانده، اما نگاهِ 
متفاوت بهرام بيضايى در ”باشو، غريبه ى كوچك“ يا نگاه طناز كمال تبريزى 
در ”ليلى با من است“ به بخشى از خاطره ى بصرى ايرانيان از جنگ تحميلى 
ــده است، اتفاقى كه درباره نهضت ملى شدن نفت و كودتاى بيست و  بدل ش

هشت مرداد روى نداده است.
ــطه، از رويدادهاى  ــت كه هم چنان يك تصوير دقيق و بى واس از اين رو اس
بيست و هشت مرداد بر پرده هاى سينما نقش نبسته است و سنت فقدان ِ ثبت 

تصويرى در ايران هم چنان پابرجا باقى مانده است.
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1 درآمد
هدف نوشتار حاضر، نشان دادِن نقش ديسيپلين هاى دانشگاهى به طور خاص 
برنامه ريزى شهرى در بازتوليد روابط توليد سرمايه دارانه است. به دنبال آن هستم 
تا نشان دهم كه دانشگاه چگونه به عنوان يكى از اجزاى دولت   اينجا منظور از 
ــرمايه دارانه است كه دولت هاى ملى، اجزايى از  دولت، نوعى دولت جهانِى س
آن به شمار مى روند به حفظ منافع طبقاتىِ مسلط كم  ك و از اين طريق، روابط 
توليد موجود يعنى روابط توليد سرمايه دارانه را بازتوليد و نابرابرى هاى موجود 
را توجيه مى كند. دانشگاه و البته حرفه در ايران كه سردم داران جريان غالب به 
شمار مى روند به بخشى از بدنه ى رسمى/دولتى تبديل شده و فاصله ى انتقادى 
خود را از دست داده و به جاى برخوردى ريشه اى با مسا ئل، مشروعيت بخشى 
ــت را در دستور كار خود قرار داده اند. پرسش اساسى اين است  به آن چه هس
ــهرى چگونه به بازتوليد روابط قدرت موجود  كه برنامه ريزى  و برنامه ريزان ش
كمك مى كنند؟ به نظر مى رسد دانشگاه (رشته هاى دانشگاهى) و اينجا به طور 
خاص، برنامه ريزى شهرى مشخصن در توليد فضاى سرمايه دارانه و در نتيجه، 
ــت دارند. دولت با جذب دانشگاه  ــرمايه دارانه دس در بازتوليد روابط توليد س
ــهرى] به عنوان يكى از بازوهاى حياتِى خود، هژمونى خود را  [برنامه ريزى ش
ــد ‘‘هر بازنمايى اى ايدئولوژيك  بازتوليد مى كند. همانگونه كه لوفور مى نويس
است اگربى واسطه يا ‘باواسطه’ در بازتوليد روابط توليد نقش داشته باشد. بنابراين 
ايدئولوژى از پركتيس جدايى ناپذير است’’ (Lefebvre, 1976: 29). درنتيجه 
ايدئولوژى ها تأثيرى پركتيكال بر حفظ سلطه ى منافع طبقاتِى خاص دارند. اين 
نقش ايدئولوژى هاست كه رضايت و تن دادِن ستمديدگان و استثمارشدگان را 
ــت كه در آن طبقه ى مسلط بايد پيوسته  تأمين مى كند. هژمونى رابطه اى پوياس
ــگاه اش را در برابر مخالفان و آلترناتيوها حفظ كنند2 و حاال  ــالش كند تا جاي ت
دانشگاه [برنامه ريزى شهرى، طراحى شهرى، معمارى] در ايران، بازنمايى هاى 
ايدئولوژيك را توليد مى كند؛ بازنمايى هايى كه بازنمايى منافع طبقه ى حاكم به 
شمار مى روند. دانشگاه به اين ترتيب، نه تنها منافع ستم ديدگان و طردشدگان 
اجتماعى را بازنمايى نمى كند بلكه مى كوشد تا آن ها را ناديده بگيرد و اين كار را 

با ابزارهاى خاص خود، از جمله شرح درس، مقاالت و كتاب هاى تخصصى، و 
ارائه ى روايتى فروكاست گرايانه و ايدئولوژيك از مسائل شهر پيش مى برد. بر اين 
مبنا مسائل شهر آنچه دانشگاه عنوان شهرسازى (برنامه ريزى و طراحى شهرى، 
برنامه ريزى منطقه اى و ...) را براى برخورد با آن ها برگزيده است به مسائلى فنى 
و غيرسياسى فروكاسته مى شوند و در نتيجه رويكردها و راه حل هاى عرضه شده 
ــى به خود مى گيرند. رواج شيوه هاى مدل سازى  ــكلى تكنيكى و مهندس نيز ش

دانشگاه  و  مسئله ى شهر 
ــد فضــاى  ــزى شــهرى و تولي ــرد مســلط برنامه ري ــر رويك ــدى ب نق

سرمايه دارانه[در ايران]

آيدين تركمه1

شهر
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ــهرى به مدل هاى رياضى و كامپيوترى،  ــائل ش ــهرى و تقليل مس ــائل ش مس
ــتفاده ى غالب از رويكردهايى كه فضا را  ــارى بر شرح خدمات تيپ، اس پافش
صرفن داراى ارزش مبادله اى مى دانند از جمله منطقه بندى كاركردى، پهنه بندى، 
آموزش هاى مشخص در راستاى چگونگى تفكيك زمين، چشم اندازسازى [در 
چشم اندازسازى، رويكردى پوزيتيويستى به مسائل شهرى ديده مى شود: يكى 
ــازى، پيش بينى است. پيش بينى بيانگر نوعى اندازه گيرى  از اركان چشم اندازس
است. اينطور وانمود مى شود كه مى توان مسائل شهرى و اجتماعى را پيش بينى 
كرد. با اينكه نگاهى به سال ها برنامه ريزى در ايران خود نشان مى دهد كه چنين 
ــعه ى  ــت] و ... كه در تهيه ى طرح هاى توس رويكردى تا چه اندازه ناكارآمد اس
ــوند، تنها مواردى از برخوردهاى ايدئولوژيك  ــهرى نيز به كار گرفته مى ش ش
دانشگاه با مسئله ى شهر است. هژمونى صرفن سلطه يا زورگويِى مطلق نيست 
بلكه افزون بر اين ها دربرگيرنده ى مولفه ى رهبرى در القا يا آموزش آن ارزش ها، 
ــمار  ــرمايه مهم به ش ــت كه براى بازتوليد روابط س معانى و ‘هنجارهايى’ اس
ــت كه لوفِور برنامه ريزى شهرى را به ساِن بخشى از  مى روند. در همين معناس
پركتيس هژمونيك قدرت و سياسِت فضا، سياست در و بر فضا توصيف مى كند. 
ــكار مى شود  ايدئولوژِى برنامه ريزى از ديد لوفِور در پرورش پركتيس هايى آش
كه فضاى شهرى3 را وسيله اى تصور مى كنند كه مى تواند براى فروش به سان 
كاال بازنمايى، همگن، تقسيم، و براى منظورهاى خاص پارسل بندى و تفكيك 
ــتفاده از مفهوم توليد فضاى هانرى لوفور، اليه هاى زيرين  ــود.در ادامه با اس ش
اين گونه برخورد و رويكردى انتقادى به مسئله ى شهر و نقش دانشگاه مشخصن 

برنامه ريزى شهرى در بازتوليد روابط توليد كنونى ارائه مى شود.

2 توليد فضاى سرمايه دارانه: شيوه ى توليد، دولت، جهان
ــا خود در و به  ــا رخ نمى دهد، بلكه حاال فض ــد ديگر صرفن در فض تولي
ــود.اين نتيجه ى رشد  ــرفت سرمايه دارانه   توليد مى ش واسطه ى فرايند پيش
ــا منطق خاص خود كه  ــت كه ب ــاى مولد و نيزميانجى گرى هايى اس نيروه
ــتند عمل  ــوژى و نظام هاى معنا و بازنمايى هس ــه از دانش، ايدئول برگرفت

مى كنند.
ــت كه بازتاب جهاِن  ــرمايه دارى نوعى فضاى انتزاعى را توليد كرده اس س
ــتد در سطحى ملى و بين المللى، و نيز قدرِت پول و سياسِت دولت  دادوس
ــيع بانك ها، مشاغل، و مراكز  ــت. اين فضاى انتزاعى به شبكه هاى وس اس
ــته  ــبكه هاى اطالعاتى وابس بزرگ توليد، و ني  ز بزرگ راه ها، فرودگاه ها و ش
ــود. فضا يكى از  ــت و به منظور توليد ارزش اضافى به كار گرفته مى ش اس
ــبكه ى مبادله ها و جريان مواد خام و  ــايل توليد است: بافت شهرى، ش وس

انرژى كه فضا را مى سازند خود نيز به واسطه ى فضا تعيين مى شوند. 
ــد، تكنيك ها  ــداى از نيروهاى تولي ــد ج ــد كه نمى توانن ــايل تولي اما وس
ــا جداى از دولت  ــيم بين المللى كار اجتماعى، ي ــش، جداى از تقس و دان
باشند. ترتيب يا چيدمان فضايى يك سيتى، منطقه، كشور يا قاره نيروهاى 
ــين آالت در يك  ــش مى  دهد، همانگونه كه تجهيزات و ماش ــد را افزاي مول
كارخانه چنين مى كنند، اما در سطحى ديگر.تاريخ در سطحى جهانى شكل 
ــكل گيرى  ــطحى توليد مى كند: ش مى گيرد، در نتيجه فضايى را در چنان س
ــاس جهانيبازتوليد  ــم بين المللِى دولت. فضا در مقي ــازار جهانى، و تعمي ب
ــطه ى نيروها و روابط توليد و مالكيت توليد  ــود.فضا صرفن به واس مى ش
نمى شود، بلكه فراورده اى سياسى است، فضا فراورده ى كنترل هاى ادارى، 
آموزشى، ايدئولوژيك و سركوب گرانه نيز هست، افزون بر اين، (در حفظ 
ــت. و اين نه فقط در مقياس  ــلطه) توليدكننده و بازتوليدكننده اس روابط س
ــر از همه در مقياس بين المللى و جهانى نيز  ــر يك از دولت ها بلكه باالت ه

روى مى دهد، يعنى در مقياس نظام دولتى سياره اى. 
ــيوه ى توليد فقط اگر فضايى را به وجود آورده باشد به معناى دقيق  يك ش

ــيوه ى توليد  ــود و فقط در اين صورت مى توان آن را ش واژه برقرار مى ش
ــرمايه داريدقيقن به همين معنا «شيوه ى توليد» است. شيوه ى توليد  ناميد. س
ــورهايى را كه از چنِگ  ــت كه موانع (يعنى كش ــرمايه دارانه تماميتى اس س
ــد) را محدود، نابود  ــتند تا از آن بگريزن ــد يا به دنبال آن هس آن مى گريزن
ــش از اين نامولد به  ــيوه ى توليْد فضاهايى را كه تا پي ــذب مى كند. ش و ج
ــه مى كند و بخش هاى جديدى را ابداع  ــيدند به خودش ضميم نظر مى رس
ــه فقط تكنيك ها و صنايع جديد، بلكه قلمروهايى كامل: صنعت  مى كند: ن
فرهنگ و نيز صنعت عظيم فراغت با زنجيره ى جهانِى هتل ها و حمل ونقل 
ــيوه ى توليد سرمايه دارى بر خالف فئوداليسم و نمونه هاى ديگر  هوايى. ش
ــا را بايد در همين  ــئله ى فض ــود. مس كه محلى باقى مى مانند جهانى مى ش

مقياس جهانى كه عمل مى كند كاويد.
ــله مراتبى مى كندو خودش را به علت هاى  ــْت همگن، پاره پاره و سلس دول
ــش و ... مى افزايد. دولت  ــِى ارزش مبادله، بازار دان ــى فرمان رواي ديگريعن
خودش را نيز همگن و تجزيه، و به موازات آن، سلسله مراتبى نيز مى كند. 
ــِع نهادها را نمى توان به  ــى دولت و نه حاصل جم كل (ensemble) يعن
ــام ماليات بندى، نه به  ــراى مثال نه به نظ ــك از اين نهادها (يعنى ب ــچ ي هي
ــت. هر يك از اين نهادها به برخى  ــش، و نه به قوه ى قضاييه) فروكاس ارت
ــاره مى كنند مثلن فرهنگ به دانشگاه، و قوه ى قضاييه به  نهادهاى ديگر اش
رمزگان هاى (مدنى، جزايى) گوناگون،و اين روند به نحوى است كه دولت 
فهم ناشدنى به نظر مى رسد، انگار دولت فقط به واسطه ى مجلس، رياست 
جمهورى، هيئت وزيران و مواردى از اين دست وجود دارد، اما اينها فقط 

هر
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لحظه هايى از آن هستند نه كِل آن.

3 توليد فضاى انتزاعى و نظام هاى بازنمايى
ــاى تجهيز فضا در زنجيره ى توليد،  ــكل گيرى فضاى انتزاعى نه فقط به معن ش
ــت. براى  ــرف، كه همچنين به معناى تبديل خودِ فضا به كاالس ــع و مص توزي
ــود بايد تابِع نظام هاى بازنمايى و رويه هايى شود كه  آنكه فضا به كاال تبديل ش
امكان تقسيم، اندازه گيرى، و سنجش/مقايسه ى آن را مى دهند.4 بنابراين همانگونه 
ــد فرايند تاريخى كااليى سازِى فضا به  كه كار انتزاعى با زمان اندازه گيرى مى ش
موازات نوعى پياده سازِى نظام بازنمايى پيش مى رفت كه مى توانست پاره هاى 
متفاوِت فضا را به سان چيزهايى متمايز و داراى ويژگى هاى سنجش پذير نشان 
دهد. اين ضرورت ها به واسطه ى نظام مختصات دكارتيبرآورده شدند كه در آن، 

يك نقطه در فضا را مى توان با سه نق  طه ى مختصاتى تعيين كرد.
مرزهاى صورى بين تاون و كانترى، بين مركز و پيرامون، بين حومه ها و مراكز 
سيتى،  بين قلمروى اتومبيل ها و قلمروى افرادِ پياده كشيده مى شوند ... و همه 
ــى، «محيط هاى زندگى») جدا  ــهيالت عمومى»، بلوك هاى آپارتمان چيز («تس
مى شوند و به شيوه اى مجزا به «سايت ها» و «پهنه هاى» غيرمرتبط تخصيص داده 
ــوند؛ فضاها تخصصى مى شوند دقيقن به همان ترتيبى كه عملكردها در  مى ش

تقسيم اجتماعى   و فنِى كار، تخصصى مى شوند.5
ــود، فضاى  ــد بيگانه مى ش ــرمايه دارانه ى تولي ــيم س ــان كه كار با تقس همچن
ــرمايه دارانه نيز فضايى بيگانه است. اين نظام بازنمايى با «حذف تفاوت ها و  س
خاص بودگى هاى موجود»6، بر هيچ گونه تفاوت گذارى داللت نمى كندواز اين 
رو مناسِب هرگونه پارسل بندى اى است كه براى بورس بازى زمين، منطقه بندى 
كاركردى، يا جداسازى از سوى دولت ضرورى است. «تماميِت فضا» كه به اين 
ترتيب از تفاوت هاى ذاتى يعنى ارزش مصرفى بى بهره است از نوعى «همگنى 
هندسى»7 برخوردار مى شود. فضا انتزاعى انضمامى مان  ند پول و سرمايه مى شود. 
فرايند ازبين بردن تفاوت ها همگن سازى فضا را فقط مى توان با زور اجرا كرد.8 
ــونتى ذاتى همراه است، خشونتى كه ذاتِى كاربردِ  لوفور مى گويد انتزاع با خش
ــوى علم و تكنولوژى  ــت.9 انتزاع كه از س پركتيكال (اجتماعى) انتزاع نيز هس
ــود ابزارى است براى به وجودآوردِن فضاى  [دانشگاه و حرفه] پشتيبانى مى ش
ظالمانه، طبقه بندى كننده01 و مردمحورانه. مشخصه ى اين فضا نه فقط همگنى 
مكان هاى تعويض شدنى (interchangeable) و تكه تكه كردن قسمت ها به 
ــطه ى بورس بازى زمين، بلكه، نوعى سلسله مراتبى سازى است: تمايز بين  واس

مركز و پيرامون به نوعى سلسله مراتب اجتماعى مى انجاميد.11
ــده  ــغال ش ــود كه با كاركردهايى اش فضا به فضاهاى جدايى تجزيه مى ش
ــكن، فراغت،  ــوند: كار، مس اند كه درون اين فضاهاى متمايز اعمال مى ش

ــيم و  ــا مانند كار تقس ــد، مصرف. فض ــل، تولي ــل و نق ــى و حم جابه جاي
ــته با يك كنش گرى  ــود: هم كنارى پارسل هاى همبس ــل بندى مى ش پارس
جزئ  ى، كه باعث مى شوند تا كل و فراينِد سكونت گزيدن [=زيستن] در آن 
ــاركت كنندگانش بگريزد. اين فضاى بخش بخش شده كه مانند  از چنگ مش
ــده است دقيقن  ــب متر مربع اندازه گيرى ش ــدت كمى و بر حس پول به ش
ــكل پارسل هايى بسيار كوچك واگذار مى شود.  براى مبادله و بيشتر در ش
ــگاه و حرفه  ــراى آن كه بتواند فرمان براند به كمك دانش ــى ب قدرت سياس

فضاى اجتماعى را تقسيم و جدا مى كند. 
فضاى مسلطـ فضاى انتزاعى دولِت جهانِى سرمايه دارانه  يعنى فضاى مراكز 
ــيوه اى تحميلى، نه صرفن بر   مبناى سل  طه، كه بيشتر  ثروت و قدرت، به ش
به واسطه ى هژمونى، فضاهاى تحت سلطه يعنى فضاهاى پيرامون را شكل 
مى دهند.بازنمايِى ساده لوحانه ى طبقه ى حاكم، فهِم پركتيس اجتماعى را از 

كار انداخته است. 
ــرمايه دارانه به  4 نقش برنامه ريزى شــهرى در بازتوليد روابط توليد س

واسطه ى توليد فضا
هژمونِى سرمايه دارى در و به واسطه ى فضا عملى مى شود تا جدايى و نظم بخشى 
ــاختار و طرِح فضاهاى شهرى تامين  به جامعه از طريق مداخله در و كنترل س
ــود. طبقه و ديگر تقسيم بندى هاى اجتماعيبه سان عملكرد نوعى  و تضمين ش
ساختار و سازماندهى فضايِى مسلط ديده مى شوند. غلبه ى ادراك هاى انتزاعى 
فضا به اين مى انجامد كه فضاى روزمره تنظيم  شود و تحت سلطه ى اقتصاد و 
اقتدار دولت قرار گيرد. روندى كهكم كم عادى مى شود و بازنمايى هاى سرآمداِن 

فضا به سان تكنولوژى هاى كنترل، انضباط و قدرت عمل مى كند. 
طبقات حاكم يا بخش هايى از طبقات حاكم كنش گرانه و ارادى مداخله مى كنند، 
ــت دارند و نه فقط استفاده ى اقتصادى  ــرمايه (وسايل توليد) را در دس آن ها س
ــرمايه گذارى هاى مولد، كه كل جامعه را با به كارگيرى بخشى  ــرمايه و س از س
ــش، ايدئولوژى مديريت مى كنند.  ــده در ‘فرهنگ’، هنر، دان از ثروِت توليدش

