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ــه  ــیاری ب ــرای بس ــه ب ــت ک ــم واژه ای اس آنارشیس
ــر  ــه تعبی ــت. ب ــوب اس ــرج و آش ــرج وم ــای ه معن
چامســکی ایــن بدنامــی بــرای آنارشیســم تعمــدی 
اســت. از نظــر آنارشیســت ها آنچــه در حــال حاضــر 
نظــم نامیــده می شــود هــرج و مــرج اســت و 
ــط  ــه حــال فق ــا ب ــی اســت. ت آنارشــی نظــم حقیق
یــک بــار حکومتــی آنارشیســتی در اســپانیا تشــکیل 
شــده اســت ولــی بــا ایــن تجربــه کوتــاه آنارشیســم 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــی از اهمی ــفه سیاس در فلس
اســت. رابــرت نوزیــک در کتــاب »بی دولتــی، 
ــی  ــت حداقل ــاع از دول ــهر« در دف ــت، آرمانش دول
معرفــی  »آنارشیســم«  را  اصلــی خــود  رقیــب 
می کنــد. دلیــل پرداختــِن او بــه »آنارشیســم« ایــن 
ــا  ــد اســت فلســفه ی سیاســی ب اســت کــه او معتق
ــت آغــاز می شــود  پرســش هنجــاری در مــورد دول
یــا بــه عبارتــی بــا بحــث بــر ســر دولــت اســت کــه 
فلســفه ی سیاســی شــکل می گیــرد. از آنجایــی کــه 
ــن از نظــر  ــرد، بنابرای ــت را نمی پذی آنارشیســم، دول
نوزیــک بــرای شــروع فلســفه ی سیاســی نخســتین 
گام ایــن اســت کــه آنارشیســم را رد کنیــم و نشــان 
ــرای  ــت. ب ــت ضــروری اس ــود دول ــه وج ــم ک دهی
ــی«  ــع طبیع ــه ی »وض ــه فرضی ــور او ب ــن منظ ای
ــت دارد،  ــی محوری ــرارداد اجتماع ــنت ق ــه در س ک
اشــاره می کنــد. شــواهدی مبنــی بــر اینکــه چیــزی 
ــم  ــود داشــته، نداری ــی« وج ــام »وضــع طبیع ــه ن ب
ــه  ــد ک ــان می دهن ــی نش ــات انسان شناس و مطالع
ــت.  ــوده اس ــی« ب ــوان سیاس ــواره »حی ــان  هم انس
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ــل،  ــه همپ ــاع ب ــا ارج ــک ب ــال نوزی ــن ح ــا ای ب
ــع  ــر »وض ــی اگ ــه حت ــد ک ــان ده ــعی دارد نش س
طبیعــی« وجــود نداشــته اســت، همچنــان بررســی 
ــه مــا کمــک می کنــد  آن مفیــد اســت چــرا کــه ب
در مــورد ضــرورت امــر سیاســی و دولــت بــا وضــوح 
بیشــتری ســخن بگوییــم. دوراهــی نوزیــک بــر ســر 
ــه شــکلی  »آنارشیســم« و »فلســفه ی سیاســی« ب
اســت که گویــی آنارشیســم نظریــه ای در فلســفه ی 
ــی  ــه فلســفه ی سیاس ــی ک ــی نیســت. مادام سیاس
ــه مدیریــت  ــاره ی چگون ــه مفاهیــم هنجــاری درب ب
کــردن جامعــه و تغییــر زندگــی سیاســی مــا 
ــفه ی  ــی از فلس ــم بخش ــم ه ــردازد، آنارشیس می پ
سیاســی خواهــد بود. بیــرون گذاشــتن آنارشیســم از 
حلقــه ی فلســفه ی سیاســی - بــه جــای این کــه آن 
را در کنــار رقبای خود - لیبرالیســم و سوسیالیســم - 
بررســی کنیــم-، بــا ایــن پیش فــرض کــه فلســفه ی 
سیاســی بــا مســئله ی دولــت شــروع می شــود گــره 
خــورده اســت، و ایــن پیش فــرض نیــز از آنجــا کــه 
بــه ســنت قــرارداد اجتماعــی از زمــان هابــز متعلــق 
ــع  ــرض »وض ــن پیش ف ــه پذیرفت ــود ب ــت، خ اس
طبیعــی« وابســته اســت. از آن جایــی کــه آنارشیســم 
می تــوان  نمی پذیــرد،  را  پیش فــرض  ایــن 
ــن  ــیدن ای ــش کش ــه چال ــا ب ــم ب ــت آنارشیس گف
ــاز  ــی را آغ ــفه ی سیاس ــاده، فلس ــرض جاافت پیش ف
ــوان  ــاید بت ــن مشــکل را ش ــد. بخشــی از ای می کن
ــه جــای  ــه ایــن حســاب گذاشــت کــه نوزیــک ب ب
بررســی آنارشیســت های واقعــی، بــه یــک مفهــوم 
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انتزاعــی از آنارشیســم اکتفــا می کنــد و ایــن مســئله 
دســت او را بــرای بــه چالــش کشــیدن رقیــب بازتــر 
می گــذارد. آنارشیســم واژه ای اســت کــه خــود طیف 
ــی  ــرد و انواع ــمندان را دربرمی گی ــیعی از اندیش وس
دارد. نوزیــک اشــاره های مختصــری )معمــوال هــم 
ــًا  ــی دقیق ــد ول ــه آنارشیســم می کن در پانوشــت!( ب
مشــخص نمی کنــد کــه کــدام گونــه از آنارشیســم 
یــا کــدام آنارشیســت هــدف اوســت. درســت اســت 
ــد  ــدرن بودن ــت م ــف دول ــت ها مخال ــه آنارشیس ک
ــا  ــه ی آن ه ــه هم ــوده اســت ک ــن نب ــی این چنی ول
ــه  ــوده و همــه ب ــف ب ــا آن مخال ــل ب ــک دلی ــه ی ب
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 
ــه  ــت ک ــی می دانس ــر از آن نهادهای ــی دیگ را یک
هماننــد نهــاد دیــن مانــع آزادی انســان اســت و بــر 
ایــن بــاور بــود کــه بــرای تحقــق آزادی می بایســت 
ــان دوران،  ــویم. در هم ــا ش ــز ره ــت نی ــر دول از ش
برخــی در نقد دموکراســی غیرمســتقیم، دموکراســی 
ــن  ــر ای ــرودون ب ــد و پ مســتقیم را مطــرح می کردن
بــاور بــود کــه مشــکل ایــن افــراد ایــن اســت کــه 
ــد. از  ــی درک نمی کنن ــه خوب ــت را ب ــده ی دول پدی
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 می زنــد هنگامــی کــه 
ــلطنت  ــش »س ــا پرس ــردم ب ــالب 1850 م در انق
یــا جمهــوری« مواجــه شــدند بــه جمهــوری 
رای دادنــد، او می گویــد کــه گام بعــدی، طــرح 

ــه  ــت ک ــت« اس ــوِد دول ــا نب ــت ی ــش »دول پرس
ــی از  ــت. یک ــی اس ــش قبل ــان پرس ــازی هم بازس
مخالفت هــای عمــده ی پــرودون علیــه دولــت ایــن 
ــراد و  ــت از اف ــرای محافظ ــا ب ــه دولت ه ــت ک اس
ــع  ــی در واق ــد ول ــده بودن ــی ش ــا طراح ــوال آنه ام
ــوده و  ــدان ب ــدان و قدرتمن تنهــا در خدمــت ثروتمن
بــه تعبیــر خــود او »تاریــِخ دولــت، تاریــخ تذکــره ی 
شــهدای پرولتاریــا اســت«. )ص 108( پیشــنهاد 
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 
ــه  ــت ک ــی اس ــن حالت ــت. در چنی ــرار اس ــرد برق ف
ــی«  ــت توزیع ــه »عدال ــازی ب ــر نی ــر او، دیگ از نظ
نداریــم، چــرا کــه همــه خــود مولــد خواهنــد بــود و 
نیــازی بــه حکــم رانــدن بــر یکدیگــر وجــود نــدارد.

ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــک ب ــرودون، نوزی برخــالف پ
ــی ضــروری اســت. او اســتدالل  ــت حداقل کــه دول
خــود را بــر ایــده ی »وضــع طبیعــی« اســتوار کــرده 
ــدگاه شــکل گیری  ــا دی ــن رویکــرد را ب اســت، و ای
ــزد.  ــر در می آمی ــس وب ــط ماک ــدرن توس ــت م دول
همان طــور 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 
ــوان  ــه می ت ــد، چگون ــته باش ــود داش ــد وج نمی توان
بــا اســتفاده از »وضــع طبیعــی« بــه توجیــه چیــزی 
ــت -  ــی دول ــد - یعن ــته باش ــود داش ــد وج ــه بای ک
ــتناک  ــی دهش ــی«، وضع ــع طبیع ــت؟ »وض پرداخ
ــال  ــه در آن در ح ــه هم ــوف ک ــی مخ ــت، رمان اس
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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 
ــرس از  ــرس شــخصی - ت ــک ت ــز ی ــز نی ــه هاب ک
ــونت بار - را  ــکلی خش ــه ش ــیدن ب ــل رس ــه قت ب
ــد.  ــرح می کن ــود مط ــت خ در بحــث ضــرورت دول
ــه شــکل  ــل رســیدن ب ــه قت ــم ب نمی خواهــم بگوی
خشــونت بار ترســناک نیســت، ولــی ترســاندن مردم 
از یــک ســناریوی تخیلــی بهتریــن راه بــرای توجیه 
ــن در  ــه باکونی ــت. ضمن این ک ــت نیس ــود دول وج
کتــاب »خــدا و دولــت« خــود اشــاره کــرده اســت 
ــوده  ــی ب ــی اجتماع ــه انســان ها همیشــه حیوانات ک
برخــالف  می زیســته اند،  بشــری  جوامــع  در  و 
ــد  ــن باورن ــر ای ــه ب ــی« ک ــع طبیع ــان »وض مدافع

ــتند. ــو هس ــرا و لذت ج ــان ها فردگ ــه انس ک
ــف  ــب مخال ــم و ترتی ــا نظ ــن، ب ــرودون و باکونی پ
نیســتند، در واقــع آنارشیســم بــه هیــچ عنــوان هــرج 
ــل  ــف تحمی ــا مخال ــه آن ه ــت، بلک ــرج نیس و م
نظــم و ترتیــب از بیــرون بــر افــراد هســتند. آن چــه 
ــر  ــود از نظ ــده می ش ــم نامی ــا نظ ــط دولت ه توس
ایــن  حتــی  اســت،  بی نظمــی  آنارشیســت ها 
ــردمدار  ــکا س ــه آمری ــی ک ــن جهان ــی نوی بی نظم
آن اســت. بــرای این کــه بفهمیــم »دولــت« بــرای 
ــن  ــه ای ــد ب ــه، بای ــی چ ــا یعن ــت ها دقیق آنارشیس
ــه ی  ــف بدن ــم مخال ــم. آنارشیس ــه کنی ــه توج نکت
قــدرت خــارج از افــراد اســت کــه بخواهــد بــر افــراد 
چیــزی را تحمیــل کنــد. ولــی ایــن موضــع بــا هرج 
و مــرج یکــی نیســت. آنارشیســت ها شــاید بیــش از 
انــدازه بــه طبیعــت بشــر خــوش بیــن باشــند. نــگاه 
رمانتیــک آنهــا بــه طبیعــت بشــر در پــس نگــرش 

