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مقدمــه
زهیر باقری نوعپرست

آنارشیســم واژهای اســت کــه بــرای بســیاری بــه
معنــای هــرج ومــرج و آشــوب اســت .بــه تعبیــر
چامســکی ایــن بدنامــی بــرای آنارشیســم تعمــدی
اســت .از نظــر آنارشیسـتها آنچــه در حــال حاضــر
نظــم نامیــده میشــود هــرج و مــرج اســت و
آنارشــی نظــم حقیقــی اســت .تــا بــه حــال فقــط
یــک بــار حکومتــی آنارشیســتی در اســپانیا تشــکیل
شــده اســت ولــی بــا ایــن تجربــه کوتــاه آنارشیســم
در فلســفه سیاســی از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت .رابــرت نوزیــک در کتــاب «بیدولتــی،
دولــت ،آرمانشــهر» در دفــاع از دولــت حداقلــی
رقیــب اصلــی خــود را «آنارشیســم» معرفــی
ـن او بــه «آنارشیســم» ایــن
میکنــد .دلیــل پرداختـ ِ
اســت کــه او معتقــد اســت فلســفهی سیاســی بــا
پرســش هنجــاری در مــورد دولــت آغــاز میشــود
یــا بــه عبارتــی بــا بحــث بــر ســر دولــت اســت کــه
فلســفهی سیاســی شــکل میگیــرد .از آنجایــی کــه
آنارشیســم ،دولــت را نمیپذیــرد ،بنابرایــن از نظــر
نوزیــک بــرای شــروع فلســفهی سیاســی نخســتین
گام ایــن اســت کــه آنارشیســم را رد کنیــم و نشــان
دهیــم کــه وجــود دولــت ضــروری اســت .بــرای
ایــن منظــور او بــه فرضیــهی «وضــع طبیعــی»
کــه در ســنت قــرارداد اجتماعــی محوریــت دارد،
اشــاره میکنــد .شــواهدی مبنــی بــر اینکــه چیــزی
بــه نــام «وضــع طبیعــی» وجــود داشــته ،نداریــم
و مطالعــات انسانشناســی نشــان میدهنــد کــه
ن همــواره «حیــوان سیاســی» بــوده اســت.
انســا 

بــا ایــن حــال نوزیــک بــا ارجــاع بــه همپــل،
ســعی دارد نشــان دهــد کــه حتــی اگــر «وضــع
طبیعــی» وجــود نداشــته اســت ،همچنــان بررســی
آن مفیــد اســت چــرا کــه بــه مــا کمــک میکنــد
در مــورد ضــرورت امــر سیاســی و دولــت بــا وضــوح
بیشــتری ســخن بگوییــم .دوراهــی نوزیــک بــر ســر
«آنارشیســم» و «فلســفهی سیاســی» بــه شــکلی
اســت که گویــی آنارشیســم نظریـهای در فلســفهی
سیاســی نیســت .مادامــی کــه فلســفهی سیاســی
بــه مفاهیــم هنجــاری دربــارهی چگونــه مدیریــت
کــردن جامعــه و تغییــر زندگــی سیاســی مــا
میپــردازد ،آنارشیســم هــم بخشــی از فلســفهی
سیاســی خواهــد بود .بیــرون گذاشــتن آنارشیســم از
حلقـهی فلســفهی سیاســی  -بــه جــای اینکــه آن
را در کنــار رقبای خود  -لیبرالیســم و سوسیالیســم -
بررســی کنیــم ،-بــا ایــن پیشفــرض کــه فلســفهی
سیاســی بــا مســئلهی دولــت شــروع میشــود گــره
خــورده اســت ،و ایــن پیشفــرض نیــز از آنجــا کــه
بــه ســنت قــرارداد اجتماعــی از زمــان هابــز متعلــق
اســت ،خــود بــه پذیرفتــن پیشفــرض «وضــع
طبیعــی» وابســته اســت .از آنجایــی کــه آنارشیســم
ایــن پیشفــرض را نمیپذیــرد ،میتــوان
گفــت آنارشیســم بــا بــه چالــش کشــیدن ایــن
پیشفــرض جاافتــاده ،فلســفهی سیاســی را آغــاز
میکنــد .بخشــی از ایــن مشــکل را شــاید بتــوان
بــه ایــن حســاب گذاشــت کــه نوزیــک بــه جــای
بررســی آنارشیس ـتهای واقعــی ،بــه یــک مفهــوم
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انتزاعــی از آنارشیســم اکتفــا میکنــد و ایــن مســئله
دســت او را بــرای بــه چالــش کشــیدن رقیــب بازتــر
میگــذارد .آنارشیســم واژهای اســت کــه خــود طیف
وســیعی از اندیشــمندان را دربرمیگیــرد و انواعــی
دارد .نوزیــک اشــارههای مختصــری (معمــوال هــم
در پانوشــت!) بــه آنارشیســم میکنــد ولــی دقیقــ ًا
مشــخص نمیکنــد کــه کــدام گونــه از آنارشیســم
یــا کــدام آنارشیســت هــدف اوســت .درســت اســت
کــه آنارشیســتها مخالــف دولــت مــدرن بودنــد
ولــی اینچنیــن نبــوده اســت کــه همــهی آنهــا
بــه یــک دلیــل بــا آن مخالــف بــوده و همــه بــه
یــک روش بــرای فراتــر رفتــن از دولــت و همــه بــه
یــک وضعیــت پــس از دولــت بــاور داشــته باشــند.
بگذاریــد اشــاره مختصــری بــه مفهــوم دولــت نــزد
پــرودون  -پــدر آنارشیســم -بکنیــم .پــرودون دولت
را یکــی دیگــر از آن نهادهایــی میدانســت کــه
هماننــد نهــاد دیــن مانــع آزادی انســان اســت و بــر
ایــن بــاور بــود کــه بــرای تحقــق آزادی میبایســت
از شــر دولــت نیــز رهــا شــویم .در همــان دوران،
برخــی در نقد دموکراســی غیرمســتقیم ،دموکراســی
مســتقیم را مطــرح میکردنــد و پــرودون بــر ایــن
بــاور بــود کــه مشــکل ایــن افــراد ایــن اســت کــه
پدیــدهی دولــت را بــه خوبــی درک نمیکننــد .از
نظــر پــرودون مشــکل اصلــی دولــت ،اتوریتــه بــود
کــه چــه در شــکل دموکراســی مســتقیم و چــه در
شــکل دموکراســی غیرمســتقیم ایــن مســئله باقــی
خواهــد مانــد .او مثــال میزنــد هنگامــی کــه
در انقــاب  1850مــردم بــا پرســش «ســلطنت
یــا جمهــوری» مواجــه شــدند بــه جمهــوری
رای دادنــد ،او میگویــد کــه گام بعــدی ،طــرح
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پرســش «دولــت یــا نبــو ِد دولــت» اســت کــه
بازســازی همــان پرســش قبلــی اســت .یکــی از
مخالفتهــای عمــدهی پــرودون علیــه دولــت ایــن
اســت کــه دولتهــا بــرای محافظــت از افــراد و
امــوال آنهــا طراحــی شــده بودنــد ولــی در واقــع
تنهــا در خدمــت ثروتمنــدان و قدرتمنــدان بــوده و
ـخ دولــت ،تاریــخ تذکــرهی
بــه تعبیــر خــود او «تاریـ ِ
شــهدای پرولتاریــا اســت»( .ص  )108پیشــنهاد
پــرودون ایــن اســت کــه بــه جــای فکــر کــردن بــه
قــرارداد اجتماعــی بیــن فــرد و دولــت ،بایــد قبــول
کنیــم کــه تنهــا قــرارداد اجتماعــی معنــادار بیــن دو
فــرد برقــرار اســت .در چنیــن حالتــی اســت کــه
از نظــر او ،دیگــر نیــازی بــه «عدالــت توزیعــی»
نداریــم ،چــرا کــه همــه خــود مولــد خواهنــد بــود و
نیــازی بــه حکــم رانــدن بــر یکدیگــر وجــود نــدارد.
برخــاف پــرودون ،نوزیــک بــر ایــن بــاور اســت
کــه دولــت حداقلــی ضــروری اســت .او اســتدالل
خــود را بــر ایــدهی «وضــع طبیعــی» اســتوار کــرده
اســت ،و ایــن رویکــرد را بــا دیــدگاه شــکلگیری
دولــت مــدرن توســط ماکــس وبــر در میآمیــزد.
همانطــور کــه پیشــتر اشــاره کــردم« ،وضــع
طبیعــی» یــک افســانه اســت .چــرا بایــد اســتناد و
ارجــاع بــه یــک افســانه بــرای توجیــه یــک پدیــده
(دولــت) در دنیــای واقعــی را جــدی بگیریــم؟ اگــر
چیــزی بــه نــام «وضــع طبیعــی» وجــود نداشــته و
نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد ،چگونــه میتــوان
بــا اســتفاده از «وضــع طبیعــی» بــه توجیــه چیــزی
کــه بایــد وجــود داشــته باشــد  -یعنــی دولــت -
پرداخــت؟ «وضــع طبیعــی» ،وضعــی دهشــتناک
اســت ،رمانــی مخــوف کــه همــه در آن در حــال
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جنــگ بــا یکدیگــر هســتند ،و طبعــا اگــر ایــن وضع
دهشــتناک وجــود داشــته باشــد پذیرفتــن دولــت به
جــای آن قابــل ترجیــح اســت .نبایــد فرامــوش کرد
کــه هابــز نیــز یــک تــرس شــخصی  -تــرس از
بــه قتــل رســیدن بــه شــکلی خشــونتبار  -را
در بحــث ضــرورت دولــت خــود مطــرح میکنــد.
نمیخواهــم بگویــم بــه قتــل رســیدن بــه شــکل
خشــونتبار ترســناک نیســت ،ولــی ترســاندن مردم
از یــک ســناریوی تخیلــی بهتریــن راه بــرای توجیه
وجــود دولــت نیســت .ضمن اینکــه باکونیــن در
کتــاب «خــدا و دولــت» خــود اشــاره کــرده اســت
کــه انســانها همیشــه حیواناتــی اجتماعــی بــوده
و در جوامــع بشــری میزیســتهاند ،برخــاف
مدافعــان «وضــع طبیعــی» کــه بــر ایــن باورنــد
کــه انســانها فردگــرا و لذتجــو هســتند.
پــرودون و باکونیــن ،بــا نظــم و ترتیــب مخالــف
نیســتند ،در واقــع آنارشیســم بــه هیــچ عنــوان هــرج
و مــرج نیســت ،بلکــه آنهــا مخالــف تحمیــل
نظــم و ترتیــب از بیــرون بــر افــراد هســتند .آنچــه
توســط دولتهــا نظــم نامیــده میشــود از نظــر
آنارشیســتها بینظمــی اســت ،حتــی ایــن
بینظمــی نویــن جهانــی کــه آمریــکا ســردمدار
آن اســت .بــرای اینکــه بفهمیــم «دولــت» بــرای
آنارشیســتها دقیقــا یعنــی چــه ،بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه کنیــم .آنارشیســم مخالــف بدنــهی
قــدرت خــارج از افــراد اســت کــه بخواهــد بــر افــراد
چیــزی را تحمیــل کنــد .ولــی ایــن موضــع بــا هرج
و مــرج یکــی نیســت .آنارشیسـتها شــاید بیــش از
انــدازه بــه طبیعــت بشــر خــوش بیــن باشــند .نــگاه
رمانتیــک آنهــا بــه طبیعــت بشــر در پــس نگــرش
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سیاســی آنهــا وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه
آدمــی بــه خــودی خــود هیــچ مشــکلی نــدارد و
ایــن دیگــر عوامــل ماننــد دولــت ،دیــن و جامعــه
هســتند کــه آنهــا را از راه بــدر میکنــد و موجــب
فســاد طبیعــت آنهــا میشــود .آنارشیســم حتــی
بــه معنــای ایــن نیســت کــه هــر کســی هــر چــه
گفــت صحیــح اســت .باکونیــن مثالــی در مــورد
مراجعــه بــه متخصــص (در مثــال او پزشــک) دارد
کــه بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه آنارشیس ـتها
نافــی برتــری افــراد در زمینههــای مختلــف
نیســتند؛ یعنــی آنهــا نمیگوینــد کــه چــون نبایــد
از بیــرون قدرتــی بــر مــن تحمیــل شــود ،پــس مــن
خــودم بــه انــدازهی یــک پزشــک از پزشــکی ســر
در مــیآورم و نبایــد بــه حــرف او گــوش بدهــم.
باکونیــن میگویــد بــا توجــه بــه اینکــه دانــش
یــک پزشــک را نــدارد ،وقتــی بیمــار میشــود
میبایســت نــزد دکتــر بــرود ،هرچنــد در اینکــه
ک ً
ال نــزد دکتــر بــرود یــا نــرود ،نــزد کــدام دکتــر
بــرود ،و اینکــه پــس از اینکــه بــه پزشــک مراجعــه
کــرد ،بایــد فرآینــد درمــان را پــی بگیــرد یــا نگیــرد،
آزاد اســت .بــه عبارتــی هیــچ پزشــک یــا نظــام
پزشــکیای نمیتوانــد شــما را مجبــور کنــد کــه
بایــد چنیــن کنــی .در ایــن ســناریو مشــخص اســت
کــه گفتوگــو و احتــرام بــه چــه میــزان محوریــت
دارد .مــا همــواره بایــد بتوانیــم گفتوگــو کنیــم و
خودمــان هرچــه را کــه بــرای خودمــان میپســندیم
انتخــاب کنیــم و از زور و اجبــار بیرونــی نبایــد
خبــری باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه آنارشیس ـتها مفهــوم نظــم
را در نگــرش خــود مطــرح میکننــد و معتقــد
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هســتند کــه بــا چنیــن نگرشــی اســت کــه میتــوان
جامعــه را اداره کــرد ،بدیــن معنــی اســت کــه آنهــا
هنجــاری بــرای ادارهی جامعــه دارنــد و بنابرایــن
آنارشیســم هم بخشــی از فلســفهی سیاســی اســت.
از نظــر آنهــا جامعــه بایــد بــه شــکلی اداره شــود
کــه هیــچ نیــرو و قدرتــی خــارج از خــود فــرد بــه او
تحمیــل نشــود و افــراد بتواننــد آزادانــه بــا یکدیگــر
رفتوآمــد کننــد ،تولیــد کننــد و تولیدهــای خــود
را معاوضــه کننــد .اینکــه آنارشیس ـتها  -هماننــد
مارکسیســتها  -بــر ایــن باورنــد کــه مرحلــهای
در تاریــخ وجــود دارد کــه دیگــر روابــط قــدرت در
جامعــه برقــرار نخواهــد بــود ،بــاوری خوشبینانــه و
شــاید حتــی ســادهلوحانه باشــد ،ولــی بــا ایــن حــال
آنهــا بــرای اینکــه چگونــه بــه ایــن مرحله برســیم،
چگونــه بایــد چنــان وضعیتــی را حفــظ کنیــم ،و
اساسـ ًا بحــث بــر ســر اینکــه آیــا چنیــن وضعیتــی
اصــ ً
ا ممکــن اســت ،میبایســت پاســخهایی
بدهنــد و ایــن باعــث میشــود بــه عنــوان بخشــی
از فلســفهی سیاســی باقــی بماننــد .حتــی اگــر
آنارشیســتها هماننــد مارکــس از نظریهپــردازی
یــا توصیــف جامعــهی بیطبقــهی آرمانــی در
عمــل طفــره برونــد ،بــاز هــم نمیتــوان گفــت
کــه بخشــی از فلســفه سیاســی نیســتند .اینکــه
شــما در عمــل چــه میکنیــد یــک بحــث اســت،
اینکــه یــک نظریــه چگونــه پاســخ بــه یــک
پرســش را در خــود دارد ،بحــث دیگــری اســت.
نوزیــک از یــک طــرف میگویــد بــرای اینکــه
فلســفهی سیاســی میســر شــود باید علیه آنارشیســم
اســتدالل کــرد و نشــان داد کــه دولــت ضــروری
اســت و از طــرف دیگــر میگویــد کــه دولــت از
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دل «وضــع طبیعــی» بیــرون میآیــد .بــا کنــار هــم
گذاشــتن ایــن دو ،گفتــن اینکــه از نظــر نوزیــک
«وضــع طبیعــی» و «آنارشیســم» یکــی هســتند،
چنــدان هــم بیاســاس نیســت .اگــر چنیــن باشــد،
نوزیــک آنارشیســم را بــا وضــع طبیعــی یکــی
گرفتــه اســت ،در حالــی کــه آنارشیســم ارتجاعــی
نیســت ،و بــه دنبــال نظمــی واقعــی بــا عبــور از
دولــت و دیگــر نهادهــای قدرت میگــردد     .
در ایــن شــماره مجلــه  42مقاالتــی بــا محوریــت
آنارشیســم میخوانیــم .در مقالــه «دو نمونــه از
آنارشیســم معنــوی :مارتیــن بوبــر و لئــو تولســتوی»
نویســنده بــه بررســی شــباهتها و تفاوتهــای
آنارشیســمهای معناگــرای ایــن دو اندیشــمند
میپــردازد .در مقالــه «آنارشیســت یــا دجــال:
در بــاب وحشــت از آنارشــی و فراخوانــی بــه آن»
نویســنده مــا را بــه آشــنایی بــا باکونیــن آنچنــان
کــه بــود دعــوت میکنــد و ســعی دارد از ایــن
اندیشــمند و آرا او خرافــه زدایــی کنــد .در مطلــب
«مــن انســان نیســتم ،دینامیــت هســتم :فردریــش
نیچــه و ســنت آنارشیســتی» نویســنده بــا بررســی
کتابــی کــه در مــورد آنارشیســم منتشــر شــده ،بــه
ربــط و رابطــه نیچــه و آنارشیســم میپــردازد .در
مطلــب «فیلســوف مبــارزه بــا جــرم» مصاحب ـهای
بــا فیلســوفی کــه بــه جــرم و جنایــت میپــردازد
انجــام شــده و او بــه مــا میگویــد کــه چگونــه
میتوانیــم از فلســفه بــرای مواجــه شــدن بــا ایــن
معضــات بهــره بگیریــم .در آخریــن مطلــب ایــن
شــماره نویســنده بــه بررســی دیــدگاه یکــی از
آنارشیســتهای مطــرح تاریــخ ،نــوام چامســکی،
در مــورد افســانهها و حقایــق عصــر میپــردازد.
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دو نمونه از آنارشیــسم معنوی
مارتیـن بوبر و لئو تولسـتوی