    (Lefebvre, 1996: 7)
لوفِور برنامه ريزى شهرى را به سان ايدئولوژى اين گونه تعريف مى كند:مطالعه ى 
گردش، انتقال فرمان ها و اطالعات در سيتىِ بزرگ مدرن، كه به   دانش واقعى و 
كاربست هاى تكنيكى مى انجامد. (Lefebvre, 1996: 98–9) اين كه سيتى به 
سان شبكه اى از گردش و ارتباط، به سان مركز اطالعات و تصميم سازيتعريف 
مى شود نوعى ايدئولوژِى تمام عيار است زيرا بر اين داللت دارد كه فضا، ابژه اى 
علمى است و بنابراين خصلتى خنثا دارد. فضا در اين معنا به سان چيزى بى ضرر 

يا غيرسياسى القا مى شود. 
عدم درگيرى با ايدئولوژْى يا به رسميت نشناختن آن يعنى دقيقن همان كارى كه 
برنامه ريزى شهرِى دانشگاهى و حرفه اى در ايران انجام مى دهند سياست ذاتِى 
فضا را انكار مى كند. اما فضا را نمى توان به عنوان چيزى منفعل، خنثا، و ابژه اى 
ــى در نظر گرفت. فضا در خالء وجود ندارد. امر اجتماعى، امر اقتصادى و  عين
امر سياسى بر، در و به واسطه ى فضا عمل مى كنند و برعكس. پس بايد مولفه ى 
سياسِى فضا، يعنى آنچه ايدئولوژِى برنامه ريزى مى پااليد يا انكار مى كند، را در 

كانون توجه قرار دهيم. 
فضا سياسى است زيرا چگونگِى بازنمايى فضا پيامدهايى براى چگونگى استفاده 
از آن دارد: پيامدهايى در خصوص اينكه به چه منظورهايى، از سوى چه كسى، 
چه زمانى و چرا استفاده مى شود. اين پيامدهايى براى كنترل و سلطه ى يك گروه 
بر گروهى ديگر از طريق محدودكردِن تماس يا برهم كنش ها، از طريق تفكيك 

يا جداسازى دارد. 
همانطور كه هاروىمى گويد: 

پركتيس هاى فضايى و زمانى هرگز در امور اجتماعى خنثا نيستند. آن ها هميشه 
نوعى محتواى طبقاتى يا محتواى اجتماعىِ   د  يگرى را ابراز مى كنند و معمولن 
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هر
ش ــتند ... زمان و فضا هر دو با سازماندهِى  ــديد اجتماعى هس كانون مبارزه ى ش

 Harvey,) .پركتيس هاى اجتماعى ِ ضرورى براى توليد كاال تعريف مى شوند
  (1990: 239

بر اين مبنا روشن است كه رويكردهاى كنونى كه به دنبال آن هستند تا مسائل 
شهرى را مسائلى غيرسياسى جلوه دهند و مى كوشند اين مسائل را مانند مسائل 
ــه در قالب متغيرهايى علمى و داده هايى محض مطالعه كنند تا چه  علوم دقيق
حد در ايدئولوژى فرورفته اند. اين رويكردها با پاره پاره كردن تصوير كل يعنى 
شيوه ى توليد سرمايه دارى كه در حال حاضر شكلى شهرى به خود گرفته است 
و با توليد فضا، خودش را بازتوليد مى كند امكان آفرينندگى را سلب مى كنند. 
حاال كارِ بيگانه با فضاى بيگانه تكميل مى شود. سرمايه دارى در تحميل هژمونى 
خود به واسط   ه ى دانشگاه به خوبى عمل كرده است. اما چيرگى و توليد يك 
ــگاه، نظام  ــاْن نهادهاى موجود (دانش ــه داللت بر اين مى كند كه انس جامع
ــى، ماليات بندى و ...) يعنى فضاى موجود را تصرف كند، و نهادهاى  قضاي

ديگرى فضاهاى ديگرى را بيافريند.
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ــتادگى و  ــته، كه ايس ــان فرايندى زيس 2- تعريف ويليامز از هژمونى به س
ــر معانى و ارزش ها (ايدئولوژى) و نيز پركتيس ها  تعارض و درگيرى بر س
ــه صرفننظام  ــرد، و ن ــى را دربرمى گي ــه ى زندگ ــارات از كل تجرب و انتظ
ــلط بين دولت ها يا طبقات اجتماعى،در اين  ــاختاريافته ى ايستايى از تس س

كانتكست سودمند است. 
ــكال  ــلطه’ در اش ــلطه’ و ‘هژمونى’ تمايز مى گذارد. ‘س گرامشــى بين ‘س
ــى و در زمان هاى بحرانى و با اعمال زور مستقيم صريح  ــتقيمن سياس مس
ــادى  [غيربحرانى] تركيب پيچيده  ــود. اما در وضعيت ع يا موثر ابراز مى ش
ــى و فرهنگى وجود دارد  ــى، اجتماع ــته اى از نيروهاى سياس و به هم پيوس
ــتند ... در چنين  ــرورى واقعيت موجود هس ــى از مولفه هاى ض ــه همگ ك
ــه در آن قرار دارد]،  ــه معمولن جامع ــى در حالت عادى ك ــى [يعن وضعيت
ــه ى ايده ها و باورها بلكه كل  ــت نه فقط نظام آگاهان آن چه تعيين كننده اس
ــته اى است كه به شكلى پركتيكال به واسطه ى معانى  فرايند اجتماعِى  زيس
 Williams, 1977:) .ــلط سازماندهى شده  است و باورهاى خاص و مس

(108–9
3- urban

4- See Lefebvre, Production of Space, 338–9.

5- Ibid., 97–8

6- Ibid., 52.

7-  Ibid., 288.

8-  Ibid., 308.

9- Ibid., 289.

10-  classificatory

11-  Lefebvre, De l’Etat, III, 309.
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ــتند اقتصاددانان جريان اصلى كه نه  ــت تورم ايجاد مى كند». كم نيس «دول
ــه با كنترلى كه بر ابزارهاى  ــت تاكيد مى ورزند بلك فقط بر اين باور نادرس
ارتباط جمعى دارند اكثريت مردم را هم متقاعد كرده اند كه حتى درشرايط 
كنونى كه بر اقتصاد جهان حاكم است خطر اصلى هم چنان تورم است. به 
ــط نرخ تورم در امريكا 2٪ بود. از  ــال 2010 متوس گفته "جان ويكز" در س
سوى ديگر 14 ميليون نفر يعنى 10٪ نيروى كار بيكاربودند. ولى يك نظر 
ــنجى گالوپ در مه 2010 نشان داد كه 59٪ ازكسانى كه در نظر سنجى  س
ــكا بودند و 29٪ هم  ــدت نگران» تورم درامري ــركت كرده بودند «به ش ش

«نگران» بودند و تنها 15٪ گفته بودند كه نگران تورم نيستند.
ــت كه تورم 2  ــن كه چه پيش آمده اس ــى كه پيش مى آيد اي ــن پرسش اولي
ــرخ بيكارى 10  ــود ولى ن ــدى به اين صورت براى مردم مهم مى ش درص

درصد درميان همين مردم توجه زيادى بر نمى انگيزد.
ــه «دولت تورم ايجاد مى كند» دراين عبارت معروف  عمده ترين بيان اين ك
"ميلتون فريدمن" مستتر است كه «تورم هميشه و همه جا يك پديده پولى 

است». آن چه "فريدمن" در اين عبارت مى گويد اين كه:
- افزايش قيمت دليلى غير از افزايش عرضه پول- نقدينگى- ندارد.
- گسترش عرضه پول هم هميشه از سوى دولت صورت مى گيرد.

اين ادعاها كه درميان خيلى ها طرفدار دارد آيا به راستى درست است؟ براى 
اين كه اين ادعاها را وارسى كنيم بايد از مقوله «پول» شروع كنيم.

ــوال «پول» يعنى چى؟ برخالف آن چه به نظر مى آيد ما در صحبت هاى  اص
روزمره امان از واژه «پول» خيلى نادقيق استفاده مى كنيم. به عنوان مثال وقتى 
كسى مى گويد «من خانواده پول دارى ندارم» در واقع منظورش اين است كه 
«درآمد» و يا «ثروت» خانواده اش زياد نيست. ولى وقتى اقتصاددانان جريان 
اصلى از «پول» سخن مى گويند براى آن ها «پول» تعريف خاصى دارد. براى 
ــت يا به سخن ديگر يك  ــيله اى براى خريد وفر وش اس ــان «پول» وس ايش
وسيله مبادله است. به باور من همه كسانى كه از «پول» براى توضيح تورم 
بهره مى گيرند اين تعريف از پول را مد نظر دارند. البته شرايط ديگرى هم 

ــت. نه فقط پول يك طرف اين معادله است بلكه اين باور كه پول  الزم اس
ــازد تا عرضه پول موجود در يك  ــت را تعيين مى كند» ضرورى مى س «قيم
ــد. به عالوه اين هم ضرورى  ــخص باش اقتصاد قبل از مبادله معلوم و مش
ــت تا عوامل اقتصادى پول را از جريان خارج نكرده و عاطل نگذارند-  اس
چون توجه داريد كه پول دراين ديدگاه تنها يك وسيله مبادله است؛ و اگر 
ــته باشد در آن صورت ميزان پولى كه دولت  اين پيش گزاره ها وجود نداش
ايجاد مى كند با پولى كه در جريان است برابر نخواهد بود. به عبارت ديگر 

اين ادعاى تاثير گذار "ميلتون فريدمن" برسه اصل استوار است.
- اصل همگانى بودن پول. همه مبادالت با پول صورت مى گيرد.

- اصل خود مختارى پول- پول مستقل از مبادالت وجود دارد.
- اصل غير دفينه سازى پول. پول به غير از وسيله مبادله هيچ نقش ديگرى 

ندارد و از سوى دارندگان عاطل نمى ماند. 
ــد پس همه مبادالت با پول صورت  ــته باش ــه اصل وجود داش اگر اين س
ــدارد- اصل خود  ــول تأثير ن ــادالت هم بر عرضه پ ــرد و كثرت مب مى گي
ــخص  ــول و خدمات حداكثر مبادالت را مش ــارى پول- توليد محص مخت
ــا را تعيين مى كند.  ــود دارد، قيمت كااله ــتقًال وج ــد و پول- كه مس مى كن
افزايش يا كاهش ميزان پول ارزش اين مبادالت را باال و پايين مى برد. اگر 
ــود و يا عوامل اقتصادى  ميزان پول كاهش يابد يا قيمت كاالها كم تر مى ش
ــوند و به عكس اگر ميزان پول  به دفعات كم ترى درگير اين مبادالت مى ش
بيشتر شود قيمت ها افزايش مى يابد يا اين كه تعداد مبادالت بيشتر مى شود. 

نگاهى به تورم

نقدينگى و تورم

احمد سيف

اقتصاد
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اگر توليد كاالها و خدمات افزايش نيابد بيشتر شدن پول موجب باال رفتن 
قيمت ها خواهد شد. از سوى ديگر چون دولت انحصار چاپ پول را دارد 
ــتگى  ــوى ديگر باال پايين رفتن ارزش مبادالت هم به ميزان پول بس و از س
دارد پس وقتى اين قيمت ها باال مى رود به اين خاطر است كه دولت ميزان 
ــه نظر معقول مى آيد اگر نتيجه  ــت. به اين ترتيب ب پول را افزايش داده اس
بگيريم كه تورم از آن جا پيش مى آيد كه عرضه كاالها و خدمات نمى تواند 
ــت. حتى وقتى ميزان  افزايش يابد ولى دولت ميزان پول را افزايش داده اس
رشد عرضه كاالها از ميزان افزايش عرضه پول كم تر باشد هم همين پى آمد 

پيش خواهد آمد.
ــت  ــن روايت به نظر معقول و تقريباً همه جا گير به طور كامل ناروا اس اي

و بى پايه. 
ــتقل از ميزان مبادله وجود ندارد؛ و بعد  ــچ جاى جهان پولى مس اوالً در هي
ــازه بدهيد اصل همگانى بودن پول را در نظر بگيريم. ولى قبل از آن بد  اج
نيست اشاره كنم كه در اقتصاد انگلستان- محل كار و زندگى نگارنده- آن 

چه در مبادله روزمره استفاده مى شود از اين قراراند.
- اسكناس و سكه ها

- چكى كه از حساب يك بانك تجارى صادر مى شود.
- كارت هاى اعتبارى

- شيوه هاى مختلف خريد نسيه.
اگر همه آن چه در باال اشاره شد در تعريف كلى «پول» پذيرفتنى نباشد در 
ــت انداز مى افتد. يا بايد از دو نوع  آن صورت كل ادعاى "فريدمن" به دس

مبادله در اقتصاد سخن بگوييم.
- مبادالتى كه با «پول» انجام مى گيرد.

ــرد (آن چيزهائى كه در باال به آن  ــى كه با «غير پول» انجام مى گي - مبادالت
اشاره كرده ام كه در تعريف پول نمى گنجد)

ــود را  ــهيل مبادله به كار گرفته مى ش ــه كه براى تس ــر همه آن چ ــا اگ و ام
ــويم. اگر  ــول» بدانيم در آن صورت با گرفتارى هاى ديگرى روبرو مى ش «پ
ــان بدهيم آن چه را كه دولت كنترل مى كند  ــت پس بايد نش اين چنين اس
اجزاى ديگرى كه تحت كنترل دولت نيستند را نيز كنترل مى كنند. به سخن 
ــه ميزان «پول» دولتى  ــان بدهند ك ديگر اقتصاددانان جريان اصلى بايد نش
ــه كل پول در جريان- دولتى و خصوصى- را تعيين مى كند؛  چگونه عرض
ــى درباره اصل خود مختارى پول هم مشكالت متعددى ايجاد  و اما كنكاش
ــد. آن چه را كه من پيش تر پول دولتى خوانده ام معموالً تحت عنوان  مى كن
ــاده ترين مفهوم پول را هم نمى توان  ــود و اما اين س پايه پولى مطرح مى ش
بدون اشاره به نهادهاى اجتماعى، بانك مركزى و بانك هاى تجارى تعريف 
كرد. قانون گزارى عملكرد و وظايف و اداره بانك مركزى را تعيين مى كند 
ــايل را  ــورهاى مختلف فرق مى كند. وقتى اين مس و اين مختصات در كش
وارسيديم آن وقت براى مثال مى توانيم پايه پولى را در امريكا مشخص كنيم. 
ــكناس و ذخيره بانك ها كه در بانك مركزى نگاه دارى مى شود.  ــكه، اس س
ــت كه بانك هاى تجارى بايد بر اساس قانون در  اين ذخاير وديعه هائى اس
بانك مركزى داشته باشند. بررسى اين عملكردها مسايل ديگرى را روشن 
مى كند و مى توانيم پولى را كه دولت كنترل مى كند از پولى كه در مبادالت 
رد و بدل مى شود تفكيك نماييم. نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت اين كه 
وقتى دولت و بخش خصوصى داريم كار عمده دولت نه تسهيل توليد پول 
ــش براى كنترل پول توليد شده از سوى بخش خصوصى است.  بلكه كوش
ــد هيچ  بانك ها با وامى كه مى دهند «پول» ايجاد مى كنند و اگر دولت نباش
ــزان اعتبارات- «پول» توليد  ــز غير از واهمه عدم پرداخت نمى تواند مي چي
شده – را كنترل كند. دست بر قضا علت وجود بانك مركزى و يا هر نهاد 
ــزان اعتبار - «پول» - در  ــى ديگر تمايل دولت براى كنترل مي عمومى پول

ــت كه در نبود اين نظام كنترلى فرو مى پاشد و اقتصاد را گرفتار  اقتصاد اس
ــمارى از اقتصاددانان جريان اصلى  بحران مى كند. البته گاه مى خوانيم كه ش
ــتار برچيده شدن بانك مركزى هستند و نظرشان اين است كه «نظام  خواس
بازار» براى جلوگيرى از توليد بيش از اندازه كافى و موثر است. "هايك" و 
"فريدمن" هر دو از مدافعان اين نگرش بودند. "هايك" حتى مدعى شد بى 
ثباتى اقتصاد بازارگرا در گذشته به اين دليل بود كه عمده ترين عامل نظارت 
بر بازار- «پول» - را از اين كه با فرايند بازار تنظيم شود كنار گذاشتند. در 
سال هاى اخير "ران پاول" سناتور امريكائى هم مدعى شد كه «هدف اصلى 
ــت». البته سناتور "پاول"  بانك مركزى فريب كارى و تقلب عليه عموم اس
ــه هاى  ــت برعكس، بانك ها و موسس ــوش كرد يادآورى كند كه درس فرام
پولى و مالى خصوصى بودند كه بحران بزرگ 2008- 2007 را رقم زدند. 
به اين ترتيب برخالف ادعاى سخيف "هايك" و "پاول" عمده ترين وظيفه 
ــت كه توليد اعتبار- «پول» -از سوى بخش  دولت- بانك مركزى- اين اس
خصوصى را كنترل كند و به همين خاطر است كه بانك مركزى بانك هاى 
خصوصى را موظف به ارايه ذخيره مى كند. براى نمونه در 2011 اين ذخيره 
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10٪ بود يعنى بانك ها به ازاى يك دالرى كه ذخيره داشتند مى توانستند ده 
دالر اعتبار- «پول» - توليد كنند. پس به سئوال اول مان برگرديم. آيا دولت 
ــت. بانك هاى خصوصى در واقع اين  پول چاپ نمى كند؟ جواب منفى اس
كار را مى كنند. به اين ترتيب حتى اگر ادعاى اين اقتصاددانان درست باشد 
ــتن دولت اتهام ناروائى است.  ــت مسئول دانس كه پول تنها عامل تورم اس
ــن نكته بگذريم. غير از زيادى پول در يك اقتصاد چه عوامل ديگرى  از اي

مى توانند باعث تورم شوند؟
ــود ... در  ــن ش اجازه بدهيد چند تا نمــونه بدهم تا نكــته ام اندكى روش
ــت ثابت بود تورم قيمت كاالهاى صنعتى  ــه بهاى نف 69 -1960 دوره اى ك
ــط سالى يك درصد بود. در ده سال بعد بهاى يك  در امريكا به طور متوس
بشكه نفت از 3 دالر به 20 دالر رسيد. در همه كشورها بهاى مواد سوختى 
ــدت باال رفت و ميزان تورم كلى به شدت افزايش يافت. آيا  و بنزين به ش
آن گونه كه "فريدمن" مى گويد علت اين تورم هم عوامل پولى بود؟ يعنى 
قيمت ها در امريكا يا كشورهاى ديگر باال رفت چون دولت مستقيم و غير 

مستقيم «پول» چاپ كرد؟ البته كه پاسخ به اين پرسش هم منفى است.
اجازه بدهيد از اين نكته بگذرم و به بررسى مسايل آن گونه كه در واقعيت 