سیاســی آن هــا وجــود دارد مبنــی بــر این کــه 
ــدارد و  ــکلی ن ــچ مش ــود هی ــودی خ ــه خ ــی ب آدم
ــه  ــن و جامع ــت، دی ــد دول ــن دیگــر عوامــل مانن ای
هســتند کــه آن هــا را از راه بــدر می کنــد و موجــب 
ــی  ــم حت ــود. آنارشیس ــا می ش ــت آن ه ــاد طبیع فس
بــه معنــای ایــن نیســت کــه هــر کســی هــر چــه 
ــورد  ــی در م ــن مثال ــت. باکونی ــح اس ــت صحی گف
ــه متخصــص )در مثــال او پزشــک( دارد  مراجعــه ب
کــه بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه آنارشیســت ها 
مختلــف  زمینه هــای  در  افــراد  برتــری  نافــی 
نیســتند؛ یعنــی آن هــا نمی گوینــد کــه چــون نبایــد 
از بیــرون قدرتــی بــر مــن تحمیــل شــود، پــس مــن 
خــودم بــه انــدازه ی یــک پزشــک از پزشــکی ســر 
ــم.  ــوش بده ــرف او گ ــه ح ــد ب ــی آورم و نبای در م
ــش  ــه دان ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــن می گوی باکونی
یــک پزشــک را نــدارد، وقتــی بیمــار می شــود 
ــه  ــد در این ک ــرود، هرچن ــر ب ــزد دکت ــت ن می بایس
ــر  ــزد کــدام دکت ــرود، ن ــا ن ــرود ی ــر ب ــزد دکت کاًل ن
بــرود، و اینکــه پــس از اینکــه بــه پزشــک مراجعــه 
کــرد، بایــد فرآینــد درمــان را پــی بگیــرد یــا نگیــرد، 
ــام  ــا نظ ــک ی ــچ پزش ــی هی ــه عبارت ــت. ب آزاد اس
ــه  ــد ک ــور کن ــما را مجب ــد ش ــکی ای نمی توان پزش
بایــد چنیــن کنــی. در ایــن ســناریو مشــخص اســت 
کــه گفت وگــو و احتــرام بــه چــه میــزان محوریــت 
ــم و  ــو کنی ــم گفت وگ ــد بتوانی ــواره بای ــا هم دارد. م
خودمــان هرچــه را کــه بــرای خودمــان می پســندیم 
انتخــاب کنیــم و از زور و اجبــار بیرونــی نبایــد 

خبــری باشــد.
ــه این کــه آنارشیســت ها مفهــوم نظــم  ــا توجــه ب ب
را در نگــرش خــود مطــرح می کننــد و معتقــد 
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هســتند کــه بــا چنیــن نگرشــی اســت کــه می تــوان 
جامعــه را اداره کــرد، بدیــن معنــی اســت کــه آن هــا 
ــن  ــد و بنابرای ــه دارن ــرای اداره ی جامع ــاری ب هنج
آنارشیســم هم بخشــی از فلســفه ی سیاســی اســت. 
ــود  ــکلی اداره ش ــه ش ــد ب ــه بای ــا جامع ــر آنه از نظ
کــه هیــچ نیــرو و قدرتــی خــارج از خــود فــرد بــه او 
تحمیــل نشــود و افــراد بتواننــد آزادانــه بــا یکدیگــر 
ــود  ــای خ ــد و تولیده ــد کنن ــد، تولی ــد کنن رفت وآم
ــد  ــد. اینکــه آنارشیســت ها - همانن را معاوضــه کنن
ــه ای  ــه مرحل ــد ک ــن باورن ــر ای ــت ها - ب مارکسیس
در تاریــخ وجــود دارد کــه دیگــر روابــط قــدرت در 
جامعــه برقــرار نخواهــد بــود، بــاوری خوش بینانــه و 
شــاید حتــی ســاده لوحانه باشــد، ولــی بــا ایــن حــال 
آن هــا بــرای اینکــه چگونــه بــه ایــن مرحله برســیم، 
ــم، و  ــظ کنی ــی را حف ــان وضعیت ــد چن ــه بای چگون
اساســاً بحــث بــر ســر این کــه آیــا چنیــن وضعیتــی 
اصــاًل ممکــن اســت، می بایســت پاســخ هایی 
بدهنــد و ایــن باعــث می شــود بــه عنــوان بخشــی 
ــر  ــی اگ ــد. حت ــی بمانن ــی باق ــفه ی سیاس از فلس
ــردازی  ــس از نظریه پ ــد مارک ــت ها همانن آنارشیس
یــا توصیــف جامعــه ی بی طبقــه ی آرمانــی در 
ــت  ــوان گف ــم نمی ت ــاز ه ــد، ب ــره برون ــل طف عم
ــه  ــتند. این ک ــی نیس ــفه سیاس ــی از فلس ــه بخش ک
ــک بحــث اســت،  ــد ی شــما در عمــل چــه می کنی
ــک  ــه ی ــخ ب ــه پاس ــه چگون ــک نظری ــه ی این ک

پرســش را در خــود دارد، بحــث دیگــری اســت.  
ــه  ــرای این ک ــد ب ــرف می گوی ــک ط ــک از ی نوزی
فلســفه ی سیاســی میســر شــود باید علیه آنارشیســم 
ــت ضــروری  ــه دول ــرد و نشــان داد ک اســتدالل ک
ــت از  ــه دول ــد ک ــر می گوی ــرف دیگ ــت و از ط اس

دل »وضــع طبیعــی« بیــرون می آیــد. بــا کنــار هــم 
ــک  ــه از نظــر نوزی ــن این ک ــن دو، گفت گذاشــتن ای
ــتند،  ــی هس ــم« یک ــی« و »آنارشیس ــع طبیع »وض
چنــدان هــم بی اســاس نیســت. اگــر چنیــن باشــد، 
ــی  ــی یک ــع طبیع ــا وض ــم را ب ــک آنارشیس نوزی
ــی کــه آنارشیســم ارتجاعــی  ــه اســت، در حال گرفت
ــور از  ــا عب ــی ب ــی واقع ــال نظم ــه دنب ــت، و ب نیس

دولــت و دیگــر نهادهــای قدرت می گــردد.     
ــت  ــا محوری ــی ب ــه 42 مقاالت ــن شــماره مجل در ای
آنارشیســم می خوانیــم. در مقالــه »دو نمونــه از 
آنارشیســم معنــوی: مارتیــن بوبــر و لئــو تولســتوی« 
ــای  ــباهت ها و تفاوت ه ــی ش ــه بررس ــنده ب نویس
اندیشــمند  دو  ایــن  معناگــرای  آنارشیســم های 
می پــردازد. در مقالــه »آنارشیســت یــا دجــال: 
ــه آن«  ــی ب ــی و فراخوان ــت از آنارش ــاب وحش در ب
ــا باکونیــن آن چنــان  ــه آشــنایی ب نویســنده مــا را ب
ــن  ــعی دارد از ای ــد و س ــوت می کن ــود دع ــه ب ک
ــب  ــد. در مطل ــی کن ــه زدای اندیشــمند و آرا او خراف
»مــن انســان نیســتم، دینامیــت هســتم: فردریــش 
نیچــه و ســنت آنارشیســتی« نویســنده بــا بررســی 
کتابــی کــه در مــورد آنارشیســم منتشــر شــده، بــه 
ــردازد. در  ــم می پ ــه و آنارشیس ــه نیچ ــط و رابط رب
ــه ای  ــا جــرم« مصاحب ــارزه ب مطلــب »فیلســوف مب
ــردازد  ــت می پ ــرم و جنای ــه ج ــه ب ــا فیلســوفی ک ب
ــه  ــه چگون ــد ک ــا می گوی ــه م ــده و او ب ــام ش انج
ــا ایــن  ــرای مواجــه شــدن ب می توانیــم از فلســفه ب
معضــالت بهــره بگیریــم. در آخریــن مطلــب ایــن 
ــی از  ــدگاه یک ــی دی ــه بررس ــنده ب ــماره نویس ش
ــکی،  ــوام چامس ــخ، ن ــرح تاری ــت های مط آنارشیس
ــردازد. ــر می پ ــق عص ــانه ها و حقای ــورد افس در م
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از  خــاص  و  جالــب  تفســیر  دو  می خواهــم 
ــی  ــه یک ــم ک ــی کن ــما معرف ــه ش ــم را ب آنارشیس
ــمند  ــر)1878-1965(، اندیش ــن بوب ــط مارتی توس
ــی- ــت آلمان ــی و اگزیستانسیالیس ــوم اجتماع عل

لئــو تولســتوی  اســرائیلی، و دیگــری توســط 
روســی،  منــزوی  رمان نویــس   ،)1910-1828(
ــده ای  ــر نماین ــت. بوب ــه  اس ــعه یافت ــط و توس بس
جــذاب از اندیشــه یهــودی دســت چپــی اســت، در 
حالــی کــه تولســتوی یک مســیحی ضداســتبدادی 
ــای  ــر و تولســتوی از زمینه ه ــه بوب ــروف. گرچ مع
متفاوتــی  جغرافیایــی  شــرایط  و  مذهبــی 
برخاســته اند، امــا فلســفه سیاســی ایــن دو متفکــر 
ــه  ــه ای  ک ــه نقط ــیدن ب ــود در رس ــیر خ در مس
ــم،  ــوی« بنام ــم معن ــم آن را »آنارشیس می خواه
ــت از  ــه صراح ــر ب ــر دو متفک ــتند. ه ــو هس همس
ــب  ــان[ ارتدکســی ســکوالر آنارشیســتی غال ]جری
ــن  ــب چنی ــان به تقری ــر آن زم ــدند )اگ ــدا ش ج

چیــزی وجــود می داشــت(.