پاتریک کانون
برگردان :شقایق طالبی

میخواهــم دو تفســیر جالــب و خــاص از
آنارشیســم را بــه شــما معرفــی کنــم کــه یکــی
توســط مارتیــن بوبــر( ،)۱۹۶۵-۱۸۷۸اندیشــمند
علــوم اجتماعــی و اگزیستانسیالیســت آلمانــی-
اســرائیلی ،و دیگــری توســط لئــو تولســتوی
( ،)۱۹۱۰-۱۸۲۸رماننویــس منــزوی روســی،
بســط و توســعه یافتــه اســت .بوبــر نماینــدهای
جــذاب از اندیشــه یهــودی دســت چپــی اســت ،در
حالــی کــه تولســتوی یک مســیحی ضداســتبدادی
معــروف .گرچــه بوبــر و تولســتوی از زمینههــای
مذهبــی و شــرایط جغرافیایــی متفاوتــی
برخاســتهاند ،امــا فلســفه سیاســی ایــن دو متفکــر
در مســیر خــود در رســیدن بــه نقطــهای کــه
میخواهــم آن را «آنارشیســم معنــوی» بنامــم،
همســو هســتند .هــر دو متفکــر بــه صراحــت از
[جریــان] ارتدکســی ســکوالر آنارشیســتی غالــب
جــدا شــدند (اگــر آن زمــان بهتقریــب چنیــن
چیــزی وجــود میداشــت).
مارتین بوبر
مارتیــن بوبــر بــه واســطهی اثــر شــاهکارش،
مــن و تــو ( ،)1923در یادهــا مانــده اســت.
اثــری کــه در آن بــه دنبــال ارائــه جزئیاتــی از
رابطــه مــا بــا انســانهای دیگــر و بــا خــدا« ،ت ـ ِو
جــاودان» ،اســت .بــا ایــن حــال عالیــق بوبــر

فراتــر از بازتابهایــی در مــورد مذهــب بودنــد.
یکــی از عالیــق وی ،یــا بــه عبــارت بهتــر یکــی
از تعهداتــش ،کــه اغلــب نادیــده گرفتــه شــده
اســت ،فلســفه سیاســی بوبــر اســت.
علیرغــم کلیشــههای رســانهای در مــورد
آنارشــی و آنارشیســتها ،فلســفه آنارشیســتی
اساســ ًا یکــی از سیســتمهای مبتنــی بــر رفتــار
متقابــل و عــدم خشــونت در رابطــه بــا مالکیــت
اشــتراکی اســت کــه در آن هیــچ فــردی نمیتوانــد
مالــک امکانــات الزم بــرای تولیــد کاالهــا باشــد،
امــا همــه افــراد میتواننــد نســبت بــه ایــن
امکانــات ،مالکیــت عمومــی و اشــتراکی داشــته
باشــند و ثــروت ناشــی از آن بــه صــورت برابــر و
دموکراتیــک بیــن همــه افــراد تقســیم میشــود.
ایــن سیســتم ،ســرمایهداری بــه معنــای کنونی آن
و همچنیــن مکاتــب اجتماعــی و اقتصــادیای را
کــه مــا امــروزه میشناســیم ،رد میکنــد .بایــد
بگوییــم کــه بوبــر بــا مارکــس و انگلــس موافــق
بــود کــه بــرای برقــراری وضعیــت درســت،
یعنــی کمونیســم بــه شــدت توســعهیافته ،بایــد
دولــت ،بــه طــور خالصــه همــان حکومــت
کــه مــا امــروزه آن را میشناســیم ،از میــان
برداشــته شــود .امــا از ســوی دیگــر بوبــر در
مــورد نقــش دولــت بــا مارکــس اختــاف نظــر
داشــت .مارکــس بــر ایــن بــاور بــود کــه در راه
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رســیدن بــه آزادی از هســتی فالکتبــار تحــت
ســلطه ســرمایهداری ،دولــت بــرای کارگــران
ابــزاری بنیــادی محســوب میشــود .کارگــران در
یــک جامعــه پســاانقالبی میتواننــد بــه واســطه
دولــت ،از قــدرت سیاســی بــرای اداره جامعــه
جدیــد و واجــددموکراســی بهــره بگیرنــد .بوبــر
در ایــن مــورد بــا مارکــس اختــاف نظــر داشــت،
وی معتقــد بــود کــه حکومــت و ســرمایهداری
بایــد بــه صــورت همزمــان از میــان برونــد ،نــه
اینکــه یکــی از پــس دیگــری .بوبــر حتــی در مورد
ماهیــت رهایــی انســان نیــز بــا مارکــس مخالــف
بــود .از آنجایــی کــه مارکــس یــک آتئیســت تمــام
عیــار بــود ،بــه مذهــب بــه عنــوان جهانبینــی
غلطــی مینگریســت کــه بــرای فریــب طبقــه
کارگــر طراحــی شــده اســت ،امــا بوبــر بــه
ایمــان یهــودی خــود تعهــد قاطعــی داشــت .بوبــر
در اثــر کالســیک خــود ،مســیرهایی در اتوپیــا
( ،)۱۹۴۹نوشــته اســت کــه کیبوتــز (،)kibbutz
پیشــرفتهترین جامعــه آنارشیســتیای اســت کــه
او تــا بــدان روز دیــده اســت( .کیبوتــز گونــهای
کومــون سوسیالیســتی ضداســتبدادی در اســرائیل
یــا فلســطین اســت).
بوبــر درک عارفانهای از سوسیالیســم داشــت .او در
کتــاب ســه رســاله در بــاب سوسیالیســم مذهبــی
( ،)۱۹۲۸مــی گویــد کــه بــا ایســتادن در «مغــاک
رابطــه راســتین متقابــل بــا راز و رمــز الهــی» ،کــه
سوسیالیســم معــادل دنیــوی آن اســت ،میتــوان
بــه حقیقــت مذهبــی دســت یافــت ،جایــی کــه
فــرد بــا عــزم راســخ بــه گــدار «مغــاک رابطــه
راســتین متقابــل بــا معمــای انســان» میزنــد.
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از نظــر بوبــر ،کیبوتــز تالشــی دنیایــی بــود بــرای
تجربــه ایــن مســیر ،تجربــهای کــه بــه زعــم
وی خاســتگاهش «جوامــع روســتایی» اروپــای
مســیحی قــرون وســطایی بــود.
بوبــر ،از همــان اوایــل ،از ســال ،۱۹۲۸
سوسیالیسم(-آنارشیســم) را بــه صــورت ذاتــی،
امــری مذهبــی در نظــر گرفــت .او اســتدالل
میکنــد کــه «سوسیالیســم بــدون مذهــب
نــدای الهــی را نمیشــنود در حالــی کــه مذهــب
بــدون سوسیالیســم ایــن نــدا را میشــنود ولــی
پاســخی بــه آن نمیدهــد» .بلکــه جنبههــای
مذهبــی زندگــی کامـ ً
ا عجیــن و یکپارچــه و آگاه
بــه ماتریــس کلــی زندگــی اجتماعــی هســتند و
بالعکــس .ایــن جنبههــا بــه صــورت پویــا در
زندگــی اجتماعــی نفــوذ کــرده و متقابــ ً
ا آن را
تقویــت میکننــد.
ایــدهآل آنارشیســتی بوبــر بــر تجدیــد و
بازســازی ســاختارهای اجتماعــی ،بــا اســتناد بــه
«خودانگیختگــی اجتماعــی» ،بــه مثابــه مفهــوم
کلیــدی عملکــرد ســالم جامعــه ،متمرکــز اســت.
ـادی دوســت و
او شــدیداً از مفاهیــم نوســازی بنیـ ِ
همــکار آلمانــی و آنارشیســتش ،گوســتاو لندائــر
( )۱۹۱۹-۱۸۷۰الهــام گرفــت .لندائــر در اصل باور
بــه انگیزههــای صلحجویــی (پاسیفیســم) و انــگاره
«خودانگیختگــی ارگانیــک (درونــی ،بنیــادی) روح
انســان» داشــت ،بــا ایــن تصــور کــه ایــن دو تنهــا
ارکانــی هســتند کــه جامعــه آنارشیســتی آینــده
میتوانــد بــر پایــه آنهــا شــکل بگیــرد .چنیــن
جامع ـهای از منظــر بوبــر ،زیربنــای انقالبــی دارد
کــه پیوســته بــا روح بشــری خودانگیختــه در
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حــال پــرورش خــود اســت.
بوبــر در ســال  ۱۹۵۱ایــن انــگاره را در مقال ـهای
تحــت عنــوان «جامعــه و دولــت» ،بیشــتر بســط
میدهــد .او در ایــن مقالــه مینویســد کــه
جامعــه مدنــی پویــا (فضایــی کــه غیرنظامیهــا،
کلیســاها ،مــدارس ،مراکــز بازرگانــی و غیــره در
آن حیــات روزانــه دارنــد) توســط جامعــه سیاســی،
کــه عبــارت اســت از دولــت ،کــه همیشــه از
یــک مــازاد قــدرت در رابطــه بــا جامعــه مدنــی
بهرهمنــد اســت ،در معــرض خطــر قــرار
میگیــرد .او معتقــد اســت کــه «اصــل سیاســی
همیشــه قدرتمندتــر از اصــل اجتماعــی اســت».
نتیجــه ایــن امــر ،تضعیــف خودانگیختگــی
اجتماعــی اســت» .بنابرایــن از نظــر بوبــر نیــز
همچــون لندائــر ،آنارشیســم اجتماعــی بــه
نحــو تناقضآمیــزی متــرادف اســت بــا تــاش
محافظهکارانــه .بــه ایــن معنــا کــه در مییابیــم
کــه وظیفــه اطمینــان حاصــل کــردن از آزادســازی
منــوط بــه حفــظ ،پــرورش و تقویــت آن دســته
از نیروهــای اجتماعــی و نهــادی اســت کــه
گرایشهــای عمومــی را بــه خودانگیختگــی،
تفکــر خــاق رادیــکال و رفتارهــای انقالبــی و
رادیــکال تشــویق میکننــد .وظیفــه آزادســازی
در آنارشیســم بوبــر شــامل طغیــان علیــه مــازاد
قــدرت سیاســی و ایــن اســت کــه «مــردم قــدر
ارزشهــای بینظیــر اصــل اجتماعــی را بــرای
آمادهســازی زمینــه بهبــود روابــط میــان جامعــه
و حکومــت بداننــد» .بوبــر اقــدام بــه انتقــاد
ضداســتبدادی و آنارشیســتی علیــه روســیه
شــوروی میکنــد و آن را مثالــی بــرای قطــب
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مخالــف مفهــوم خــود از سوسیالیســم میدانــد.
ِ
در ســال  ،1949وقتــی کــه بوبــر در حــال نــگارش
«مســیرها» بــود ،بدتریــن دوره اســتبدادگرایی
شــدید اســتالین بــود« .سوسیالیســم» کذایــی
اتحــاد جماهیــر شــوروی تحــت رهبــری اســتالین،
چیــزی جــز تــرور دولتــی ،شــکنجه ،اخراجهــای
گروهــی ،تبعیــد ،کار اجبــاری و پارانویــا نبــود.
بوبــر در صفحــه آخــر کتــاب «مســیرها» ،تعهــد
خــود بــه آنارشیســم سوسیالیســتی یهــودیاش
را بــا ترســیم شــدیدترین تضادهــا بــا روســیه
شــوروی ،تصریــح میکنــد« .مــا بایــد یکــی
از دو قطــب سوسیالیســم را کــه نشــاندهنده
انتخــاب ماســت برگزینیــم ،یــک قطــب کــه
پشــت نــام ســهمگین مســکو قــرار دارد و
قطــب دیگــر کــه آن را جســورانه «اورشــلیم»
مینامــم» .بنابرایــن ،او دو قطــب کامــا متضــاد
بــرای سوسیالیســم قائــل بــود ،یکــی اســتبدادی
و دیگــری ضداســتبدادی.
بــه نظــر میرســد بوبــر بــا چیــزی کــه
نظریهپــردازی سیاســی مدرن آن را کامیونیتاریســم
( )communitarianismمینامــد ،همــدل
بــود .در توضیــح آن بــه طــور خالصــه میتــوان
گفــت کــه کامیونیتاریســم مفهومــی اســت کــه در
آن یــک فــرد« ،جزیــرهای جــدا افتــاده» نیســت،
بلکــه هویــت و ارزشهــای فــردی بهشــدت بــا
محیــط ،روابــط و جامعــهفــرد در هــم تنیدهانــد.
بنابرایــن ،از نظــر بوبــر ،اجتمــاع نقشــی مهــم ایفــا
میکنــد .اگــر آنارشیســم برقــرار شــود ،هــر جنبــه
از بــروز آن بایــد اساسـ ًا کامیونیتاریــن (گروهــی) و
اجتماعــی باشــد.
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لئو تولستوی
لئــو تولســتوی ،یــک آنارشیس ـت معنــوی دیگــر،
در مقایســه بــا بوبــر دیــدگاه متفاوتــی نســبت
بــه آنارشیســم دارد .میتــوان گفــت دیــدگاه او
بیشــتر از آنکــه کامیونیتاریــن (گروهــی) باشــد،
فــردی اســت.
شــهرت تولســتوی بــرای رمانهــای مشــهورش ،
آثــاری چــون جنــگ و صلــح ( ،)۱۸۶۹آنــا کارنینــا
( )۱۸۷۷و مــرگ ایــوان ایلیــچ ( )۱۸۸۶اســت؛ امــا
همچــون بوبــر او نیــز متفکــر مذهبــی جالــب
توجهــی اســت .گانــدی ،آزادیخــواه بــزرگ ،کتاب
«پادشــاهی خداونــد در درون تــو» ( ،)۱۹۸۴ایــن
اثــر کالســیک تولســتوی را ،بــه خاطــر قــدرت و
الهامبخشــیاش «ســترگ»خوانــد .ایــن کتــاب
بحــث میکنــد کــه تنهــا رابطــه انســان بــا خــدا
 نــه رابطــه او بــا اجتمــاع  -میتوانــد ســاز وکارهــای قــدرت مشــروع را ممکــن و منســجم
کنــد .یعنــی از نظــر تولســتوی ،خداونــد غایــت
اقتــدار (حاکمیــت) سیاســی اســت؛ او معتقــد بــود
کــه خداونــد واالتریــن قــدرت حتــی روی زمیــن
را دارد .بنابرایــن «بــرای یــک مســیحی ،ســوگند
وفــاداری بــه هــر گونــه حکومتــی ،عملــی کــه بــه
عنــوان پایــه و اســاس وجــود یــک دولــت تلقــی
مــی شــود ،انــکار مســتقیم مســیحیت اســت»،
چــرا کــه تنهــا قــدرت حاکــم مطلقــه« ،قانــون
الهــی عشــق [موهبــت خــدا] اســت کــه فــرد آن
را در درون خویــش تشــخیص میدهــد» (صفحــه
 .)۲۱۲بــه عــاوه ،تولســتوی در نامــهای کــه در
ســال  ۱۸۹۶نوشــته اســت ،توضیــح میدهــد
کــه دولــت زمینــی کامـ ً
ا بــا مســیحیت ناســازگار

مجـــله  - 42شـــماره 4

اســت ،بــه ویــژه بــا «موعظــه ســر کــوه» کــه
در آن مســیح بــه الحــاح از مؤمنــان میخواهــد
کــه از خشــونت بپرهیزنــد .تولســتوی مینویســد
کــه «حکومــت متــرادف بــا خشــونت اســت؛
مســیحیت یعنــی حلــم ،تســلیم (عــدم مقاومــت)،
عشــق .بنابرایــن حکومــت نمیتوانــد مســیحی
باشــد و کســی کــه میخواهــد مســیحی باشــد،
نبایــد بــه حکومــت خدمــت کنــد» (صفحــه .)۴۲
اگرچــه انگیــزه تولســتوی همدلیهــای معنــوی
بــود ،امــا وقتــی کــه میگویــد اســاس حکومــت
بــر خشــونت اســت بــه نکتــه صحیحــی اشــاره
میکنــد .مارکــس وبــر ،جامعهشــناس سیاســی و
اقتصــاددان معــروف ،نیــز گفتــه اســت کــه یکــی
از جنبههــای اساســی هــر حکومــت مدرنــی،
انحصارطلبــی سیســتماتیک بــرای کنتــرل
شــهروندان اســت .کــه بــه معنــی انحصــار در
اســتفاده از اعمــال زور خشــونتآمیز اســت.
مشــاهده میکنیــم کــه آنارشیســم تولســتوی،
نتیجــه جانبــی مســیحیت پرشــور و عرفانــی او
اســت .ایــن ایــده کــه همــه حکومتهــا بــه علــت
خشونتآمیزبودنشــان نامشــروع هســتند ،منطقــ ًا
ناشــی از پایبنــدی ســفت و ســخت تولســتوی بــه
عــدم خشــونت اســت .او یــک انتخــاب به مــا ارائه
مــی کنــد :یــا دولــت یــا مســیحیت .اگــر بپذیریــم
کــه مســیح عمــ ً
ا قتــل و خشــونت را ممنــوع
کــرده اســت ،پــس کل شــبکه نیروهــای مســلح
بایــد منحــل شــود« :هیــچ کــس نبایــد مایــل بــه
اطاعــت از حکومتــی باشــد کــه صرفـ ًا بــه قــدرت
کشــتار زنــده اســت»( .بــه نقــل از «آخریــن پیغــام
بــه بشــریت» ،ســخنرانی تولســتوی در کنگــره