زندگى مى گذرد بپردازم.
ــيارى خريد و فروش  در اقتصادهاى بازارگرا هر روزه كاالها و خدمات بس
مى شوند بعضى از اين كاالها وارداتى هستند و شمارى هم صادر مى شوند 
ــت در يك اقتصاد در كنار يك ديگر مبادله شوند. اين مبادله  و يا ممكن اس
ها با استفاده از ابزار مبادله متفاوت و متعددى صورت مى گيرد. در اقتصاد 
بازارگرائى كه نظام بانكدارى پيشرفته اى دارد اكثريت خانوارها از ابزارهاى 
ــتفاده مى كنند. مبادالت بين شركت ها  غير پولى – كارت هاى اعتبارى- اس
كه به ندرت نقدى صورت مى گيرد؛ و اغلب خريد و فروش ها به اصطالح 
مدت دار و نسيه است. با اين تفاصيل اگر به ادعاى دولت>>> پول>>> 
تورم بپردازيم به سادگى روشن مى شود كه مدافعان اين ديدگاه تا چه پايه 
ــت كنترل مى كند پايه  ــد. در بهترين حالت آن چه دول ــردم فريبى مى كنن م
ــت چون از طريق بانك مركزى دولت نمى تواند وام دهى بانك ها  پولى اس
ــد. ولى براى مديريت كل  ــاى مالى ديگر خصوصى را كنترل كن و واحده

اقتصاد ابزارهائى در اختيار دولت است كه مى تواند از آن ها استفاده كند.
ــطح  ــت. مى تواند نرخ بهره پايه را در س ــى از اين ابزارها نرخ بهره اس يك
پايينى نگه دارد (وقتى كه الزم است حجم معامالت بيش تر شود. نرخ بهره 
كم تر احتماالً مشوق وام ستانى بيش تر مى شود و با وام ستانى بيش تر حجم 
معامالت هم بيش تر خواهد شد). يعنى نرخ بهره اى كه بانك مركزى به اين 
ــرخ به ديگر بانك ها وام مى دهد. ابزار دوم هم تغيير ميزان ذخيره بانك ها  ن

ــت. البته در سال هاى اخير ظهور بانكدارى سايه باعث  در بانك مركزى اس
ــدت تضعيف شد. وقتى بحران 2008  ــد كه عملكرد اين ابزار دوم به ش ش
ــورهاى عمده سرمايه دارى از هردو اين  پيش آمد بانك هاى مركزى در كش
ابزارها استفاده كردند كه متأسفانه موفق نشد. به عبارت ديگر تزريق پول به 
نظام بانكى و كاستن از نرخ بهره موجب نشد تا «يبوست اعتبارى» كه پيش 
ــود و سرمايه گذارى به ميزانى كه جلوى رشد بيكارى  آمده بود برطرف ش

را بگيرد اتفاق نيفتاد.
همان طور كه پيش تر اشاره كردم اگر توجه داشته باشيد در 20 سال گذشته 
ــاهد ظهور بانكدارى سايه هم هستيم و اگر  ــمى ش عالوه بر بانك هاى رس
ــويم چرا  ــيوه عملكرد اين بانك ها بنگريم آن وقت بهتر متوجه مى ش به ش
بانك مركزى در عمل نمى تواند ميزان اعتبارات اعطايى از سوى بانك ها را 
كنترل كند. البته از مقوله جهانى كردن هم نمى توان غافل ماند كه پول هم به 
تعبيرى جهانى شده است. در نتيجه مقررات ملى بسى كم تر از هميشه قادر 
ــت اصل خودمختارى  ــتند. در اين وضعيتى كه هس به مديريت اوضاع هس
پول را بايد كنار گذاشت ولى اقتصاددانان جريان اصلى هم چنان به «تئورى 
مقدارى پول» چسبيده اند كه در آن عرضه پول كه مستقل از حجم معامالت 

در اقتصاد وجود دارد ارزش مبادالت (قيمت) را تعيين مى كند.
پيش تر گفتيم كه تزريق پول هم مشوق بانك ها در وام دهى نشد. اكنون با 
ــه هاى مالى ديگر بخش عظيمى از نقدينگى را  خبريم كه بانك ها و موسس
ــكل دفينه درآورده اند (گفته مى شود دليل اش احساس ناامنى نسبت به  به ش
ــخن ديگر اصل «دفينه سازى» هم در برابر واقعيت هاى  آينده است). به س
ــى رنگ مى بازد. ولى ادعاى "فريدمن" درباره تورم و ادعاى پيروانش  زندگ
كه همان نگرش را تبليغ مى كنند الزم دارد هم اصل خودمختارى تائيد شود 
و هم اصل غير دفينه سازى چون در غير اين صورت اگر عوامل اقتصادى 
ــازى مى كنند آن گاه دليلى ندارد حتى افزايش حجم پول از سوى  دفينه س
دولت به تورم بيانجامد. به سخن ديگر بر خالف همه اين واقعيت ها براى 
درست درآمدن ديدگاه "فريدمن" ضرورى است همه مبادالت با پول انجام 
گيرد كه تازه ميزانش هم به نفس مبادله و ميزانش در اقتصاد بستگى ندارد. 
ــكل اصلى نگاه اقتصاددانان جريان اصلى و "فريدمن" به پول و مسائل  مش
ــت كه چنين پولى در دنياى واقعيت وجود ندارد. در واقعيت  پولى اين اس
ــأ واحدى كه  ــت از اجزاى متعددى كه منش ــه پول» مجموعه اى اس «عرض
ــه گرفتارى اقتصاد جريان  ــد، ندارند. البت تحت كنترل و نظارت دولت باش
ــود. ناهمگونى كاالها و خدمات  اصلى تنها به «عرضه پول» محدود نمى ش
ــت. قيمت كاالهائى  گرفتارى ديگر اين نگرش به مقوله تورم در اقتصاد اس
كه در بازارهاى بين المللى خريد و فروش مى شوند و آن چه تنها در داخل 
ــابه باال و پايين نمى رود.  ــوند در نتيجه عوامل مش ــور مبادله مى ش يك كش
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ــوئى  ــت را در اقتصاد امريكا در نظر بگيريد. از س ــوند. مثًال نف وارد مى ش
ــومين توليد كننده نفت در جهان است و از سوى ديگر بيشترين  امريكا س
ــا مى كند كه «عرضه پول» قيمت  ــى كه ادع ميزان نفت را وارد مى كند. كس
كاالها و از جمله نفت را در اقتصاد امريكا تعيين مى كند در اين دنيا زندگى 
ــتند كه وارد تجارت  ــد. كاالهاى مختلف و عمدتاً خدماتى هم هس نمى كن
ــه تبريز مى رويد را  ــما چگونه از تهران ب ــوند. اين كه ش بين المللى نمى ش
ــوس و هواپيما و احتماالً  ــرى وارد كرد ولى اتوب ــور ديگ نمى توان از كش
بنزين مى تواند وارداتى باشد. اين كه قيمت بليط مسافرت از تهران به تبريز 
ــتگى تام و تمام دارد به هزينه ها و از جمله مزد و به سود  ــت بس چقدر اس
ــركت ها و كارفرمايان. البته كه با جهانى كردن و بين المللى كردن بيش تر  ش
ــيدن تحوالت بين المللى فهميد. به  نمى توان تغييرات قيمتى را بدون وارس
واقع مضحك است اگر گمان كنيم تنها با چسبيدن به «عرضه پول» كه تازه 
ــكل الينحل داريم مى توان تغييرات  در تعريف و تبيين اش هزار و يك مش

قيمتى را فهميد و به نفع اكثريت مردم آن را مديريت كرد. 
ــم. دريك اقتصاد بازارگرا براى  ــاره كن اجازه بدهيد به نكته ديگرى هم اش
ــود آورى كم تر به  ــص و انتقال منابع از حوزه هائى با س ــريع در تخصي تس
ــد الزم است قيمت ها افزايش  ــودآورى بيش تر باش حوزه هائى كه در آن س
ــينه سازى سود»  يابد. به عبارت ديگر اين يكى از پى آمدهاى باور به «بيش
ــث توليد كاالهاى تازه و  ــت. تغيير در فن آورى و هزينه خانوارها باع اس
ــت داد. با  ــود. مثال هاى زيادى مى توان به دس حذف كاالهاى قديمى مى ش
ــاى ويدئويى اگر كامًال متوقف  ــى دى و دى وى دى توليد نواره آمدن س
نشده باشد به شدت كاهش يافته است. يو اس بى ها جايگزين ديسك هاى 
ــده اند؛ و يا با آمدن كامپيوتر ديگر كسى خواهان يك ماشين  كامپيوترى ش
ــد كارگر و ديگر  ــوند باي ــت. بخش هاى تازه اى كه ايجاد مى ش تحرير نيس
ــال مرگ جلب كنند و دريك اقتصاد  ــاى مولد را از بخش هاى در ح داده ه
ــت در بخش هاى تازه و  ــال با افزايش مزد و قيم ــرا اين فرايند انتق بازارگ
ــاق مى افتد. همين  ــش در بخش هائى كه در حال مرگ اند اتف ــاالً كاه احتم
ــه به  ــت هميش جا اضافه كنم افزايش قيمت كه نياز يك اقتصاد بازارگرا اس
معناى تورم نيست. براى مثال قيمت يك اتومبيل بنز مدل 2014 به مراتب 
ــتر است. يكى از مشكالت اقتصادى كه جواب  از يك بنز مدل 1970 بيش
ــت كه چه ميزان از اين تفاوت قيمت  ــاده و سرراستى هم ندارد اين اس س
ــت و چه ميزان «تورم ناب» است. البته به هر علتى  بيانگر بهبود كيفيت اس
كه قيمت ها باال برود خواه تورم و خواه بهبود كيفيت، واقعيت اين است كه 
قدرت خريد خانوارها كمتر مى شود و اين پى آمدى است كه اغلب از آن 
ــود. ولى كم شدن قدرت خريد از جمله به اين دليل است كه  شكوه مى ش
ميزان مزد به آن ميزانى كه الزم است افزايش نيافته است. به عنوان مثال از 
ــال هاى 1970 به اين سو حقوق اكثريت  اقتصاد امريكا خبر داريم كه از س
مطلق خانوارها افزايش نيافته است به اين ترتيب علت اصلى وخيم تر شدن 
رفاه خانوارها نه افزايش قيمت ها (تورم) بلكه عدم افزايش مزدها و حقوق 
ــود  ــت كه اتفاقاً به «عرضه پول» مربوط نمى ش براى اكثريت مردم بوده اس
بلكه مقوله اى در حيطه اقتصاد سياسى و توزيع قدرت در ساختار سياسى 
ــوه توجه مى كنيم در آن صورت  ــت. وقتى به اين وج و اقتصادى امريكاس
ــه بى معناتر مى شود. اين ادعا  ادعاى دولت>>> پول>>> تورم از هميش
ــتقل از حجم مبادالت وجود  ــول- كه اتفاقاً به طور مس ــه ميزان معينى پ ك
ــوالت و خدمات رفته و باعث باال رفتن قيمت آن ها  ــه دنبال محص دارد- ب
مى شود فاقد ارزش توضيحى است چون به واقع اين ادعا تقريباً هيچ چيز 
را توضيح نمى دهد. «سطح قيمت ها» كه مقوله بسيار پيچيده اى است شامل 
ــم هاى متفاوتى  ــان با مكانيس ــت كه قيمتش كاالها و خدمات گوناگونى اس

ــود و حتى در نتيجه عوامل متفاوتى تغيير مى كند. يك اقتصاد  تعيين مى ش
بازارگرا براى اين كه بتواند با پويايى الزم عمل كند به افزايش قيمت ها نياز 
دارد وهمان گونه كه پيش تر گفته شد بخشى از اين افزايش قيمت هم بيان 
ــت. حدس مى زنم اقتصاددانان جريان اصلى خواهند  پولى بهبود كيفيت اس
ــت كه هزينه  ــت وقتى دولت بيش از درآمدهايش هزينه كند بديهى اس گف
اضافى با چاپ پول تأمين مالى مى شود و اين پول بيشتر سر از تورم درمى 
آورد (اين روزها در منطقه بحران زده يورو روز و هفته نيست كه اين گونه 
ــتدالل نكنند). از جمله شواهد تاريخى كه ارايه مى شود يكى تورم لجام  اس
گسيخته در سال هاى 1920 در آلمان است و ديگر هم تورم وحشتناك در 

امريكاى التين در سال هاى 1980.
ــت و دست بر قضا علت تورم  ــابه داش اتفاقاً در هردو مورد تورم علل مش

چاپ پول از سوى دولت ها نبود.
ــورد اول- آلمان- عهدنامه تحميلى بر آلمان در پى آمد جنگ جهانى  در م
اول پرداخت غرامت سنگينى را به اين كشور تحميل كرد و از سال 1922 
ــه و بلژيك بخش صنعتى آلمان را به  آلمان قادر به پرداخت آن نبود. فرانس
اشغال نظامى خود درآوردند و در پى آمد اين اشغال نظامى توليد ناخالص 
ــقوط كرد و درآمدهاى دولت كاهش يافت. در نتيجه  ــدت س داخلى به ش
كاهش توليد كم بود كاال پيش آمد ولى درآمدهاى صادراتى صرف پرداخت 
غرامت شد و در اين مسير هزينه نشد كه با افزودن بر واردات آن چه مورد 

نياز بود فشار را كم تر كند.
ــت. يعنى «پرداخت  ــرايط در امريكاى التين وجود داش ــبيه به همين ش ش
ــادآورى مى كنم كه اين دهه  ــكل و صورت ديگرى درآمد. ي غرامت» به ش
تازه، دهه بحران بدهى خارجى در اين قاره است و درصد قابل توجهى از 
ــرف پرداخت اصل و فرع وام خارجى  ــد ناخالص داخلى در آن جا ص تولي
شد. اگر دولت هاى منطقه به اندازه آن چه به عنوان اصل و فرع مى پرداختند 
از مردم و بنگاه ها ماليات مى گرفتند تقاضاى واقعى براى كاالها و خدمات 
ــاهد چنين تورمى نبوديم  با عرضه به حالت تعادلى در مى آمد و احتماالً ش
ولى چنين نكرده بودند و احتماالً نمى توانستند بكنند. در همين سال ها البته 
كسرى تراز پرداخت ها هم بود كه موجب تضعيف پول ملى شد و هر وقت 
كه پول ملى تضعيف مى شود شما تورم وارداتى هم داريد (نمونه تازه ترى 
مى خواهيد به وضعيت ايران در دو سه سال اخير بنگريد) و هر آن گاه كه 
كسرى تراز پرداخت ها و تورم ادامه مى يابد فشار براى تعديل مزدها بيشتر 

مى شود و اين مجموعه به تورم بيشتر در اقتصاد دامن مى زند.
ــاى اوليه: دولت>>>پول>>> تورم. آيا دولت  پس برگرديم به همان ادع

عامل تورم است؟
ــت. بازارها به تورم دامن مى زنند و دولت  ــش منفى اس ــخ به اين پرس پاس
مى كوشد تورم را كنترل كند. بازارها مشوق بانك ها توليد اعتبار- «پول» - 
ــتند و اين فرايندى است كه برخالف ظاهر دولت بر آن كنترل موثرى  هس
ــت. عامل دوم تغييرات قيمت هاى مواد  ندارد. ولى اين تنها عامل تورم نيس
ــت. به عنوان مثال قيمت  ــى در بازارهاى جهانى اس اوليه و كاالهاى اساس
ــر بگيريد. كم تر فرايند توليدى وجود دارد كه به مواد  ــت و گاز را در نظ نف
ــت در باره قيمت مواد غذائى و  ــته نباشد. همين روايت اس ــوختى وابس س
ــال هاى اخير ميدان فعاليت  ــاى جهانى كه به ويژه در س ــزات در بازاره فل

گسترده سفته بازان مالى بوده است. 
ــد مى خواهيم در  ــد مى ورزم كه اگر به ج ــر اين نكته تاكي ــع دارم ب در واق
ــد از اين ادعاى بى پايه  ــورم به طور موثر و مفيد اقدام كنيم باي ــه با ت مقابل

دولت>>>پول>>>تورم فراتر برويم.

29 مه 2014     
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ـم آبـاد    فون هايك تََوهُّ
ناصر آقاجرى 

ــاى اقتصادى، تز بنيادى  ــدم دخالت آگاهانه دولت ها در روند پديده ه ع
نئوليبرال هاى هايكى است. نگرشى كه اگر در همه ى زمينه هاى اجتماعى 
ــنگى نگه مى  ــروز، در دوره ى پارينه س ــد، ما را تا به ام ــردى مى ش كارب
ــك و موش براى  ــتجو و شكار چند سوس ــت. و كار ما فراتر از جس داش
زنده ماندن نمى بود. روند دگرگونى هاى اجتماعى از مرحله ى گله هاى 
ــانى كه با خوشه چينى در طبيعت، مانند هر جانور ديگرى روزگار مى  انس
ــت كه شروع تحول و  گذراندند تا به امروز، بيان گر اين واقعيت عينى اس
ــى- طبيعى و تالش براى تغيير  ــاهده ى پديده هاى واقع دگرگونى، با مش
ــانى، صورت گرفته است.  آن در جهت رفع نيازهاى مادى گروه هاى انس
مشاهده، دقت و بررسى، كار به صورت جمعى، انديشه و تغيير روش ها، 
ــنگى را به انسان تكامل يافته ي امروز در  ــان پارينه س و آزمون و خطا انس
ــت. بدين گونه انسان گام به گام آگاه تر  ــت يكم تبديل كرده اس قرن بيس
ــعه يافت، و به مرور، خود را از دنياى جانوران كه  ــناختش توس ــد و ش ش
ــر برد و بر قوانين طبيعت  ــليم در برابر نيروهاى طبيعى بود فرات دنياى تس
آگاهي يافت و با دخالت آگاهانه بر آن تاثير گذاشت. ولى مى بينيم امروزه 
ــانه هاى عمومى و خصوصى ما، اقتصاد دانان نئوليبرال با وابستگى  در رس
ــى با نگرش- فاشيستى و شديدا"  عميق به تئورى هاى فون هايك اتريش
ضد اتحاديه هاى كارگرى، آن چنان مناسبات اقتصادى اي را براى جامعه 
ــى و عمل كرد آگاهانه مبتنى بر  ــا برنامه ريزى كرده اند تا به جاى بررس م
دانش زمانه، خود را تسليم قوانين كور و "خود جوش" بازار بكنيم، با اين 
باور كه دولت نمى بايد در امور اقتصادى و روند بازار دخالت كند، ولى با 
دخالت، تغيير و حذف قوانين، مردم را با مشت آهنين وادار نمايند نگرش 
نئوليبراليستى را بپذيرند. آش كشك اجبارى خاله هايك و عمو سام، براى 
ــكى كه مناسبات ما را به سوى رياضت اقتصادى مى  مردم ايران. آش كش
ــد را، در وضعيت گرانى و تورم  ــكار و بدون قدرت خري ــد تا مردم بي ران
ــتر در هم بشكنند. شرايطى كه به جبرى غير  و ركود اقتصادى باز هم بيش
ــرمايه دارى مناسباتى پويا بود و  ــت. اگر س قابل اجتناب تبديل گرديده اس
ــت نابهنجارى هاى خود را از ميان ببرد براى حفظ خود، نيازى  مى توانس
ــت.  به تحريم و محاصره اقتصادى- صنعتى و تهديد و حمله نظامى نداش