مارتین بوبر
ــاهکارش،  ــر ش ــطه ی اث ــه واس ــر ب ــن بوب مارتی
اســت.  مانــده  یادهــا  تــو )1923(، در  مــن و 
ــی از  ــه جزئیات ــال ارائ ــه دنب ــه در آن ب ــری ک اث
رابطــه مــا بــا انســان های دیگــر و بــا خــدا، »تــِو 
ــر  ــق بوب ــال عالی ــن ح ــا ای ــت. ب ــاودان«، اس ج

ــد.  ــب بودن ــورد مذه ــی در م ــر از بازتاب های فرات
یکــی از عالیــق وی، یــا بــه عبــارت بهتــر یکــی 
ــده  ــه ش ــده گرفت ــب نادی ــه اغل ــش، ک از تعهدات

ــت. ــر اس ــی بوب ــفه سیاس ــت، فلس اس
مــورد  در  رســانه ای  کلیشــه های  علی رغــم 
آنارشیســتی  فلســفه  آنارشیســت ها،  و  آنارشــی 
ــار  ــر رفت ــی ب ــتم های مبتن ــی از سیس ــًا یک اساس
ــت  ــا مالکی ــه ب ــدم خشــونت در رابط ــل و ع متقاب
اشــتراکی اســت کــه در آن هیــچ فــردی نمی توانــد 
مالــک امکانــات الزم بــرای تولیــد کاالهــا باشــد، 
امــا همــه افــراد می تواننــد نســبت بــه ایــن 
ــته  ــتراکی داش ــی و اش ــت عموم ــات، مالکی امکان
باشــند و ثــروت ناشــی از آن بــه صــورت برابــر و 
ــراد تقســیم می شــود.  ــه اف ــن هم ــک بی دموکراتی
ایــن سیســتم، ســرمایه داری بــه معنــای کنونی آن 
ــادی ای را  ــی و اقتص ــب اجتماع ــن مکات و همچنی
ــد  ــد. بای ــیم، رد می کن ــروزه می شناس ــا ام ــه م ک
بگوییــم کــه بوبــر بــا مارکــس و انگلــس موافــق 
بــود کــه بــرای برقــراری وضعیــت درســت، 
ــد  ــعه یافته، بای ــدت توس ــه ش ــم ب ــی کمونیس یعن
دولــت، بــه طــور خالصــه همــان حکومــت 
کــه مــا امــروزه آن را می شناســیم، از میــان 
برداشــته شــود. امــا از ســوی دیگــر بوبــر در 
ــر  ــالف نظ ــس اخت ــا مارک ــت ب ــش دول ــورد نق م
ــود کــه  در راه  ــاور ب ــر ایــن ب داشــت. مارکــس ب

دو نمونه از آنارشیــسم معنوی 
مارتیـن بوبر و لئو تولسـتوی

پاتریک کانون
برگردان: شقایق طالبی
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ــت  ــار تح ــتی فالکت ب ــه آزادی از هس ــیدن ب رس
ســلطه ســرمایه داری، دولــت بــرای کارگــران 
ــزاری بنیــادی محســوب می شــود. کارگــران در  اب
ــطه  ــه واس ــد ب ــاانقالبی می توانن ــه پس ــک جامع ی
دولــت، از قــدرت سیاســی بــرای اداره جامعــه 
ــر  ــد. بوب ــره بگیرن ــی به ــد  دموکراس ــد و واج جدی
در ایــن مــورد بــا مارکــس اختــالف نظــر داشــت، 
ــرمایه داری  ــت و س ــه حکوم ــود ک ــد ب وی معتق
ــه  ــد، ن ــان برون ــان از می ــه صــورت همزم ــد ب بای
اینکــه یکــی از پــس دیگــری. بوبــر حتــی در مورد 
ماهیــت رهایــی انســان نیــز بــا مارکــس مخالــف 
بــود. از آنجایــی کــه مارکــس یــک آتئیســت تمــام 
ــی  ــوان جهان بین ــه عن ــب ب ــه مذه ــود، ب ــار ب عی
ــه  ــب طبق ــرای فری ــه ب ــت ک ــی می نگریس غلط
کارگــر طراحــی شــده اســت، امــا بوبــر بــه 
ایمــان یهــودی خــود تعهــد قاطعــی داشــت. بوبــر 
ــا  ــیرهایی در اتوپی ــود، مس ــیک خ ــر کالس در اث
 ،)kibbutz( نوشــته اســت کــه کیبوتــز ،)1949(
ــه  ــت ک ــتی ای اس ــه آنارشیس ــرفته ترین جامع پیش
ــه ای  ــز گون ــت. )کیبوت ــده اس ــدان روز دی ــا ب او ت
کومــون سوسیالیســتی ضداســتبدادی در اســرائیل 

ــت(. ــطین اس ــا فلس ی
بوبــر درک عارفانه ای از سوسیالیســم داشــت. او در 
کتــاب ســه رســاله در بــاب سوسیالیســم مذهبــی 
)1928(، مــی گویــد کــه بــا ایســتادن در »مغــاک 
رابطــه راســتین متقابــل بــا راز و رمــز الهــی«، کــه 
ــوان  ــوی آن اســت، می ت ــادل دنی سوسیالیســم مع
ــه  ــی ک ــت، جای ــت یاف ــی دس ــت مذهب ــه حقیق ب
ــه  ــاک رابط ــدار »مغ ــه گ ــخ ب ــزم راس ــا ع ــرد ب ف
ــد.  ــان« می زن ــای انس ــا معم ــل ب ــتین متقاب راس

از نظــر بوبــر، کیبوتــز تالشــی دنیایــی بــود بــرای 
ــم  ــه زع ــه ب ــه   ای ک ــیر، تجرب ــن مس ــه ای تجرب
ــای  ــتایی« اروپ ــع روس ــتگاهش »جوام وی خاس

ــود. ــرون وســطایی ب مســیحی ق
 ،1928 ســال  از  اوایــل،  همــان  از  بوبــر، 
ــی،  ــورت ذات ــه ص ــم( را ب سوسیالیسم)-آنارشیس
امــری مذهبــی در نظــر گرفــت. او اســتدالل 
مذهــب  بــدون  »سوسیالیســم  کــه  می کنــد 
ــی کــه مذهــب  ــدای الهــی را نمی شــنود در حال ن
ــی  ــنود ول ــدا را می ش ــن ن ــم ای ــدون سوسیالیس ب
پاســخی بــه آن نمی دهــد«. بلکــه جنبه هــای 
مذهبــی زندگــی کامــاًل عجیــن و یکپارچــه و آگاه 
ــتند و  ــی هس ــی اجتماع ــی زندگ ــس کل ــه ماتری ب
بالعکــس. ایــن جنبه هــا بــه صــورت پویــا در 
ــاًل آن را  ــرده و متقاب ــوذ ک ــی نف ــی اجتماع زندگ

می کننــد.  تقویــت 
و  تجدیــد  بــر  بوبــر  آنارشیســتی  ایــده آل 
ــه  ــا اســتناد ب بازســازی ســاختارهای اجتماعــی، ب
ــوم  ــه مفه ــه مثاب ــی«، ب ــی اجتماع »خودانگیختگ
ــز اســت.  ــه، متمرک ــدی عملکــرد ســالم جامع کلی
ــادِی دوســت و  او شــدیداً از مفاهیــم نوســازی بنی
ــر  ــتاو لندائ ــتش، گوس ــی و آنارشیس ــکار آلمان هم
)1870-1919( الهــام گرفــت. لندائــر در اصل باور 
بــه انگیزه هــای صلح جویــی )پاسیفیســم( و انــگاره 
»خودانگیختگــی ارگانیــک )درونــی، بنیــادی( روح 
انســان« داشــت، بــا ایــن تصــور کــه ایــن دو تنهــا 
ــده  ــتی آین ــه آنارشیس ــه جامع ــتند ک ــی هس ارکان
ــن  ــرد. چنی ــکل بگی ــا ش ــه آن ه ــر پای ــد ب می توان
ــی دارد  ــای انقالب ــر، زیربن ــه ای از منظــر بوب جامع
کــه پیوســته بــا روح بشــری خودانگیختــه در 
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ــرورش خــود اســت.  حــال پ
ــه ای  ــگاره را در مقال ــن ان ــر در ســال 1951 ای بوب
ــت«، بیشــتر بســط  ــوان »جامعــه و دول تحــت عن
کــه  می نویســد  مقالــه  ایــن  در  او  می دهــد. 
ــا،  ــه غیرنظامی ه ــی ک ــا )فضای ــی پوی ــه مدن جامع
ــره در  ــی و غی ــز بازرگان ــدارس، مراک ــاها، م کلیس
آن حیــات روزانــه دارنــد( توســط جامعــه سیاســی، 
ــه از  ــه همیش ــت، ک ــت از دول ــارت اس ــه عب ک
ــی  ــه مدن ــا جامع ــه ب ــدرت در رابط ــازاد ق ــک م ی
قــرار  خطــر  معــرض  در  اســت،  بهره منــد 
ــی  ــل سیاس ــه »اص ــت ک ــد اس ــرد. او معتق می گی
ــت«.  ــی اس ــل اجتماع ــر از اص ــه قدرتمندت همیش
خودانگیختگــی  تضعیــف  امــر،  ایــن  نتیجــه 
ــز  ــر نی ــر بوب ــن از نظ ــت«. بنابرای ــی اس اجتماع
بــه  اجتماعــی  آنارشیســم  لندائــر،  همچــون 
ــالش  ــا ت ــت ب ــرادف اس ــزی مت ــو تناقض آمی نح
ــم  ــه در می یابی ــا ک ــن معن ــه ای ــه. ب محافظه کاران
کــه وظیفــه اطمینــان حاصــل کــردن از آزادســازی 
ــته  ــت آن دس ــرورش و تقوی ــظ، پ ــه حف ــوط ب من
نهــادی اســت کــه  اجتماعــی و  نیروهــای  از 
بــه خودانگیختگــی،  را  گرایش هــای عمومــی 
ــی و  ــای انقالب ــکال و رفتاره ــالق رادی ــر خ تفک
ــازی  ــه آزادس ــد. وظیف ــویق می کنن ــکال تش رادی
در آنارشیســم بوبــر شــامل  طغیــان علیــه مــازاد 
قــدرت سیاســی و ایــن اســت کــه »مــردم قــدر 
ــرای  ــی را ب ــل اجتماع ــر اص ــای بی نظی ارزش ه
ــه  ــان جامع ــط می ــود رواب ــه بهب آماده ســازی زمین
و حکومــت بداننــد«. بوبــر اقــدام بــه انتقــاد 
روســیه  علیــه  آنارشیســتی  و  ضداســتبدادی 
ــب  ــرای قط ــی ب ــد و آن را مثال ــوروی می کن ش