11

بینالمللــی صلــح در اســتکهلم در ســال .)۱۹۱۰
آنارشیسم غیرمعنوی
آنارشیســم مســیحی فردگــرای تولســتوی بــا
آنارشیســم کامینیتریــن یهــودی بوبــر تفــاوت
هــای زیــادی دارد .امــا هــر دوی آنهــا
نتیجهگیریهــای آنارشیســتی خــود را بــه جــای
بنیادهــای زمینـی مــورد اســتفاده متفکــران اولیــه
آنارشیســت فرانســوی همچــون هنــری دو ســن
ســیمون ،شــارل فوریــه و پیــر ژوزف پــرودون کــه
پایــه «سوسیالیســم علمــی» کارل مارکــس را
بنیــان نهادنــد ،بــر اعتقــادات مذهبــی و معنــوی
بنــا نهادنــد .همچنیــن تولســتوی و بوبــر مخالــف
جریــان اصلــی آنارشیســم کــه از لحــاظ تاریخــی
آتئیســت بــوده ،هســتند.
میخائیــل باکونیــن ( ،)۱۸۷۶-۱۸۱۴یکــی از
برجســتهترین آنارشیســتها ،موضعــی مخالــف
بــا بوبــر و تولســتوی اتخــاذ کــرد .از نظــر باکونیــن
و بســیاری از آنارشیســتها ،آتئیســم بخــش
اساســی فلســفه آنهاســت ،بــه طــوری کــه الزم
بــه ذکــر نیســت کــه در آنارشیســم خــدا طــرد
شــده و انســان بــر ســریر قــدرت نهایــی تکیــه
زده اســت .در تفکــر باکونیــن ،آنارشیســم ،رهایــی
کامــل بشــریت از همــه اشــکال ظلــم و اجبــار
اســت  ،و عقیــده او بــر ایــن بــود کــه مذهــب،
مانعــی بــر ســر راه پــرورش ظرفیتهــای انســان
اســت .در  ،۱۸۷۱باکونیــن مینویســد« :راه
انــدازی (خلــق) خــدا تمامــی کار بــود ،و انســان
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کــه خالــق او بــود و نادانســته او را از هیــچ بــه
هســت رســانیده بــود ،در برابــر وی تــا کمــر خــم
شــد ،عبادتــش کــرد و خــود را بــرده و مخلــوق او
ـن
خوانــد» (خــدا و دولــت ،صفحــه  .)۱۰ا ِمــا گلدمـ ِ
آنارشیســت در ســال  ،۱۹۱۶چهــل ســال پــس از
دولــت» باکونیــن ،در راســتای تقویــت
«خــدا و
ِ
نقطهنظــر باکونیــن چنیــن مینویســد« :مفهــوم
(ایــده ،اندیشــه) خــدا بــه معنــی صــرف نظــر از
عقــل و عدالــت بشــری اســت؛ متــرادف بــا نفــی
قاطــع آزادی بشــریت اســت و هــم در نظریــه و
هــم در عمــل لزومـ ًا بــه بردگــی نــوع بشــر ختــم
میشــود» (فلســفه آتئیســم ،صفحــه .)۲۴۲
هــم از لحــاظ نظــری و هــم از نظــر تاریخــی،
آنارشیســم ،دیــن را نیــز همچــون دولــت و
ســرمایهداری شــرکتهای چندملیتــی نیرویــی
قهرآمیــز میپنــدارد .از ســوی دیگــر ،بوبــر و
تولســتوی نماینــده ســنتی غنــی از آنارشیســم
معنــوی هســتند .از نظــر آنهــا ،آنارشیســم و
معنویــت عمیقــ ًا بــه هــم پیوســتهاند و یکدیگــر
را تقویــت میکننــد .هــم بوبــر و هــم تولســتوی
موضــع معنــوی خــود را بــه عنــوان مقدمــه موضع
سیاســی-اجتماعی خــود ارائــه میکننــد و مواضــع
سیاســی-اجتماعی آنهــا محصــول طبیعــی و
مســتقیم مواضــع معنــوی آنــان اســت .ایــن
آنارشیســتهای معنــوی بــر ایــن باورنــد کــه
تنهــا راه محتمــل نیــل بــه ســوی جامع ـهای آزاد
بــا افــرادی آزاد بــر فــراز زمینــهای یهــودی-
مســیحی شــکل میگیــرد.
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آنارشیــست یا دجال؟

باکونیـن در باب وحشت از آنارشـی و فراخوانی آن
دیوی د لیموند در مورد فردی سخن میگوید که زمانی موجب ترساندن کودکان بود.
برگردان :رامتین شاهینفر

هــر ســاله در آلمان افــرادی که خود را آنارشیسـت-
پانــک مینامنــد ،جشــنی بــه نــام «روز آشــوب»
برگــزار میکننــد .آنهــا بــدون برنامهریــزی
از پیــش تعییــن شــده و بــه شــکلی شــرورانه بــه
پلیــس و امــوال مــردم حملــه میکننــد .مراســمی
کــه امــروز بــه عنــوان کریســمس در بریتانیــا
برگــزار میشــود ،در قــرن نوزدهــم از آلمــان وارد
شدهاســت .آیــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
ایــن فســتیوال هــم در آینــده وارد بریتانیــا شــود؟
نشــریه جنــگطبقاتــی مرتبــ ًا از انجــام چنیــن
اقداماتــی در بریتانیــا حمایــت میکنــد .بــا توجــه
بــه تقاضــا بــرای داشــتن اروپــای یکپارچهتــر،
چگونــه میتــوان بــه کار آنارشیســتهای دیوانــه
آلمانــی خاتمــه داد؟ پشــت ایــن مراســم عجیــب و
غریــب بــه عنــوان اختاللــی ســازمان یافتــه در یــک
روز ،چــه چیــزی نهفتــه اســت؟ و در نهایــت همــه
اینهــا چــه ربطــی بــه باکونیــن دارد؟
زمانــی از نــام باکونیــن بــرای ترســاندن کــودکان
اســتفاده میشــد .اگرچــه برخــاف حرافیهایــش،
تمایلــی بــه آلــوده کــردن دســتش بــه کار عملــی
نداشــت و آنقــدر ترســو بــود تــا تمــام ادعاهایــش
را در زنــدان تــزار انــکار کنــد (هرچنــد بعدهــا ایــن
انــکارش را نیــز انــکار کــرد) ،امــا باکونیــن نمونـهای
از یــک بمبگــذار دیوانــه آنارشیســت بــود کــه بــه
دنبــال فرصتــی بــرای خالــی کــردن خشــمشبــود.

او مشــتاقانه در جسـتوجوی چهــرهای جــوان و زیبا
میگشــت تــا انتقادهــای آتشــینش را بــه ســمت او
پرتــاب کنــد .طیــف کثیــری از نویســندگان ،از کنراد
گرفتــه تــا وایلــد ،آثــاری متعــددی خلــق کردنــد کــه
در آنهــا حضــور باکونیــن پررنــگ بــود ،هرچنــد
نامــی از او بــرده نمیشــد .ایــن باکونیــن بــود کــه
بــه صراحــت جهــان را بــه «نبــردی بــرای نابــودی
کامــل ...بــدون هیــچ مهلــت و فرصتــی» فراخوانــد.
جنگــی کــه در آن طبقــه کارگر شــهری و روســتایی
(کــه وی در آن زاده نشــده بــود) ،طبقــات صاحــب
زمیــن و قــدرت را (طبقـهای کــه باکونیــن در آن زاده
شــده بــود) خــواه در روســیه و خــواه در جــای دیگــر،
نابــود میکردنــد( .در واقــع باکونیــن اشــرافزاده
بــود و بــرای همیــن تــزار شــخص ًا عالقــه داشــت
کــه او اعتــراف کــرده و از عقایــدش توبــه کنــد).
حــال باکونیــن رفتــه اســت امــا مــا همچنــان در
دوران باکونینــی زندگــی میکنیــم .هــر چنــد
ممکــن اســت پانکهــای آلمانــی خودشــان نداننــد،
امــا آنهــا دارنــد از باکونیــن پیــروی میکننــد.
درســت یــا غلــط ،روشــن اســت کــه اصطــاح رایــج
 Unabomberاشــاره بــه یــک باکونینیســت
دارد .کســی کــه بنــا بــه گفتــه خــود باکونیــن «از
بینظمــی نمیترســد و خواهــان آن اســت».
ممکــن اســت باکونیــن در اروپــا و جاهــای دیگــر،
خصوصــا در نیمــه دوم قــرن بیســتم ،نامــی فراموش
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شــده باشــد .امــا نفــوذ و اهمیــت او هنــوز هــم کــم
نیســت .بــه نظــر میرســد ایدههــای باکونیــن
بــرای بازبینــی فلســفی در هــزاره ســوم آماده باشــند.
در قلــب اندیشــه باکونیــن یک اســتدالل کالســیک
آنارشیســتی قــرار دارد .در واقــع ،باکونیــن هرگــز
مختــرع اســتداللهایی کــه خواهــان آینــدهای
آنارشیســتی بــرای جهــان بودنــد ،نبــود .او صرفــ ًا
راههایــی بــرای دســتیابی بــه چنیــن آینــدهای ،و
علیالخصــوص نحــوه «مشــارکت» مــورد نظــر
خــودش را ،در ســر پرورانــده بــود .بــرای باکونیــن
و آنارشیســتهای قبــل و بعــد او ،روشــن اســت
کــه ســاز و کارهــای دولتــی ،آزادی انســانی را بــه
لجــن کشــیده اســت .دولــت ،بــه عنــوان ابــزاری
در دســت صاحبــان انگشتشــمار قــدرت ،نقــش
تنهــا تصمیمگیرنــده و تنهــا کاربــر مشــروع
خشــونت را بــازی میکنــد .دولــت ایــن امــر را
از طریــق ادعــای خــود بــر حاکمیــت ارضــی،
بــه عنــوان تنهــا تصمیمگیرنــده ممکــن در آن
محــدوده جغرافیایــی ،اعــام میکنــد .دولــت
هیــچ محدودیتــی بــرای قــدرت تصمیمگیــری
خــود بــه رســمیت نمیشناســد ،هــر چنــد در عمــل
انــدک مجالــی بــرای برخــی تصمیمگیریهــای
بیاهمیــت بــه افــراد مــی دهــد .بــا ایــن حــال،
دولــت حــق کنتــرل بــر کلیــه تصمیمــات افــراد در
هــر زمــان الزم را بــرای خــود محفــوظ نگــه داشــته
اســت .ایــن واقعیــت کــه مــن خــودم در انتخــاب
نــوع کراواتــی کــه میخواهــم امــروز بپوشــم آزاد
میبینــم ،نشــانگر ایــن اســت کــه مــرا فریــب
دادهانــد .مــن در حــال حاضــر آزاد بــه اتخــاذ چنیــن
تصمیمــی هســتم ،امــا اگــر دولــت تصمیــم بگیــرد
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در ایــن حــوزه دخالــت کنــد ،احتمــاال مجبــور بــه
پرکــردن فــرم «مجــوز پوشــیدن کــراوات آبــی» در
روزهایــی کــه بخواهــم آن را بپوشــم خواهــم شــد.
حتــی اگــر دولــت فســخ چنیــن تصمیمــی را اعــام
کنــد ،مــن همچنــان نقشــی در آن نداشــتهام .اگــر
هــم در یــک نظــام دموکراتیــک بــه نظــر میرســد
فــرد در تصمیمگیریهــای دولتــی مشــارکت
میکنــد ،علــت ایــن اســت کــه بــه ســادگی بــا
اجــرای یــک پانتومیــم ،حقیقــت ســاختار قــدرت را
پنهــان کردهانــد و اگــر مــن آن را بــاور کنــم ،بیــش
از پیــش تحمیــق شــدهام.
تــا زمانــی کــه مــا تحــت ســیطره دولتهــا
زندگــی میکنیــم (جمهــوری ،پادشــاهی ،اشــرافی
یــا هــر نــوع حکومــت ســازمانیافته دیگــر) فــارغ
از نامــی کــه روی آن میگذاریــم ،در واقــع تنهــا از
حقوقــی برخوردایــم کــه آن دولــت بــه مــا عاریــه
دهــد .در مســائل مهمتــر از پوشــیدن کــروات،
دولــت هرچقــدر کــه صــاح بدانــد آزادی میدهــد
و هرچقــدر کــه بخواهــد ســلب میکنــد .آیــا اجــازه
دارم علیــه سیاسـتهایی کــه بــا آنهــا مخالفــم در
محیــط عمومــی دســت بــه اعتــراض بزنــم؟ تنهــا
در صورتــی کــه خوشــایند دولــت باشــد .آیــا اجــازه
دارم تمایــات جنسـیام را ،هماننــد دیگــران ،اظهــار
کنــم و بــه راحتــی دســت بــه انتخــاب بزنــم؟ تنهــا
در صورتــی کــه خوشــایند دولــت باشــد .آیــا اجــازه
دارم عقایــدم دربــاره خــدا را آزادانــه بیــان کنــم؟
تنهــا در صورتــی کــه خوشــایند دولــت باشــد .آیــا
اجــازه دارم ...زنجیــرهای پایانناپذیــر از ســواالت
کــه همچنــان ادامــه دارد .بــرای یــک آنارشیســت
چنیــن رفتارهایــی از طــرف حکومــت ،مخالــف عقل
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و آزادی انســانی اســت .اگــر افــراد را بــا عقــل و
آزادیشــان رهــا بگذاریــم ،در تمــام امــور مربــوط به
زندگــی جــاری میتواننــد درســت انتخــاب کننــد.
اگــر آنهــا امــروز نمیتواننــد درســت انتخــاب
کننــد ،بــه دلیــل پیچیدهســازی امــور توســط
ت اســت( .بایــد اضافــه کــرد در بســیاری از
دولــ 
اســتداللهای آنارشیســتی ،زندگــی تحــت ســیطره
دولــت بــه همیــن ســادگی منجــر بــه کــجروی
عقــل انســان نمیشــود .مســاله اساســا مربــوط
بــه منطــق فاســد نظــام مشــترک در جهــان مــدرن
اســت :ســرمایهداری).
بــا ایــن حــال ،حتــی اگــر بپذیریــم همــه مــردم طی
نسـلهای متمــادی توســط دولــت از نظــر عقالنـی
تنــزل پیــدا نکنند و قادر باشــند در همــه انتخابهای
زندگــی ،دســت بــه انتخــاب مناســب بزننــد ،دولــت
خــود را بــه عنــوان تنهــا کاربــر مشــروع خشــونت
معرفــی میکنــد کــه میتوانــد نیــش زهرآگینــش را
بــرای آنچــه میخواهــد یــا نمیخواهــد اجــرا شــود
بــه هرکــس کــه بخواهــد ،نشــان دهــد .ادعــای
اصلــی باکونیــن کــه میگویــد دولــت آزادی افــراد
زیــر ســلطه خــود را ســلب میکنــد ،در ایــن نکتــه
نهفتــه اســت کــه کســی جــز بــا اجــازه دولــت مجاز
بــه اعمــال خشــونت نیســت .بــر ایــن اســاس ،دولت
ممکــن اســت اعمــال خشــونت توســط برخــی افــراد
در برخــی زمانهــا را مجــاز بدانــد .بــرای مثــال
افســران پلیــس در اجــرای وظایــف خود ،شــهروندان
بــرای دفــاع از خــود و ســربازان بــرای دفــاع از دولت
در برابــر دیگــر دولتهــا حــق اســتفاده از خشــونت
را دارنــد .امــا دولــت هرگــز مجــوز اعمــال خشــونت
علیــه خــودش را نمیدهــد .دولــت نــام دیگــر
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خشــونت علیــه خــودش را خیانــت ،اغتشــاش یــا
جنــگ داخلــی میگــذارد و بــرای بیاعتبــار کــردن
چنیــن خشــونتی بــه ســادگی آن را اقدامــی مجرمانه
مینامــد .اینجــا نقط ـهای اســت کــه بــه اســتدالل
مخصــوص باکونیــن میرســیم.
دولــت طبــق اســتداللی کــه باکونیــن ارائــه میدهد،
انتخابهــای ممکــن بــرای فــرد را ،بــه جــز تعــداد
محــدودی از حوزههــای مرتبــط بــا زندگی شــخصی،
غیرقانونــی اعــام میکنــد .بنابرایــن ،بــه نظــر
میرســد دولــت جامعــه را ربــوده اســت .در نتیجــه،
تنهــا راه ممکــن بــرای ضددولتــی بــودن ،ضدجامعــه
بــودن اســت .اگــر دولــت یــک انتخــاب ممکــن را
مجرمانــه در نظــر بگیــرد ،برگزیــدن یــک زندگــی
مجرمانــه ،مخالفتــی مضاعــف بــا دولــت خواهــد
بــود و مخالفــت بــا دولــت در همــه انتخابهــا
وجــود دارد .بنابرایــن باکونیــن بــرای بــه اجــرا
درآوردن خشــونتی تصادفــی ،بــه گفتــه خــودش،
بــه دنبــال «مردانــی [او فقــط منظــورش انســان
هــای مذکــر بــود] کــه در برابــر ظلــم و ســتم مقاوم
بــوده و ذاتــی پرنشــاط ،قدرتمنــد ،رامنشــدنی و
خســتگیناپذیر دارنــد» ( )187.pمیگــردد و آنهــا
را بــه آنارشیســم فــرا میخوانــد .یعنــی کســانی کــه
بــا انتخــاب یــک زندگــی مجرمانــه ،بــه ضدیــت بــا
دولــت میپردازنــد .امــا ایــن مســاله در عمــل بــه
چــه معنــا اســت؟
باکونیــن میدانســت کــه برخــی قوانیــن دولتــی
در ذات خــود بــد نیســتند و بــر مبنــای اصولــی بنــا
شــدهاند کــه انســانهای خــوب پــس از ســقوط
ن اصــول را هنــوز بــه
دولــت هــم دوســت دارنــد آ 
رســمیت بشناســند .برخــاف تصــور رایــج ،باکونیــن
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بــه دنبــال گســترش قتــل و تجــاوز نبــود ،بلکــه بــه
دنبــال انجــام اعمــال خــوب بــه خاطــر خودشــان
بــود ،نــه بــه خاطــر دخالــت یــک دولــت نامشــروع
کــه نهایت ـ ًا منجــر بــه عقبماندگــی خواهــد شــد.
بــه دلیــل خواســت دولــت و بــه دنبــال اهــداف آن،
اعمــال غلــط در کنــار اعمالــی کــه نبایــد هی ـچگاه
غلــط انگاشــته شــوند ،بــه عنــوان جــرم معرفــی
میشــوند .جــرم سیاســی ماننــد صحبــت در یــک
مــکان عمومــی بــدون مجــوز پلیــس ،در کنــار
جرمهــای جنایتکارانــه ماننــد قتــل و تجــاوز قــرار
ن کــه دولــت چنیــن
میگیــرد .تنهــا بــه دلیــل ای ـ 
میخواهــد .حملــه بــه دولــت در کوتــاه مــدت
امــکان بازســازی نظــم اجتماعــی را در بلنــد مــدت
فراهــم میکنــد تــا جرایــم سیاســی بــه عنــوان امور
مشــروع شناســایی شــوند و جــرم جنایتکارانــه
همچنــان مســتحق تنبیــه باشــد (تنبیهــی در غیــاب
دولــت توســط خــود اجتمــاع) ،هرچنــد احتمــال
وقــوع جنایــت بــا پایــان یافتــن کنتــرل یــک دولــت
غیرعقالنــی و غیرطبیعــی بســیار کمتــر میشــود.
دســتیابی بــه ایــن مهــم بــا اتحــاد مجرمــان و
آنارشیســتها ممکــن میشــود .آنارشیســت هــا،
در عیــن حــال کــه بایــد آگاهــی ضعیــف سیاســی و
فلســفی مجرمــان را بــاال ببرنــد ،بایــد قدرت آنــان را
بــرای جلوگیــری از فعالیتهــای مخــرب مهــار کنند.
بــه طــور خــاص احتمــاال باکونیــن در نظــر داشــت
انجمنــی از ســارقان روســیه تــزاری و قزاقهــای
راهزن در اســتپهای شــمالی را ســازماندهی کنــد.
شــاید یــک مثــال خــوب از چنیــن اتحــادی ،مشــابه
چیــزی اســت کــه در مکزیــک بیــن راهزنــی بــه
نــام پانچوویــا و انقالبیــون کشــاورز رخ داد (البتــه
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ایــن انقالبیــون مشــخصا آنارشیســت نبودنــد).
اگرچــه فاصلــه زیــادی بیــن پانکهــا در روز
آشــوب و  Unabomberبــودن وجــود دارد ،امــا
بعیــد میدانــم پــرش بزرگــی بــرای پــر کــردن
ایــن فاصلــه الزم باشــد .در دوران معاصــر ،هرگونــه
حرکــت بــه ســمت اعمــال ضداجتماعــی ،ماننــد
ارســال بمبنامههــای تصادفــی یــا اقــدام بــه
خرابــکاری ،ســرقت و خشــونت بیهــدف ،حداقــل
بــه شــکلی غیرمســتقیم متاثــر از باکونین بودهاســت.
ایــن پیشبینــی ممکــن اســت در حــوزه دانــش
فلســفی نباشــد ،امــا مــن شــخص ًا معتقــدم در هــزاره
ســوم کششــی خاصــی بــه باکونیــن در بســیاری
از گروههــا و افــراد مختلــف احســاس میشــود.
هرچنــد کــه همــه آنهــا آنارشیســت نیســتند ،امــا
بــه طــور فزاینــدهای تمایــل بــه اتخــاذ و حمایــت
از  -گرچــه نــه بــه طــور عملــی -تاکتیکهــای
ضداجتماعــی باکونینیســتی دارنــد.
باکونیــن را نمیتــوان اولیــن یــا آخریــن نفــری
دانســت کــه از خشــونت انقالبــی دفــاع کردهاســت،
امــا اســتدالل مــن ایــن اســت کــه خشــونت
انقالبــی باکونینیســتی منحصــر بــه فــرد اســت.
تفــاوت باکونیــن در نحــوه انتخــاب اهــداف ماننــد
 IRAیــا هــر گــروه مشــابه دیگــر نیســت .تفــاوت،
در اعتقــاد باکونیــن بــه افزایــش بیامــان و بــدون
ســاختار آنتروپــی اجتماعــی اســت ،بــا امیــد بــه
ایــن کــه بــا ســقوط همــه چیــز ،حکومــت مرکــزی
دیگــر قــادر بــه نگــه داشــتن اوضــاع نخواهــد بــود.
ایــن کار تــا حــدودی شــبیه بــه خشــونت انقالبــی
مائوئیســتها اســت؛ هرچنــد بــا آن یکســان
نیســت .از ویژگیهــای بــارز خشــونت انقالبــی
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باکونینیســتی ایــن اســت کــه بــا اکثــر تاکتیکهــای
اختــال اجتماعــی ســازگار اســت .میتوانــد نامــی
خوشــایند بــرای بســیاری از اعمــال گناهکارانــه
باشــد .نــه تنهــا میتوانــد شــامل تاکتیکهــای
چریکــی و تــرور کالســیک باشــد ،بلکــه میتوانــد
حملــه بــه بانــک ،ماشــین دزدی ،هــک ،توزیــع
ویروسهــای کامپیوتــری یــا بســیاری کارهــای
دیگــر را شــامل شــود .خشــونت انقالبــی مــورد
نظــر باکونیــن میتوانــد توســط دزدان (چــه آن
را عملــی افتخارآمیــز تلقــی کننــد یــا نکننــد) یــا
مجرمــان دیگــر شــدیداً پایبنــد بــه عقایدشــان ،بــه
عنــوان فعاالنــی سياســى ،صــورت بگیــرد.
مشــکلی کــه باکونیــن در چشــم انــدازش از
آینــده بــدون دولــت بــا اســتفاده از تاکتیکهــای
ضداجتماعــی بــه آن نپرداخــت ،ایــن اســت :چــه
بایــد کــرد اگــر در اتحــاد میــان آنارشیســتها و
مجرمــان (منظــور مجرمــان حرفــه ای کــه زندگــی
مجرمانــه را انتخــاب کــرده انــد و نــه مجرمانــی
کــه گاه مرتکــب جرمــی مــی شــوند) ،یکــی از
جنایــتکاران جایــگاه نخســتوزیری را تصاحــب
کنــد؟ بــه عبــارت ســادهتر ،چــه میشــود اگــر
آنهــا بــا گســترش اعمــال مجرمانــه منجــر بــه
ســقوط دولــت شــوند ،از قــدرت خوششــان بیایــد و
بخواهنــد همچنــان آن را در دســت داشــته باشــند؟
چــه کســی قــادر اســت آنهــا را متوقــف کنــد تــا
تبدیــل بــه دولــت جدیــدی بــا قوانیــن مخصــوص
بــه خــود نشــوند؟ کســانی کــه پیــش از ایــن
قوانیــن را میشکســتند ،حــال قوانیــن جدیــدی کــه
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متناســب بــا منافعشــان باشــد وضــع میکننــد .آیــا
آنارشیســتهاروشــنفکر میتواننــد جلــوی آنهــا
را بگیرنــد؟ بــا کمــک کــدام ارتــش یــا نیــروی
پلیــس؟ معاملــه بیــن جنای ـتکاران و آنارشیس ـتها
کــه باکونیــن انتظــار داشــت مولــد باشــد ،احتمــاال
در درازمــدت ســرانجامی بهتــر از ماجــرای دکتــر
فاوســت معــروف نخواهــد داشــت .بــه همیــن علــت
اســت واقع ـ ًا نامعقــول اســت کــه آنارشیس ـتها از
رفتــار ضداجتماعــی در هــر زمــان ممکــن اســتقبال
کننــد ،یــا از گســترش شــورش در شهرســتانها
بــه عنــوان نیــروی مثبتــی بــرای تغییــر اســتقبال
کــرده ،و بــه ســتایش گروههــا و فرهنگهــای
مجرمانــه بپردازنــد.
دولــت ممکــن اســت جامعــه را ربــوده باشــد
امــا ایــن قطعــا نمیتوانــد زمینــهای بــرای
آنارشیســتها فراهــم کنــد تــا اصــول ضددولتــی
خــود را بــه شــیوههای ضداجتماعــی پیونــد بزننــد.
اگــر مــردم در برابــر انتخابهایشــان مســئولیت
اخالقــی و سیاســی داشــته باشــند ،پیونــد زدن آنهــا
بــا جنایتهــای غیراخالقــی و غیرمســئوالنه بــه
آنهــا کمــک نخواهــد کــرد .نــام آنارشیســم و همــه
روشهــای پیشــنهادی باکونیــن ،چیــزی اســت
کــه مــرا بــه شــدت میترســاند .خوشــبختانه -در
حــال حاضــر -روز آشــوب بیشــتر از ســالی یکبــار
ســروکلهاش پیــدا نمیشــود.
• لیمونــد در دانشــگاه گالســکو درس مــی دهــد و
بــه مطالعــه خشــونت عالقــه منــد اســت.
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من انسان نیستم ،دینامیـت هستم
فردریـش نیـچه و سنت آنارشیستی