ــد در امور اقتصادى دخالت  ــو دولت نباي ــتى، از يك س با نظام نئوليبراليس
كند (در جهت منافع سرمايه دارى مالى) و از سوى ديگر بايد با قدرت به 
قانون زدايى بپردازد (خالف منافع همه ى ،مردم حقوق بگيران و كارگران 
ــبات  ــى) به زعم اين اقتصاد خوانده هاي مجرى مناس و عليه قانون اساس
ــتى، قوانين بازار آزاد، به صورت اتوماسيون ما را  اقتصادى مالى- امپرياليس
ــتى مى رساند. توهم آبادى كه  به ناكجا آباد، يا همان توهم آباد، نئوليبراليس
ــطه و رانت خوار  ــكل عملى و واقعى آن، دنياى يك اقليت انگل و واس ش
ــا خانوار كارگر و  ــات مى كند. ولى زندگى ميليون ه ــار از امكان را، سرش
ــا و اعتياد به  ــاد و فحش ــنگى، فس حقوق بگير را در تنگناهاى فقر و گرس
ــتان مى سپارد. تجربه تاريخى كاربردى كردن نئوليبراليسم  تدريج به گورس
ــورهايى چون برزيل، آرژانتين، شيلى و اندونزى چگونگى و درون  در كش
ــبات اقتصادى را نشان داده است. اگر  ــت ويران گر اين مناس مايه و سرش
ــتثمار طبقه كارگر و سياست هاى امپرياليستى  ــرمايه دارى صنعتى با اس س
ــى همه جانبه  ــه جهانى را به بحران ركود و تورم و بيكارى و چالش جامع
ــرمايه دارى صنعتى، با  ــتم هاى س ــم عالوه بر آن س گرفته بود، نئوليبراليس
قانون زدايى، دست آورد هاي اندكي كه مبارزات كارگري در سطح جهان 
ــه و توحش و بربريت را  ــرمايه داري تحميل كرده بود را پس گرفت ــه س ب
ــت. براى اين كه ادعاي ما نيز، مشتى  معيار ارزيابى هاى خود قرار داده اس

نظرى
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ــنهاد مى كنم نگاهى گذرا به  ــمرده نشود، پيش كلى گويى بى درون مايه ش
تاريخ شكل گيرى سرمايه دارى جهانى بيندازيم. كندوكاوي كه نئوليبرال ها 

از آن به شدت پرهيز مى كنند.
ــتان و فرانسه، بورژوازى با كمك كارگران و  در انقالب هاي بزرگ انگلس
ــبات فئوداليسم چيره شود و بدين صورت  ــت بر مناس صنعت گران توانس
ــاختار نو (بورژوازى) قرار گرفت.  ــه ى امكانات اجتماعى در اختيار س هم
ــرمايه دارى، قوانين اساسى تدوين شده، كارگران را از  با پيروزى قطعى س
حق راى (انتخاب شدن و انتخاب كردن) محروم كرد. خيانت چندش آور 
ــهر و روستا كه  ــان ش ــان يعني كارگران و زحمت كش ليبرال ها به متحدش
ــت اهرم هاى قدرت را به دست  بدون هميارى آنها بورژوازى نمى توانس
ــيانه ي طبقه كارگر و ساعات طوالنى  ــتثمار وحش ــو و اس بگيرد از يك س
ــاعت در روز و نيز تحميل محروميت مضاعف به زنان و  كار، 14 و 16 س
ــتثمار كودكان، و از سوى ديگر، ماهيت ستم گرانه ي مناسبات سرمايه  اس
دارى را نشان داد. مستندات اين جنايات برنامه ريزى شده در انگلستان را 

مي توان در كتاب كاپيتال اثر ماركس مشاهده كرد. 
ــد و توسعه سرمايه داري كه با انقالب صنعتي آغاز  با اولين نمود هاي رش
ــف و اختراع تجهيزات نظامى و مدرن كشتى هاى توپ دار  ــده و با كش ش
ــرمايه دارى راهى امريكاى جنوبى، افريقا و  ــيد كشورهاى س به نتيجه رس
ــدند. و با راهزنى دريايى و نسل كشى ميليونى چند صد سال اين  ــيا ش آس
قاره ها را غارت كردند. رونق امروز آنها تنها بر پايه ساختار سرمايه نيست، 
ــت. افتخارى براى  ــل كشى قاره اى اس ــى از دزدى و نس بلكه عمدا“ ناش
ــم  ــتعمرات ويتنام بود، كه امپرياليس تاريخ تمدن اروپا. يكى از آخرين مس
امريكا- مدعى امروز حقوق بشر- كه طي ده سال با ريختن ميليون ها تن 
ــامان، تالش كرد مقاومت در برابر زياده  ــيميايى بر سر مردم آن س بمب ش
ــتي را در هم بكوبد و در اين راه عالوه بر ويراني محيط  خواهي امپرياليس

ــتعمار نمي داد را بگيرد. آرى  ــت، امكان زندگي از ملتي كه تن به اس زيس
حقوق بشر سرمايه دارى يعنى نابودى و مرگ هر كس كه راه سرمايه دارى 
ــرد. بهترين نمونه  امروزى محاصره و تحريم اقتصادى صنعتى  را نمى پذي
كشور كوچك كوباست. با محاصره و تحريم جهانى اين سرزمين كوچك، 
ــد و توسعه اقتصادى و صنعتى را از آن مردمان گرفته اند و بعد  امكان رش
ــرزمين فقر و گرسنگى است و ريشخند  ــيند كه كوبا س بر منبر ريا مى نش
ــان مي دهد  ــم يعنى اين !!! چنان كه تاريخ به ما نش مي زنند كه: سوسياليس
ــرمايه دارى، ديكتاتورى خشن اقليت است زير پرچم تزوير آزادى  نظام س

و دموكراسى. 
ــرمايه دارى كالسيك قبل از رسيدن به مرحله ى امپرياليسم و  در دوران س
قدرت گرفتن انحصارات سرمايه دارى، رقابت آزاد، و آزادى قوانين بازار 
ــه هاى اقتصادى  ــادى بدون هيچ مانعى همه ى عرص ــازى اقتص و آزاد س
ــرور رقابت را به دور انداخت و  ــت. ولى اين روند به م را در اختيار داش
ــد. در نهايت، سرمايه دارى  انحصارات چند مليتى برآيند اين روند اوليه ش
جهانى آبستن بحران هاي مرگبار شد و به آن چنان ابعاد ويران گرى رسيد 
ــورهاى  ــه جنگ جهانى اول را در يك زايش خونين به وجود آورد. كش ك
ــرمايه دارى به جان هم افتادند، در اين ميان، اين مردم بودند كه  بزرگ س
ــاختار بيمار و  ــتپخت اين س ــدند و قتل عام نجومى دس ميليونى قربانى ش
نابهنجار است. در جنگ جهانى اول، برخى كشورهاى سرمايه دارى پيروز 
شدند، آنها به گسترش مستعمرات خود پرداختند و برخى شكست خورده 
و تحقير شده در بحران شديد اقتصادى اجتماعى، ركود و تورم و بيكارى 
ــرمايه براى برون رفت از  فرو رفتند ( آلمان). از آن جا كه  تنها راه حل س
ــرايط  بحران هاي ناگزير، جنگ بود، سرمايه دارى سگ هاى هار خود  ش
ــپانيا و هيتلر در آلمان، و  ــيليني در ايتاليا، فرانكو در اس را در چهره ي موس
امپراتور ژاپن در شرق را در گستره ي جهان رها كرد و جهان را به جنگي 
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ــاندند، جنگ جهاني دوم. جنگى كه تنها در شوروى سابق بيش  ديگر كش
ــردمداران جديد سرمايه38دارى  ــته به جا گذاشت و س از 20 ميليون كش
ــى خواه!!! - امريكا حتا پس از تسليم شدن ژاپن در جنگ، بمب  دموكراس
اتمي خود را روى مردم هيروشيما و ناكازاكي آزمايش كرد و چند صد هزار 
ــا آمادگي خود را براي جنگي ديگر اعالم كند.  ــر را در آنى نابود كرد، ت نف
پس از جنگ جهانى دوم به علت گسترش پذيرش و مقبوليت سوسياليسم 
ــتى- سرمايه دارى براى پاسدارى از  علمى در جهان، دولت هاى امپرياليس
ــرمايه داري، در كنار شيوه هاى امپرياليستى براي عقب راندن  مناسبات س
جهان سوم به توليد مواد خام و مصرف كاالهاى آنها، به تئورى هاى كينز 
پناه بردند، و راه دولت رفاه را پيش گرفتند. اين تئورى ها، تنها به صورت 
ــيار  ــاختار، بس ــخ مى داد، زيرا بيمارى اين س موقت و در كوتاه مدت پاس
ــم  ــت مانند گرايش به نئوليبراليس عميق تر و فراتر از اين باورها بود، درس
ــى از كشورها رونق ايجاد كرد و  ــتم كه دو دهه در بخش در اواخر قرن بيس
ــاد. اقتصاددانان نئوليبرال  ــديد تر از دولت رفاه افت بعد باز هم به بحران ش
در دوران دولت رفاه و تئورى هاى كينز زمانى كه بحران با شدت ساختار 
سرمايه را به چالش گرفت. به تئورى هاى فون هايك گرايش يافتند، يعني 
ــتن جنگ جهانى اول شده بود. پس بي دليل نيست  ــتري كه آبس همان بس
ــاهد بحران در همه جهان هستيم. جنگ هاى منطقه اى كه  كه امروز ما، ش
ــى كند تنها در بخش صنايع  ــم امريكا به كمك عواملش ايجاد م امپرياليس
نظامى و حاشيه هاى اين صنايع در اقتصاد امريكا رونق ايجاد كرده است. 
ــت آزاد و نه با  ــازار و رقاب ــرمايه دارى جهانى نه با ب ــن س ــارى مزم بيم
ــتى قرن  ــتعمارى قرن نوزدهم و نه با انحصارات امپرياليس ــيوه هاى اس ش
ــم  ــتم و نه حتا با تئورى هاى كينز و دولت رفاهش و نه با نئوليبراليس بيس
ــاختارى و خصوصى سازى شناخته مي شود)  (كه در ايران با نام تعديل س
و نه با تئوري هاي پايان قرن بيستم امثال فون هايك نه تنها رو به بهبودى 
نياورد، بلكه بر شدت بحران هايش در امريكا و اروپا و همه جهان افزوده 
ــد. از اين رو باز هم جنگ و ركود و تورم و بيكارى جامعه نئوليراليسم  ش
ــران گر، اقتصاد  ــان اين توفان وي ــت. در مي ــه چالش گرفته اس زده را ، ب
ــتند و بايد  ــگاه ها هس ــتادان دانش خوانده هاي نئوليبرال وطنى كه همه اس
ــورده را براى مردم  ــت خ ــدان ما را آموزش بدهند، راه رفته و شكس فرزن
ــه  ــه و تجويز مى كنند. آيا در زير اين نيم كاس ــدت فراوان، توجي ما با ش
تعديل ساختارى و خصوصى سازى كاسه ى فراماسيونر هاى سرسپرده به 

امپرياليسم نهفته نيست؟! 
بررسى نگرش فون هايك در سخنرانى براى دريافت جايزه نوبل اقتصاد 

سخن رانى ايشان در رد تئورى كينز بدون توجه به دو دهه رونق اقتصادى 
ــتى  ــات نگاه واپس گرايانه نئوليبراليس ــاور ايجاد كرده بود و اثب ــه اين ب ك
ــقوط و  ــس از دو دهه به باتالق ركود و تورم و بيكارى و س ــه آن هم پ ك
ــتگى بانك ها يا همان نهادهاى اصلى نئوليبراليستى منجر گرديد ،  ورشكس
ــخنرانى اش سيزده  صورت گرفت. اين اقتصاددان در آكادمى نوبل براى س
ــايد، اگر، ممكن است، احتماال“، احتمال استفاده نموده  بار از واژه هاى ش
ــا تئورى اش را اثبات كند.  ــايدها و اگره تا بر پايه و بناى احتماالت و ش
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ــاخته ايم. به نظر من تصور  ــفته بازارى س (... زيرا به عنوان يك حرفه، آش
اقتصاددانان براى هدايت يك سياست، به تمايل آنها در تقليد روش هايى 
بر مى گردد كه به علم موفق فيزيك بسيار نزديك است؛ روندى كه ممكن 
ــود.) با اين شيوه نگرش، بررسى  اســت در حوزه ما به بروز خطا منجر ش

مسائل به صورت علمى نبايد صورت گيرد، زيرا بزعم هايك احتمال دارد 
خطا صورت گيرد. در اين صورت و به طور قطعى شيوه هاى بررسى غير 
ــم ، بدون خطا خواهد  ــطايى يا الهام و توه ــراق قرون وس علمى چون اش

ــيخ و مراد اقتصاددانان نئوليبرال وطنى. در ادامه  بود . اين هم از كرامات ش
اعالم داشتند: 

ــودن توصيف كرد. اين تمايل را  ــن روند را مى توان تمايل به علمى ب (اي
ــال پيش به مفهوم واقعى كلمه غير علمى توصيف كردم.) آن  حدود 30 س
30 سال قبل كه هايك بدان اشاره مى كند ، دوران شديد بحران هاى دوره 
ــيوه ى به زعم هايك غير علمى حداقل  ــرمايه دارى بود كه همان ش اى س
ــاختار سرمايه به دنبال داشته است،  براى چند دهه رونق اقتصادى براى س
ــرمايه دارى با نگرش  ــين هاى س ــون هايك هم مانند همه ى تئورس و چ
ــد قادر به ديدن  هاى غير ديالكتيكى و به روش هاى متافيزيكى مى انديش
نارسايى هاى سرمايه نيست و در يك دور باطل به شكار سايه ها مى رود 
ــتغال كامل و بار ديگر با  ــول ها را به چالش مى گيرد. يك بار با اش و معل
سياست هاى مالى و هر بار در كوتاه مدت پيش رفتى صورت مى گيرد و 

باز بحران ها شديدتر سر باز مى كنند. در ادامه هايك :
ــيارى از علوم زيست  ــت كه علوم اجتماعى مانند بس  (... اين حقيقت اس
ــا"  ــاختارى اساس ــى و بر خالف اكثر حوزه هاى علوم فيزيك با س شناس
ــر و كار دارد.) در اين جمله ى جناب برنده نوبل اقتصاد، براى  پيچيده س
واژه پيچيده معنايى در نظر نگرفتند. از اين رو پيچيده در پرده اى از ابهام 
باقى مانده است. اين به اصطالح دانشمند به دفعات قضاوتش را بر اساس 
پيچيدگى علوم اجتماعى قرار داده ولى از درون مايه اين واژه چيزى نگفته 
است. علوم اجتماعى را در برابر فيزيك قرار داده و به گونه اى اظهار نظر 
ــت. بعيد  ــاده و روان و بدون پيچيدگى اس نموده كه علم فيزيك، علمى س
ــبات داللى- مالى از ساختار مولكولى و اتم، و  ــت اين ايدئولوگ مناس اس
ــد، پديده هاى  ــى از ذرات بنيادى و يا حركت كوانتوم ها برده باش ــا بوي ي
ــتم ها و دستگاه هاى پيش رفته قادر  طبيعى- فيزيكى كه مجهزترين سيس
ــم كلى كه پيامد  ــتند. ولى مقوالت علمى و مفاهي ــاهده ى آنها نيس به مش
واقعيت هاى موجودند، امكان شناخت منطقى علمى را به انسان پويا داده 
ــرايط موجود پيش مى رود،  ــان فراتر از ش ــناخت علمى انس اند. با اين ش
ــاف و اختراع مى كند. تئورى و نظريه جديدى را بنياد مى ريزد، البته  اكتش
ــراق و توهمات ضد علمى و خود جوش  نه مانند تئورى هاى متكى بر اش
ــه قابليت انطباق بر واقعيت  ــان دالل كيش، بلكه تئورى هايى ك اقتصاددان
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ى
ظر
ن ــرش علمي فرضيه هاي انتزاعى با انطباق بر واقعيت،  را دارند، در يك نگ

ــازد و پژوهشگرش با پيگيرى به شناخت  ــايى هايش را نمايان مى س نارس
كاستى ها مى پردازد. تا در نهايت تئورى بر واقعيت انطباق كامل يابد، كه 
در اين صورت به حكم و قاعده و قانون تبديل مى شود و هيچ جايى براى 

اگر، احتمال و ممكن نيز، وجود ندارد .
تئورسين هاى ليبرال و نئوليبرال چون ايدآليستى- متافيزيكى مى انديشند، 
ــرمايه يك نگاه انتزاعى- مذهبى است از اين رو  ــاختار س ــان به س نگاهش
ــرمايه دارى را پايان تاريخ مى دانند و التغيير، لذا هرگز علت  ــاختار س س
بنيادى بحران ها را كه خود ساختار سرمايه دارى است، مورد واكاوى قرار 
ــده اند. از اين رو تعجب  نمى دهند و در دنياى بى نهايت معلول ها گم ش
آور نيست كه اين نظام پس از چند صد سال راهزنى دريايى و نسل كشى 
ــه قاره، هنوز نتوانسته در كنار انباشت عظيم سرمايه بر بحران هايش  در س
ــود. در ادامه فون هايك اعالم نموده : (... ما داليل خوبى داريم تا  چيره ش
باور كنيم بيكارى نشانه آن است كه ساختار قيمت ها و دستمزدهاى نسبى 
معموال با تثبيت قيمت هاى دولتى يا انحصارى منحرف شده اند...) ايشان 
باور دارند كه حداقل حقوق نبايد وجود داشته باشد. بر اساس باور ايشان، 
ــيله قوانين خود  ــر كاالى ديگرى مى بايد به وس ــتمزد مانند ه ارزش دس
ــانى  ــوى اين تئورى، يك واقعيت ضد انس جوش بازار تعيين گردد. آن س
ـــاس معيارهاى خودجـوش بازار، زمـان 20-18  ــت، زيرا بر اس نهفته اس
ــروى كار را و هزينه  ــواده براى تربيت و آماده كردن ني ــال پرورش خان س
ــت و آموزش و پرورش و همه ى هزينه هاى جنبه هاى  ها مختلف بهداش
ــود. او يك كاالى  ــبه نخواهد ب ــر زندگى يك نيروى كار، قابل محاس ديگ
ــت. عالوه بر اين، با توجه به عرضه كار بيش  ــده در بازار آزاد اس رها ش
ــقوط مى  از نياز "بازار آزاد"، ارزش كار به همان صورت "خودجوش" س
ــتغال با توجه به پائين آمدن  ــوى ديگر نيروى كار در صورت اش كند. از س
ــد بود هزينه هاى الزم براى بازتوليد  ــرخ ارزش كارش ديگر قادر نخواه ن
ــرعت از نظر جسمى و روانى تحليل مى  نيروى كارش را تامين كند. به س
رود و سريع بازده كارش را از دست مى دهد و به مرور از بازار كار بيرون 
ــوى ديگر آنها كه جذب بازار كار نشده اند، (سپاه  ــود. از س انداخته مى ش
ــده اند. از اين رو توانايى  بيكاران)، در عمل از مدار توليد و كار حذف ش
اداره زندگى خود را از دست مى دهند. اين افراد براى بقا حاضر مى شوند 
ــت آورند و همين روند باز هم  ــيار پائين هم كارى به دس با نرخ هاى بس
باعث سقوط بيشتر ارزش كار مى شود. بر اساس اين نگرش دولت هم كه 
ــطه ها  حق دخالت در "بازار آزاد" را ندارد. در نتيجه يك طرفه ثروت واس
ــى ندارند، افزوده مى شود البته به  و دالل هاى مالى كه در توليد، هيچ نقش
ــان را از  قيمت نابودى نيروى كار و جوانى كارگران كه به تدريج زندگيش