ــد.  ــم می دان ــود از سوسیالیس ــوم خ ــِف مفه مخال
در ســال 1949، وقتــی کــه بوبــر در حــال نــگارش 
»مســیرها« بــود، بدتریــن دوره اســتبدادگرایی 
شــدید اســتالین بــود. »سوسیالیســم« کذایــی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی تحــت رهبــری اســتالین، 
ــی، شــکنجه، اخراج هــای  ــرور دولت ــزی جــز ت چی
ــود.  ــا نب ــاری و پارانوی ــد، کار اجب ــی، تبعی گروه
ــاب »مســیرها«، تعهــد  ــر در صفحــه آخــر کت بوب
ــودی اش  ــتی یه ــم سوسیالیس ــه آنارشیس ــود ب خ
ــیه  ــا روس ــا ب ــدیدترین تضاده ــیم ش ــا ترس را ب
شــوروی، تصریــح می کنــد. »مــا بایــد یکــی 
از دو قطــب سوسیالیســم را کــه نشــان دهنده 
انتخــاب  ماســت برگزینیــم، یــک قطــب کــه 
و  دارد  قــرار  مســکو  ســهمگین  نــام  پشــت 
ــلیم«  ــورانه »اورش ــه آن را جس ــر ک ــب دیگ قط
می نامــم«. بنابرایــن، او دو قطــب کامــال متضــاد 
ــود، یکــی اســتبدادی  ــل ب ــرای سوسیالیســم قائ ب

و دیگــری ضداســتبدادی. 
کــه  چیــزی  بــا  بوبــر  می رســد  نظــر  بــه 
نظریه پــردازی سیاســی مدرن آن را کامیونیتاریســم 
)communitarianism( می نامــد، همــدل 
ــوان  ــه طــور خالصــه می ت ــود. در توضیــح آن ب ب
گفــت کــه کامیونیتاریســم مفهومــی اســت کــه در 
آن یــک فــرد، »جزیــره ای جــدا افتــاده« نیســت، 
ــا  ــدت ب ــردی به ش ــای ف ــت و ارزش ه ــه هوی بلک
ــد.  ــرد در هــم تنیده ان ــه  ف ــط و جامع ــط، رواب محی
بنابرایــن، از نظــر بوبــر، اجتمــاع نقشــی مهــم ایفــا 
می کنــد. اگــر آنارشیســم برقــرار شــود، هــر جنبــه 
از بــروز آن بایــد اساســًا کامیونیتاریــن )گروهــی( و 

اجتماعــی باشــد. 
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لئو تولستوی
ــوی دیگــر،  ــو تولســتوی، یــک آنارشیســت  معن لئ
ــبت  ــی نس ــدگاه متفاوت ــر دی ــا بوب ــه ب در مقایس
ــدگاه او   ــت دی ــوان گف ــم دارد. می ت ــه آنارشیس ب
ــد،  ــی( باش ــن )گروه ــه کامیونیتاری ــتر از آن ک بیش

ــردی اســت.  ف
شــهرت تولســتوی بــرای رمان هــای مشــهورش ، 
آثــاری چــون جنــگ و صلــح )1869(، آنــا کارنینــا 
)1877( و مــرگ ایــوان ایلیــچ )1886( اســت؛ امــا 
ــب  ــی جال ــر مذهب ــز متفک ــر او نی ــون بوب همچ
توجهــی اســت. گانــدی، آزادی خــواه بــزرگ، کتاب 
ــن  ــو« )1984(، ای ــد در درون ت »پادشــاهی خداون
اثــر کالســیک تولســتوی را، بــه خاطــر قــدرت و 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــترگ«  خوان ــی اش »س الهام بخش
ــا خــدا  بحــث می کنــد کــه تنهــا رابطــه انســان ب
ــاز و  ــد س ــاع - می توان ــا اجتم ــه او ب ــه رابط - ن
ــجم  ــن و منس ــروع را ممک ــدرت مش ــای ق کاره
ــت  ــد غای ــتوی، خداون ــر تولس ــی از نظ ــد. یعن کن
اقتــدار )حاکمیــت( سیاســی اســت؛ او معتقــد بــود 
کــه خداونــد واالتریــن قــدرت حتــی روی زمیــن 
ــرای یــک مســیحی، ســوگند  را دارد. بنابرایــن »ب
وفــاداری بــه هــر گونــه حکومتــی، عملــی کــه بــه 
عنــوان پایــه و اســاس وجــود یــک دولــت تلقــی 
ــت«،  ــیحیت اس ــتقیم مس ــکار مس ــود، ان ــی ش م
ــون  ــه، »قان ــم مطلق ــدرت حاک ــا ق ــه تنه ــرا ک چ
الهــی عشــق ]موهبــت خــدا[ اســت کــه فــرد آن 
را در درون خویــش تشــخیص می دهــد« )صفحــه 
ــه در  ــه ای ک ــالوه، تولســتوی در نام ــه ع 212(. ب
ســال 1896 نوشــته اســت، توضیــح می دهــد 
کــه دولــت زمینــی کامــاًل بــا مســیحیت ناســازگار 

ــه  ــوه« ک ــر ک ــه س ــا »موعظ ــژه ب ــه وی ــت، ب اس
ــد  ــان می خواه ــاح از مؤمن ــه الح ــیح ب در آن مس
ــد. تولســتوی می نویســد  ــه از خشــونت بپرهیزن ک
کــه »حکومــت متــرادف بــا خشــونت اســت؛ 
مســیحیت یعنــی حلــم، تســلیم )عــدم مقاومــت(، 
ــیحی  ــد مس ــت نمی توان ــن حکوم ــق. بنابرای عش
ــد،  ــیحی باش ــد مس ــه می خواه ــی ک ــد و کس باش
نبایــد بــه حکومــت خدمــت کنــد« )صفحــه 42(. 
ــوی  ــای معن ــتوی همدلی ه ــزه تولس ــه انگی اگرچ
ــد اســاس حکومــت  ــی کــه می گوی ــا وقت ــود، ام ب
ــاره  ــی اش ــه صحیح ــه نکت ــت ب ــونت اس ــر خش ب
ــناس سیاســی و  ــر، جامعه ش ــد. مارکــس وب می کن
اقتصــاددان معــروف، نیــز گفتــه اســت کــه یکــی 
از جنبه هــای اساســی هــر حکومــت مدرنــی، 
کنتــرل  بــرای  سیســتماتیک  انحصارطلبــی 
ــار در  ــی انحص ــه معن ــه ب ــت. ک ــهروندان اس ش

اســتفاده از اعمــال زور خشــونت آمیز اســت. 
مشــاهده می کنیــم کــه آنارشیســم تولســتوی، 
ــی او  ــور و عرفان ــیحیت پرش ــی مس ــه جانب نتیج
اســت. ایــن ایــده کــه همــه حکومت هــا بــه علــت  
ــًا  ــتند، منطق ــروع هس ــان نامش خشونت آمیزبودنش
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 
ــوع  ــونت را ممن ــل و خش ــاًل قت ــیح عم ــه مس ک
ــس کل شــبکه نیروهــای مســلح  ــرده اســت، پ ک
بایــد منحــل شــود: »هیــچ کــس نبایــد مایــل بــه 
اطاعــت از حکومتــی باشــد کــه صرفــًا بــه قــدرت 
کشــتار زنــده اســت«. )بــه نقــل از »آخریــن پیغــام 
ــره  ــتوی در کنگ ــخنرانی تولس ــریت«، س ــه بش ب
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ــال 1910(.  ــتکهلم در س ــح در اس ــی صل بین الملل

غیرمعنوی آنارشیسم 
آنارشیســم مســیحی فردگــرای تولســتوی بــا 
آنارشیســم کامینیتریــن یهــودی بوبــر تفــاوت 
آن هــا  دوی  هــر  امــا  دارد.  زیــادی  هــای 
ــای  ــه ج ــود را ب ــتی خ ــای آنارشیس نتیجه گیری ه
بنیادهــای زمینــی  مــورد اســتفاده متفکــران اولیــه 
ــن  ــری دو س ــون هن ــوی همچ ــت فرانس آنارشیس
ســیمون، شــارل فوریــه و پیــر ژوزف پــرودون کــه 
پایــه »سوسیالیســم علمــی« کارل مارکــس را 
ــوی  ــی و معن ــادات مذهب ــر اعتق ــد، ب ــان نهادن بنی
بنــا نهادنــد. همچنیــن تولســتوی و بوبــر مخالــف 
جریــان اصلــی آنارشیســم کــه از لحــاظ تاریخــی 

ــتند. ــوده ، هس ــت ب آتئیس
از  یکــی   ،)1876-1814( باکونیــن  میخائیــل 
برجســته ترین آنارشیســت ها، موضعــی مخالــف 
بــا بوبــر و تولســتوی اتخــاذ کــرد. از نظــر باکونیــن 
بخــش  آتئیســم  آنارشیســت ها،  از  بســیاری  و 
اساســی فلســفه آن هاســت، بــه طــوری کــه الزم 
ــرد  ــدا ط ــم خ ــه در آنارشیس ــت ک ــر نیس ــه ذک ب
ــه  ــی تکی ــدرت نهای ــریر ق ــر س ــان ب ــده و انس ش
زده اســت. در تفکــر باکونیــن، آنارشیســم، رهایــی 
ــار  ــم و اجب ــکال ظل ــه اش ــریت از هم ــل بش کام
ــب،  ــه مذه ــود ک ــن ب ــر ای ــده او ب ــت ، و عقی اس
مانعــی بــر ســر راه پــرورش ظرفیت هــای انســان 
»راه  می نویســد:  باکونیــن   ،1871 در  اســت. 
ــود، و انســان  ــی کار ب ــدا تمام ــق( خ ــدازی )خل ان

ــه  ــچ ب ــته او را از هی ــود و نادانس ــق او ب ــه خال ک
هســت رســانیده بــود، در برابــر وی تــا کمــر خــم 
شــد، عبادتــش کــرد و خــود را بــرده و مخلــوق او 
خوانــد« )خــدا و دولــت، صفحــه 10(. اِمــا گلدمــِن 
آنارشیســت در ســال 1916، چهــل ســال پــس از 
ــت  ــتای تقوی ــن، در راس ــِت« باکونی ــدا و دول »خ
ــوم  ــد: »مفه ــن می نویس ــن چنی ــر باکونی نقطه نظ
ــی صــرف نظــر از  ــه معن ــدا ب ــده، اندیشــه( خ )ای
عقــل و عدالــت بشــری اســت؛ متــرادف بــا نفــی 
ــه و  ــم در نظری ــت و ه ــریت اس ــع آزادی بش قاط
هــم در عمــل لزومــًا بــه بردگــی نــوع بشــر ختــم 