برایان موریس دیدگاه جان مور و همفکرانش را درباره نیچه و آنارشیستم مردود میداند.
برگردان :علی عطاران

«مــن انســان نیســتم ،دینامیــت هســتم»
مجموعــه جالــب توجــه از مقاالتــی اســت
کــه اکثرشــان بــه قلــم فیلســوفان دانشــگاهی
مــرد نوشــته شــده اســت .ایــن مجموعــه ،در
کل تالشــی بــرای قبوالنــدن ایــن نظــر بــه
مــا اســت کــه فردریــش نیچــه ،فیلســوف
واپسگــرا ،آنارشیســتی واقعــی بــود؛ خالــص،
خــاق ،ستایشــگر زندگــی و نخبهگــرا .در
ســمت مقابــل ،آنارشیســتهای ترســناک قــرن
نوزدهــم ،مثــ ً
ا باکونیــن و کروپتوکیــن ،کــه
قــدرت حکومــت ،اســتثمار اقتصــادی تحــت
لــوای ســرمایهداری و صورتهــای مختلــف
ســرکوب اجتماعــی را نقــد میکردنــد و بــه
چالــش میکشــیدند ،آنارشیســتهای حقیقــی
نبودنــد .نیــروی محرکــه آنهــا حســادت ،ضعــف
و مقصرتراشــی بــود و فاقــد هــر گونــه تکان ـهی
خــاق بودنــد .البتــه ،درک ایــن دانشــگاهیان از
مســئله ،وارونــه اســت.
مجموعــه مقــاالت کتــاب « مــن انســان نیســتم،
دینامیــت هســتم » توســط مرحــوم جــان مــور
گــردآوری و ویرایــش شــده اســت .مقدمــه
کتــاب از او بــا عنــوان متفکــری نامتفعــارف
«سنتشــکن» نــام بــرده اســت ،اگرچــه جــان
مــور کســی اســت کــه بــا آغــوش بــاز از هــر
جریــان فکــری ُمــد روز ،چــه بدویگرایــی و

معنویتگرایــی باشــد چــه فردگرایــی اشــرافی
نیچـهای ،اســتقبال کــرده اســت و هیــچ فرصتــی
را بــرای تحقیــر خــرد ( ،)reasonسوسیالیســم
و آنارشیســم مبتنــی بــر مبــارزه طبقاتــی از دســت
نــداده اســت .مــور برخــاف اســتاد خــودش
نیچــه ،روشــنگری را رد میکــرد و کروپوتکیــن
را «منســوخ» میدانســت ،غافــل از اینکــه
کروپوتکیــن حتــی قبــل از نیچــه مدرنیتــه را نقــد
کــرده بــوده اســت .مســلم اســت کــه مــور مدافــع
دگرگونــی انقالبــی نظــم ســرمایهداری و بســط
خالقانــه دیگــر صورتهــای زندگــی اجتماعــی
از جملــه همیــاری و مشــارکت داوطلبانــه نبــوده
اســت .در عــوض ،او طرفــدار طغیــان بــه دســت
زیباییشناســان فرهنگــی بــود .ایــن پیــرو
ذوقزده نیچــه گویــا غافــل از ایــن واقعیــت بــوده
اســت کــه «راهــب ســیلس-ماریا» ،لقبــی کــه
نیچــه بــرای خــودش بـهکار میبــرد ،از هــر گونــه
طغیانــی میترســید ،نفــرت داشــت ،آزردهخاطــر
میشــد و میگریخــت ،بــه خصــوص از آن
طغیانــی کــه بــه دســت طبقــات پایینتــر ،یــا
آنگونــه کــه نیچــه کارگــران عــادی را لقــب
مـیداد« ،اراذل و اوبــاش» ،انجــام شــود .روایــت
خطــی دومرحلــهای مــور از تاریــخ آنارشیســم
هــم بــه همــان انــدازه ســادهانگارانه و کامــ ً
ا
مغالطهآمیــز اســت.
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در ایــن مجموعــه مقــاالت ،برخــی نوشــتارهای
عمیقتــر پیونــد میــان نیچــه و ســنت آنارشیســتی
را وامیکاونــد؛ اگرچــه فیلســوفی مغلــق و
غامضنویــس مثــل آنانــدا کوماراسوامــی
کــه مقالــهاش جــزو ایــن کتــاب اســت قطعــ ًا
آنارشیســت نیســت ،بلکــه مدافــع سرســخت
سیســتم طبقاتــی کاســت آییــن هنــدو اســت و
نظریــه «ضدسیاســت» او صرفـ ًا بــه نفــع کاســت
برهمــن اســت! برخــی مقــاالت ایــن مجموعــه
در مــورد نظریــه «آشــوب» هســتند ،کــه گفتــه
میشــود هــم نیچــه و هــم آنارشیســتها
مدافــع ایــن نظریــه بودهانــد .همانطــور
کــه میدانیــد ،آنارشیســتها از قدیــم بــه
جــای آن کــه بــه طــور صادقانــه بــه عنــوان
طرفــداران اســتقالل هوشــمندانه (intelligent
 )autonomyشناســایی شــوند ،بــه غلــط
مدافعــان بینظمــی و آشــوب قلمــداد شــدهاند.
بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه جهــان متمایــل
بــه هــرج و مــرج یــا آنارشیســم اســت .بــه نظــر
میرســد ایــن دانشــگاهیان منفــک از واقعیــت
چیــزی از نظریــه پیچیدگــی ()complexity
نشــنیدهاند؛ نظریــهای کــه در صــورت ابتدایــی
خــودش اولیــن بــار توســط آنارشیســتهایی
ماننــد کروپوتکیــن در اواخــر قــرن نوزدهــم
مطــرح شــد.
مجموعــه مقــاالت ایــن کتــاب موضوعاتــی
ماننــد نیهیلیســم ،دیــن و مــرگ خــدا را نیــز
دربرمیگیرنــد .متأســفانه ایــن مقــاالت غالبــ ًا
بــا ادبیــات مغلــق مذهبــی و دانشــگاهی و بــا
ارجاعــات مکــرر بــه نوشــتههای رمزآلــود
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فیلســوفانی ماننــد دلــوز و هایدگــر نوشــته
شــدهاند .ایــن مقــاالت متأســفانه انتظــار مــن را
بــرآورده نکــرده و مطلــب خاصــی بــه معلومــات
مــن در مــورد نیچــه و آنارشیســم اضافــه ننمودنــد.
مهمتریــن مقالــه ایــن مجموعــه نوشــته مکــس
کافــارد اســت .کافــارد در زندگــی قبلــی خــودش
جــان کالرک نــام داشــت و نویســنده نقــدی
جانانــه و ارزشــمند بــر نظریــات مکــس اســتیرنر
بــود .او مدافــع پروپاقــرص رویکــرد بومشناســی
اجتماعــی مــورای بوکچیــن نیــز بــود .بــه نظــر
میرســد کافــارد حــاال رویکــرد سیاســی لیبــرال
را برگزیــده اســت و طرفــدار دولــت انتخابــی
مبتنــی بــر مناطــق جغرافیایــی ()bioregional
بــا قــدرت قهریــه قانونــی و اقتصــاد بــازار اســت
و حــاال فردگرایــی اشــرافی نیچــهای را نیــز بــا
جــان و دل پذیرفتــه اســت .آنچــه در مقالــه
کافــارد شــگفتآور و بســیار تأس ـفبرانگیز اســت
(بــه غیــر از نقــد او بــر پستمدرنیســم) ،ایــن
اســت کــه او نــه تنهــا ملغمــه سوءبرداشــتها
و ســخنان نامربــوط نیچــه در بــاب آنارشیســم
را ســتایش میکنــد ،بلکــه همــان ســبک
تحلیــل خامدســتانه و روانشــناختی را بــرای نقــد
آنارشیســم معاصــر بــه کار میگیــرد .ایــن اســتاد
لیبــرال ،بــا خالــی کــردن خشــمش ،بــه ویــژه
بــر مــورای بوکچیــن ،عــاوه بــر خیــل عظیمــی
شــخصیتهای چپگــرا ،ضدســرمایهداری و
آنارشیس ـتهای مدافــع مبــارزه طبقاتــی کــه بــه
اســم آنهــا اشــاره نمیکنــد ،ســعی دارد بــه مــا
بقبوالنــد کــه همــه مخالفتهــا بــا نهــاد دولــت،
ســرمایهداری و دیگــر انــواع ســرکوب اجتماعــی
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صرفـ ًا بــا انگیــزه مقصرتراشــی صــورت میگیــرد.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه آنارشیســتهای
معاصــر توســط کافــارد جزمگرایــان تشــنه
قــدرت ،متعصــب ،فرقهگــرا و نیهیلیســت
خوانــده میشــوند و شــخصیتهای وحشــی
و بیانعطافــی نامیــده میشــوند کــه نــه تنهــا
نســبت بــه مــردم نــگاه تحقیرآمیــز دارنــد ،بلکــه
حتــی قــادر بــه دوســت داشــتن دیگــر موجــودات
روی زمیــن نیســتند .نوشــته طوالنــی کافــارد،
صرفــ ًا نشــخوار دمدســتی نقــد ضعیــف نیچــه
بــر آنارشیســم اســت :پــر از کینهتــوزی ،تهمــت،
سوءبرداشــت و غیــظ.
بــه جــز چنــد اســتثناء ،مجموعــه مقــاالت ایــن
کتــاب رویکــردی چاپلوســانه و غیرانتقــادی
نســبت بــه نیچــه دارد ،و کــم پیــش مــی
آیــد کــه درک آشــفته نیچــه از سوسیالیســم
و آنارشیســم را بــه نقــد بکشــد .مقــاالت ایــن
مجموعــه همچنیــن مفهــوم آریستوکراســی را بــه
خوبــی حالجــی نمیکننــد ،مفهومــی کــه بــرای
نیچــه ایــدهآل و آرمانــی و مفهومــی کلیــدی در
آرای اوســت .آنهــا همچنیــن اراده معطــوف بــه
قــدرت او را بــه مفهومــی کامــ ً
ا روانشــناختی
تقلیــل میدهنــد (کــه عاملیــت خــاق را نیــز
دربرمیگیــرد) .در حقیقــت ،بــرای نیچــه اراده
معطــوف بــه قــدرت شــامل روابــط اجتماعــی
حــوزه قــدرت ،از جملــه اســتثمار ،تســلط،
ســرکوب ،فرمــان دادن ،اعمــال ســلطه بــه ضعفــا
و البتــه جنــگ اســت؛ پدیدههایــی کــه نیچــه بــا
همــه آنهــا موافــق بــود.
قطعـ ًا فلســفه نیچــه ابعــاد اختیارگرایانــه (لیبرتارین)
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نیــز دارد :فردگرایــی انزواگرایانــه او ،کــه رویکــرد
زیباییشناســانهاش بــه خودســازی آن را بــرای
زیباییشناســان فرهنگــی بســیار جــذاب کــرده
اســت ،نقــد رادیــکال مســتتر در «ارزیابــی دوبــاره
تمــام ارزشهــا» ،حملــه کوبنــدهاش بــه نهــاد
دولــت در «چنیــن گفــت زرتشــت» ،و ســتایش
پرشــورش از غرایــز حیــات ،آزادی فــردی و قدرت.
امــا آیــا نیچــه آنگونــه کــه کافــارد او را توصیــف
میکنــد یــک «آنارشیســت خــوب» بــوده اســت؟
بعیــد اســت .رادیکالیســم موجــود در فردگرایــی
اشــرافیمآبانه او بــه دســت ذهنیــت کامــ ً
ا
واپســگرایانهاش خنثــی میشــود« .ارزیابــی
دوبــاره تمــام ارزشهــا»ی نیچــه ارزشهــای
آریســتوکراتیک ،نظــام سلســلهمراتبی ،ســاختار
طبقاتــی یــا صورتهــای اقتصــادی اســتثمار
را شــامل نمیشــود ،و هــر کــس هــم دســت
بــه چنیــن اقدامــی مــیزد بــه شــدت بــا اتهــام
کندذهــن بــودن ،حماقــت یــا زهرآگیــن بــودن
مــورد هجــوم نیچــه قــرار میگرفــت .بــا آنکــه
نیچــه مخالــف ظلــم و حکومــت الیگارشــی بــود،
مشــخص اســت کــه از نــگاه او قــدرت سیاســی
و اجتماعــی میبایســت در خدمــت و حفاظــت از
اقویــا ،نجیــبزادگان و اشــراف عمــل کنــد .در
هیــچ شــرایطی نمیبایســت قــدرت در خدمــت
ضعفــا ،طبقــات محــروم ،بــردگان یــا اراذل و
اوبــاش میبــود ،چــه برســد بــه اینکــه نظــم
آریســتوکراتیک را برهمبزنــد .نیچــه ســتایش
فراوانــی نثــار نظــام «کاســت»ی و سلســلهمراتب
همــراه بــا آن میکنــد .او آشــکارا دیکتاتورهایــی
ماننــد ژولیــوس ســزار و ناپلئــون را میســتاید و
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حتــی بــا ایــن فکــر کــه نــه تنهــا بایــد نــژاد بشــر
را ارتقــاء داد بلکــه بایــد ضعفــا را  -بــا مســموم
کــردن چاههایشــان -از میــان بــرد ،معاشــقهای
ســطحی دارد .شــاید هــم نیچــه بــه کنایــه ایــن
حرفهــا را بیــان میکــرده اســت؟ زنســتیزی
نیچــه بــرای همــه شــناخته شــده اســت و بارهــا
او زنــان را جــزو امــوال شــخصی دانســته اســت.
لطــف متقابــل ،همیــاری و حقــوق برابــر همــه از
نــگاه نیچــه آموزههــای خطرناکــی بودنــد .آنچــه
او ارزشــمند میدانســت «آریستوکراســی خــوب و
ســالم» بــود .نیچــه بــه تلویــح فالســفه دیوژنــی را
فرماندهــان و قانونگــذاران شایســته نظــم اشــرافی
مــد نظــر خــودش میدانــد .همانگونــه کــه یــک
زندگینامهنویــس همــدل بــا نیچــه گفتــه اســت:
نیچــه همیشــه بــا طبقــه اشــراف همذاتپنــداری
میکــرد و مدافــع نظمــی اجتماعــی بــود کــه در
آن گروهــی کوچــک و برگزیــده از نخبــگان بــر
دیگــران تســلط دارد و آنــان را بــه عنــوان بــرده
بــه کار میگمارنــد (.)Hollingdale, 1972
ایــن اص ـ ً
ا جامع ـهای نیســت کــه آنارشیس ـتها
مدنظــر دارنــد ،جامعــهای کــه مبتنــی بــر
همــکاری و همیــاری و گروههــای داوطلــب
اســت :کمونیســمی آزاد ،بــه بیــان امــروزی،
مجموعــهای سیاســی کــه هــم مشــارکت را در
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دل خــود دارد و هــم تفــاوت را.
شــاید نویســندگان ایــن مجموعــه مقــاالت نیچــه
و مفهــوم ابرانســان او را بــا شوروشــوق تحســین
کننــد ،امــا مــن در هــر موقعیتــی کروپوتکیــن،
ماالتســتا و راکــر را ترجیــح میدهــم .آنهــا هــر
ایــرادی هــم داشــته باشــند ،حداقــل میدانــی
کــدام ســمت ایســتادهاند ،ســمت سرکوبشــدگان
و میدانــی در تــاش مــداوم بــرای شــکلدهی
بــه صورتهــای بدیلــی از زندگــی اجتماعــی
هســتند ،برخــاف نیچهایهایــی کــه صرفــ ًا
نخبگانــی فرهنگــی انگلمآبانــهای را
جامعــه
ِ
ترویــج و تبلیــغ میکننــد.
برایــان موریــس اســتاد افتخــاری انسانشناســی
در دانشــگاه لنــدن اســت .از کتابهــای او
میتــوان بــه کروپوتکیــن :ابعــاد سیاســی اجتمــاع
( ،)2004حشــرات و زندگــی انســان ( )2004و
دیــن و مردمشناســی ( )2006اشــاره کــرد.