دست مى دهند.
جمله پايانى فون هايك در آكادمى علوم نوبل براى دالرهاى امريكايى كه 
ــاس خوشبختى  ــت. (خطرى در احس او را كانديداي جايزه نوبل كرده اس
ــرفته باعث شده وجود دارد و  ــدى كه علوم فيزيكى پيش قدرت رو به رش
ــان هاى اغواگر سعى به انجام آن دارند تا از فرازهاى مشخص  اين كه انس
ــه براى كنترل  ــه فقط طبيعت ما را بلك ــتفاده كنند تا ن ــم اوليه اس كمونيس
خواسته هاى بشرى محيط بشرى مان را در معرض قرار دهند.) اين اولين 
ــت كه يك "دانشمند" ايده آليست و متافيزيكى از پيشرفت علوم  بارى نيس
وحشت زده است. دنياى بدون درك حركت، در پديده ها، بدون شناخت 
ــت، كه از  ــانى اس ــتى، دنياى واپس انديش تضاد و تكامل پديده هاى هس
گذشته دور تا كنون تغييرى نكرده است. قرون وسطاى آنها ، با قرن بيست 
ــى مى كنند.  ــائل را مى بينند و بررس و يكم اين جماعت، به يك گونه مس
ــال پيش امام محمد غزالى كتاب احياء العلوم را در 40  حدود يك هزار س

ــناخت خود را از جهان هستى و راه و روشى  ــت. برداشت و ش جلد نوش
ــخص كرده بود. جلد اول كتاب  ــان ها بزعم او مى بايد بروند، مش كه انس
ــى دانش است كه مفصل طى يك جلد كتاب بدان پرداخته،  مختص بررس
از نظر اين دانشمند!، دانش منحصر است به فقه ، احاديث و روايات ، تنها 
در رويه پايانى كتاب دانش ، در يك جمله از دانش هاى ديگر، تنها يكى را 
معرفى مى كند . از ديگر علوم يا اطالعى ندارد و يا آنها را علم نمى داند، 
كه نامى از آنها ببرد . ايشان چنين مى نويسند ( نقل به مضمون): (الكن در 
ــه وجود دارد. اين علمى است مكروه زيرا دانستن  دنيا چيزى به نام هندس
آن انسان را به كفر والحاد مى رساند تنها كسانى مى توانند به يادگيرى آن 
ــان قوى باشد كه از دين خارج نشوند.) و جلد  بپردازند كه آنقدر ايمان ش
اول تمام مى شود. در همان محدوده ى زمانى محمد زكريا رازى با تعداد 
ــتى پرداخته بود. ناصر  ــمار دانشجويانش به تدريس علوم ماترياليس بى ش
ــرو كه در همان دوران فعال علمى- اجتماعى بود، در كتابى كه انواع  خس
ــتى آن زمان را به نقد كشيده بود (زادالمسافرين) در  نگرش هاى ماترياليس
ــورد رازى اين گونه نظر مى دهد. (نقل به مضمون) (اين مردك- رازى)  م
ــده كه در ميان  ــكيل ش مى گويد كوچك ترين عنصر مادى از اجزايى تش
ــان خالء وجود دارد!!) سپس ناصر خسرو با باورهاى باطنيه كه خود از  ش
اعضاء آنها بود، رازى را ريشخند مى كند و او را مردك مى خواند. دنياى 
ــت ها و متافيزيك ها و دانشمندان وابسته به اين نگرش ها، دنياى  ايدآليس
ــت. در اين دنيا حتا حل يك ضرب ساده  ــكون و ايستايى و سترون اس س

2*2 را بايد به ماوراء الطبيعه واگذار كرد. 

ــرفت علوم به خصوص فيزيك  ــت از خطر پيش آقاى فون هايك با وحش
ــاس نگرش اين  ــوم اجتماعى. بر اس ــد، و از پيچيدگى عل ــو مى كن گفتگ
ــِى سرمايه باور و كارگرستيز كه از نخست وزير انگليس خانم تاچر  اتريش
ــه با اتحاديه هاى كارگرى برخورد نمايد. يعنى  مى خواهد ، تا مانند پينوش
ــكنجه كارگران بپردازد. تا،  ــت ها را قطع كند و به قتل عام و ش با تبر دس
بنياد اتحاديه ها و سنديكاهاى كارگرى از ميان برود. (به مهرنامه شماره 31 
رويه 189 در مطلبى به نام هايك و سياست مراجعه نماييد.) ايشان در پايان 
ــدن را هيچ فكرى طراحى نكرده...) اين  ــخنرانى اش گفته اند : (اين تم س
ــير تحوالت اجتماعى و  جمله به تنهايى بيان گر جهل و نادانى هايك از س
بى پايگى دانش متكى به ايدآليسم و متافيزيك را ، به اثبات مى رساند . اين 
ــمندان نمى توانند رابطه ى بين توسعه علمى- صنعتى و  به اصطالح دانش
اقتصاد و مناسبات اجتماعى را درك كنند. توسعه جامعه بشرى تا به امروز 
ــه و تفكر سازمان يافته و پيگيرى و بدون واكاوى هاى  چگونه بدون انديش
ــه، بدون توسعه علمى فنى، ما  مكرر، امكان پذير بود؟ بدون تفكر و انديش
ــينى و پارينه سنگى خارج نمى شديم. اين جماعت  هرگز از دوران غارنش
ــادى بكنند. چنانچه به زعم  ــاز بايد كمى هم مطالعات غير اقتص چرتكه ب
ــد و تمدن حاضر بر  ــانى غير ضرورى باش ــه و فكر انس فون هايك انديش
ــفند و جانوران ديگر  ــت! پس گاو و گوس ــاد آن پى ريزى نگرديده اس بني
ــند. طرح چنين  ــيده باش ــرفت هاى علمى- فنى ما رس هم مى بايد به پيش
ــانه اى آن هم در جايى چون بنياد نوبل،  ــائل غير علمى و واپس انديش مس
ــانى در دوران نئوليبراليسم را به نمايش مى  ــقوط دانش و خرد انس اوج س
ــه تنها مدافع  ــت باورهاى اقتصادى- مالى ك ــذارد. آقاى فون هايك باب گ
منافع امپرياليست هاست و با توجه به اليه ي بعدى باورهاى او كه هوادار 
ــونت آميز  ــنديكاهاى كارگرى به صورت خش ــركوب اتحاديه ها و س س
ــه گونه) است، با كمك دالرهاى امپرياليستى كانديداي جايزه نوبل  (پينوش
ــال هاى آينده به وسيله سازمان هاى  ــت. اين فساد مالى طى س گرديده اس

امنيتى امپرياليست افشا خواهد شد.  
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توليد مقوله اى اجتماعى و محصول كل اجتماع است. درباره اهميت آن همين 
ــتى در توليد و روابط  ــده، همه بحران هاى اقتصادى از كاس بس كه ثابت ش
توليدى منشأ مى گيرد. روابطى كه ميان عامالن كار و سرمايه بين دو گرايش 
ــت، به اين صورت كه در اين كار جمعى گرايش نظرى متكى  در نوسان اس
ــود در جامعه و نگرش كاربردى مبتنى بر كار مولد،  ــه روبناى حقوقى موج ب
ــت. هر يك از نيروهاى توليدى كه  دفاع از عدالت در فرآيند ايجاد ارزش اس
دربى نهايت بنگاه هاى خرد و در مقياس كل جامعه حضور دارند در باره نقش 
ــهم خود در اين مشاركت توجيه خاص خود را دارند، يكى به مساوات  و س
ــارى مى كند، براى ديگرى نابرابرى در  ــان پافش در بهره مندى از حق كار انس
بهره مندى از ثمره كار جمعى امرى طبيعى است (1)، انگاره اخير به حق فطرى 
انسان استناد مى كند كه استعالئى از قرار داد اجتماعى در وجود جامعه مدنى 
يا دولت مدرن است. در مقياس كالن منشأ توليد، هدف توليد در دولت مدرن 
سر مايه دارى چيست؟ چه دستاوردى براى جامعه دارد؟ مجموعه تالش هاى 
افراد با هدف انباشت ثروت خود به خود به سوى منافع جامعه ميزان مى شود؟ 
ــت در بهره مندى از كار توليدى را تأمين  ــه ميان منابع و مصارف، عدال موازن
ــروح دو عنوان زير تالشى است براى يافتن پاسخ اين سئوال ها:  مى كند؟ مش
ــردى مالكيت توليدى را  ــق و انگاره در توليد اجتماعى، حقوق ف ــف – ح ال

توجيه نمى كند. ب - سرمايه مالى تهديد ذخيره مصرف اجتماعى.
قبل از پرداختن به موضوع چند واژه اقتصادى متن حاضر را براى خوانندگان 

محترم توضيح مى دهم : 
ــزوده توليد كه به مصارف  ــى: آن بخش از ارزش اف ــره مصرف اجتماع ذخي

عمومى مانند تامين اجتماعى، آموزش و بهداشت اختصاص داده مى شود. 
ــل كار (مزد و  ــه به عام ــردان بنگاه ك ــرمايه گ ــزد- آن بخش از س ــه م وج

حقوق بگيران) اختصاص داده مى شود.

نظرى

حقوق فردى و
توليد اجتماعى    (بخش 1)

 سعيد نيكوئى
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ــركت هاى با قلمرو جهانى و  ــت صنعتى- صنايع بزرگ كه مالكيت ش مالكي
سرمايه مالى بر آن ها لغو شده و به جامعه تعلق يافته اند. (2)    

ــوق فردى و برابرى – تغييرات انقالبى قرن 18 اروپا الهام بخش آرمانى  حق
مساوات طلب تحت عنوان «حقوق فردى»، يا حقوق فطرى بشر است، منشأ 
نظرى اين حقوق، نوشته هاى هابس، الك و روسو در مورد قرار داد اجتماعى 
ــد. قانون هاى اساسى سال هاى 1789 و 1793 فرانسه اين حقوق  (3) مى باش
را در اعالميه اى بنام ((حقوق بشر و شهروند )) گنجانده كه شامل سه اصل 
ــر و مالكيت بر مبناى حق  ــرى، امنيت به عنوان آرمان ديرينه بش آزادى، براب
ــت. اما همان قدر كه آزادى به طينت انسان به عنوان فرد نزديك  اعتبارى اس
است مالكيت به ذات جمعى بنام جامعه در پيوند است. از هنگامى كه جاى 
اين دو باهم عوض شده در نظم درخور و شايسته اجتماعى اخالل به وجود 
آمده نماد اين خلل از يكسو دولت بر گزيده سرمايه دارى است كه آزادى فرد 
ــر فرد قرار دارد كه مالكيت  ــمت ديگ را به نفع خود مصادره مى كند و در س
اين حق اجتماعى را فردى مى كند. به اين معنا كه سه اصل اول فطرى انسان 
ــد و بود آن هم  ــى در زندگى او ايجاد مى كن ــود آن خألى واقع ــت كه نب اس
امتيازى نيست بلكه الزمه كرامت او است. در حالى كه مالكيت امتيازى است 
ــب قدرت سياسى در  ــت كه به محض كس قراردادى، و ازجمله تعهداتى اس
ــرمايه دارى است.  ــتاى حق فردى صيانت از آن به عهده دولت مدرن س راس
ــى سرمايه دارى، مالكيت، جريانى  بنابراين در دورنماى تاريخى اقتصاد سياس
حادث است، نه فطرى و ماهوى، حق طبيعى فرد نيست بلكه مقوله اى طبقاتى 
ــت و تحت تأثير سياست هاى ليبراليسم كالســيك در قرار داد اجتماعى  اس
ــتعالئى  ــاس روح قومى يا هر مقوله اس ــده ((به باور هگل بر اس گنجانده ش
ــس دولت مدرن پايه هاى آن در  ــر)). مالكيت صنعتى نيز در قالب پراكتي ديگ
ــت. بدين سان استقرار مالكيت صنعتى  درون كارگاه توليدى تحكيم يافته اس
ــهروندى است، «پس حق مالكيت يعنى  در واقع بديل نابرابرى در حقوق ش
حق بهره بردارى و مصرف" دلخواه"ثروت شخصى بدون توجه به استحقاق 
ديگرى، و مستقل از جامعه، يعنى «حق نفع شخصى».(4) و قابل توجه است 
ك الزام به حمايت بى قيد و شرط از اين مالكيت، ضرر و زيانش براى وجه 
ــتقرار كار  مزد و اندوخته مصــرف اجتماعى از ابداعات دوره تاريخى، اس
ــت، همراه با اين پديده صيانت از مالكيت نيز در  مزدورى در مدار توليد اس
فهرست حقوق و آزادى ها فردى و اجتماعى قرار گرفته است، زمان ما قريب 
ــر گذارده كه از آغاز آن همواره  ــده پيش اين دوره تاريخى را پشت س دو س
ــرمايه مالى ذوب شده، سرريز ثروت انباشته در فرآورى  توليد صنعتى در س
محصول اجتماعى، به بازارهاى پولى و مالى منتقل، و بحران پشت بحران، از 
راه رسيده است، بحران هائى كه بيش از بيش، آفت كار و زندگى نيروى كار 
بوده و هست، بنابراين حقوق شهروند، همه صورت مسئله نيست. مسئله اين 
است كه زير پوشش آن انگاره هاى فرضى- تصورى در روبناى حقوقى توليد 
شكل مى گيرد كه با مناسبات عينى - توليدى بيگانه است، مناسباتى مادى كه 
ماركس در باره آن مى نويسد: «تحقيقات من به اين نتيجه رسيد كه مناسبات 
حقوقى و هم چنين اشكال حكومت را نه مى توان از خود آن ها و نه مى توان 
از انكشاف عمومى تفكر بشرى استخراج كرد، بلكه ريشه اين مناسبات را بايد 
ــت،  در اوضاع و احوال مادى زندگى كه هگل آن را "جامعه مدنى"ناميده اس

جستجو كرد.» (5) اوضاع و احوال مادى توليد كدام است؟ 
ــامل يك سرى نسبت ها و رابطه ها و مقادير است كه با گذار از  اين فرآيند ش
ــازمان  ــت عامالن آن، توليد را س برنامه نظرى و ورود به عرصه عملى، بدس
ــن آورى و ابزار فنى كار، آموزش  مى دهد، مانند: تخصيص منابع، گزينش ف
ــول با نيازهاى جامعه و موضوع  ــارت، موازنه ميان مقدار و كيفيت محص مه
گره اى اينكه، كدام عامل وبر چه اساس؛ اختيار گرفتن تصميم هاى باال را دارد؟ 
طبيعى است، در نظام بازار. عامل سرمايه كه مشروعيت سياسى خود را از اين 

نظام مى گيرد، به نيروى كار ميدان ندهد و نمى دهد.                                                                             
ــى توليد بر قرارمى گردد، كه با  ــا تماس ها و گفتمان هائى در اقتصاد سياس ام
ــهروندى، مدنى و جغرافيائى و  ــطه يا بى واسطه رابطه هاى حقوقى،َ ش واس
اساسى تر از همه، مناسبات توليدى را تبيين مى كند، مناسباتى جاندار كه غلبه 

انسان بر طبيعت را سازمان دهى مى كند. 
ــن باره مى گويد: «توليد كنندگان همكار، مبادله ارگانيك خود   ماركس در اي
با طبيعت را به طور معقوالنه تنظيم مى كنند؛ و به جاى فرمانبرى كور از آن، 
آن را زير كنترل مشترك خود در مى آورند» (5 مكرر). همين طور، سرمايه هم 
ــت كه باواسطه انسان در مبادله ارگانيك شركت دارد، اما هيچ فرد  ابزارى اس
يا طبقه اى نمى تواند به اعتبار آن مدعى حق انحصارى در تخصيص منابع به 
ــده از اين پروژه باشد،  پروژه هاى خاص خودش و توزيع ثروت فر آورى ش
زيرا قابل انكار نيست، مأموريت خالقه ذخيره انباشت شده در اين است كه 
بجاى باز توليد انباشت و جدا شدن از حقوق جامعه در حقوق همگان ادغام 
گردد، چنين است كه به نظر ماركس: «تنها بنام حقوق همگانى جامعه است كه 
طبقه اى خاص مى تواند ادعاى تسلط عام داشته باشد ...براى آنكه يك طبقه 
به باالترين وجه رهائى بخش گردد... چنان كه رهائى از آن؛ رهائى همگانى به 
نظر رسد طبقه اى ديگر را بايد كه ستمگر باشد.»(7) و تاريخ اقتصاد واقعى نيز 
حاكى از آنست كه الگوى بازار چه در شكل رقابت و چه در شكل انحصارى 
آن با اصل برابرى منافع اعضاء جامعه انسانى در تضاد است و در هردو حالت 
زور مداران انباشت ثروت را نه حق همگانى بلكه حق انحصارى خود، و در 
واقع اين ستم را مجاز مى دانند، به طورى كه روسو نيز اين فرافكنى را ناقض 
ــان مى داند و اين گونه مى نگارد: «نابرابرى اخالقى كه تنها بر  حق طبيعى انس
ــاس حقوق مثبت اعتبار مى يابد، هر جا كه متناسب با نابرابرى فيزيكى...  اس
نباشد با حق طبيعى متناقض است... چون آشكارا بر خالف قانون طبيعت يا 
هر تعريفى است كه كودكان بر پير مردان و ابلهان بر عاقالن فرمان روايى كنند 
و در حالى كه معدودى از افراد متمايز شكم خود را بيش از حد پر مى كنند، 
اكثريتى از گرسنگان نيازمند ضروريات اوليه زندگى باشند.»(8) هم چنين در 
ــتاى گفتار در نابرابرى، كه اساس ستم طبقاتى است، ماركس مى نويسد:  راس
«حق توليد كنندگان متناسب با كارى است كه انجام مى دهند، اين جا برابرى 
ــت كه اندازه گيرى مطابق معيارى مساوى يعنى كار،  در اين واقعيت نهفته اس
انجام گرفته است. ولى فردى از جنبه فيزيكى يا ذهنى و غيره بر ديگرى تفوق 
دارد و بنا بر اين در زمانى واحد كار بيشترى انجام مى دهد. يا مى تواند مدت 
ــاوى براى  ــاوى عبارت از حقى نا مس طوالنى ترى كار كند پس اين حق مس
ــت. هيچ نوع اختالف طبقاتى به رسميت شناخته نمى شود  كار نامساوى اس
چون. هركس مثل ديگران فقط يك كارگر است.»و ادامه مى دهد: «اين معيار 
مساوى مبناى سنجش حق افراد نامساوى است.» چرا؟ براى اين كه: «كارگرى 
ازدواج كرده و ديگرى صاحب فرزند است و غيره. پس با ارائه كار مساوى و 
به اين ترتيب داشتن سهم مساوى در ذخيره مصرف اجتماعى در واقع يكى 
ــش از ديگرى دريافت خواهد كرد يكى ثروت مندتر از ديگرى خواهد بود  بي
و الخ. براى اجتناب از همه اين كمبودها، حق به جاى مساوى بودن بايد كه نا 
مساوى باشد.»(9) به اين معنا آن كه فرزند دارد در ازاى نياز بيشتر سهمى بيشتر 
بايد ببرد. اين تعريفى است از ((آزادى در برابرى )) كه مناسبات توليدى بين 
نيروهاى مولد در جهان انسان و بر مبناى روابط انسانى در آن منعكس است. 