ــه 242(. ــم، صفح ــفه آتئیس ــود« )فلس می ش
ــی،  ــر تاریخ ــم از نظ ــری و ه ــاظ نظ ــم از لح ه
و  دولــت  همچــون  نیــز  را  دیــن  آنارشیســم، 
ســرمایه داری شــرکت های چندملیتــی نیرویــی 
قهرآمیــز می پنــدارد. از ســوی دیگــر، بوبــر و 
تولســتوی نماینــده ســنتی غنــی از آنارشیســم 
معنــوی هســتند. از نظــر آن هــا، آنارشیســم و 
ــر  ــته اند و یکدیگ ــم پیوس ــه ه ــًا ب ــت عمیق معنوی
ــر و هــم تولســتوی  ــد. هــم بوب ــت می کنن را تقوی
موضــع معنــوی خــود را بــه عنــوان مقدمــه موضع 
سیاســی-اجتماعی خــود ارائــه می کننــد و مواضــع 
سیاســی-اجتماعی آن هــا محصــول طبیعــی و 
مســتقیم مواضــع معنــوی آنــان اســت. ایــن 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــوی ب ــت های معن آنارشیس
ــه ســوی جامعــه ای آزاد  تنهــا راه محتمــل نیــل ب
ــودی- ــه ای یه ــراز زمین ــر ف ــرادی آزاد ب ــا اف ب

ــرد. ــکل می گی ــیحی ش مس
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هــر ســاله در آلمان  افــرادی که خود را آنارشیســت -
ــوب«  ــام »روز آش ــه ن ــنی ب ــد، جش ــک می نامن پان
برنامه ریــزی  بــدون  آن هــا  می کننــد.  برگــزار 
ــه  ــرورانه ب ــکلی ش ــه ش ــده و ب ــن ش ــش تعیی از پی
ــد. مراســمی  ــه می کنن ــردم حمل ــوال م ــس و ام پلی
کــه امــروز بــه عنــوان کریســمس در بریتانیــا 
ــان وارد  ــم از آلم ــرن نوزده ــود، در ق ــزار می ش برگ
شده اســت. آیــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــود؟  ــا ش ــده وارد بریتانی ــم در آین ــتیوال ه ــن فس ای
ــن  ــام چنی ــاً از انج ــی مرتب ــگ  طبقات ــریه جن نش
ــه  ــا توج ــد. ب ــت می کن ــا حمای ــی در بریتانی اقدامات
بــه تقاضــا بــرای داشــتن اروپــای یکپارچه تــر، 
ــه  ــت های دیوان ــه کار آنارشیس ــوان ب ــه می ت چگون
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 

ــن دارد؟ ــه باکونی ــی ب ــه ربط ــا چ این ه
ــودکان  ــاندن ک ــرای ترس ــن ب ــام باکونی ــی از ن زمان
ــش،  ــالف حرافی های ــه برخ ــد. اگرچ ــتفاده می ش اس
ــی  ــه کار عمل ــوده کــردن دســتش ب ــه آل ــی ب تمایل
نداشــت و آن قــدر ترســو بــود تــا تمــام ادعاهایــش 
را در زنــدان تــزار انــکار کنــد )هرچنــد بعدهــا ایــن 
انــکارش را نیــز انــکار کــرد(، امــا باکونیــن نمونــه ای 
از یــک بمب گــذار دیوانــه آنارشیســت بــود کــه بــه 
دنبــال فرصتــی بــرای خالــی کــردن خشــمش  بــود. 

او مشــتاقانه در جســت وجوی چهــره ای جــوان و زیبا 
می گشــت تــا انتقاد هــای آتشــینش را بــه ســمت او 
پرتــاب کنــد. طیــف کثیــری از نویســندگان، از کنراد 
گرفتــه تــا وایلــد، آثــاری متعــددی خلــق کردنــد کــه 
ــد  ــود، هرچن ــگ ب ــن پررن ــور باکونی ــا حض در آن ه
ــود کــه  ــرده نمی شــد. ایــن باکونیــن ب نامــی از او ب
بــه صراحــت جهــان را بــه »نبــردی بــرای نابــودی 
کامــل... بــدون هیــچ مهلــت و فرصتــی« فراخوانــد. 
جنگــی کــه در آن طبقــه کارگر شــهری و روســتایی 
ــود(، طبقــات صاحــب  )کــه وی در آن زاده نشــده ب
زمیــن و قــدرت را )طبقــه ای کــه باکونیــن در آن زاده 
شــده بــود( خــواه در روســیه و خــواه در جــای دیگــر، 
ــراف زاده  ــن اش ــع باکونی ــد. )در واق ــود می کردن ناب
ــه داشــت  ــزار شــخصاً عالق ــن ت ــرای همی ــود و ب ب

کــه او اعتــراف کــرده و از عقایــدش توبــه کنــد.(
ــان در  ــا همچن ــا م ــت ام ــه اس ــن رفت ــال باکونی ح
باکونینــی زندگــی می کنیــم. هــر چنــد  دوران 
ممکــن اســت پانک هــای آلمانــی خودشــان نداننــد، 
امــا آنهــا دارنــد از باکونیــن پیــروی می کننــد. 
درســت یــا غلــط، روشــن اســت کــه اصطــالح رایــج 
Unabomber اشــاره بــه یــک باکونینیســت 
ــن »از  ــه خــود باکونی ــه گفت ــا ب دارد. کســی کــه بن
اســت«.  آن  خواهــان  و  نمی ترســد  بی نظمــی 
ــا و جاهــای دیگــر،  ممکــن اســت باکونیــن در اروپ
خصوصــا در نیمــه دوم قــرن بیســتم، نامــی فراموش 

آنارشیــست یا دجال؟ 
باکونیـن در باب وحشت از آنارشـی و فراخوانی آن

دیوید  لیموند در مورد فردی سخن می گوید که زمانی موجب ترساندن کودکان بود. 
برگردان:رامتینشاهینفر
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شــده باشــد. امــا نفــوذ و اهمیــت او هنــوز هــم کــم 
نیســت. بــه نظــر می رســد ایده هــای باکونیــن 
بــرای بازبینــی فلســفی در هــزاره ســوم آماده باشــند. 
در قلــب اندیشــه باکونیــن یک اســتدالل کالســیک 
ــز  ــن هرگ ــع، باکونی ــرار دارد. در واق ــتی ق آنارشیس
مختــرع اســتدالل هایی کــه خواهــان آینــده ای 
ــًا  ــود. او صرف ــد، نب ــان بودن ــرای جه ــتی ب آنارشیس
ــده ای، و  ــن آین ــه چنی ــتیابی ب ــرای دس ــی ب راه های
ــر  ــورد نظ ــارکت« م ــوه »مش ــوص نح علی الخص
ــن  ــرای باکونی ــود. ب ــده ب خــودش را، در ســر پروران
ــت  ــن اس ــد او، روش ــل و بع ــت های قب و آنارشیس
ــه  ــی، آزادی انســانی را ب ــه ســاز و کارهــای دولت ک
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــت، ب ــیده اســت. دول لجــن کش
ــش  ــدرت، نق ــمار ق ــان انگشت ش ــت صاحب در دس
مشــروع  کاربــر  تنهــا  و  تصمیم گیرنــده  تنهــا 
ــر را  ــن ام ــت ای ــد. دول ــازی می کن ــونت را ب خش
از طریــق ادعــای خــود بــر حاکمیــت ارضــی، 
بــه عنــوان تنهــا تصمیم گیرنــده ممکــن در آن 
دولــت  اعــالم می کنــد.  محــدوده جغرافیایــی، 
هیــچ محدودیتــی بــرای قــدرت تصمیم گیــری 
خــود بــه رســمیت نمی شناســد، هــر چنــد در عمــل 
ــای  ــی تصمیم گیری ه ــرای برخ ــی ب ــدک مجال ان
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ده ــراد م ــه اف ــت ب بی اهمی
دولــت حــق کنتــرل بــر کلیــه تصمیمــات افــراد در 
هــر زمــان الزم را بــرای خــود محفــوظ نگــه داشــته 
ــودم در انتخــاب  ــن خ ــه م ــت ک ــن واقعی اســت. ای
ــم آزاد  ــروز بپوش ــم ام ــه می خواه ــی ک ــوع کراوات ن
ــب  ــرا فری ــه م ــت ک ــن اس ــان گر ای ــم، نش می بین
داده انــد. مــن در حــال حاضــر آزاد بــه اتخــاذ چنیــن 
تصمیمــی هســتم، امــا اگــر دولــت تصمیــم بگیــرد 

ــه  ــور ب ــد، احتمــاال مجب ــت کن ــن حــوزه دخال در ای
پرکــردن فــرم »مجــوز پوشــیدن کــراوات آبــی« در 
روزهایــی کــه بخواهــم آن را بپوشــم خواهــم شــد. 
حتــی اگــر دولــت فســخ چنیــن تصمیمــی را اعــالم 
کنــد، مــن همچنــان نقشــی در آن نداشــته ام. اگــر 
هــم در یــک نظــام دموکراتیــک بــه نظــر می رســد 
مشــارکت  دولتــی  تصمیم گیری هــای  در  فــرد 
ــا  ــادگی ب ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــد، عل می کن
اجــرای یــک پانتومیــم، حقیقــت ســاختار قــدرت را 
پنهــان کرده انــد و اگــر مــن آن را بــاور کنــم، بیــش 

ــده ام. ــق ش ــش تحمی از پی
تــا زمانــی کــه مــا تحــت ســیطره دولت هــا 
ــرافی  ــاهی، اش ــوری، پادش ــم )جمه ــی می کنی زندگ
ــارغ  ــوع حکومــت ســازمان یافته دیگــر( ف ــا هــر ن ی
از نامــی کــه روی آن می گذاریــم، در واقــع تنهــا از 
ــه  ــا عاری ــه م ــت ب ــم کــه آن دول ــی برخوردای حقوق
دهــد. در مســائل مهم تــر از پوشــیدن کــروات، 
ــد آزادی می دهــد  دولــت هرچقــدر کــه صــالح بدان
و هرچقــدر کــه بخواهــد ســلب می کنــد. آیــا اجــازه 
دارم علیــه سیاســت هایی کــه بــا آن هــا مخالفــم در 
ــم؟ تنهــا  ــه اعتــراض بزن محیــط عمومــی دســت ب
در صورتــی کــه خوشــایند دولــت باشــد. آیــا اجــازه 
دارم تمایــالت جنســی ام را، هماننــد دیگــران، اظهــار 
کنــم و بــه راحتــی دســت بــه انتخــاب بزنــم؟ تنهــا 
در صورتــی کــه خوشــایند دولــت باشــد. آیــا اجــازه 
ــم؟  ــان کن ــه بی ــدا را آزادان ــاره خ ــدم درب دارم عقای
ــا  ــت باشــد. آی ــی کــه خوشــایند دول تنهــا در صورت
اجــازه دارم... زنجیــره ای پایان ناپذیــر از ســواالت 
ــرای یــک آنارشیســت  ــه دارد. ب ــان ادام کــه همچن
چنیــن رفتارهایــی از طــرف حکومــت، مخالــف عقل 
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ــل و  ــا عق ــراد را ب ــر اف ــت. اگ ــانی اس و آزادی انس
آزادی شــان رهــا بگذاریــم، در تمــام امــور مربــوط به 
ــد.  ــد درســت انتخــاب کنن ــاری می توانن ــی ج زندگ
اگــر آن هــا امــروز نمی تواننــد درســت انتخــاب 
کننــد، بــه دلیــل پیچیده ســازی امــور توســط 
ــیاری از  ــرد در بس ــه ک ــد اضاف ــت. )بای ــت  اس دول
اســتدالل های آنارشیســتی، زندگــی تحــت ســیطره 
ــج روی  ــه ک ــر ب ــادگی منج ــن س ــه همی ــت ب دول
ــوط  ــا مرب ــاله اساس ــود. مس ــان نمی ش ــل انس عق
بــه منطــق فاســد نظــام مشــترک در جهــان مــدرن 