• John Moore (Ed) I am Not a Man

I am Dynamite: Friedrich Nietzsche
and the Anarchist Tradition New York:
Automedia 2004: ISBN ,1570271216
160pps, 15.95$pb.
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فیلسـوف مبارزه با جـرم
برگردان :ناهید خاصی

ادواردو سالسِ ــدو-آلباران بــه جهــت بــه کارگیــری
فلســفه در قابــل فهــم کــردن جرایــم ســازمانیافته،
«فیلســوف مبــارزه بــا جــرم» نامیــده
بــه عنــوان
ِ
شــده اســت .او بــرای ســازمانها و تشــکیالتی
شــامل دولــت کلمبیــا ،گلوبــال اینتگریتــی و
ترنسپرنســی اینترنشــنال کار کــرده اســت .نیــک
چســتر از او دربــاره بــه کار گرفتــن فلســفه در مبارزه
بــا فســاد میپرســد.
بــرای شــروع میتوانیــد کمــی از پیشــینهتان در
فلســفه بگوییــد؟
تحصیــات کارشناســی من در فلســفه بود و فلســفه
تحلیلــی ،فلســفه زبــان ،فلســفه ذهــن و هــوش
مصنوعــی عالیــق عمــده فلســفی مــن هســتند .از
همــان ابتــدا ،احســاس کــردم کــه آن حوزههــای
فلســفی بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی،
گزینههــای کاربــردی ارائــه میدهنــد .هــر چــه
بیشــتر راســل ،ویتگنشــتاین ،رایــل ،فــودور ،ســرل
و دنــت [فیلســوفهای ذهــن و زبــان] میخوانــدم،
بیشــتر متقاعــد میشــدم کــه مــی تــوان بســیاری
از مشــکالت و مســائل اجتماعــی را از طریــق
شــفافیت در زبــان و فرآیندهــای فکــری حــل یــا
از بروزشــان جلوگیــری کــرد .زمانــی کــه در محیــط
ـونت بوگوتــای کلمبیــا
فاســد و پــر از آشــوب و خشـ ِ
زندگــی میکــردم ،ایــن [شــفافیت زبــان و فکــر
کــردن] را راه عالجــی یافتــم .متاســفانه مــردم فکــر
میکننــد کــه فلســفه کاربــردی نــدارد ،ایــن نــگاه

باعــث شرمســاری اســت ،زیــرا چیــزی کاربردیتــر
و قدرتمندتــر از تفســیر جهــان بــه شــیوهای شــفاف
و بــدون عقایــد تعصبآمیــز وجــود نــدارد.
مــن اساسـ ًا فیلســوفی هســتم کــه در تــاش اســت
دنیــا را از طریــق مشــاهدات تجربــی بفهمــد ،همــان
کاری کــه دانشــمندان میکننــد .واقعــ ًا نمیتوانــم
تفاوتــی بیــن ذهــن فلســفی و ذهــن علمــیام
مشــخص کنــم.
فلســفه چگونــه میتوانــد در مبــارزه علیــه فســاد
بــه کار رود؟
بــه آســانی میتــوان دریافــت کــه مــا بــا دیگــر
انســانها در میــزان محــدودی از منابــع طبیعــی
و منابــع همگانــی ســهیم هســتیم و بــه طــور
روانشــناختی مرتبطیــم .بــه عنــوان انســان هــای
هوشــمند (هوموســپینها) ،همــه مغــزی مشــابه
جهان معرفتشــناختی یکســانی
داریــم ،بنابرایــن در
ِ
ســهیم هســتیم  -همـهی مــا به شــیوهی مشــابهی
از آن آگاهیــم -و بنابرایــن بــه هــم مرتبــط هســتیم.
مــا تقریبـ ًا به طــور غیــرارادی احساســات دیگــران را
شبیهســازی کــرده و احســاس میکنیــم .بنابرایــن،
معقــول اســت کــه بــا گشــتن بــه دنبــال تعادلــی
بیــن شــادی خــود و دیگــران ،دائمــ ًا شــادی و
کیفیــت زندگــی انســانهای اطــراف خــود را بهبــود
بخشــیم .مبــارزه بــا جــرم و فســاد بــرای پیگیــری
آن تعــادل اســت.
بــا در نظــر داشــتن ایــن تمایــل ذاتــی کــه انســانها
بنــا بــر تعصبــات شخصیشــان رفتــار میکننــد،