انسان برابر، انسان غير انتزاعى  
همكارى غير انتزاعى عوامل توليد شكل دهنده مدار توليد است كه در پناه آن 
هر كنش گرى همانند همنوع خود، فارغ از قدرت سياسى مالكيت به حقوق 
استحقاقى اش دست مى يابد، اين تساوى دست آورد حقوق انسانى در رابطه با 
كار هدفمند اوست، مفهوم هدفمندى كار چيست؟ مى توان گفت حالتى است 

ى
ظر
ن
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ــان در جايگاه غير انتزاعى، آزادانه و با ذهنيت همنوع بودن با آورنده  كه انس
ــاركت كند، با درك چنين وضعيتى است كه خالقيت،  ــرمايه در توليد مش س
احساس مفيد بودن در او شكوفا مى شود، برعكس، در حالتى كه نيروى كار 
ــرمايه دار  حس كند كه همكارى او در قالب حقوقى فروش نيروى كار به س
ــرار دارد، آن گاه به وضوح مى بيند كه، آزادى از حق كار رخت بر مى بندد و  ق
بيگانگى به جاى آن مى نشيند، در اين باره ماركس مى نويسد: «كل آزادى عبارت 
ــت از باز گرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود انسان ...تنها زمانى  اس
كه فرد انسان، انسان واقعى، شهروند انتزاعى را دوباره به خويش باز گرداند و 
انسان به عنوان يك فرد در زندگى روزانه اش، كار فردى و روابط فردى اش به 
موجودى نوعى تبديل شود، تنها زمانى كه انسان "توانائى هاى اختصاصى اش" 
را چون نيروهاى اجتماعى بشناسد و سازمان دهد و به اين سان ديگر نيروهاى 
ــكل قدرت سياسى جدا كند، تنها، در آن  اجتماعى را از نيروى خويش به ش
زمان است كه آزادى انسان كامل خواهد شد.»(واضح است همين كه در شيوه 
ــارج كند، به نيرو و منزلت  ــان مولد خود را از قاب انتزاع خ ــد بازار انس تولي
ــى اش در مجموعه هم نوعانش پى مى برد، آنگاه در مى يابد كه، وجه  اجتماع
حقوقى تسلط مالكيت بر توليد درپوشش، واژه هائى مانند (اصالت فرد، حق 
ــب و پيشه. برابرى در مقابل قانون) برداشتى نظرى از آزادى منفى است،  كس
ــرى در پاى صندوق راى خالصه  ــورى كه برابرى قانونى را در حد براب تص
مى كند. چنين قانونى هر پوششى به آن بدهند اين حقيقت رانمى تواند انكار 
كند كه باز گشت انباشت به صورت سرمايه به مدار توليد اجتماعى، باز گشت 

به خويشتن انسانى آن است.

ــر ذخيره مصرف  جدائى فرد از جامعه، از بازده توليد اجتماعى پس از كس

ــكل مى گيرد، در  ــده ش اجتماعى و مصرف خانوارها. تابلويى از روند طى ش
اين نمودار از هر يك از اين سر فصل ها رقمى به ديگرى منتقل شود، حاكى 
ــترس مناسبات انسانى توليد خارج و  ــت كه امكانات جامعه از دس از آن اس
راهى قلمروهاى خصوصى شده است. اين انحراف از مسير فر آورى نيازهاى 
ــيب  ــد به هنجارهاى اجتماعى آس جامعه، بر مبناى هر توجيه حقوقى اى باش
مى رساند، زيرا بودها را به كمبود و كمبودها را به تبعيض ميان سهم كاربران، 
ــره توليد، فرا مى روياند. از همين جا جدائى فرد از جامعه، و از  در توزيع ثم

هنجارهاى يك جامعه سالم در دوره تاريخى مفروض آغاز مى شود.
ــد: «و به اين سان توليد و توزيع و مناسبات واقعى آن ها، بار  ماركس مى نويس
ــيوه هاى توزيع در مراتب  ــود، در حالى كه، تفاوت ش ديگر از هم جدا مى ش
گوناگون تحول اجتماعى در مورد توزيع هم، مانند توليد، امكان بيرون كشيدن 
خصلت هاى مشترك در هر دوره اى وجود دارد. همين است كه به بعضى ها 
بهانه مى دهد تا همه تفاوت هاى تاريخى را ناديده گرفته از قوانين بشر به طور 
كلى سخن بگويند. مثًال برده ((سرف))يابنده، و كارگر مزدبگير همگى مقدارى 
غذا دريافت مى كنند كه به آنان امكان مى دهد به عنوان برده، بنده، يا كارگر مزد 
بگير ادامه حيات دهند... يا كارمندى كه با ماليات ها، يا مالكى كه با اجاره زمين 
ــى كه با عشريه اش گذران زندگى مى كنند،  يا راهبى كه با صدقات، يا كشيش

همه سهمى از توليد اجتماعى را دريافت مى كنند.»(10)

زيرنويس ها:

1- «بايد تاكيد كرد كه عدالت توزيعى تنها در يك گروه كوچك مانند خانواده 
ــد... بنابراين، اقدام در جهت جارى ساختن عدالت  مى تواند امكان پذير باش
توزيعى، دريك جامعه بزرگ كوششى بى سر انجام. است.»موسى غنى نژاد، 

در باره هايك، نشر نگاه معاصر، ص 124 
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ــارت  ــد: صنايع بزرگ كه زنجير اس 2- در اين باره فردريك انگلس مى نويس
مالكيت خصوصى را گسسته باشند در مقايسه با صنايع مانو فاكتور كنونى در 

اندازه بزرگى رشد مى يابند».

ــى، توافق يا پيمان موجود بين اعضاى  contrat social  -3 در علوم سياس
يك جامعه سياسى براى تنظيم روابط افراد با يكديگر وبا دولت. هر نظريه قائل 
به وجود چنين پيمانى را به عنوان مبناى جامعه هاى سازمان دار بشرى نظريه ى 

قرار داد اجتماعى گويند: دايره المعارف مصاحب.

4-  كارل ماركس، مسئله يهود ترجمه فارسى بدون نام ص 28  
 

5-  نقد اقتصاد سياسى، ترجمه به فارسى از مزدك، ص 13
6- نقد بر فلسفه حق هگل ترجمه فارسى از مزدك ص 7

7- همان اثر: ص،9
ــو و نقد جامعه مدنى» لوچيو  ــو؛ قرارداد اجتماعى «روس 8-  ژان ژاك روس

كونتى، ترجمه حسن شمس آورى، ص 77

9- نقد برنامه گوتا؛ منتخب آثار كارل ماركس، ص 324 

10- مبانى نقد اقتصاد سيا سى، گروند ريسه ترجمه باقر پرهام و احمد تدين 
انتشارات آگاه ص 11
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نظرى

ــن مقوله  در مقدمه   ــد اجتماعى و  آفت هاى اي ــت آوردها ى تولي به دس
اشاره كرديم،  در قطب مثبت از مبادله  ارگانيك انسان  با طبيعت كه مفهوم 
گسترده اى دارد يادشد، از قبيل فر آورى اشياء  ساخته  شده  ، آماده  براى 
مصرف ،راه اندازى چرخه توليد بر محور كار و خدمات مورد نياز  انسان، 
رضايت مندى و  رفاه او ،  راز گشائى از نگرانى ها ى انسان در باره  آفت  
ــترى براى به آزمون در آوردن  ــرانجام  فرا هم آوردن بس هاى طبيعى و س
ــف رازها  وگشودن  نا شناخته ها،  ــه ورانه اش،  جهت كش تالش   انديش
ــت»:  عامل  تعيين كننده  در تاريخ  عبارت اسث    ــده اس تا انجا كه گفته ش
ــى،حقوقى وفلسفى وعقايد  از تو ليد و باز توليد (1)«نه»تئورى هاى سياس
فلسفى ...ونه موقعيت اقتصادى تاريخ را ميسازند بلكه  انسان ها با  توليد  
ــان سازو  ــازند (2)«.اما درقطب ديگر اين معادله  انس تاريخ  خود را مى س
تاريخ ساز،  . بحران ها  و  نا هنجارى هاى كاهنده  زندگى  اقتصادى قرار  
ــرگردانى  ــتم طبقاتى وجدا ئى فرد از فرد در اقتصاد ليبرالى، س دارد كه  س
ــاز خورد اجتماعى آن  ــوق بگيران درپيچ وخم تورم كمترين   ب مزد وحق
ــت، اگربراى درمان اين شكاف ، به انتظار  راه حل   فلسفى يا حقوقى  اس
ــاى تخيل  و انگاره   ــاده ايم  ، مخصوصا  كه فض ــث گام  نه ــيم در عب باش
ــبات  توليد كه  ــت ، بنا براين  بايد به مناس با  فضاى فيزيكى  متفاوت اس

ازپراكتيس اجتماعى جوانه  ميزند  وراه  تكامل را  مى گشايد روى آوريم 
ــناخت نحوه عمل  وآثارتوليد  ــفى  درش واال جا بجا كردن  مفاهيم   فلس
اجتماعى نه فايده اى دارد  ونه  پايانى ،فقط در حد  سفسطه  ارزش دارد.و 
ــطه  چنان  كه در عصر  لى براليسم  شاهد هستيم براى بخش عمده    سفس
ــاز  و فقر  جامعه ،  و به نحو ويژه نيروى  كار، نه  رفاه آ ور بلكه ادبار  س
آور است، اجازه  نميدهد  كه انسان  ونيازهاى او  در جايگاه شايسته اش 
يعنى  فر آ ورى ذخيره مصرف  اجتماعى محكم  و پا بر جا  بايستد، به اين  
ــت ثروت د رطرف فرد معنا پيدا  نحو كه تنز ل آزادى  تا حدآزادى   انباش
ميكند و در طرف ديگر يعنى  توليد اجتماعى  هم انسجام وهم بستگى را 
به انحراف و جدائى مى كشاند ،مثال از،عبارت «حقوق  فردى،هم حق،هم 
محتواى آزادى فرد»، دست آويزى  به وجود مى آيد كه به موجب آن، 
ــت ، زير عنوان  مالكيت  خصوصى   ذخيره اى كه حاصل  كار جمعى اس
ــيده ام منشائ پيدايش  حقوق   ــت مى گردد، .   دراين  نگارش  كوش انباش
ــر و قرار داد اجتماعى آن را  ــت، فطرى بش فردى را كه گويا ما ئده اى اس
ــت  ــر تثبيت  كرده جس ــان  گرفته ودر اعال ميه حقوق بش از  طبيعت  انس
ــفى اين   جدائى رارد يابى كنم.در اين   وجوكنم  وبه اصطالح  مبناى  فاس
ــيرطبعا پاى واژه هاى فلسفى وسياسى    به ميان  مى آيد،ازجمله  نفد  مس
وارده بر  فلسفه  حق هگل  كه پوشاندن شكا ف فقر وثر وت را به دست  
ــت .  اين تالش ، مقدمه اى باشد   ــپارد .اميد اس تقدير دولت مدرن مى س

برا قتصاد سياسى  ما لكيت خصوصى د ر تو ليد اجتماعى،  و ادامه آن.

حقوق فردى و
توليد اجتماعى    (بخش 2)

 سعيد نيكوئى
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قرار داد اجتماعى پايه  حقوق فرد
  آيا  آنچه از  واژه اى  بنام  حقوق يا حق  و تكليف  بر مى آيد مى تواند 
ــحص  ــبات فردى را تنظيم كند ، آن چنان كه ش بدون اتكا به قدرت ،مناس
ــادگى   ــخص  مدعى حق به س ــانى الزام  خود را  بپذيرد وش مكلف به آس
يك امر اخالقى از موهبت  حق خود بر خور دار  شود؟  بدون شك  اگر  
قدرت    وارد  ماجرا نشود مناسبات   دو شخص  به  نزاع  مى انجامد، پس 
ــار ميرود كه در تصادم نفع فرد  با نفع  جامعه اين  يكى در برابر  ــه  انثظ چ
ــت اندازى به  حق  عمومى  بى تفاوت بماند .قاعدتا اگرفرد به ضمير  دس
خود نيز مراجعه كند تفاوتى ميان منا فع  خود   و جامعه نمى بيند  ، جامعه 
پهنه پيدايش، پرورش ، رشدعقلى  وبا لتده  گى باور هاى انسانى اواست. 
فرد  نه ميتواندعضوى از جامعه  انسا نى  باشد و در عين حال به عمد  يا 
ــبت به  ــه  وكنش فرد اجتماعى را از خود دور كند  و نس غير عمد  انديش
خصلت هاى نوعى همزاد  و همراه خود بى اعتنا  بماند.باور به اين مقايسه 
ــت  وتعميم آن به  تار و پود زندگى  در جامعه ، محتواى آگاهى نوعى اس
كه ماركس در بارهآن مى نويسد»:آدمى درآ گاهى  نوعى  خويش، زندگى 
ــد ... بنا بر اين آدمى هر قدر هم   ــى  اجتماعى خويش را تائيد مى كن واقع
ــت كه  به او فرديت و مقام   ــد )و دقيقا اين ويزگى اوس فرد ى  ويژه باش
ــى دهد (باز  تماميت – تماميت  ــك موجود اجتماعى  فردى واقعى را م ي
آرمانى  -هستى ذهنى انديشه و جامعه اى است كه تجربه كرده است(3)«  
ــم براى دور زدن آگاهى نوعى دارد وحتى  با معيار   توجيه اى كه  ليبراليس
اخالقى  هم   سازگارى  ندارد   اين است  : امنيت  فرد به امنيت مالكيت 
ــته است و  دولت  با حمايت ازمالكيت خصوصى امنيت او را تضمين  بس
ــبكه اى   زنجيره  وار    ــدن مالكيت  ، ش ميكند . ازاين قرا ر ، با بت واره ش
گرد  ذخيره  مصرف  اجتماعى  كه دست آورد تالش عمو مى است   سر 
بر مى آورد و به  تراكم  انباشت   خصو صى  ميدان  ميدهد . بديهى است   
ــازى   ها كه در فلسفه حق نيز به بوته  ــبيه س در نظام  ليبرالى   اين گونه ش
نقد درآمده،  پديده   شناخته شده اى است لذا دراين راستا ، موضوع بحث 
ــت و جوى راه هاى  مقابله با نفى   اجتماعى  بودن توليد است  ماهم جس
ودر اين ز مينه ساده  ترين  راه  مقايسه   زندكى  انسان  در طبيعت  ودر 
جامعه است. طبيعت به  افراد، مجزا ازتوان  فردى شان نه چيزى مى دهد 
ونه اين كه   يافته  شان را از آن ها مى گيرد ،حال  كه اين گونه است چرا 
ــت ليبرال از بذيرش اصل    هركس مالك كارخودش طفره  مى رود.  دول
ــت دادن به حقوق جمعى ،حريمى از  ــت كه با مصوني ــا  بجز اين اس ،   آي
ــترك  بوجود مى آيد  به  طورى كه به  امنيت   پيرامون   اندوخته كار مش
هيچ فردى  فرصت  تصا حب اموال عمومى داده نه شود، تا  افراد طبيعى 
كه داراى شناسنامه جامعه مدنى هستند  و ودر ضمير خود آگاهى طبقاتى 
ــازگار با طبع نوعى   ومساوات  طلب انسان   را لمس كرده و به اصولى  س
ــت  ــتند ، امكان بروز اعتقاد  ودر نهايت حاكميت بر سرنوش پاى بند  هس
ــام انقالب  1789 يعنى  ــود اينكه اين مفاهيم پي ــود راپيدا كنند  .با وج خ
ــرد،   نيروهائى  كه  .درانقالب  ــرى  وبرادرى را منعكس ميك آزادى  ،براب
شركت داشتند  ازشعار برابرى برداشتى  واحد نداشتند ، درنتيجه با گردش 
جامعه  به دست حاكميت  نسل بعد،  آنها  كه به تدريج   به سطح آ مدند  
ــته شان  امنيت مالكيت ناقل  از  زمين به توليد صنعتى بو د .بعد ها  خواس
در  1948 حق عصيان و انقالب هم از اعالميه   اصالح شده ساز مان ملل 
ــندگان اوليه اعالميه  باقى   متحد  حذف  گرديد و آنچه  از ذ هنيت   نويس
ــت دولت  مدرن را   در تقدس   ــت كه دس ماند  متن يك بيانيه تاريخى اس
ــكار  ــا لكيت  خصوصى  باز  مى گدارد ،و اين   واقعيت  راآش ــه م دادن ب
ميدارد كه  زير  چتر  ليبراليسم شهر وند آزادى خواه، آ گاه  به حق نوعى 
ــه مدنى تعلق دارد  ــه در  عنوان   و آدرس  به جامع ــت ، گر چ ــود نيس خ

ــند  .شايد   نويسند  ــرانجامى دارد كه وا خور دگان  به آن  مى رس ،اما  س
ــهر وند اين نتيجه را نمى خواسته اند ،در  ــر  و ش گان  اعالميه حقوق بش
ــن  فر آيند را  اين  گونه   ــورت ماركس پيش بينى خود از پايان  اي ــر ص ه
ــت  ازحق بر  بيان ميكند»: بنا بر  اين حق مالكيت  خصوصى  عبارت  اس
ــان هاى  ديگر ،  ــان از دارائيهاى خود ...بدون توجه به انس خوردارى انس
ــود  جوئى شخصى، همين آزادى فردى    ــتقل از  جامعه   يعنى حق س مس
ــكيل  ميدهد  .چنين  حقى  ــت كه بنيان  جامعه  مدنى راتش وكار بردآ نس
هر انسانى را  وا مى دارد كه  انسان هاى ديگر را نه  عامل  تحقق آ زادى 

خويش  بلكه  مانع آن  بداند(4)«.

 اعتباراجتما عى حق فردى
ــود ،حق اعتبار خود را از جامعه ميگيرد،  اصوالحق در خالئ  ايجاد نميش
ــطه خانواده ،كارگاه واجتماع   باهمنوعان خود در ارتباط  حق  فرد با واس
و تكليف  قراردارد، حتى در نظام برده دارى  پومپونيوس حقو.قدان رومى  
مى گفت :حقوق زائيده  اجتماع اســت، به اين  معنى كه فرد   در خالء 
ودر طبيعت  عريان  دارنده  حق  نميشود ودر مناسبات   برابر  نهاد  اختيار 
ومسئوليت قرار  نميگيرد ، حق به انسانهاى مجتمع شده  مربوط ميشودكه 
هدف اوليه شان رفع نيازمشترك است فارغ از اينكه.قدرت  حامى سرمايه.