ــرمایه داری(. ــت: س اس
بــا ایــن حــال، حتــی اگــر بپذیریــم همــه مــردم طی 
نســل های متمــادی توســط دولــت از نظــر عقالنــی  
تنــزل پیــدا نکنند و قادر باشــند در همــه انتخاب های 
زندگــی، دســت بــه انتخــاب مناســب بزننــد، دولــت 
ــر مشــروع خشــونت  ــوان تنهــا کارب ــه عن خــود را ب
معرفــی می کنــد کــه می توانــد نیــش زهرآگینــش را 
بــرای آن چــه می خواهــد یــا نمی خواهــد اجــرا شــود 
ــای  ــد. ادع ــان ده ــد، نش ــه بخواه ــس ک ــه هرک ب
ــراد  ــت آزادی اف ــد دول ــن کــه می گوی ــی باکونی اصل
زیــر ســلطه خــود را ســلب می کنــد، 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 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــاز بدان ــا را مج ــی زمان ه در برخ
افســران پلیــس در اجــرای وظایــف خود، شــهروندان 
بــرای دفــاع از خــود و ســربازان بــرای دفــاع از دولت 
در برابــر دیگــر دولت هــا حــق اســتفاده از خشــونت 
را دارنــد. امــا دولــت هرگــز مجــوز اعمــال خشــونت 
علیــه خــودش را نمی دهــد. دولــت نــام دیگــر 

ــا  ــاش ی ــت، اغتش ــودش را خیان ــه خ ــونت علی خش
جنــگ داخلــی می گــذارد و بــرای بی اعتبــار کــردن 
چنیــن خشــونتی بــه ســادگی آن را اقدامــی مجرمانه 
می نامــد. این جــا نقطــه ای اســت کــه بــه اســتدالل 

ــیم. ــن می رس ــوص باکونی مخص
دولــت طبــق اســتداللی کــه باکونیــن ارائــه می دهد، 
انتخاب هــای ممکــن بــرای فــرد را، بــه جــز تعــداد 
محــدودی از حوزه هــای مرتبــط بــا زندگی شــخصی، 
ــر  ــه نظ ــن، ب ــد. بنابرای ــالم می کن ــی اع غیرقانون
می رســد دولــت جامعــه را ربــوده اســت. در نتیجــه، 
تنهــا راه ممکــن بــرای ضددولتــی بــودن، ضدجامعــه 
بــودن اســت. اگــر دولــت یــک انتخــاب ممکــن را 
ــرد، برگزیــدن یــک زندگــی  ــه در نظــر بگی مجرمان
ــد  ــت خواه ــا دول ــف ب ــی مضاع ــه، مخالفت مجرمان
ــا  ــه انتخاب ه ــت در هم ــا دول ــت ب ــود و مخالف ب
وجــود دارد. بنابرایــن باکونیــن بــرای بــه اجــرا 
ــودش،  ــه خ ــه گفت ــی، ب ــونتی تصادف درآوردن خش
ــان  ــورش انس ــط منظ ــی ]او فق ــال »مردان ــه دنب ب
هــای مذکــر بــود[ کــه در برابــر ظلــم و ســتم مقاوم 
بــوده و ذاتــی پرنشــاط، قدرتمنــد، رام نشــدنی و 
ــا  ــردد و آن ه ــد« )p.187( می گ خســتگی ناپذیر دارن
را بــه آنارشیســم فــرا می خوانــد. یعنــی کســانی کــه 
بــا انتخــاب یــک زندگــی مجرمانــه، بــه ضدیــت بــا 
ــه  ــن مســاله در عمــل ب ــا ای ــد. ام ــت می پردازن دول

چــه معنــا اســت؟
ــی  ــن دولت ــی قوانی ــه برخ ــت ک ــن می دانس باکونی
در ذات خــود بــد نیســتند و بــر مبنــای اصولــی بنــا 
ــقوط  ــس از س ــوب پ ــان های خ ــه انس ــده اند ک ش
ــه  ــد آن  اصــول را هنــوز ب دولــت هــم دوســت دارن
رســمیت بشناســند. برخــالف تصــور رایــج، باکونیــن 
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بــه دنبــال گســترش قتــل و تجــاوز نبــود، بلکــه بــه 
ــه خاطــر خودشــان  ــال خــوب ب ــال انجــام اعم دنب
بــود، نــه بــه خاطــر دخالــت یــک دولــت نامشــروع 
ــه عقب ماندگــی خواهــد شــد.  ــاً منجــر ب ــه نهایت ک
بــه دلیــل خواســت دولــت و بــه دنبــال اهــداف آن، 
اعمــال غلــط در کنــار اعمالــی کــه نبایــد هیــچ گاه 
ــی  ــرم معرف ــوان ج ــه عن ــوند، ب ــته ش ــط انگاش غل
ــک  ــت در ی ــد صحب ــرم سیاســی مانن می شــوند. ج
ــار  ــس، در کن ــوز پلی ــدون مج ــی ب ــکان عموم م
جرم هــای جنایت کارانــه ماننــد قتــل و تجــاوز قــرار 
ــت چنیــن  ــه دلیــل ایــن  کــه دول ــرد. تنهــا ب می گی
می خواهــد. حملــه بــه دولــت در کوتــاه مــدت 
امــکان بازســازی نظــم اجتماعــی را در بلنــد مــدت 
فراهــم می کنــد تــا جرایــم سیاســی بــه عنــوان امور 
ــرم جنایت کارانــه  ــوند و ج ــروع شناســایی ش مش
همچنــان مســتحق تنبیــه باشــد )تنبیهــی در غیــاب 
ــال  ــد احتم ــاع(، هرچن ــود اجتم ــط خ ــت توس دول
وقــوع جنایــت بــا پایــان یافتــن کنتــرل یــک دولــت 
ــود.  ــر می ش ــیار کمت ــی بس ــی و غیرطبیع غیرعقالن
ــان و  ــاد مجرم ــا اتح ــم ب ــن مه ــه ای ــتیابی ب دس
ــا،  ــت ه ــود. آنارشیس ــن می ش ــت ها ممک آنارشیس
در عیــن حــال کــه بایــد آگاهــی ضعیــف سیاســی و 
فلســفی مجرمــان را بــاال ببرنــد، بایــد قدرت آنــان را 
بــرای جلوگیــری از فعالیت هــای مخــرب مهــار کنند. 
بــه طــور خــاص احتمــاال باکونیــن در نظــر داشــت 
ــای  ــزاری و قزاق ه ــیه ت ــارقان روس ــی از س انجمن
ــد.  ــازماندهی کن ــمالی را س ــتپ های ش راه زن در اس
شــاید یــک مثــال خــوب از چنیــن اتحــادی، مشــابه 
ــه  ــی ب ــن راهزن ــک بی ــه در مکزی ــزی اســت ک چی
نــام پانچوویــال و انقالبیــون کشــاورز رخ داد )البتــه 

ایــن انقالبیــون مشــخصا آنارشیســت نبودنــد(. 
روز  در  پانک هــا  بیــن  زیــادی  فاصلــه  اگرچــه 
ــودن وجــود دارد، امــا  آشــوب و Unabomber ب
ــردن  ــر ک ــرای پ ــی ب ــرش بزرگ ــم پ ــد می دان بعی
ایــن فاصلــه الزم باشــد. در دوران معاصــر، هرگونــه 
ــد  ــی، مانن ــال ضداجتماع ــمت اعم ــه س ــت ب حرک
ارســال بمب نامه هــای تصادفــی یــا اقــدام بــه 
ــل  ــکاری، ســرقت و خشــونت بی هــدف، حداق خراب
بــه شــکلی غیرمســتقیم متاثــر از باکونین بوده اســت. 
ــش  ــوزه دان ــت در ح ــن اس ــی ممک ــن پیش بین ای
فلســفی نباشــد، امــا مــن شــخصاً معتقــدم در هــزاره 
ــیاری  ــن در بس ــه باکونی ــی ب ــی خاص ــوم کشش س
از گروه هــا و افــراد مختلــف احســاس می شــود. 
هرچنــد کــه همــه آن هــا آنارشیســت نیســتند، امــا 
ــت  ــه اتخــاذ و حمای ــل ب ــده ای تمای ــه طــور فزاین ب
ــای  ــی- تاکتیک ه ــور عمل ــه ط ــه ب ــه ن از - گرچ

ــد. ــی باکونینیســتی دارن ضداجتماع
ــری  ــن نف ــا آخری ــن ی ــوان اولی ــن را نمی ت باکونی
دانســت کــه از خشــونت انقالبــی دفــاع کرده اســت، 
امــا اســتدالل مــن ایــن اســت کــه خشــونت 
ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــتی منحص ــی باکونینیس انقالب
ــد  ــن در نحــوه انتخــاب اهــداف مانن ــاوت باکونی تف
IRA یــا هــر گــروه مشــابه دیگــر نیســت. تفــاوت، 
ــدون   ــان و ب ــش بی ام ــه افزای ــن ب ــاد باکونی در اعتق
ــه  ــد ب ــا امی ــت، ب ــی اس ــی اجتماع ــاختار آنتروپ س
ایــن کــه بــا ســقوط همــه چیــز، حکومــت مرکــزی 
دیگــر قــادر بــه نگــه داشــتن اوضــاع نخواهــد بــود. 
ایــن کار تــا حــدودی شــبیه بــه خشــونت انقالبــی 
یکســان  آن  بــا  هرچنــد  اســت؛  مائوئیســت ها 
نیســت. از ویژگی هــای بــارز خشــونت انقالبــی 
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باکونینیســتی ایــن اســت کــه بــا اکثــر تاکتیک هــای 
ــد نامــی  اختــالل اجتماعــی ســازگار اســت. می توان
ــه  ــال گناهکاران ــیاری از اعم ــرای بس ــایند ب خوش
ــای  ــامل تاکتیک ه ــد ش ــا می توان ــه تنه ــد. ن باش
چریکــی و تــرور کالســیک باشــد، بلکــه می توانــد 
ــع  ــک، توزی ــین دزدی، ه ــک، ماش ــه بان ــه ب حمل
ــای  ــیاری کاره ــا بس ــری ی ــای کامپیوت ویروس ه
ــورد  ــی م ــونت انقالب ــود. خش ــامل ش ــر را ش دیگ
ــه آن  ــط دزدان )چ ــد توس ــن می توان ــر باکونی نظ
ــا  ــد( ی ــا نکنن ــد ی ــز تلقــی کنن ــی افتخارآمی را عمل
مجرمــان دیگــر شــدیداً پایبنــد بــه عقایدشــان، بــه 