22

آیــا گمــان میکنیــد کــه چیــزی بــه عنــوان جامعــه
حقیقتـ ًا بــدون فســاد وجــود دارد؟
نــه ،چنیــن چیــزی وجــود نــدارد ،زیــرا شکســتن
قوانیــن بــرای گونــه مــا ذاتــی اســت؛ کــه کام ـ ً
ا
هــم منفــی نیســت ،از آنجــا کــه قانونشــکنی
منشــأ تغییــر و خالقیــت مثبــت اســت .مــا انســانها
ســکون روانــی زندگــی نمیکنیــم،
در حالــت
ِ
بلکــه دائمــ ًا بــه دنبــال تغییــر هســتیم .متأســفانه
اثــرات منفــی اجتماعــی زمانــی رخ میدهــد کــه
قانونشــکنان بــه طــور مــداوم نــه تنهــا پارادایمهــا
و ســنتها ،بلکــه قوانیــن اولیــه را نقــض میکننــد.
ســنت آگوســتین اســتدالل کــرده کــه فســاد بــه
معنــای محرومیــت از چیــزی کــه در اصــل خــوب
بــوده ،اســت .آیــا فکــر میکنیــد ایــن مفهــوم
میتوانــد در فســا ِد نظامهــای حقوقــی و نهــادی
بــه کار گرفتــه شــود ،یــا گمــان میکنیــد شــری
کــه چنیــن بــه بــار آمــده ،چیــزی بیــش از زدودن
خوبــی ای کــه اصالتــ ًا در آن نظــام هــا وجــود
داشــته اســت؟
متاســفانه اکثــر نهادهــا ماننــد نیــروی حیــات
متافیزیکــی طراحــی شــدهاند؛ ایدههــای خــوب
انتزاعــی دربــارهی اینکــه جامعــه چگونــه بایــد رفتار
کنــد .بــا ایــن حــال ،وقتــی نهادهــا ایجــاد مــی
شــوند ،خصیصــه قانونشــکنی ذهــن انســان بــه
ســرعت فســاد را وارد آنهــا میکنــد.
بدیهــی اســت کــه نظامهــای حقوقــی و قضایــی
بــرای مقابلــه بــا جــرم طراحــی شــدهاند؛ امــا زمانــی
کــه دیگــر نهادهــای اقتصــادی و اجتماعــی طراحــی
میشــوند اغلــب تأثیــر جــرم و فســاد حــذف
میشــود .بــرای مثــال ،عمومــ ًا پذیرفتــه شــده
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اســت کــه نهادهــای غیرمتمرکــز بــرای دموکراســی
ســودمندند .بــا ایــن حــال در بعضــی کشــورها،
گروههــای بزهــکار از نهادهــای غیرمتمرکــز بهــره
میبرنــد .در ابتــدای قــرن حاضــر ،گروههــای
نظامی مــواد مخــدر در نهایــت مدیریــت
شــبه
ِ
سیســتم ســامت را در شــهرهای کلمبیــا بــه دســت
گرفتنــد ،و شــبکههای قاچــاق مــواد مخــدر از افــراد
پلیــس شــهری در سراســر مکزیــک اســتفاده کردند.
فرآینــد طراحــی نهادهــای بیعیبــی کــه ســپس در
عمــل بــه فســاد کشــیده میشــوند ،تــا انــدازهای
نتیجــه ایــن فــرض اســت کــه فعالیتهــای بشــری
همــواره منطقــی و تقریب ـ ًا بینقــص هســتند .مــن
ـی
فکــر میکنــم ایــن میــراث بیــش از حــد منطقـ ِ
لیبرالــی اســت کــه از کانــت بــه مــا رســیده اســت.
مــا نهادهــای اجتماعــی را بــرای فرشــتهها طراحــی
میکنیــم ،و ایــن اشــتباهی اســت کــه بزهــکاران
دوســت میدارنــد .در نتیجــه در بعضــی جوامــع،
علیرغــم ایــن واقعیــت کــه نهادهــای ایــن جوامــع،
بــر روی کاغــذ بینقــص طراحــی شــدهاند،
نهادهایــی کــه در اصــل خــوب هســتند ،بــا قربانــی
کــردن در مقیــاس کالن و جنایــت علیــه بشــریت،
بــرای خلــق شــر عظیــم بــه کار گرفتــه میشــوند.
مثالهــای متعــددی در میــان کشــورهای آمریــکای
مرکــزی و آمریــکای جنوبــی یــا غــرب آفریقــا وجود
دارد کــه قوانیــن اساســی و قانونهــای در اصــل
خــوب توســط شــبکههای جنایتــکار دســتکاری
شــدهاند تــا رنــج انســانی عظیمــی حاصــل کننــد،
و خرابــی و فســادی ایجــاد کننــد کــه از حــذف
ســادهی نیکــی فراتــر م ـیرود.
بــا در نظــر گرفتــن اینکــه فلســفه اغلــب از منطــق
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اســتفاده میکنــد ،و مجرمــان اغلــب آشــفته و
بیمنطــق رفتــار میکننــد ،آیــا گمــان میکنیــد
فلســفه میتوانــد در کمــک بــه قابــل فهــم کــردن
رفتــار مجرمــان بــه کار گرفتــه شــود؟
مطمئنــا ،او ًال از آنجــا کــه منطــق ابــزار اصلــی مــا
بــرای فهــم دنیــای اجتماعیمــان اســت ،و جــرم
یــک پدیــده اجتماعــی اســت .دوم ،زیــرا جــرم صرف ًا
ـوب اجتماعــی
و همــواره بینظــم نیســت .جــرم آشـ ِ
بــه پــا میکنــد ،امــا خبرهتریــن مجرمــان بــه
روش بینظمــی عمــل نمیکننــد .مجرمــان
موفــق بســیار ورزیدهانــد ،بــر احساساتشــان
تســلط دارنــد ،و منافــع خــود را بیشــینه میکننــد
درحالــی کــه هزینههــا و خطــرات را بــه حداقــل
میرســانند .بــرای مثــال ،اولیــن کتــاب مــن بــه
زبــان اســپانیایی ،راجــع بــه تحلیــل جــرم در کلمبیــا
بــه عنــوان رفتــاری عقالنــی بــود.
شــما بــه ایــن طــرز فکــر کــه جــرم بــه طــور عمــده
مربــوط بــه اَعمــال اشــخاص اســت ،اعتــراض
داشــتهاید .آیــا میتوانیــد کمــی راجــع بــه آن
توضیــح دهیــد؟
نظامهــای قضایــی -قوانیــن و نهادهــای کیفــری-
اغلــب بــه منظــور رســیدگی ،تحــت پیگــرد قانونــی
قــرار دادن و قضــاوت در مــورد جرایمــی طراحــی
شــدهاند کــه شــامل تنهــا یــک قربانــی یــا شــمار
اندکــی از قربانیــان ،و یــک یــا شــمار اندکــی از
مجرمــان میشــود .بــا ایــن حــال ،در بعضــی
جوامــع ،بــه واســطه جرایــم سیســتماتیک ،انســانها
در مقیــاس کالن قربانــی میشــوند ،ماننــد تغییــر
مــکان اجبــاری جمعیــت ،خشــونت جنســی عظیــم
علیــه زنــان ،یــا کار اجبــاری کــودکان .چنیــن
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شــرایطی توســط سیســتمهای جنایتکارانــه ایجــاد
میشــوند ،نــه توســط یــک فــرد.
اینکــه جــرم تنهــا راجــع بــه کنــش افــراد اســت،
اندیش ـهای خــام بــوده و اثــرات منفــی در پــی دارد.
سیاسـتگذاران و عوامــل اجــرای قانــون ،منابــع خود
را بــر تعقیــب مجرمــان بــه طــور منفــرد متمرکــز
رییــس وقــت تبهــکاران-
میکننــد  -معمــو ًال
ِ
در حالــی کــه در واقعیــت ،شــبکه پیچیــدهای از
بانکــداران ،سیاســتمداران ،و صاحبمنصبــان
دولتــی جــرم را تقویــت میکننــد .بــا در نظــر
داشــتن ایــن موضــوع ،جرایــم جــدی و پرگزنــد
ـان محــض
فقــط مربــوط بــه عمــل افــراد یــا مجرمـ ِ
ـل صدهــا یــا هــزاران
نیســت ،بلکــه مربــوط بــه عمـ ِ
عامــل خاکســتری ( )grey agentsاســت ،کــه
گذشــته از ایــن امــر ،کارکردشــان درون نهادهــای
قانونــی اســت.
مغــز مــا در رابطــه بــا انــدازه شــبکههای اجتماعــی
کــه مــا بتوانیــم بــه راحتــی بــا آنهــا آشــنا باشــیم،
ســقف محــدودی دارد .مــا ایــن را بــه عنــوان عــد ِد
دانبــار ( )Dunbarمیشناســیم :شــمار افــراد
و نقشهایــی کــه مــا میتوانیــم در شــبکهی
اجتماعــی خــود شناســایی کنیــم در حــدود -150
 200اســت .شــبکههای جنایــی بزرگمقیــاس،
ماننــد آنچــه در محاکمــات دادگاههــای انتقالــی
دیــده میشــود ،شــبکههایی هســتند کــه در
آنهــا هــزاران فــرد درگیرنــد ،بنابرایــن مــا بــدون
ابزارهــای محاســباتی نمیتوانیــم از آنهــا
ســردرآوریم .تقریبـ ًا غیــر ممکــن اســت تنهــا یــک
قاضــی تنهــا ،چنــان
محقــق ،وکیــل ،یــا یــک
ِ
وضعیتهایــی را درک کنــد.
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شــما بــه ســبب بــه کارگیــری هــوش مصنوعــی
در بررســی شــبکههای جنایــی بزرگمقیــاس
شــناخته شــده هســتید .آیــا یــک رایانــه هرگــز
واقعـ ًا میتوانــد هوشــمند باشــد ،و آیــا راهــی بــرای
دریافتــن چنیــن چیــزی وجــود دارد؟
مــا تنهــا میتوانیــم نســبت بــه آگاهــی خودمــان،
از دیــد اول شــخص ،مطمئــن باشــیم؛ مــا هرگــز
نمیتوانیــم نســبت بــه آگاهــی انســانی دیگــر یــا
یــک ربــات یقیــن پیــدا کنیــم .مــا تنهــا آگاهــی را
اســتنباط میکنیــم ،بــرای موجــودات دیگــر جنبــه
انســانی قائــل میشــویم ،و بــا آنهــا تعامــل برقــرار
میکنیــم .در بلنــد مــدت ،از آنجــا کــه تعامــل مــا بــا
هــوش مصنوعــی افزایــش خواهــد یافــت ،و هــوش
مصنوعــی در شــبکه دانــش و زبانمــان عمیقتــر
نفــوذ خواهــد کــرد ،مــا بــه تدریــج بــه آن جنبــه
انســانی خواهیــم بخشــید ،میپنداریــم کــه دارای
آگاهــی اســت ،و احســاس همدلــی بیشــتری
نســبت بــه آن خواهیــم داشــت .شــاید در آن مرحلــه
اطمینــان بیابیــم کــه آنهــا هوشــمند هســتند.
قابــل بحــث اســت کــه در بعضــی شــرایط ،تجــارت
بــه شــیوهای عمــل میکنــد کــه درســت ماننــد
جرایــم ســازمانیافته غیــر اخالقــی اســت ،ولــی
آن را قانونــی انجــام میدهــد  -بــرای مثــال،
کارگــران [خــود]
شــرکتهای پوشــاک کــه بــه
ِ
در کشــورهای در حــال توســعه مبالــغ بســیار کمــی
پرداخــت میکننــد .آیــا گمــان میکنیــد کــه جــرم
و فســاد تاثیــر منفــی بیشــتری نســبت بــه ایــن
تجارتهــای غیــر اخالقــی امــا قانونــی دارد؟
اگرچــه قانــون هســتهی دولــت مــدرن اســت ،امــا
ابــزاری شــکننده اســت کــه میتوانــد توســط
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گروههــای قدرتمنــد اقتصــادی یــا جنایتــکار
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و دســتکاری شــود.
دادن قانونگــذاران از طریــق
تحــت فشــار قــرار ِ
البــی کــردن یــا تطمیــع و رشــوه بــرای کاهــش
حداقــل دســتمزد در یــک کشــور فقیــر غیــر اخالقی
اســت ،همانطــور کــه بــرای بــه دســت آوردن
ســود بیشــتر پرداخــت دســتمزدهایی کــه بــه طــور
مســخرهای انــدک هســتند ،غیــر اخالقــی اســت.
بنابرایــن ،شــرکتهای قدرتمنــد در حالــی کــه از
قانــون پیــروی میکننــد ،میتواننــد رنــج اجتماعــی
ایجــاد کننــد .بــا ایــن حــال ،نــه تنهــا بنگاههــای
اقتصــادی بلکــه سیاســتمداران و کارمنــدان
دولتــی نیــز درگیــر فعالیتهــای غیــر اخالقــی ولــی
قانونــی میشــوند .زمانــی کــه سیاســتمداران،
کارمنــدان دولــت ،و حامیــان خصوصــی در اســتفاده
و دسـتکاری نهادهــا ،بــه مجرمان حرفـهای ملحق
میشــوند ،اثــرات منفــی ســاختاری رخ میدهــد
 در ایــن مــوارد ،قربانــی شــدن انســانها درمقیــاس کالن ،تحــت مصونیــت قانــون انجــام
میگیــرد .بــرای مثــال ،در کلمبیــا ،تقریبــ ًا نیمــی
ـذاران فعــال ملــی بیــن ســالهای 2002
از قانونگـ ِ
نظامیان
فرماندهــان شــبه
تــا  2006توافقاتــی بــا
ِ
ِ
مــواد مخــدر انجــام دادنــد .چنیــن ،اثــرات ســاختاری
منفــی بــر جامع ـهی مــا و ســاختار پیچیــده دولــت
حسابنشــده باقــی میمانــد.
بســیاری از شــبکههای جرایــم ســازمانیافتهای
کــه شــما در کتابتــان «قاچــاق مــواد مخدر ،فســاد و
دولتهــا» ( ،2015نوشــته شــده بــه همــراه لوییــس
خورخــه گارای-ســاالمانکا) مــورد بررســی قــرار
دادهایــد ،از اجتماعــات محــروم برخاســتهاند .آیــا
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فکــر میکنیــد فقــر بــه راســتی میتوانــد جــرم
را توجیــه کنــد یــا اهمیــت و جدیــت فعالیتهــای
مجرمانــه را کمتــر جلــوه دهــد؟
فقــر معمــو ًال جــرم را تســهیل میکنــد ،بــه
ویــژه وقتــی جوانــان بــا نابرابریهــای اجتماعــی
و عــدم فرصتهــا مواجــه میشــوند .در چنیــن
شــرایطی ،جــرم بــه یــک گزینــ ه زندگــی بــدل
میشــود .بــا ایــن حــال ،ایــن بدیــن معنــی نیســت
کــه فقــر همــواره موجــب جــرم میگــردد .بــرای
مثــال ،جوامــع بومــی فقیــر معمــو ًال فناوریهــای
جنایتکارانــهی پیچیــدهای را کــه در کشــورهایی
ماننــد مکزیــک و کلمبیــا یافــت میشــوند ،پــرورش
نمیدهنــد .همچنیــن کشــورهایی بــا میــزان تولیــد
داخلــی پاییــن همیشــه جرایــم پیچیــده
ناخالــص
ِ
ایجــاد نمیکننــد .بــا ایــن حــال ،بــه عنــوان مثــال،
ـی
در مکزیــک و کلمبیــا ،فقــر بــا نابرابــری اجتماعـ ِ
پایــدار ،نخبــگان سیاســی فاســد ،عــدم وجــود
فرصتهــای قانونــی ،و فراوانــی ســود اقتصــادی
حاصــل از قاچــاق مــواد مخــدر ،تالقــی میکنــد.
ایــن ترکیــب ،موجــب ترغیــب تحــول فناوریهــای
جنایتکارانــه مــی شــود کــه پیوســته خــود را تقویــت
مــی کنــد .هماننــد هــر فنــاوری دیگــری ،متوقــف
تحــول فناوریهــای جنایتکارانــه تقریبــ ًا
کــردن
ِ
ِ
غیــر ممکــن اســت.
ـش فلســفه در مبــارزه بــا جــرم و
در آخــر ،آینــده نقـ ِ
فســاد را چگونــه میبینیــد؟
فیلســوفان اغلــب جــدای از دیگــران زندگــی
میکننــد ،امــا قویتریــن گزینههــا را هــم بــرای
فهــم دنیــا فراهــم میکننــد .گرچــه علــم عــاری از
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عقایــد تعصبآمیــز اســت ،امــا دانشــمندان اغلب به
وســیله رشــته علمیشــان و یــا همــراه بــا آن مــدارا
و ســازش مــی کننــد .اقتصاددانــان مایلنــد جهــان
را از طریــق متدولوژیهــا و متغیرهــای اقتصــادی
تفســیر کننــد ،و ایــن امــر بــرای جامعهشناســان،
روانشناســان و غیــره بــه همیــن شــکل صــورت
میگیــرد .در نتیجــه ،محیــط آکادمیــک بــه
ســرعت وارد یــک حالــت خودتنهاانگارانــه میشــود
کــه در آن اقتصاددانــان تنهــا بــا اقتصاددانــان
گفتگــو کــرده و یافتههایشــان را بــه اشــتراک
میگذارنــد ،روانشناســان بــا روانشناســان و غیــره.
از آنجــا کــه جهــان [خــود] بــه زمینههــای علمــی
علمــی
تقســیمبندی نشــده اســت ،تفســیرهای
ِ
بیــش از حــد تقســیمبندی شــده ،بیــش از حــد
محــدود و گاهــی اوقــات بیفایــده هســتند .در
ایــن وضعیــت ،فلســفه آزادی اندیشــه رادیکالــی
فراهــم میکنــد  -یــک فیلســوف واقعــی از
مجموع ـهای معیــن از متغیرهــا اســتفاده نمیکنــد
یــا از مجموعـهای مشــخص از متدولوژیهــا دفــاع
نمیکنــد ،یــک فیلســوف حقیقــی از آزادیای
رادیــکال بــرای پرســش و پاســخ بــه شــیوههای
بــدون ســابقه قبلــی ،لــذت میبــرد .جامعــه از
دانشــمندان و فیلســوفانی بهــره مــی بــرد کــه
مســائلی را مطــرح میکننــد کــه تنهــا ذهنهــای
آزاد توانایــی مطــرح کردنــش را دارنــد.
• نیــک چســتر روزنامهنــگاری مســتقل و نیــز
نویســنده منظــم مجلــه هنــری ،فرهنگــی و خبــری
وایــس ( )Viceاســت.
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دیدگاه چامسـکی دربارهی افسانهها و واقعیـتهای جهانـی
مایک فولر
برگردان :اصالن شیعتی

مــا در عصــر بــازار آزاد جهانــی زندگــی میکنیــم.
آیــا واقعــا ایــن گونــه اســت؟ و اکنــون کــه جنــگ
ســرد به پایــان رســیده اســت ،چــرا تولیدکنندگان
جنگافــزار همچنــان بــا رونــق بــه کارشــان
ادامــه میدهنــد؟ مایــک فولــر توضیــح میدهــد
کــه نظریهپــرداز سیاســی نــوام چامســکی فکــر
میکنــد از دلیــل آن آگاه اســت.
در ادامــه روایتــی بــه طــور گســترده پذیرفتــه
شــده از ســاز و کارهــای جهــان کنونــی اســت
کــه در قالــب ســه گــزاره بیــان مــی شــود.
اول ،جهــان معاصــر بــه طــور روزافــزون بــر
پایـهی بــازار آزاد بــا برنامــه تجــارت آزاد که روی
نیروهــای عرضــه و تقاضــای بــازار و رقابــت تاکید
دارد عمــل میکنــد .برنامهریــزی و دخالــت
دولتــی در اقتصــاد کمینــه اســت و سیاس ـتهای
حمایتــی مــورد غضــب واقــع مــی شــوند.
دوم اینکــه از مدلهــای اقتصــادی چــون،
برنامهریــزی دولتــی و شــیوهی کینــزی دخالــت
دولــت در بــازار تحــت عنــوان ناکارآمــدی ،تــورم
زایــی ،تولیــد پاییــن ،ناعادالنــه بــودن و یــا
مســتبدانه بــودن اعتبارزدایــی کردهانــد .اینگونــه
عقــب رانــدن فعالیتهــای دولتــی راه را بــرای
فعالیتهــای نابتــر بــازار بــاز میگــذارد .مــدل
بــازار آزاد بهتریــن راه بــرای پیــش رفتــن اســت.
برخــی مخالفیــن ماننــد ســرمایهدار جــرج ســوروس
و نظریهپــرداز سیاســی جــان گــری ایــن گــزاره