ــروى كار آ فريننده ثروت .مادام  كه آگاهى  ــرف آ خر را  مى  زند يا ني ح
نوعى فراگير نشده. قدرت  در شكل  دولت ظاهر ميگردد ، باورود  دولت 
ــل در جاى گاهى  ــه  دارى ،حقوق فردى در عم ــر ماي ــاد  قدرت  س ، نم
مرادف آزادى فردى  قرار  مى گيرد.،  دولت مدرن  كه تضمين آزاديها الزام 
حقوقى آن است  تعطيل شدن آ زادى انديشه و بيا ن و وجدان را به مردم 
تحميل ميكند، تا از ناحيه آنها  به آزادى با چشم انداز حفظ امنيت مالكيت  
ــه اى  وارد نيايد، بدين سان، كليد  مالكيت و اداره  بنگاه  خصوصى خدش
ــت  داير كننده  بنگاه اقتصادى نهاده مى شود ، وفرد  اقتصادى  دركف دس
نيز باعنوان  شخص حقوقى اختيار دولت ليبرالى را به دست مى گيرد، لذا 
ــهر  .شهر وندان بهره منداز  ــى  قرار داد اجتماعى   آرمانش در اقتصاد سياس
ما لكيت  صنعتى، آنها كه پس از   انقالب  صنعتى   چشم  به راه  حقوق 
ــهر وند داراى  حقوق  اجتماعى  بودند عمال تحقق نمى يابد.در نتيجه  ش
ــل : فرد همكار حق واختياردريافت حاصل كار  خود را دارد . خط  اص
ــت ، آنچه  ــتراكى وهم جمعى نيس مى خورد .، گوئى حق  و تكليف  اش
ــت كه  دنباله سياسى  ــت  حق فردى فرد  مال اندوز اس در محيط كار هس
حاكميت حقوق فرد بر كاررا تثبيت مى كند ، و اين تبديل حق درشرايطى 
ــى دهد كه كارآگاهانه توليدى بعد از  خانواده  در پرورش  وايجاد   روى م
ــكوفائى فرد  نقش كليدى دارد واين با مال اندوزى   ــهيالت  رشد وش تس
ــت درنهايت اين كه ستم  طبقاتى ميان   دوهمكار كه زير يك  متفاوت اس
ــت ، بنا بر ديد گاه   ــى شدن حق اس ــى ازسياس ــقف  كار  مى كنند ناش س
ــان به محض آن كه با حيات سياسى تناقض پيدا  ماركس» :حق آزادى آنس
ــى رود در حالى كه به  لحاظ  نظرى، حيات   ــمار  نم كند ديگر  حق به ش
ــر  و حقوق   فردى است و به   ــى  تنها تضمين كننده ى  حقوق بش سياس
ــر در تضاد  قرار گيرد  بايد  محض اين كه با هدف خود ، مفاد  حقوق بش

كنا ر گذاشته شود5)_«

شخص حقوقى
ــود .طراحان   ــرايطى كه حقوق  فردى  در آزادى فردى خالصه ميش در ش
ــنگينى   حقوق خصوصى راه گريزى اختراع كرده اند، به اين صورت كه س
ــخص حقيقى  رادور بزنند وآنرا موجودى  محدو ديت هاى  اجتماعى  ش
ــانى،يعنى شخص حقوقى نمايش دهند،   فرضى ، فاقد  عاطفه  ومنش انس
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ى
ظر
ن ــازمان توليد تكميل   ــيئ واره گى فرد  درس ــن  راه كار فرآيند  ش ــق اي طب

ــود). به اين مقوله بعدا خواهيم پرداخت (در اينجا فقط  اضافه ميشود  ميش
ــده ،كاراصلى اش قانون مند معرفى كردن فرامين  كه اين  ابزارمهندسى ش
ــد ازجمله  در ارتباط  ــرمايه به ديگر  عوامل  موثر  در توليد ميباش عامل س
ــم واختراع    ــى .از  همان آغا ز ليبراليس ــا  نماينده قواى عموم ــا  دولت،ي ب
شخص حقوقى اين  پروژه  جا نشينى دنبال مى شد، چرا كه اين شخصيت 
ــترى قواى  عمومى    ــو ديت ارگانيك كه  از طرف داد گس ــى با موج فرض
ــادكى  مى تواند  حق و الزام را به عهده  بگيرد    ــود به س به آن داده مى  ش
ــت موضع گيرى كند .، هم چنين تودرتو  ــى   از جانب  ويا  عليه دول ،حت
ــخص حقوقى  ى فراراز  تعهدات   اجتماعى فرد را بكاود،نتيجه اين كه ش
پوشش مناسبى براى سياسى كردن روابط انسانى است، .درموضوع شخص 
ــد » :آزادى سياسى از يك سو  تقليل انسان است   حقوقى  ماركس مينويس
ــتقل  و خود  پرست  ــده وى از  جامعه  مدنى،  به فردى مس به عضمدن ش

واز سوى  ديكر به يك  شهر  وند، يعنى   شخصيتى حقوقى(6)".

تضاد فقر وثروت

ــرگاه موازنه ابزار  ــه ،درهر جريان ه ــت ك ــه به اين نكته الزم اس     توج
ــبت ها  و رابطه  ــل پيش برنده آن جريان بهم خورد، تعادل بين نس وعوام
ــت. ــتثنى نيس ها نيز بهم  مى خورد.فعاليت توليدى هم  از اين  قاعده  مس

درتوليد هم زمانى كه رابطه عوامل كه رابطه اى است اقصادى - اجتماعى، 
ــنجش ميشود تحت الشعاع  فرضيه سلبى  وبا ارقام  وكنش هاى ايجابى س
ــهروند   قرار گرفت اين تناقض  روى مى دهد. ــخص حقوقى و ش مثل ش

زيرامنظور از شهروند، انسان متمدن عضو جامعه است . پس شهر وندى 
ــد هر فرد عضوجامعه خود به  ــهر وند باش ــت كه ناقض غير ش امتياز نيس
ــت.آ نچه مهم است اينكه اوال  ــهر وند است واال عضو جامعه نيس خود ش
عضو جا معه  ليبرال در چارچوب ارزش تعريف مى شود ثانيا-اين ارزش 
مادى است وتوشه براى فرد است ودراختيار اواست  ،نه جمع ثالثا-قدرت 
ــى  به عنوان مظهر اراده اجتماعى ارزش اجتماعى راازصحنه خارج  سياس
ــد تا عقب ماندگى   ــفه حق ،هگل به ميدان آم ــد  با اين منطق ،  فلس ميكن
بورژوازى  آلمان را در قياس با انگليس وفرانسه جبران كند . منظور تاخير 
ــت  سرمايه  ــلط  بر بازار هاى فروش  وانباش ــم ،تس دركنار زدن  فئوداليس
ــهم خانواده ها ، اشراف، بورژوا  ــبت فقر يا ثروت ، س ــت. هگل از نس اس
ــت  كه   ــاى صنفى  عبور ميكند ، وتوجه اش به اين جنبه اس ــه ه و اتحادي
ــوژه  واحدى بنام جامعه مدنى هستند »:.تقدس   اين طبقات، شهروند و س
ــتند كه ماده    ارگانيك  جامعه   ازدواج  وافتخار حرفه اى دو محورى هس
ــر  ــان هگل،نگران  س ــى چرخد (7) .« .بدين س ــه گرد آن ها م ــى  ب مدن
ــت ، چرا كه كار غير  تخصصى  ــت دولت بر آمده از جامعه منى اس نوش
ــترى از كار گران  را  در بر ميگيرد.آنان را  به فروش  ارزان   كه  شماربيش
ــازد ودر نهايت منجر ميشود به  بيگانگى  ــان  مجبور   مى س نيروى كار ش
ــت  ثروت براى  عامل سرمايه واين جريان موجوديت  براى آن ها  وانباش
جامعه  مدنى  را تهديد مى كند .هگل  مى نويسد»:محكوميت طبقه اى از 
مردم  به  كاركارگاهى  و كارخانه اى است،كار كامال يك نواخت  ونا سالم 
ــتعداد هاى شخصى ندارد«.  و فاقد امنيتى كه ديگر نيازى  به مهارت  و اس
ــت   ومى افزايد»:جامعه مدنى ...با همه  ثروتش داراى  آن چنان  مالى نيس
ــت  بدهد8).«  كه خراج  فقر وباج  بينوايانى  راكه خود  پديد آ ورده  اس
»(اين  نابرابرى  ناشى از  ثروت  و فقرتبديل  به  بزرگترين دو پاره گى يا 
شقاق در در اراده  اجتماعى  مى  شود، تبديل  به عصيان  درونى  وكينه.«

ــى از محروميت بخش مولد  جامعه.   ــا هگل براى دو پاره گى ناش (9)ا م

راهى ارائه نه مى دهد براى تضاد  ميان كار جمعى با نفع شخصى نسخه اى 
ــت كه  افراد  ــدارد،  وفقط توضيح  ميدهد كه ،دولت امروزى ارگانى اس ن
ــتگى  به ارباب و زمين  ارباب و شغل هاى  موروثى از  ــده  ازوابس آزاد ش
ــاركت دارند و بى حقوقى برده وار از  پيكره  ــير  راى  آزاد  درآن مش مس
آن حذ ف شده است .بنا بر اين  تقديربشرحكم  ميكند دولت را  به مثابه  
ــه هگل  در زمان خود  عقالنيت  كليت يافته  به پذيرد،. جدا از اين مقايس
ــرمايه دارى راوارث پيشرو نسبت به نظام هاى خود كامه گذشته  دولت س
ــت  او   ــر وتروت در توليد  اجتماعى  را تقديرفرد وسرنوش ــاد   فق و  تض
ــه ميكند كه. عصيان درونى وكينه  ورزى اجزائ  ــد ، در نهايت توصي ميدان
اين كليت  يعنى عامالن تو ليدسبب تضعيف  اراده   اجتماعى است  .نتيجه 
اينكه ليبراليسم آلمانى، با  سياست اشاعه   نفع طلبى ،آن را به عنوان  يكى 
ــخصيت فرد در رده آزادى وجدان  از  نياز هاى  آزادى مدنى  وصيانت ش
و وجدان جمعى قرار مى دهد . ماركس بهترين تفسير آنرا  در فلسفه  حق 
ــفه دولت  وحقوق آلمان، كه  ــد »:نقد فلس هگل مى بيند،  ماركس  مينويس
ــين  روايت را از آن  ارائه  كرد   ــحم ترين، غنى ترين و وا پس هگل  منس
ــت و هم  ــته  بد آ ن  اس هم تحليل  نقا دانه دولت  مدرن وواقعيت  وابس
نفى  قاطعانه ى كليت شيوه  پيش آ گاهى  حفوقى وسياسى آلمان(10)« 
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 نقدى ماركسيستى  بر 

پست  مدرنيسم

بايرون كالرك1

برگردان: مسعود اميدى

اين مقاله ابتدا در مجله دانشجويى كانتا2  از دانشگاه كانتر برى تحت عنوان 
ــتمزد يك حقيقت عينى است: چگونه پست مدرنيسم به طبقه  "حداقل دس

كارگر لطمه مى زند"، انتشار يافت.
چنان چه دانشجوى هنر باشيد، شكى نيست كه در طول دوره تحصيل خود 

ــم" مواجه خواهيد شد، با اين  ــت مدرنيس در برخى از مراحل با واژه "پس
ــما داده نشود يا به  ــت تعريفى از اين مكتب فكرى به ش وجود، ممكن اس
ــتر ممكن است ده نفر مختلف آن را به دوازده روش متفاوت  احتمال بيش
ــورد اين كه واقعًا  ــردرگمى در م ــند. همين س ــما توضيح داده باش براى ش
ــى در نقد آن را مشكل مى سازد.  ــت مدرنيسم چيست، هر گونه تالش پس
ــنفكرانه اى كه خارج از كافه دانشگاه مى توان يافت، هر  در بحث هاى روش
ــم، فوراً با اين پاسخ از طرفداران پست  ــتداللى در برابر پست مدرنيس اس
ــود كه ”خير، اين چيزى نيست كه پست مدرنيسم  ــم مواجه مى ش مدرنيس
ــه در باره معنا  ــاجره اى بى نتيج ــن نقطه، بحث به مش ــه در اي مى گويد.“ك
ــى3 تبديل مى شود كه به صورت معمول با تمسخر تحقير آميز كسى  شناس
ــى“ پيروزمندانه خاتمه مى يابد.  ــجوى زخم با عباراتى چون ”جوجه دانش
بدون شك اين مقاله نيز پاسخ هاى مشابهى را دريافت خواهد نمود، با اين 
ــت مدرنيسم را تا آن جا كه مى توانم، بر  حال من قصد دارم تالش كنم پس
اساس برداشت هايم از مطالعات دانشگاهى و نيز به ويژه از طريق مطالعات 
خودم به دقت تعريف كنم و سپس طرح كلى انتقادم را از آن مطرح نمايم. 
بگذاريد ابتدا بيان نمايم كه چنان چه شما ميل داريد از واژه ”پست مدرن“ 
ــتفاده از اين كلمه بود)،  ــاء اس براى توصيف معمارى(كه در واقع اين منش
ــيقى يا آخرين آرايش موى خودتان استفاده نماييد،  يك قطعه هنرى، موس
در اين صورت روى صحبت من با شما نيست. هرچقدر مى خواهيد به هنر 
معاصر رجوع كنيد، و اين موضوع نگرانم نمى كند، بحث من در اين جا در 

نظرى
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برابر فلسفه پست مدرنيسم است، مجموعه اى از تصوراتى كه من آن ها را 
هم چون مسبب پيامدهاى منفى در جامعه ما درك مى كنم. 

پست مدرنيسم چه جهنمى است؟
ــانى براى پاسخ دادن نيست، نگاهى گذرا به مطالب ويكى  اين پرسش آس
ــيم مى نمايد كه بيان گر آن  ــم، توصيفى را ترس ــت مدرنيس پديا در باره پس
است كه موضوع نيازمند خبره اى است كه بيايد و به آن سروسامانى بدهد 
و خود مقاله موجود در ويكى پديا كمك چندانى نمى كند. بى دليل نيست 
ــت  ــناس خبره پس ــه هيچ يك از داوطلبان انجمن ويكى پديا يك كارش ك
ــتند، زيرا همان طور كه گفته شد، تنها معدودى"خبره "پست  مدرنيسم نيس
مدرن در عالم واقعيت وجود دارد. حتى به نظر مى رسد كه نوآم چامسكى 
ــناس برجسته، انسانى كه نيويورك تايمز عنوان "يكى از بزرگ ترين  زبانش
ــبت داده است، در توانايى فهم موضوع  ــن فكران زمان ما" را به او نس روش
ــود دارند كه من نمى توانم درك كنم،-  ــكل دارد:"چيزهاى زيادى  وج مش
مانند آخرين بحث ها برسر اين كه آيا نوترينو ِجرم دارد يا روشى كه اخيرا 
ــال  ــت 50 س ــد.- اما من بعد از گذش آخرين قضيه فِرما4 (ظاهراً) ثابت ش
ــتانى كه در  ــرگرمى دو چيز را ياد گرفته ام: (1) مى توانم از دوس از اين س
ــطحى كه بتوانم  اين زمينه ها كار مى كنند، بخواهم كه آن را براى من در س
ــكل خاصى اين كار را  ــد و آن ها مى توانند بدون مش ــم، توضيح دهن بفهم
ــم، مى توانم اقدام به كسب اطالعات  انجام دهند(2) چنان چه عالقمند باش
ــتر نمايم، آن چنان كه به فهم موضوع نائل گردم. اكنون نظريه پردازان  بيش
ــى فوكو چيزهايى  ــتوا، و ...حت ــت مدرن، دريدا، الكان، ليوتارد، كريس پس
ــوارد (1) و (2) هم جواب  ــند كه نه تنها من نمى فهمم بلكه م را مى نويس
ــده و بتواند برايم  ــه بگويد آن را فهمي ــت ك ــى هم نيس نمى دهد. هيچ كس
ــرنخى ندارم براى اين كه به گونه اى به چگونگى  توضيح دهد و من هم س
غلبه بر واماندگى هايم بپردازم."(Chomsky, ca.1995) . با جلب توجه 
ــده را كه من  ــاده ش به اين موضوع، مى خواهم كه اين تعريف تا حدى س

براى اين بحث مورد استفاده قرار مى دهم، بپذيريد.
ــت مبنى بر آن كه هيچ حقيقت عينى اى وجود  ــت مدرنيسم ايده اى اس پس
ــط جامعه ما  ــبكى را كه ما جهان را با آن درك مى كنيم، توس ندارد زيرا س
ــت، آيا ما واقعًا  ــاخته شده است و اگر چنين اس ــط زبان س و به ويژه توس
ــت؟ اگر همه حقايق ذهنى هستند،  مى توانيم بدانيم چه چيزى واقعيت اس
ــت ها از اين نتيجه  ــت؟ برخى پست مدرنيس ــتى حقيقت چيس پس به راس
ــل از نظر فردى  ــت يا حداق ــد آن چه ما درك مى كنيم، واقعى اس مى گيرن
ــفى هدايت مى شوند كه در آن  ــت، آن ها به نوعى ايدآليسم فلس واقعى اس
ــت مدرنيست در يك پياده روى در پارك ممكن است  براى مثال يك پس
ــد:“ از آن جا كه من درك مى كنم كه آن درخت در آن جا وجود دارد،  بگوي
ــانى كه بر مكتب فكرى  ــت همه كس بنا بر اين آن وجود دارد.“ ممكن اس

ــته باشند، اما  ــم صحه مى گذارند، چنين تعبير بعيدى نداش ــت مدرنيس پس
ــن موضوع در زير در  ــه نمايش مى گذارند. (اي ــى را ب برخى چنين نگرش
ــوكال بحث خواهد شد.) من مايلم اول از همه ايراد  بخِش در مورد آلن س

فلسفى خودم به اين ايده را مورد بحث قرار دهم.
نقد ماترياليستى

ــت ها  ــاير ماترياليس ــت مانند س ــون منتقد ادبى ماركسيس فردريك جيمس
استدالل نموده است كه درك ما از واقعيت، بازتابى از جهان مادى موجود 
ــت. او اين استدالل را در كتاب خود با عنوان "پست مدرنيسم يا منطق  اس
ــى پيچيده و با تفصيل بيش از حد  ــرمايه دارى متاخر" با روش فرهنگى س
ــما جهت مطالعه در باره  ــرح نمود. من براى صرفه جويى در وقت ش مط
ــم، آن را تا حدى خالصه مى كنم. جيمسون در يك پياده روى با  ماترياليس
ــت مدرن مان در پارك ممكن است بگويد: "آن درخت وجود  ــت پس دوس
ــود درك مى كنيد." از نظر  ــما آن را به عنوان يك موج ــا براين ش دارد، بن
ــده از سوى نظريه پردازان  ــون حوزه هاى بيشتر تجزيه و تحليل ش جيمس
ــت مدرنيست به نام فرهنگ و جامعه (اجازه دهيد اين را روبنا بناميم)،  پس
ــازه دهيد اين را زير بنا  ــان اقتصادى مادى آن جامعه (اج ــى كه از بني زمان
ــده باشد، به صورت كامل قابل درك نيستند. با اين كه بدون  بناميم) جدا ش
ــبى اى از تعامل مداوم سازه ها (مفاهيم اجتماعى)5 در درون  ترديد حد نس
ــبات توليد و مبادله  ــا اين وجود هر جامعه اى با مناس ــا وجود دارد، ب روبن
ــكل گرفته است كه زير بناى آن را تشكيل مى دهد. اين بحثى  (اقتصاد) ش
است كه هر ماركسيست مطلعى (مانند اين نويسنده) مى تواند بر آن صحه 