ــرد. ــورت بگی ــی، ص ــی سیاس ــوان فعاالن عن
از  انــدازش  چشــم  در  باکونیــن  کــه  مشــکلی 
ــای  ــتفاده از تاکتیک ه ــا اس ــت ب ــدون دول ــده ب آین
ــه  ــت: چ ــن اس ــت، ای ــه آن نپرداخ ــی ب ضداجتماع
ــت ها و  ــان آنارشیس ــاد می ــر در اتح ــرد اگ ــد ک بای
مجرمــان )منظــور مجرمــان حرفــه ای کــه زندگــی 
ــی  ــه مجرمان ــد و ن ــرده ان ــاب ک ــه را انتخ مجرمان
ــی از  ــوند(، یک ــی ش ــی م ــب جرم ــه گاه مرتک ک
ــب  ــت وزیری را تصاح ــگاه نخس ــت کاران جای جنای
ــر  ــود اگ ــه می ش ــاده تر، چ ــارت س ــه عب ــد؟ ب کن
ــه  ــر ب ــه منج ــال مجرمان ــترش اعم ــا گس ــا ب آن ه
ســقوط دولــت شــوند، از قــدرت خوششــان بیایــد و 
بخواهنــد همچنــان آن را در دســت داشــته باشــند؟ 
ــا  چــه کســی قــادر اســت آن هــا را متوقــف کنــد ت
تبدیــل بــه دولــت جدیــدی بــا قوانیــن مخصــوص 
بــه خــود نشــوند؟ کســانی کــه پیــش از ایــن 
قوانیــن را می شکســتند، حــال قوانیــن جدیــدی کــه 

متناســب بــا منافع شــان باشــد وضــع می  کننــد. آیــا 
ــا  ــوی آن ه ــد جل ــن فکر می توانن آنارشیســت ها  روش
ــروی  ــا نی ــش ی ــدام ارت ــک ک ــا کم ــد؟ ب را بگیرن
پلیــس؟ معاملــه بیــن جنایــت کاران و آنارشیســت ها 
ــد باشــد، احتمــاال  کــه باکونیــن انتظــار داشــت مول
ــر  ــرای دکت ــر از ماج ــرانجامی بهت ــدت س در درازم
فاوســت معــروف نخواهــد داشــت. بــه همیــن علــت 
ــه آنارشیســت ها از  ــول اســت ک ــاً نامعق اســت واقع
رفتــار ضداجتماعــی در هــر زمــان ممکــن اســتقبال 
ــتان ها  ــورش در شهرس ــترش ش ــا از گس ــد، ی  کنن
ــر اســتقبال  ــرای تغیی ــی ب ــروی مثبت ــوان نی ــه عن ب
کــرده، و بــه ســتایش گروه هــا و فرهنگ هــای 

ــد. ــه بپردازن مجرمان
دولــت ممکــن اســت جامعــه را ربــوده باشــد 
بــرای  قطعــا  نمی توانــد  زمینــه ای  ایــن  امــا 
ــی  ــول ضددولت ــا اص ــد ت ــم کن ــت ها فراه آنارشیس
ــد بزننــد.  ــه شــیوه های ضداجتماعــی پیون خــود را ب
ــئولیت  ــان مس ــر انتخاب هایش ــردم در براب ــر م اگ
اخالقــی و سیاســی داشــته باشــند، پیونــد زدن آن هــا 
ــه  ــئوالنه ب ــی و غیرمس ــای غیراخالق ــا جنایت ه ب
آنهــا کمــک نخواهــد کــرد. نــام آنارشیســم و همــه 
ــت  ــزی اس ــن، چی ــنهادی باکونی روش هــای پیش
ــبختانه -در  ــاند. خوش ــدت می ترس ــه ش ــرا ب ــه م ک
حــال حاضــر- روز آشــوب بیشــتر از ســالی یک بــار 

ســروکله اش پیــدا نمی شــود.

• لیمونــد در دانشــگاه گالســکو درس مــی دهــد و 
بــه مطالعــه خشــونت عالقــه منــد اســت.
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هســتم«  دینامیــت  نیســتم،  انســان  »مــن 
اســت  مقاالتــی  از  توجــه  جالــب  مجموعــه 
ــگاهی  ــوفان دانش ــم فیلس ــه قل ــان ب ــه اکثرش ک
ــه، در  ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــته ش ــرد نوش م
کل تالشــی بــرای قبوالنــدن ایــن نظــر بــه 
فیلســوف  نیچــه،  فردریــش  کــه  اســت  مــا 
واپس گــرا، آنارشیســتی واقعــی بــود؛ خالــص، 
در  نخبه گــرا.  و  زندگــی  ستایشــگر  خــالق، 
ــرن  ــناک ق ــت های ترس ــل، آنارشیس ــمت مقاب س
نوزدهــم، مثــاًل باکونیــن و کروپتوکیــن، کــه 
قــدرت حکومــت، اســتثمار اقتصــادی تحــت 
مختلــف  صورت هــای  و  ســرمایه داری  لــوای 
بــه  نقــد می کردنــد و  را  ســرکوب اجتماعــی 
آنارشیســت های حقیقــی  چالــش می کشــیدند، 
ــف  ــا حســادت، ضع ــه آنه ــروی محرک ــد. نی نبودن
ــه ی  ــه تکان ــد هــر گون ــود و فاق و مقصرتراشــی ب
ــن دانشــگاهیان از  ــه، درک ای ــد. البت خــالق بودن

ــت. ــه اس ــئله، وارون مس
مجموعــه مقــاالت کتــاب » مــن انســان نیســتم، 
ــور  ــان م ــوم ج ــط مرح ــتم « توس ــت هس دینامی
مقدمــه  اســت.  شــده  ویرایــش  و  گــردآوری 
کتــاب از او بــا عنــوان متفکــری نامتفعــارف 
ــان  ــه ج ــت، اگرچ ــرده اس ــام ب ــکن« ن »سنت ش
ــر  ــاز از ه ــوش ب ــا آغ ــه ب ــت ک ــی اس ــور کس م
جریــان فکــری ُمــد روز، چــه بدوی گرایــی و 

ــرافی  ــی اش ــه فردگرای ــد چ ــی باش معنویت گرای
نیچــه ای، اســتقبال کــرده اســت و هیــچ فرصتــی 
ــرد )reason(، سوسیالیســم  ــر خ ــرای تحقی را ب
و آنارشیســم مبتنــی بــر مبــارزه طبقاتــی از دســت 
نــداده اســت. مــور برخــالف اســتاد خــودش 
ــن  ــرد و کروپوتکی ــنگری را رد می ک ــه، روش نیچ
اینکــه  از  غافــل  می دانســت،  »منســوخ«  را 
کروپوتکیــن حتــی قبــل از نیچــه مدرنیتــه را نقــد 
کــرده بــوده اســت. مســلم اســت کــه مــور مدافــع 
ــط  ــرمایه داری و بس ــم س ــی نظ ــی انقالب دگرگون
ــی  ــی اجتماع ــای زندگ ــر صورت ه ــه دیگ خالقان
ــوده  ــه نب ــاری و مشــارکت داوطلبان ــه همی از جمل
اســت. در عــوض، او طرفــدار طغیــان بــه دســت 
پیــرو  ایــن  بــود.  فرهنگــی  زیبایی شناســان 
ذوق زده نیچــه گویــا غافــل از ایــن واقعیــت بــوده 
ــه  ــی ک ــیلس-ماریا«، لقب ــب س ــه »راه ــت ک اس
نیچــه بــرای خــودش بــه کار می بــرد، از هــر گونــه 
ــر  ــت، آزرده خاط ــرت داش ــید، نف ــی می ترس طغیان
آن  از  خصــوص  بــه  می گریخــت،  و  می شــد 
ــا  ــر، ی ــات پایین ت ــت طبق ــه دس ــه ب ــی ک طغیان
آنگونــه کــه نیچــه کارگــران عــادی را لقــب 
مــی داد، »اراذل و اوبــاش«، انجــام شــود. روایــت 
ــم  ــخ آنارشیس ــور از تاری ــه ای م ــی دومرحل خط
ــاًل  ــاده انگارانه و کام ــدازه س ــان ان ــه هم ــم ب ه

مغالطه آمیــز اســت.

من انسان نیستم، دینامیـت هستم 
فردریـش نیـچه و سنت آنارشیستی

برایانموریسدیدگاهجانموروهمفکرانشرادربارهنیچهوآنارشیستممردودمیداند.
برگردان: علی عطاران
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ــتارهای  ــی نوش ــاالت، برخ ــه مق ــن مجموع در ای
عمیق تــر پیونــد میــان نیچــه و ســنت آنارشیســتی 
و  مغلــق  فیلســوفی  اگرچــه  وامی کاونــد؛  را 
کوماراس وامــی  آنانــدا  مثــل  غامض نویــس 
ــًا  ــت قطع ــاب اس ــن کت ــزو ای ــه اش ج ــه مقال ک
آنارشیســت نیســت، بلکــه مدافــع سرســخت 
ــت و  ــدو اس ــن هن ــت آیی ــی کاس ــتم طبقات سیس
نظریــه »ضدسیاســت« او صرفــًا بــه نفــع کاســت 
ــه  ــن مجموع ــاالت ای ــی مق ــت! برخ ــن اس برهم
ــه  ــه گفت ــتند، ک ــوب« هس ــه »آش ــورد نظری در م
آنارشیســت ها  هــم  و  نیچــه  هــم  می شــود 
همان طــور  بوده انــد.  نظریــه  ایــن  مدافــع 
بــه  قدیــم  از  آنارشیســت ها  می دانیــد،  کــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــور صادقان ــه ط ــه ب ــای آن ک ج
 intelligent( طرفــداران اســتقالل هوشــمندانه
غلــط  بــه  شــوند،  شناســایی   )autonomy
ــده اند.  ــداد ش ــوب قلم ــی و آش ــان بی نظم مدافع
ــل  ــان متمای ــه جه ــه شــده اســت ک ــا گفت ــه م ب
بــه هــرج  و مــرج یــا آنارشیســم اســت. بــه نظــر 
ــت  ــک از واقعی ــگاهیان منف ــن دانش ــد ای می رس
 )complexity( ــی ــه پیچیدگ ــزی از نظری چی
ــی  ــورت ابتدای ــه در ص ــه ای ک ــنیده اند؛ نظری نش
خــودش اولیــن بــار توســط آنارشیســت هایی 
ماننــد کروپوتکیــن در اواخــر قــرن نوزدهــم 

ــد. ــرح ش مط
موضوعاتــی  کتــاب  ایــن  مقــاالت  مجموعــه 
ماننــد نیهیلیســم، دیــن و مــرگ خــدا را نیــز 
دربرمی گیرنــد. متأســفانه ایــن مقــاالت غالبــًا 
ــا  ــگاهی و ب ــی و دانش ــق مذهب ــات مغل ــا ادبی ب
رمزآلــود  نوشــته های  بــه  مکــرر  ارجاعــات 

نوشــته  هایدگــر  و  دلــوز  ماننــد  فیلســوفانی 
ــن را  ــار م ــفانه انتظ ــاالت متأس ــن مق ــده اند. ای ش
ــات  ــه معلوم ــب خاصــی ب ــرآورده نکــرده و مطل ب
مــن در مــورد نیچــه و آنارشیســم اضافــه ننمودنــد.