ی دوم را رد کــرده و اســتدالل میکننــد کــه بــه
دلیــل ناپایــداری و خطرناکــی و از نظــر اجتماعــی
مخــرب بــودن بــازار آزاد ،مــا بــه شــدت نیــاز بــه
حاکمیــت جهانــی داریــم .بــا ایــن حــال حتــی آنهــا
هــم پذیرفتهانــد کــه جهــان معاصــر در واقــع در
چیرگــی فعالیتهــای بــازاری اســت کــه مرتــب
بیشــتر و بیشــتر مقرراتزدایــی میشــوند.
ســوم اینکــه از آن رو کــه کینزینیــزم اعتبــارش
را از دســت داده ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه
کینزینیــزم نظامــی هــم وجــود نــدارد .کینزینیــزم
بــه معنــای دخالــت دولــت در اقتصــاد بــرای
تحریــک و مدیریــت تقاضــا بــا ابزارهایــی همچون
ســرمایهگذاری دولتــی در پروژههــای عمومــی
اســت؛ در کینزینیــزم نظامــی ،ایــن پروژههــای
عمومــی صرفــا از نــوع نظامــی هســتند .بــه بیــان
دیگــر ،بــه معنــای ســرمایهگذاری در صنایــع
نظامــی و دفاعــی ،اساســا بــا هــدف تحریــک و
مدیریــت کل اقتصــاد از طریــق اثــر «افزاینــده
( »)multiplierاســت .بــه طــور اجمالــی،
مقاطعــهکاران دفاعــی فــوالد و پالســتیک
خریــده کــه در نتیجــه منجــر میشــود کاگــران
صنایــع فــوالد و پالســتیک خــودرو بخرنــد و بــه
تعطیــات برونــد کــه ایــن هــم موجــب ...و بــه
همیــن ترتیــب .جــی کــی گالبریــث بــه خوبــی
موضــوع را روشــن کــرده اســت:
همــهی اقتصاددانــان رک و صــادق ،بــه نقــش
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هزینههــای نظامــی در بقــای اقتصــاد مــدرن
اذعــان دارنــد .برخــی بــر ایــن عقیدهانــد کــه
آن هزینههــا در اهــداف غیرنظامــی هــم نتایــج
مشــابهی خواهــد داشــت .انتقــال نســبتا ســاده
خواهــد بــود ...امــا در رابطــه بــا انــدازه و حجــم
آنهــا مشــکلی وجــود دارد .بــا قیمــت یک نــاوگان
کوچــک مجهــز بــه بمبافکنهــای مافــوق
صــوت ،میتــوان بــرای هــر شــهری کــه آنقــدر
بــزرگ باشــد کــه یــک خــط اتوبــوس درســت
حســابی الزم داشــته باشــد یــک ســامانهی حمــل
و نقــل مــدرن ســاخت .پــس کــدام یــک ســاخته
خواهــد شــد؟
(جــی کــی گالبریــث ،عصــر عــدم قطعیــت .بــی
بــی ســی  /آنــدره دویــچ ،۱۹۷۷ ،صفحــه )۲۵۵
انــکار «کینزینیــزم نظامــی» بــه معنــای ایــن
اســت کــه حکومــت دیگــر بــه طــور کالن در
صنایــع ســاح ســازی و دفاعــی ســرمایهگذاری
نکنــد تــا بــه اهدافــی کینــزی گونــه در زمین ـهی
تحریــک و مدیریــت اقتصــاد دســت یابــد.
صنایــع رو بــه شــکوفایی نظامــی در وهلـهی اول
بــا نیــاز بــه امنیــت در جهانــی بیثبــات انگیــزه
مــی یابنــد کــه برخــی مدعــی هســتند از وضعیــت
پایــداری نســبی «تعــادل قــدرت» دوره جنــگ
ســرد خطرناکتــر اســت و در وهلــهی دوم بــا
انگیــزه ی ســود .جهــان تقاضــای روزافزونــی
بــرای جنــگ افــزار دارد؛ کشــورهای توســعهیافته
توانایــی فنــی و دانــش عملــی الزم بــرای عرضــه
آن را دارنــد؛ بنابرایــن ،از نظــر اقتصــادی بــرای
کشــورهای توســعه یافتــه معقــول اســت کــه از
امتیــاز نســبی شــان در چنیــن بــازار صــادرات
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پرســود بهــره بــرداری کننــد.
روایت چامسکی از اوضاع
نــوام چامســکی حقیقــت هــر ســه گــزارهی
بــاال را بــه چالــش میکشــد .اوال ،او بــر ایــن
بــاور اســت کــه قصــه «یــک جهــان بــازار آزاد»
تــا حــدی افســانه اســت .چنیــن جهانــی کامــا
افســانه ای نیســت ،فقــط مســئله ایــن اســت
کــه واقعیــت پیچیدهتــر اســت :جهــان ترکیبــی
در هــم تنیــده از تجــارت آزاد ،برنامهریــزی
و اقتصــاد حمایتــی اســت .بــرای نمونــه ،او
اشــاره میکنــد کــه میــزان زیــادی از تجــارت
جهانــی درون خــود بنگاههــای اقتصــادی اتفــاق
میافتــد .وقتــی او درمــورد برنامهریــزی حــرف
میزنــد ،منظــور او تنهــا ایــن نیســت کــه
بنگاههــای بــزرگ مجبــور بــه برنامهریــزی
بــرای ســرمایهگذاری و تولیــد و فــروش
هســتند تــا از خطاهــای پرهزینــه بــازار دوری
کننــد .بلکــه مقصــودش ایــن اســت کــه اغلــب،
هزینههــای تحقیــق و توســه بــه وســیلهی
حکومــت از منابــع عمومــی پرداخــت میشــود
در حالــی کــه ســودش در نهایــت بــه بنگاههــای
خصوصــی میرســد کــه چامســکی آن را ســندرم
«ســرمایهگذاری عمومــی ،ســود خصوصــی»
میخوانــد .یــک نمونــه از ایــن مــورد کــه او مکــرر
بــه آن اشــاره میکنــد توســعه و ایجــاد اینترنــت
اســت :یــک پــروژه نظامــی بــا ســرمایهی دولتــی
کــه بــه طعنــه بــه عنــوان دســتاورد کارآمــدی
برتــر بــازار آزاد از آن یــاد میشــود .در رابطــه
بــا اقتصــاد حمایتــی ،چامســکی بــار دیگــر
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بــه کنایــهوار بــودن اینکــه حقیقــت تلخــی در
بالغــت بــازار آزاد وجــود دارد اشــاره میکنــد:
فقیــر و ضعیــف تنهــا در راســتای نیروهــای بــازار
مــی تواننــد شــنا کننــد یــا غــرق شــوند ،ولــی
ثروتمنــد و قــوی بایــد در برابــر بادهــای ســرد
بــازار توســط دولــت حمایــت شــوند« .دولــت
رفــاه بــرای ثروتمنــدان» شــکلهای متفاوتــی
بــه خــود میگیــرد :کمکهــای مالــی دولتــی
بــه بنگاههــا ،طرحهــای پژوهشــی بــا بودجــه
دولتــی ،کاهــش مالیــات بــرای ثروتمنــدان،
معافیتهــای مالیاتــی و کمــک دولتــی بــرای
کســب و کارهــا و غیــره.
دوم ،چامســکی اســتدالل میکنــد کــه هیــچ
کســی کــه واقعــا از اوضــاع خبــر دارد ،بــر ایــن
عقیــده نیســت کــه بــازار و تجــارت آزاد بهتریــن
راه بــرای پیشــرفت اســت .او بــاور دارد کــه
دولتهــا و کســب و کارهــا ،صــرف نظــر از
بالغــت رســمی بــازار آزادی کــه داشــته باشــند،
تلویحــا حقیقــت کینــزی را کــه دولــت بایــد در
بــازار بــه جهــت التیــام دشــواریهای اقتصــادی
و اجتماعــی دخالــت کنــد پذیرفتهانــد .در
اقتصــاد ملــی نیــاز بــه حکومــت ملــی بــا قــدرت
انجــام چنیــن کاری وجــود دارد ،ولــی امــروزه در
اقتصــاد جهانــی یــک ســاختار سیاســی جهانــی
بــرای ایــن هــدف نیــاز داریــم .اغلــب گفتــه
میشــود چــون اقتصــاد جهانــی از دســترس هــر
حکومــت ملــی خــارج شــده اســت بایــد بــدون
کنتــرل رهــا شــود چامســکی بــه هیــچ وجــه
بــا ایــن امــر موافــق نیســت ،ارگانهــای غیــر
منتخــب بینالمللــی همچــون ســازمان تجــارت
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جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول در حقیقــت
بیانگــر چیــزی هســتند کــه او حکومتهــای
بالقــوه جهانــی مــی نامــد کــه بــه طــور موثــر
در حــال برنامهریــزی و کنتــرل اقتصــاد جهانــی
بــرای مــا هســتند .یــا درســتتر ایــن اســت
کــه آنــان ایــن کار را نــه بــرای مــا بلکــه در
راســتای منافــع «عــده اندکــی ثروتمنــد» بــه
زیــان «انبوهــی بدبخــت» .پــس در حالــی کــه
کســانی چــون جــرج ســوروس و گــری دربــارهی
نیــاز بــه «حکومــت جهانــی» صحبــت میکننــد
چامســکی بــاور دارد کــه مــا همیــن حــاال چنیــن
حکومتــی را داریــم.
ســوما او میگویــد «کینزینیــزم نظامــی» کامــا
زنــده و ســرحال اســت ،ازآن رو کــه «نظــام
پنتاگــون»  -نامــی کــه چامســکی بــه مجتمــع
صنعتــی -نظامــی میدهــد -شــامل پویایــی
داخلـیای اســت کــه اقتصــاد را بــرای همــه دلپذیر
میکنــد .در جهانــی کــه تنهــا یــک ابرقــدرت،
ایــاالت متحــده ،بــر آن مســلط اســت هیــچ
دلیــل امنیتــی و راهبــردی معتبــری بــرای هزین ـه
کردنهــای کالن در امــور دفاعــی و جنگافــزار
وجــود نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،تقاضــای داخلــی
و جهانــی بــرای جنگافــزار یــک امــر ســاختگی
اســت کــه کســبوکارها و اقتصادهــا هدایتــش
میکننــد و از عامــل از دور خارجشــدگی و
کهنگــیاش نهایــت بهــره را بــرای ایجــاد ســود
مــداوم و ســامت اقتصــادی میبرنــد.
مقایسهی مهم
چامســکی مهمتریــن روشــنفکر جهــان امــروز
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شــناخته مــی شــود و مطمئنــا افــراد کمــی دقــت،
توجــه بــا اطالعــات کافــی و اصالــت مکــرر
تحلیلهایــش را از ســاختار و رویدادهــای
جهــان انــکار میکننــد .آنگونــه کــه میتــوان
از کســی کــه شــهرت اولیــه کاریاش در زبــان
شناســی بــوده اســت انتظــار داشــت ،اســتفاده و
سواســتفاده از زبــان رنــگ و بــوی مســلط در کار او
اســت .چامســکی تــاش میکنــد شــیوههایی را
نشــان دهــد کــه روایتهــای بــه ظاهــر حقیقــی
از امــور ،در واقــع ،قصههایــی ایدئولوژیــک بــرای
پوشــاندن حقایقــی ناخوشــایندتر کــه گاهــی
تقریبــا خــاف روایــت «رســمی» هســتند .ایــده او
از ایدئولــوژی بســیار شــبیه کارل مارکــس اســت:
دریافتــن اینکــه آیــا آنچــه حقیقــت نمــوده
میشــود در واقــع صورتکــی بــرای منافعــی در
زیــر آن اســت یــا نــه.
پیشتــر کار او را بــر ســه گــزاره مــورد اشــاره
دیدهایــم :
( )۱در لفاظــی ایدئولوژیــک بــازار جهانــی آزاد
حقیقــت پیچیدهتــری پنهــان اســت کــه بــه
شــکلهایی بــازار آزاد را خنثــی میکنــد.
( )۲اقتصــاد جهانــی ،نــه تنهــا فراتــر از تحــت
کنتــرل بــودن نیســت ،بلکــه ،بــه خوبــی بــا
حکومــت جهانــی در عمــل کنتــرل میشــود.
( )۳تحــت لــوای قصــه رســمی ایدئولوژیــک
دربــاره نیــاز بــه بهبــود امنیــت در جهانــی
خطرنــاک ،کینزینیــزم نظامــی ،البیگــری
قدرتمنــد و «ایجــاد کار بــرای دوســت و آشــنا
[پارتیبــازی]» اســت .بــه عــاوه ،تجــارت
جنگافــزار ،بــه جــای تامیــن نیــازی مســتقل،
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بــه شــکل گســتردهای ،خــود ،تقاضایــی را کــه
تامیــن میکنــد ایجــاد میکنــد.
بیایــد منتقدانــه گــزارهی نخســت چامســکی را در
نظــر بگیریــم :بــازار آزاد و شــعار تجــارت آزاد تــا
حــدی افســانهای اســت .از برخــی جنبههــا بــه
طــور روشــن او درســت میگویــد« .الیگوپولــی»
بــه معنــای «رقابــت محــدود اســت» و در جهانــی
بــا تعــداد کمــی شــرکتهای چندملیتــی رقابــت
بســیار محدودتــر از وضعیــت مــدل آرمانشــهری
نظــری بــازار بــا تعــداد زیــاد بنگاههــای کوچــک
اســت .بــه عــاوه ،هزین ـهی بازدارنــده ورود بــه
برخــی از بازارهــا ،مــدل بــازار آزاد رقابتــی را
بیشــتر از ایــن هــم محــدود میکنــد .همچنیــن،
الیگوپولــی بــه معنــای بهــای محــدود رقابــت
یکــی از منطقیتریــن و بیخطرتریــن راههــا
بــرای طــرز رفتــار بنگاههــای بــزرگ «رقیــب»
اســت .اگرچــه ،بــه دلیــل هزینههــای سرســامآور
بعضــی از تحقیــق و توســعه هــا ،همــکاری میــان
رقبــا در ایــن مــورد بســیار رایــج اســت .رســم
داشــتن ســهام در شــرکتهای رقیــب هــم
بســیار رایــج اســت.
بــه نظــر میرســد در رابطــه تجــارت آزاد و
اقتصــاد حمایتــی ،بــاز هــم از جهاتــی تحلیــل
چامســکی درســت اســت .در حالــی کــه تعرفههــا
برداشــته میشــوند -موانــع بــه اصطــاح
غیرتعرفــهای ( )NBTsبــه هیــچ وجــه از بیــن
نرفتهانــد .عــاوه بــر ایــن ،شــعار تجــارت آزاد
خــودش میتوانــد گونــهای اقتصــاد حمایــت
ایجــاد کنــد ،چــرا کــه هدفــش حمایــت از منافــع
کســانی اســت کــه دارای امــکان رقابــت یــا
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امتیــاز نســبی در برابــر موانــع هســتند.
یکــی دیگــر از ایرادهــای چامســکی بــه اقتصــاد
حمایتــی ایــن ادعــا اســت کــه بــا وجــود اینکــه
بالغــت مســلط دخالــت دولتــی را در بــازار رد
میکنــد ،چنیــن دخالتــی هنجــاری و معمــول
اســت .چامســکی حتــی الزامــا ایــن کار را
محکــوم نمیکنــد چــرا کــه او حــس میکنــد
ایــن تنهــا راه بــرای ادارهی اقتصادهــای مــدرن
اســت .آن چــه او محکــوم میکنــد شــیوهای
اســت کــه بــه ویــژه ایــاالت متحــده تــاش دارد
تــا دخالتهایــش را از راه «نظــام پنتاگــون» و
از راه ایدئولــوژی رســمی خودیــاری و بــازار آزاد
پنهــان کنــد .او همچنیــن شــکل مشــخصی از
ایــن گونــه دخالتهــا را محکــوم میکنــد -کــه
اغلــب مربــوط بــه امــور نظامــی و بــه ســود
اغنیــا هســتند .بــدون شــک او فکــر میکنــد
کــه دخالتهــا در مســائلی چــون بهداشــت،
خانــه ســازی ،آمــوزش و رفــاه هســتند دارای
ســود اجتماعــی بیشــتری خواهنــد بــود.
جایــی کــه بــه نظــر مــن چامســکی دربــارهی
موضعــش غلــو میکنــد یــا دســتکم در ارائــه
آن انســجام نــدارد ،ناکامــی او در نشــان دادن
ایــن مــورد اســت کــه در دهههــای اخیــر
بســیاری از دخالتهــای دولتــی در راســتای
تحمیــل برنامــه بــازار آزاد بــوده اســت .جــان
گــری در کتابــش «غــروب دروغیــن» بــه نکتــه
خوبــی را اشــاره میکنــد[ :بــه ایــن نکتــه کــه]
توهــم ســرمایهداری جهانــی[ ،ایــن اســت] کــه
گرایشــی طبیعــی در جوامــع بــرای هدایــت مــازاد
نیروهــای بــازار بــه ســمت مقاصــد اجتماعــی
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وجــود دارد ،بــه دخالــت دولتــی قدرتمنــدی
بــرای تحمیــل یــک بــازار آزاد خالــص نیــاز
اســت؛ امــری کــه بــه شــکل گســترده در دورهی
ریگان-تاچــر رخ داد .در دهــهی  ۳۰میــادی و
دوبــاره در دهههــای  ۵۰و  ،۶۰ســنت کینــزی بــه
شــکل گســترده سیاســتهایی را تبلیــغ میکــرد
کــه «مهربانــی بیشــتر بــا کارگــر بــه زیــان
ســرمایه» بــود ،چــرا کــه حــس میشــد ایــن
تنهــا راه احیــای کارآمــدی ســرمایهداری در برابــر
جایگزینهایــی چــون کمونیســم و فاشیســم
اســت .بــا رســیدن بــه دهــه  ،۷۰احســاس شــد
کــه همــه چیــز بــه خوبــی پیــش نم ـیرود و در
ده ـهی  ،۸۰ایــن بــاور در حــال رشــد بــود کــه
راه احیــای کارآمــدی ســرمایهداری «مهربانــی
نســبت بــه ســرمایه بــه هزینــه کارگــر» اســت.
چنیــن ،بســیاری از سیاســتهای دخالتــی
دولتــی کــه در آن زمــان نهادینــه شــد ،و مــا
هنــوز هــم باعواقــب آن ســر و کار داریــم ،بــه
طــور مشــخص بــرای از قیــد و بنــد رهــا کــردن
نیروهــای بــازار آنگونــه کــه خوانــش ســنتی بــر
آن اصــرار داشــت ،طراحــی شــدند.
ایــن درســت اســت کــه آنگونــه کــه چامســکی
احســاس میکنــد ،مــا امــروز بــه جــای دولــت
رفــاه کینــزی کــه بــرای فقــرا طراحــی شــده تــا
موجــب تحریــک تقاضــا شــود ،دارای چیــزی
هســتیم کــه در واقــع دولــت رفــاه راس ـتگرایانه
بــرای ثروتمنــدان اســت تــا عرضــه را تحریــک
کنــد :انــواع و اقســام تمهیــدات اندیشــیده شــده
تــا کارگــران را بــه بنــد کشــد ،قانــون اتحادیههــا
را اصــاح کنــد و همزمــان ســرمایه و منابــع
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مالــی را از بنــد برهانــد و حفاظــت کنــد.
بنابرایــن ،نتیجهگیــری نهایــی در مــورد
گــزارهی اول ،تــا حــدی متناقــض بــه نظــر مــی
رســد :روایــت معمــول در ایــن ادعــا کــه جهــان
بــه ســوی هــدف بــازار آزاد بیشــتر و بیشــتر
حرکــت میکنــد درســت اســت؛ امــا چامســکی
هــم درســت میگویــد کــه حرکــت بــه ســمت
ایــن هــدف از دخالــت دولــت و «دولــت رفــاه
بــرای ثروتمنــدان» جدایــی ناپذیــر اســت ،و
بعــاوه شــکلهای ســنتیتر دخالــت دولتــی
در زمینــهی «شــراکتهای مختلــف بخــش
عمومــی و خصوصــی» و «نظــام پنتاگــون» هنــوز
دســتنخورده باقــی ماندهانــد.
گــزارهی دوم میگویــد کــه نیروهــای بــازار