بگذارد. 
ــت مدرنيسم وجود دارند  در حال حاضر طرز فكرهاى زيادى مرتبط با پس
كه من ممكن است با آن ها موافق باشم. آيا ادراك ما از جهان با زبان شكل 
ــت؟ قطعًا، براى مثال استفاده از كلمه "طبقه" در گفتمان سياسى  گرفته اس
نيوزيلند را در نظر بگيريد، اساسًا به ندرت ذكر شده است و وقتى هم كه 
ــتفاده شده است. بدين ترتيب  ــتفاده شده، معموالً با كلمه "متوسط" اس اس
ــنر6 گزارش خاصى را در باره "طبقه" در نيوزلند منتشر  وقتى كه مجله ليس
ــان را به  ــتر نيوزلندى ها (83٪) خودش ــان داد كه بيش كرد، پژوهش او نش
ــت مدرنيست ها  ــط" مى بينند (Black, 2005). آيا پس عنوان "طبقه متوس
ــن ايده از يك نيوزلند با يك طبقه كارگر و طبقه حاكم  ــا مى كنند كه اي ادع
كوچك و يك برآمدگى عظيم در طبقه متوسط حقيقتًا بيانگر يك شناخت 
درست و يك حقيقت ذهنى در به ترين شكل خود است؟ آن ها احتماالً در 
عين حال  ممكن است به اين نكته اشاره كنند كه ”طبقه“ در معنى درست 
خود، تمايز بين كسانى است كه مالك ابزار توليد، توزيع و مبادله اند (طبقه 
ــا كار مى كنند (طبقه كارگر). و آيا ممكن  ــم) و آن هايى كه براى اين ه حاك
ــت آن ها به اين هم اشاره كنند كه طبقه اى خاص در اين ذى نفع است  اس
ــط  ــانى كه توس ــتر كس كه مردم، جامعه ما را همان گونه درك كنند كه بيش
ــش قرار گرفتند؟ اين ادراك كه (همه ما فقط يك  ــنر مورد پرس مجله ليس
طبقه بزرگ متوسط هستيم)؟ متاسفانه جواب اين سوال منفى است. از نظر 
ــت مدرنيست ها، اين درك واقعى از طبقه اجتماعى تنها يكى از حقايق  پس
ــرانجام آيا همه چيز قائم به ذهن  ــت نمى باشد. س ــيارى است كه درس بس
ــت؟ اين همان ايده مشترك در تفكر پست مدرنيسم در سرتاسر جهان  اس
ــت كه براى مثال به مورخ انگليسى ديويد كانادين  ــت، از همين رو اس اس
ــرن هيجدهم ”هيچ ‘طبقه’ اى  ــى از ق برمى خوريم كه ادعا مى كند در بخش
وجود نداشت زيرا“كارل ماركس وجود نداشت و در آن حوالى نبود تا به 
ــته و چه كارى بايد مى كردند.“  ــا بفهماند كه به چه طبقه اى تعلق داش آن ه

.(Cannadine, 1998, p.24)
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پيامدهاى انكار طبقه
ــون به چيزى بيش از صرفًا يك كتاب براى  ــت كه اثر جيمس در اين جا اس
ــود تا آن جا كه دفعه ديگرى كه با روشنفكران كافه اى  خواندن تبديل مى ش
ــد مانند اين كه:"ببينيد،  ــويد، مى توانيد اظهاراتى را مطرح كني گالويز مى ش
فقط تا زمانى كه كتاب جيمسون را نخوانده ايد، در مورد پست مدرنيسم با 
من صحبت نكنيد"، زيرا او توجهات را به پيامدهاى سياسى اين طرز فكر 
جلب نموده و مى نويسد; ”اين ها مسائل صرف نظرى نيستند، اين ها داراى 
پيامدهاى سياسى عملى اند، چنان كه از برداشت هاى مرسوم از مسائل جهان 
اول مشهود مى گردد كه آن ها از نظر واقعيت موجود (يا“عمًال“) در واقع در 
يك ”جامعه فرا صنعتى“ زندگى مى كنند كه توليد سنتى از آن ناپديد شده و 
طبقات اجتماعى نوع كالسيك مدت ها است كه ديگر در آن وجود ندارند، 

اعتقاد راسخى كه تاثيرات بالواسطه اى برعمل سياسى دارد“.7
به نظر مى رسد اصطالح "جامعه فراصنعتى" اصطالحى است كه خوشايند 
ــت (يعنى اين كه صنعت مدرن، خيلى پيف و تهوع  پست مدرنيست ها اس
ــت!) اما ”جامعه فراصنعتى“ اسم بى مسمايى است، در واقع جهاِن  آور اس
ــترش كارگاه هاى بهره كشى در جهان  ــريع و گس ــايه رشد س امروز در س
ــه صنعتى شده است. اين  ــوم طى حدود سه دهه گذشته بيش از هميش س
ــت، فوق العاده  ــطح جهانى) ”فراصنعتى“ اس ــدگاه كه جامعه ما (در س دي
ــت. اقتصاد خدماتى، حتى در جوامع غربى نيز مفهوم طبقه  غربى محور اس
را نامربوط نمى كند، زيرا كارگر فست فود نيز هنوز براى ايجاد ثروت براى 
مالك رستوران زنجيره اى كار مى كند و بدون فروش توانايى كاركردِن خود 
ــاس ايده هاى  ــت فود بر اس ــد زنده بماند. هنگامى كه صنعت فس نمى توان
ــود، آن ها ترجيح مى دهند هيچ  ــم ساخته مى ش كارايِى خط توليِد تيلوريس
ــى از مفهوم ”صنعت“ نيز  ــِت غرب ــاره اى به نامربوط بودِن همين برداش اش

8.(Schlosser, 2001 :براى نمونه مشاهده كنيد) .نكنند
پست مدرنيسم به اين معنا نيست كه طبقه اجتماعى وجود ندارد، دقيقًا به 
ــت كه تمامًا و تا آن جا كه ممكن است وانمود كنيم كه طبقه  اين مفهوم اس
وجود ندارد. عالوه بر اين، ايدئولوژى پست مدرنيسم دقيقًا پدافندى را در 
ــلط فزاينده سرمايه دارى بر زندگى هاى ما ايجاد مى كند. در  حفاظت از تس
ــت، نائومى كالين روزنامه  ــه اى از آن چه منظور من از اين عبارت اس نمون
ــرمايه دارى در نوشته اى در باره اعمال نفوذ بازاريابى  نگار برجسته ضد س
ــتر دانشگاهيان  ــريح نمود كه بيش ــگاه ها تش ــركت هاى بزرگ در دانش ش
ــان مبنى بر آن هستند كه حقيقت، خود  ــت مدرنيستى ش "گرفتار درك پس

ــت. اين درك از نظر ذهنى براى بسيارى از  ــازه) پيچيده اس يك مفهوم (س
ــى را كه ممكن است هر  ــگاهيان حتى مشاركت در يك بحث سياس دانش
ــركتى) "ترجيح"  ــى) را بر مدلى غير از آن (ش ــى از يادگيرى(اجتماع مدل

.(Klein, 2000, p.116) ".بدهد، غير قابل توجيه مى نمايد

ماجراى سوكال9
ــد قرار گرفته  ــاى علوم نيز مورد نق ــم همچنين از حوزه ه ــت مدرنيس پس
ــان دادن "سقوط آشكار  ــت؛ در سال 1996فيزيكدان آلن سوكال با نش اس
ــانى  ــى از حوزه هاى علوم انس ــرى در برخ ــت فك ــتانداردهاى دق در اس
ــد." و تصميم گرفت تالشى را  ــگاهى در آمريكا" دردسرساز ساز ش دانش
ــته مطالعات فرهنگى در آمريكاى شمالى  براى آزمايش يك روزنامه برجس
ــون هم بود) با انتشار  ــامل فردريك جيمس (كه هيات تحريريه آن اتفاقًا ش
ــخ  ــنفكرانه مزخرف"01تجربه كند. على رغم تعجب او، پاس ــه "روش مقال
ــار مقاله اش مثبت بود. او در مقاله اش ”فراروئى از مرزها: به  مجله به انتش
ــوندهِ گرانش كوانتومى“ اعالم نمود كه  ــوى يك هرمنوتيك دگرگون ش س

ــدون كوچك ترين مدرك و دليل، «واقعيت » فيزيكى...پايه يك «مفهوم»  ”ب
ــل قول توجه  ــداردهنده نق ــت.»“ (به تاكيدات هش ــى و زبانى اس اجتماع
ــوكال،1996). او سخن ورانه درباره نوشته جعلى خود پرسيد ”  نماييد) (س
ــا اكنون جزميت و تعصبى كه در مطالعات فرهنگى وجود دارد، در هيچ  آي
جاى جهان خارج وجود دارد؟“ و دعوت مى كند تا ”همه كسانى كه اعتقاد 
دارند قوانين فيزيك، قراردادهاى اجتماعى صرف هستند، سرپيچى از اين 
ــوكال  ــن را از پنجره آپارتمان من امتحان كنند.“ (همان منبع) چرا س قواني
ــت مدرنيسم  ــار مقاله بى معنى خود نمود؟ انتقاد او از پس مبادرت به انتش
ــبيه آن هايى بود كه من پيش ترآن را به صورت خالصه توضيح  ــاً ش اساس
ــت:“ نگرانى من  ــه تقصيل در اين نقل قول آمده اس ــا ب دادم و ارزش آن ه
پيرامون گسترش تفكر ذهن گرايانه، از هر دو جنبه فكرى و سياسى است. 
از نظر فكرى، مشكل من با چنين آموزه هايى آن است كه آن ها (آن گاه كه 
ــند) نادرست هستند. دنيايى واقعى وجود دارد و  در حقيقت بى معنى نباش
ويژگى هاى اين دنياى واقعى صرفًا به مفاهيم(سازه)هاى اجتماعى محدود 
ــترى برخوردارند. كدام آدم  ــواهد از اهميت بيش نمى گردد، واقعيت ها و ش
عاقل ممكن است ادعايى غير از اين نمايد؟ با اين حال، بسيارى از نظريه 
ــامل تالش هايى صريح براى محو نمودن اين  پردازى هاى علمى معاصر ش
حقايق آشكارند – نظرياتى كه پوچى مطلق آن ها تمامًا به واسطه زبان مبهم 

و پر مدعاى شان پنهان مانده است." (همان منبع)

نتيجه گيرى
ــته در جهان وجود دارند كه  ــگاهيان برجس ــيارى از دانش در حالى كه بس
توانايى ها و مهارت شان را براى يارى رساندن به جامعه مورد استفاده قرار 
ــلط نخبه گرايى فكرى (و اساسًا ياوه) كه چامسكى، كالين و  مى دهند، تس
سوكال مورد اشاره قرار داده اند، موجب نگرانى جدى است. چامسكى در 
نقد خود بر پست مدرنيسم نوشت "روشنفكران چپى كه 60 سال پيش در 
ــب فكرى طبقه كارگر آموزش مى داده اند، كتاب هايى مانند«رياضيات  مكات
ــات را براى ميليون ها نفر از  ــتند (كه رياضي براى ميليون ها نفر» را مى نوش
ــازمان هاى عمومى مشاركت نموده و  ــت)، در س مردم قابل فهم نموده اس
ــد در حال حاضر  ــخن رانى مى كردند و غيره، به نظر مى رس براى مردم س
ــته و حتى  ــده اى وجود داش ــكار و فزاين ــى كه چنين نياز آش ــى زمان يعن
ــرايطى كه اين كنش  ــن براى كنش آن ها در ش ــت صريح و روش درخواس
ــيماى جهاِن توام با مشكالت و نگرانى هاى عمًال موجود مردم  مى تواند س
ــنفكران چپى كه درگير چنين فعاليت هايى  ــًا روش را دگرگون نمايد، اساس
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ى
ظر
ن

 (ca.1995 ،چامسكى)".شوند، يافت نمى شوند
ــى از ما كه امروز در دانشگاه هاى  ــل خود نگران هستم، بخش من براى نس
ــتند، در حال تبديل شدن به نسل بعدى روشنفكران  نيوزيلند دانشجو هس
ــتند، ولى ما نسلى هستيم كه در سال هاى پس از راجرنوميكس11 رشد  هس
ــراى مراقبت از منافع فردى  ــيدن به كارگران، ب ــرده ايم و به جاى انديش ك
ــيدن به خودمان به عنوان مصرف كننده و مشاغل وعده  خود، براى انديش
داده شده در"اقتصاد دانشى" شگفت انگيز پسا صنعتى آموزش داده شديم. 
ــم به ما مى آموزد كه بر واقعياتى كه در آن زندگى مى كنيم،  ــت مدرنيس پس
ــم فرو بسته و با پوشاندن خود در زير نقاِب زبانى نامفهوم و پرمدعا،  چش
ــردم زحمتكش جهان  ــنفكران و توده هاى م ــكاف افزا بين روش ُگِوه اى ش
ايجاد مى كند. پسا مدرنيسم شيوه تفكرى است كه عمًال به نظر مى رسد به 
تناسب شرايط سياسى زمان ما ساخته شده است. هنگام بررسى اين مسئله 
ــرمايه  ــت مدرن؟) س ــيدن به جامعه مدرن(يا پس كه ما چگونه براى انديش
ــت كه هم زمان به اين نكته توجه  ــديم، مهم اس دارى اخير آموزش داده ش
داشته باشيم كه شيوه تفكر ما در خدمت منافع چه كسانى قرار مى گيرد.   

پى نوشت

1- Byron Clark,  A Marxist critique of Postmodernism, 

August 25, 2008

2- the University of Canterbury student magazine Canta

3- semantics

ــهورترين قضيه هاى تاريخ رياضيات است.  4- قضيه آخر فرما يكى از مش
اين قضيه مى گويد:

«معادله   براى  جواب صحيح و غير صفر ندارد.» 
ــوان يافت كه جواب هاى  ــداد صحيح و غير صفر  و  و  را نمى ت ــى اع يعن

معادله فوق باشند.
ــوى سده 17 (ميالدى) در حاشيه كتابى نوشته  پى ير فرما رياضيدان فرانس
ــتن در  ــود كه اثبات اين قضيه را در ذهن دارد ولى جاى كافى براى نوش ب

اختيار ندارد. اين قضيه تا 1994 حل نشده باقى مانده بود.
ــال 1993 با استفاده از نظريه  ــگاه پرينستون در س ــتاد دانش اندرو وايلز اس
ــرفته اثباتى براى اين قضيه ارائه كرد كه داراى مشكلى بود ولى  اعداد پيش
در سپتامبر 1994 اشكال اين راه حل توسط خود وايلز و با همكارى يكى 

از همكارانش به نام «تيلر» برطرف شد.(م- به نقل از ويكى پديا)

5- social construction

6- !e Listener  
 مجله هفتگى سياسى،فرهنگى و ادبى ملى در نيوزلند  

              
7- Jameson, 1991, p.53

8- به عبارت روشن تر، پست مدرنيستها نيازى نمى بينند تا در جاهايى كه 
ــرمايه دارى در دنياى واقعيت بر اساس  ساختار مديريت  منطق سيستم س
صنعتى مبتنى بر تيلوريسم و بر اساس  تقسيم كار به اجزاء خرد و افزايش 
ــزاء ، افزايش كارايى و تصاحب حاصل كار  ــارت در هر يك از اين اج مه

كارگران به حداكثر ممكن در صنايع مختلف و از جمله فست فود را دنبال 
ــا صنعتى  ــته و از جامعه پس ــى كند، صنعت مدرن را خيلى هم بد دانس م

سخن بگويند.(م) 

9- The Sokal hoax 

ــوخى فريبنده سوكال نيز معروف است، مربوط  ــوكال، كه به ش ماجراى س
ــانوگرا توسط آلن سوكال،  ــود به چاپ يك مقاله در باب مفاهيم پس مى ش
ــال 1996، وى مقاله اى در نشريه  ــگاه نيويورك. در س ــتاد فيزيك دانش اس
پسانوگراى «متن اجتماعى" به چاپ رساند. هدف وى آزمودن سخت گيرى 
ــريه و نشان دادن امكان سوءاستفاده از مفاهيم علمى  علمى دبيران اين نش

در متون پسانوگرا بود. 
ــراى آزمودن  ــوكال، ب ــود كه س ــروع مى ش اصل اين ماجرا از آن جايى ش
ــفى، برخى  ــه اى آكنده از لفاظى هاى فلس ــت  مدرن، مقال تفكر جامعه پس
آسمان ريسمان هاى پسانوگرا و استفاده هاى كامًال نارسا، نابه جا يا نادرست 
بعضى متفكران از مفاهيم علوم طبيعى و نظرى - از جمله آشوب، نسبيت 
ــه نااقليدسى، مكانيك سياالت و مانند  عام، فيزيك كوانتوم، تنيدگى، هندس
ــى، روان شناسى، فمينيسم  آن - و پيوند دادن آن به هرمنوتيك، جامعه شناس
و نظاير آن را به رشته تحرير درآورده و در نشريه  Social Text به چاپ 
ــت كه اين مقاله بى اندازه پيچيده و مبهم   ــاند. طنز ماجرا اين جا اس مى رس
ــنفكرمآبانه  ــت، ولى چنان روش ــه همان اندازه نيز بى معنا و بى ربط اس و ب
ــريه جرات  ــاى تحريريه اين نش ــه هيچ يك از اعض ــد ك و ژرف مى نماي
ــته دست به  ــى از آن را پيدا نمى كنند و چشم بس ايراد گرفتن به هيچ بخش
ــارش مى زنند. بعد از چاپ مقاله توسط اين نشريه پسانوگرا، سوكال  انتش
ــته  ــادگى توانس ــروع مى كند به اثبات اين كه چطور به س قضيه را رو و ش
ــت نما مرعوب و آنان را  ــريه را با متنى چنين بى ربط ولى درس دبيران نش
ــپس همراه  ــچ زحمتى راغب به چاپ چنين چرندياتى بكند. وى س بى هي
ــتفاده هايى  ــود را در زمينه سوءاس ــون، مجموعه تامالت خ ــا ژان بريكم ب
ــانوگرا از مفاهيم و نظريه هاى  ــران و نظريه پردازان پس ــه برخى از متفك ك
ــتفاده  ــت مدرن؛ سوءاس ــب كتاب ”چرنديات پس ــى كرده اند، در قال علم
ــاند. ــى آورد و به چاپ مى رس ــم“ گرد م ــت مدرن از عل ــنفكران پس روش

10- “liberally salted with nonsense”

11- Rogernomics

 “Roger“ــك واژه مركب از ــس( Rogernomics ) ي واژه راجرنوميك
ــر داگالس به عنوان  ــس از انتصاب راج ــت  كه پ و ”economics“ اس
ــط  ــال 1984 در چهارمين دولت كارگرى نيوزيلند، توس وزير ماليه در س
ــه New Zealand Listener  براى توصيف  ــگاران روزنام ــه ن روزنام
سياست هاى اقتصادى دنبال شده از سوى او در قياس با  واژه ريگانوميكس 
ــاختار بازار  (Reaganomics) ابداع گرديد. راجر نوميكس با تجديد س
ــخت  ــت هاى پولى س ــرا ، مقررات زدايى و كنترل تورم از طريق سياس گ
گيرانه همراه با نرخ شناور مبادله  ارز  و كاهش كسر بودجه مالى توصيف 
ــت هاى حزب كارگر  ــت. راجر داگالس از يك پس زمينه سياس ــده اس ش
ــت  ــته به  جناح راس ــت معموالً  وابس ــت هاى راس برآمد . پذيرفتن سياس
ــط چهارمين دولت كارگرى نيوزلند  ــى توسط او و اجراى آنها توس سياس
ــت.( م - به نقل از  ــى چپ اس موضوع يك مجادله ديرپا در ادبيات سياس

ويكى پديا) 