جهــان را اداره میکننــد و اینکــه ایــن بهتریــن
راه ممکــن بــرای پیشــرفت اســت .برخــی همچون
گــری و ســوروس ایــن دیــدگاه را قبــول داشــتند
کــه نیروهــای بــازار حاکــم هســتند ولــی بــا
ایــن موافــق نبودنــد کــه ایــن بهتریــن راه بــرای
پیشــرفت بــوده و عقیــده داشــتند بــازار جهانــی
نیــاز بیشــتری بــه «دولــت جهانــی» دارد .پاســخ
چامســکی ایــن بــود کــه قوانیــن بــازار بــر جهــان
حاکــم نیســت و مــا همیــن االن هــم «در عمــل
دولــت جهانــی» داریــم.
مســئله بازارهــای آزاد و دخالــت دولتــی قبــا
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .شــاید
جالبتریــن پرســش دربــاره گــزارهی دوم
ماهیــت اقتصــاد جهانــی باشــد .اینجــا ،مــا
بــه طــور کاربــردی میتوانیــم چهــار تفســیر
متفــاوت را متمایــز کنیــم.
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اولــی ایــن اســت کــه اقتصــاد جهانــی خــارج از
کنتــرل اســت .ایــن بــه نظــر دیــدگاه محبوبــی
اســت؛ تصــور هیوالیــی کــور کــه هــر چــه بــر
ســر راهــش باشــد خــرد میکنــد ،ویرانــهای
بــر جــای مینهــد و بحرانهــای مالــی جهانــی
و نابرابــری اجتماعــی گســترده و آســیبهای
زیســتمحیطی ایجــاد میکنــد .ممکــن اســت
حقیقتــی در ایــن نکتــه نهفتــه باشــد ولــی
آنچــه از آن برمیآیــد ایــن اســت کــه اقتصــاد
جهانــی در کنتــرل هیــچ یــک از ملتهــا نیســت
و از ایــن رو ،تــا حــدی قــدرت حکومتهــای
ملــی را در ا ِعمــال سیاســتهای اقتصــادی و
اجتماعــی تضعیــف میکنــد.
تفســیر دوم رایــج را شــاید بتوانیــم نظریــه
توطئــه اقتصــاد جهانــی بنامیــم ،و در اینجاســت
کــه احتمــاال بتوانیــم چامســکی را پیــدا کنیــم.
اینگونــه نظریهیهــای توطئــه مختلــف و
دارای چنــد همــراه همیشــگی عجیــب وغریــب
هســتند .نقطــه اشــتراک همــه ایــن نظریههــا
ایــن ادعاســت کــه اقتصــاد جهانــی یــا توســط
یــک عــده نخبــه یــا در جهــت منافــع آنهــا
گردانــده میشــود .بــرای آنارشیســتهای
چپگــرا و مبــارزان مدافــع محیــط زیســت در
اعتراضــات ضــد ســرمایهداری ،ایــن گــروه نخبــه
بــه طــور عمــده از شــرکتهای چندملیتــی،
ســرمایهداران و ســرمایهگذاران بینالمللــی و
دار و دســتهی سیاسیشــان (چامســکی کــه بــه
ایــن دیــدگاه نزدیــک اســت آنهــا را «اقلیــت
ثروتمنــد» مینامــد) تشــکیل میشــود .بــرای
افــراد در جنــاح راســت افراطــی ،ایــن نظریــه
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توطئــه بــه طــور معمولتــر تحــت هدایــت
«توطئــه جهانــی یهودیــان» اســت .در نهایــت
و مشــهورتر از همــه در دیــدگاه دیویــد ایــک
اســت :توطئــه کار مارمولکهــای خونخــوار
فضایــی اســت.
نســخه اندیشــمندانه و آگاهانــه خــود چامســکی
از نظریــهی توطئــه چیــزی شــبیه ایــن اســت:
( )۱بــه دلیــل پیچیدگــی موجــود ،همــهی
اقتصادهــای مــدرن نیازمنــد دخالــت گســتردهی
هیاتهــای حاکمــه بــرای عملکــرد موثــر
هســتند )۲( .یــک اقتصــاد ملــی نیازمنــد هیــات
حاکم ـه ملــی اســت کــه حداقــل ایــن امتیــاز را
دارد کــه بــه طــور دموکراتیــک انتخــاب شــده و
تــا حــدی پاســخگو بــه فشــار مردمــی اســت)۳( .
اقتصــاد جهانــی نیازمنــد هیــات حاکم ـه جهانــی
اســت؛ منظــور «دولــت جهانــی در عمــل»
چامســکی اســت کــه شــکل نهادهایــی چــون
ســازمان تجــارت جهانــی و صنــدوق بینالمللــی
پــول را بــه خــود گرفتــه و رهــا از کنتــرل
انتخــاب دموکراتیــک اســت و بــه طــور کامــل
توســط اقلیــت ثروتمنــد اداره میشــود )۴( .ایــن
امــر ،آنگونــه کــه چامســکی بیانــش میکنــد،
چنــان درج ـهای از رازآلــود کــردن ایدئولوژیــک
اســت کــه بــه ســادگی فقــط بــه معنــای ایــن
نیســت کــه مــردم نمیداننــد چــه در جریــان
اســت ( کــه اغلــب اینگونــه اســت) بلکــه اکنــون
آنهــا حتــی نمیداننــد کــه نمیداننــد! از نظــر
چامســکی ،تفســیر غیرقابــل کنتــرل بــودن
اقتصــاد جهانــی یــک گــرد و غبــار کاربــردی
ایدئولوژیــک بــرای مســئولیتزدایی از اقلیــت
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ثروتمنــد اســت.
تفســیر ســوم ،مــا را بــا یــک پیچــش بــه
تفســیر «خــارج از کنتــرل» بازمیگردانــد.
ایــن اســتدالل کــه بــه طــور مســتقیم از نظریــه
ســنتی اقتصــاد برخاســته ابــراز میکنــد کــه
بــازار آزاد خودتنظیمگــر اســت و از قانــون
آدام اســمیت «دســت نامرئــی» رقابــت پیــروی
میکنــد .در ایــن دیــدگاه ،آنچــه مــا داریــم
یــک بــازار آزاد جهانــی خودتنطیمگــر اســت.
درســت اســت کــه کســی کنترلــش نمیکنــد
امــا ایــن بــه معنــا نیســت کــه خــارج از کنتــرل
اســت چــون خــودش ،خــود را کنتــرل میکنــد.
تفســر چهــارم بــا چرخشــی دیگــر بــه
تفســیر ســوم ارجــاع میدهــد .ایــن دیــدگاه
صاحبنظرانــی چــون جــان گــری اســت کــه
هــدف نخســتین موسســاتی چــون ســازمان
تجــارت جهانــی ،کنتــرل اقتصــاد جهانــی بــا
تحمیــل یــک بــازار آزاد و برنامــه تجــارت آزاد
بــر آن اســت .آنگونــه کــه گــری میگویــد
بازارهــای آزاد خودبهخــود رخ نمیدهنــد؛ آنهــا
نیــاز بــه هیئتهــای حاکمــه بــرای تحمیــل
کردنشــان دارنــد .گــری بــه دو دلیــل عمــده بــا
ایــن پیشــامد مخالــف اســت .اول او نگــران ایــن
اســت کــه آیــا بازارهــای آزاد خــود تنظیمگــر
هســتند یــا نــه ،زیــرا خودتنظیمــی خیلــی ســاده
میتوانــد بــه آشــوب بینجامــد .دوم اینکــه
حتــی در جاهایــی کــه بازارهــای آزاد در کار
هســتند ،برنامــه بــازار آزاد در راســتای بیشــینه
کــردن رفــاه آدمــی کار نمیکنــد .بنابرایــن ،او
بــر نیــاز بــه یــک «حاکمیــت جهانــی» متفــاوت
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تاکیــد دارد تــا بــه گونههــای مختلــف در برابــر
نابرابــری ،آســیبها و ناآرامیهایــی کــه بــا
نیروهــای بــازار ایجــاد میشــود پاســخگو
باشــد .آیــا مــا اصــا میتوانیــم ایــن ملغمــهی
تفســیرها را درک کنیــم؟ نســبتا بــا تردیــد مــن
فکــر میکنــم اگــر بتوانیــم رابطــهی درســت
آنهــا را بــا یکدیگــر ببینیــم میتوانیــم بپذیریــم
کــه در همــه آنهــا حقیقتــی وجــود دارد.
خــارج از کنتــرل بــودن اقتصــاد جهانــی بــه دو
معنــای زیــر اســت :خــارج از کنتــرل منتخبــان
دموکراتیــک اســت ( نکت ـهی اصلــی مــورد نظــر
چامســکی) ،و از آن رو کــه بــازار خودتنظیمگــر
بــه دلیــل طبیعتــش بیثبــات و ناکامــل اســت
(چیــزی کــه گــری ،ســوروس و چامســکی
گفتهانــد) ،بــرای همیشــه در معــرض غیــر
قابــل کنتــرل بــودن باقــی میمانــد.
گــری اصــرار دارد کــه روایــت چامســکی از
نظریــه توطئــه در چارچــوب «دولــت جهانــی در
عمــل» بــا موسســاتی چــون ســازمان تجــارت
جهانــی نمایندگــی میشــود کــه بــه طــور عمــده
در تســلط نگــرش بــازار آزاد هســتند :کنترلــش
عمدتــا معطــوف آزادســازی فعالیتهــای
اقتصــادی جهانــی اســت .ایــن نکتــهای اســت
کــه بــه نظــر میرســد چامســکی همــواره در
تالشهایــش جهــت نشــان دادن اینکــه چیزهــا
آنگونــه کــه ایدئولــوژی رســمی میگویــد
نیســتند چنــدان بــه آن توجهــی نــدارد .امــا ایــن
نکتــهای هســت کــه بــه خوبــی میتوانــد در
گرایــش کلــی او بــه امــور جــای داشــته باشــد.
بازارهــای آزاد عــاری از ایدئولــوژی نیســتند؛
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آنهــا بــرای بعضــی از مــردم  -اقلیــت ثروتمنــد
در بهتریــن جایــگاه بــرای بهرهبــرداری از آنهــا
هســتند -در حالــی کــه بــرای «اکثریــت بینــوا»
آســیبهای ناشــی از نیروهــای بــازار آزاد
میتوانــد از منافعــش پیشــی بگیــرد.
بــه نظــر میرســد کــه بیــن چامســکی و
گــری عــدم توافــق واقعــی بــر ســر پرســش
«حاکمیــت جهانــی» وجــود نــدارد .مــن پیشــتر
پیشــنهاد کــردم کــه پاســخ چامســکی بــه
افــرادی چــون گــری و ســوروس کــه از نیــاز بــه
حاکمیــت جهانــی میگوینــد ایــن طــور اســت
کــه او آنهــا را کمابیــش بــه کنــدی در درک
امــور متهــم میکنــد چــرا کــه مــا همیــن حــاال
هــم دارای «دولــت جهانــی در عمــل» هســتیم.
امــا بــا احتیــاط میتــوان گفــت گــری ایــن
موضــوع را انــکار نمیکنــد .او هماننــد خــود
چامســکی صرف ـ ًا میگویــد کــه مــا بــه گون ـهای
متفاوتــی از حاکمیــت نیــاز داریــم؛ حکومتــی کــه
کمتــر ویرانگــر دموکراتیــک ،ثبــات ،خوشــبختی
انســانها و محیــط زیســت باشــد.
گــزارهی ســوم مربــوط بــه مســئله «کینزینیــزم
نظامــی» و نقــش صنایــع نظامــی در اقتصــاد
جهانــی اســت .براســاس روایــت ســنتی،
کینزینیــزم نظامــی ،دیگــر وجــود نــدارد.
در عــوض ،ضرورتهایــی کــه مرتــب
ســرمایهگذاری کالن در صنایــع نظامــی و
دفاعــی را دیکتــه میکننــد ،شــامل نیــاز بــه
بهبــود امنیــت در جهانــی خطرنــاک و پشــتیبانی
دولتــی از تحقیــق و توســعه در جنگافــزار
بــه عنــوان یکــی از ســودآورترین بازارهــای
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صادراتــی جهــان توســعهیافته هســتند.
چامســکی ،بــه صراحــت ،نیــاز بــه ارتقــای
امنیــت در جهانــی کــه در چیرگــی یــک
ابرقــدرت و متحدانــش در ناتــو اســت مســخره
میدانــد .بنابرایــن ،او نتیجــه میگیــرد کــه
پشــت پــرده لفاظیهــا نیــت اصلــی ( بــه ویــژه
ایــاالت متحــده آمریــکا) چنیــن اســت )۱( :نظــام
پنتاگــون نقابــی بــرای فرآیندهــای کینزیگونــه
در تحریــک و مدیریــت اقتصــاد از راه صنایــع
جنگافــزاری و دفاعــی اســت )۲( .دولــت ،در
ایــن راســتا از راه البیگــری و فشــار نظامــی و
کســب و کارهــا تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد کــه
پــس از پایــان جنــگ ســرد عالقـهای بــه «ســود
صلــح» ممکــن ندارنــد )۳( .البتــه حکومــت از
ســرمایهگذاری کالن در یکــی از ارزشــمندترین
بازارهــای صادراتیــش خوشــحال اســت.
امــا چامســکی پیچیدگــی دیگــری بــه ایــن
داســتان اضافــه میکنــد  .صنایــع صــادرات
جنگافــزار اگــر یــک عامــل تــوکار کهنگــی
خریــداران خارجــی را همــواره در تمنــای آخریــن
مــدل موشــک ،تانــک و هواپیمــا نگــهدارد تــا
از بقیــه عقــب نیفتنــد حتــی بیشــتر ســودآور
خواهــد بــود .ایــن خــودش بــه زیبایــی بــا
اصــرار مــداوم بــر تقویــت دفــاع ملــی همخوانــی
دارد ،چــرا کــه وقتــی یــک خریــدار خارجــی
(کــه ممکــن اســت نماینــدهی دشــمنی بالقــوه
هــم باشــد) اکنــون بهتــر تجهیــز شــده باشــد
تهدیــد بزرگتــری هــم خواهــد شــد .بنابرایــن،
کل رونــد ایــن اســت کــه هــم در چارچــوب
صــادرات خارجــی و هــم بــرای بهبــود امنیــت
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داخلــی ،صنایــع جنگافــزار و دفاعــی خودشــان
تقاضایشــان را ایجــاد میکننــد.
چامســکی موضــوع را ایــن گونــه جمعبنــدی
میکنــد :
ســهم آمریــکا در فــروش جنگافــزار بــه
کشــورهای جهــان ســوم تقریبـ ًا بــه ســه چهــارم
آن رســیده اســت .بنابرایــن مــا بایــد آنهــا را
بــه جنگافزارهایــی حتــی پیشــرفتهتر تجهیــز
کنیــم تــا بتوانیــم تــرس مناســب را در داخــل
ایجــاد کنیــم .فــروش جنگنــدهی اف  ۱۶بــا
وامهــای تامیــن شــده از پــول مالیاتدهنــدگان
اجــازه میدهــد نیــروی هوایــی بتوانــد بــه
الکهیــد پــول پرداخــت کنــد تــا جنگنــدهاش را
ارتقــا داده و اف  ۲۲را بــرای مقابلــه بــا ایــن
تهدیــد بســازد( .نــوام چامســکی ،قدرتهــا و
چشــماندازها ،نشــر پلوتــو ،۱۹۹۷ ،صفحــهی
)۱۲۴
ایــن ماننــد چــرخ فلــک دیوانــهای اســت کــه
دور خــودش میچرخــد ،امــا بایــد اذعــان
داشــت کــه صرفــ ًا از نظــر اقتصــادی بــه
طــرز زیبایــی معنــادار اســت :صنایــع نظامــی
نمایانگــر یــک گاو شــیردهی دائمــی هســتند
کــه بــه دلیــل مولفههــای ایجــاد مســابقهی
تســلیحاتی و کهنــه شــدن تــوکار ســاختاری
بــه نظــر میرســد توانایــی شــیردهی تــا ابــد
داشــته باشــد .بعــاوه ،ایــن حکومتهــا را قــادر
میســازد تــا بــا یــک تیــر چنــد نشــان بزننــد .بــا
یــک ضربــه میتواننــد بــه ایــن مســائل پاســخ
دهنــد )۱( :مســائل واقعــی و موهــوم امنیتــی؛
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( )۲پــرورش یــک بــازار صادراتــی ســودآور بــا
ظرفیــت ظاهــراً نامحــدود و کمــک بــه نگـهداری
جایگاهــش بــه عنــوان رهبــر بــازار؛ ( )3بــرای
ایجــاد محصــوالت جانبــی غیــر نظامــی ( ماننــد
مــورد اینترنــت)؛ ( )۴بــه عنــوان ابــزاری بــرای
تحریــک و مدیریــت اقتصــاد؛ ( )۵بــرای آرام
کــردن البیهــای قدرتمنــد نظامــی و تجــاری.
در نبــود جایگزینــی بــرای ایــن گاو شــیرده کــه
بتوانــد همــهی ایــن کارهــا را همزمــان بکنــد،
بســیار غیرعملگرایانــه اســت کــه حکومتــی
صنایــع جنگافــزاری را در صــدر اهدافــش
قــرار ندهــد.
حتــی اگــر ایــن برداشــت شــود کــه چامســکی
خیلــی در رد نگرانیهــای امنیتــی و راهبــردی
واقعــی در جهــان امــروز عجــول اســت و اینکــه
ابرقدرتهــا جایگاهشــان را بــا نشســتن بــر
ایــن وهمیــات بــه دســت نیاوردهانــد ،بــه بــاور
مــن بایــد بــه اینکــه نگرانیهــای امنیتــی بــه
عنــوان پوششــی ایدئولوژیــک بــرای یارانــه دادن
بــه ثروتمنــدان ،پاســخ دادن بــه گروههــای
فشــار ،تحریــک بــازار و ایجــاد محصــوالت
جانبــی غیرنظامــی در تحقیــق و توســعه بــه
کار میرونــد اعتــراف کنیــم .بــه نظــر میرســد
ایــن بــه ویــژه دربــارهی تصمیــم رئیــس جمهــور
جــرج دبلیــو بــوش بــرای ادامــهی برنامــهی
دفاعــی «فرزنــد جنــگ ســتارگان» درســت از کار
درمیآیــد؛ پــروژهای بــه شــدت پرهزینــه کــه در
مــورد کارآمــدیاش ســواالت زیــادی وجــود دارد.
چامســکی همچنیــن مطمئنــا درســت میگویــد
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کــه صنایــع جنگافــزار تقاضایــی را کــه تامیــن
میکننــد ایجــاد میکننــد .او دربــارهی اینکــه
ایــاالت متحــدهی آمریــکا در مــورد دخالتهــاش
در بــازار پنهانــکاری میکنــد هــم حــق دارد.
مــن بــا نکتــهای محتاطانــه و امیدوارانــه بحثــم
را تمــام میکنــم .آیــا گاو شــیرده دیگــری بــه
ســوددهی صنایــع جنگافــزار وجــود نــدارد
کــه ممکــن باشــد بیشــتر بــه تقاضاهــای واقعــی
جهانــی پاســخ دهــد؟ گاوی کــه همچنین بســیاری
از کارکردهایــی کــه اکنــون صنایــع جنگافــزار
دارنــد داشــته باشــد  -خوشــحال کــردن کســب
و کارهــا ،تحریــک و مدیریــت اقتصــاد ،ایجــاد
بــازار صادراتــی ( و داخلــی) ،و حتــی کمــک بــه
حــل معضــات مشــخص امنیتــی و راهبــردی؟
مــن بــه ســرمایهگذاری جــدی در فناوریهــای
زیســتمحیطی اشــاره میکنــم .هــر دو
اتاقهــای فکــر دولتهــا و کســب و کارهــا
بعیــد اســت نســبت بــه ایــن امــکان غافــل باشــند.
شــاید بعضــی از ایــن ابتکارهــا ،هرچنــد آزمایشــی
و زیــر چتــر چیــزی ماننــد سیســتم پنتاگــون،
همیــن االن هــم در دســت بررســی اســت.
• مایــک فولــر در موسســه بولتــون فلســفه درس
میدهــد .کتــاب اخیــر او دربــارهی اقتصــاد و
سیاســت جهانــی «طنینهــای آرمانشــهر» نــام
دارد (اشــگیت .)۲۰۰۰ ،مقــاالت و مصاحبههــا
بــا نــوام چامســکی را میتوانیــد در آرشــیو نــوام
چامســکی (یــک پــروژه نظامــی بــا ســرمایهی
دولتــی؟) در اینترنــت بیابیــد.