ــته مکــس  ــه نوش ــن مجموع ــه ای ــن مقال مهم تری
کافــارد اســت. کافــارد در زندگــی قبلــی خــودش 
جــان کالرک نــام داشــت و نویســنده نقــدی 
ــات مکــس اســتیرنر  ــر نظری ــه و ارزشــمند ب جانان
ــی  ــرد بوم شناس ــرص رویک ــع پروپاق ــود. او مداف ب
ــر  ــه نظ ــود. ب ــز ب ــن نی ــورای بوکچی ــی م اجتماع
ــرال  ــرد سیاســی لیب ــاال رویک ــارد ح ــد کاف می رس
را برگزیــده اســت و طرفــدار دولــت انتخابــی 
 )bioregional( مبتنــی بــر مناطــق جغرافیایــی
ــازار اســت  ــا قــدرت قهریــه قانونــی و اقتصــاد ب ب
ــا  ــز ب ــه ای را نی ــرافی نیچ ــی اش ــاال فردگرای و ح
جــان و دل پذیرفتــه اســت. آنچــه در مقالــه 
ــارد شــگفت آور و بســیار تأســف برانگیز اســت  کاف
ــن  ــم(، ای ــر پست مدرنیس ــد او ب ــر از نق ــه غی )ب
ــت ها  ــه سوءبرداش ــا ملغم ــه تنه ــه او ن ــت ک اس
ــم  ــاب آنارشیس ــه در ب ــوط نیچ ــخنان نامرب و س
ســبک  همــان  بلکــه  می کنــد،  ســتایش  را 
ــد  ــرای نق ــتانه و روانشــناختی را ب ــل خام دس تحلی
ــرد. ایــن اســتاد  ــه کار می گی آنارشیســم معاصــر ب
ــژه  ــه وی ــمش، ب ــردن خش ــی ک ــا خال ــرال، ب لیب
بــر مــورای بوکچیــن، عــالوه بــر خیــل عظیمــی 
و  ضدســرمایه داری  چپگــرا،  شــخصیت های 
ــه  ــه ب ــی ک ــارزه طبقات ــع مب آنارشیســت های مداف
ــا  ــه م ــعی دارد ب ــد، س ــاره نمی کن ــا اش ــم آنه اس
ــت،  ــا نهــاد دول ــد کــه همــه مخالفت هــا ب بقبوالن
ــی  ــرکوب اجتماع ــواع س ــر ان ــرمایه داری و دیگ س
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صرفــًا بــا انگیــزه مقصرتراشــی صــورت می گیــرد. 
ــت های  ــه آنارشیس ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ب
تشــنه  جزم گرایــان  کافــارد  توســط  معاصــر 
نیهیلیســت  و  فرقه گــرا  متعصــب،  قــدرت، 
وحشــی  شــخصیت های  و  می شــوند  خوانــده 
ــا  ــه تنه ــه ن ــوند ک ــده می ش ــی نامی و بی انعطاف
ــد، بلکــه  ــه مــردم نــگاه تحقیرآمیــز دارن نســبت ب
حتــی قــادر بــه دوســت داشــتن دیگــر موجــودات 
ــارد،  ــی کاف ــته طوالن ــتند. نوش ــن نیس روی زمی
ــه  ــف نیچ ــد ضعی ــتی نق ــخوار دم دس ــًا نش صرف
ــوزی، تهمــت،  ــر از کینه ت ــر آنارشیســم اســت: پ ب

ــظ. ــت و غی سوءبرداش
ــن  ــاالت ای ــه مق ــتثناء، مجموع ــد اس ــز چن ــه ج ب
غیرانتقــادی  و  چاپلوســانه  رویکــردی  کتــاب 
مــی  پیــش  کــم  و  دارد،  نیچــه  بــه  نســبت 
آیــد کــه درک آشــفته نیچــه از سوسیالیســم 
ــن  ــاالت ای ــد. مق ــد بکش ــه نق ــم را ب و آنارشیس
مجموعــه هم چنیــن مفهــوم آریستوکراســی را بــه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد، مفهوم ــی حالجــی نمی کنن خوب
ــدی در  ــی کلی ــی و مفهوم ــده آل و آرمان نیچــه ای
ــه  ــوف ب ــن اراده معط ــا هم چنی ــت. آنه آرای اوس
ــناختی  ــاًل روانش ــی کام ــه مفهوم ــدرت او را ب ق
ــز  ــالق را نی ــت خ ــه عاملی ــد )ک ــل می دهن تقلی
دربرمی گیــرد(. در حقیقــت، بــرای نیچــه اراده 
ــی  ــط اجتماع ــامل رواب ــدرت ش ــه ق ــوف ب معط
تســلط،  اســتثمار،  جملــه  از  قــدرت،  حــوزه 
ســرکوب، فرمــان دادن، اعمــال ســلطه بــه ضعفــا 
و البتــه جنــگ اســت؛ پدیده هایــی کــه نیچــه بــا 

ــود. ــق ب ــا مواف ــه آنه هم
قطعــًا فلســفه نیچــه ابعــاد اختیارگرایانــه )لیبرتارین( 

ــه رویکــرد  ــه او، ک ــی انزواگرایان ــز دارد: فردگرای نی
زیبایی شناســانه اش بــه خودســازی آن را بــرای 
ــرده  زیبایی شناســان فرهنگــی بســیار جــذاب ک
اســت، نقــد رادیــکال مســتتر در »ارزیابــی دوبــاره 
ــاد  ــه نه ــده اش ب ــه کوبن ــا«، حمل ــام ارزش ه تم
ــتایش  ــت«، و س ــت زرتش ــن گف ــت در »چنی دول
پرشــورش از غرایــز حیــات، آزادی فــردی و قدرت. 
امــا آیــا نیچــه آنگونــه کــه کافــارد او را توصیــف 
می کنــد یــک »آنارشیســت خــوب« بــوده اســت؟ 
ــی  ــود در فردگرای ــم موج ــت. رادیکالیس ــد اس بعی
کامــاًل  ذهنیــت  دســت  بــه  او  اشــرافی مآبانه 
»ارزیابــی  می شــود.  خنثــی  واپســگرایانه اش 
دوبــاره تمــام ارزش هــا«ی نیچــه ارزش هــای 
آریســتوکراتیک، نظــام سلســله مراتبی، ســاختار 
طبقاتــی یــا صورت هــای اقتصــادی اســتثمار 
ــت  ــم دس ــس ه ــر ک ــود، و ه ــامل نمی ش را ش
ــام  ــا اته ــه شــدت ب ــی زد ب ــی م ــن اقدام ــه چنی ب
ــودن  ــن ب ــا زهرآگی ــت ی ــودن، حماق ــن ب کندذه
ــه  ــا آنک ــت. ب ــرار می گرف ــه ق ــوم نیچ ــورد هج م
ــود،  نیچــه مخالــف ظلــم و حکومــت الیگارشــی ب
ــدرت سیاســی  ــگاه او ق ــه از ن مشــخص اســت ک
ــت از  ــت و حفاظ ــت در خدم ــی می بایس و اجتماع
ــد. در  ــل کن ــراف عم ــب زادگان و اش ــا، نجی اقوی
ــت  ــدرت در خدم ــت ق ــرایطی نمی بایس ــچ ش هی
ضعفــا، طبقــات محــروم، بــردگان یــا اراذل و 
ــم  ــه نظ ــه اینک ــد ب ــه برس ــود، چ ــاش می ب اوب
نیچــه ســتایش  برهم بزنــد.  را  آریســتوکراتیک 
فراوانــی نثــار نظــام »کاســت«ی و سلســله مراتب 
ــی  ــد. او آشــکارا دیکتاتورهای ــا آن می کن همــراه ب
ــتاید و  ــون را می س ــزار و ناپلئ ــوس س ــد ژولی مانن
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حتــی بــا ایــن فکــر کــه نــه تنهــا بایــد نــژاد بشــر 
ــا مســموم  ــا را - ب ــد ضعف ــه بای ــاء داد بلک را ارتق
ــقه ای  ــرد، معاش ــان ب ــان- از می ــردن چاه هایش ک
ــن  ــه ای ــه کنای ســطحی دارد. شــاید هــم نیچــه ب
ــتیزی  ــت؟ زن س ــرده اس ــان می ک ــا را بی حرف ه
ــرای همــه شــناخته شــده اســت و بارهــا  نیچــه ب
ــان را جــزو امــوال شــخصی دانســته اســت.  او زن
لطــف متقابــل، همیــاری و حقــوق برابــر همــه از 
ــد. آنچــه  ــگاه نیچــه آموزه هــای خطرناکــی بودن ن
او ارزشــمند می دانســت »آریستوکراســی خــوب و 
ســالم« بــود. نیچــه بــه تلویــح فالســفه دیوژنــی را 
فرماندهــان و قانونگــذاران شایســته نظــم اشــرافی 
مــد نظــر خــودش می دانــد. همان گونــه کــه یــک 
ــا نیچــه گفتــه اســت:  زندگی نامه نویــس همــدل ب
ــا طبقــه اشــراف همذات پنــداری  نیچــه همیشــه ب
ــه در  ــود ک ــی ب ــع نظمــی اجتماع ــرد و مداف می ک
ــر  ــگان ب ــده از نخب ــک و برگزی ــی کوچ آن گروه
ــرده  ــوان ب ــه عن ــان را ب دیگــران تســلط دارد و آن
 .)Hollingdale, 1972( بــه کار می گمارنــد
ــه آنارشیســت ها  ــه ای نیســت ک ــن اصــاًل جامع ای
بــر  مبتنــی  کــه  جامعــه ای  دارنــد،  مدنظــر 
داوطلــب  گروه هــای  و  همیــاری  و  همــکاری 
اســت: کمونیســمی آزاد، بــه بیــان امــروزی، 
ــارکت را در  ــم مش ــه ه ــی ک ــه ای سیاس مجموع

ــاوت را. ــم تف ــود دارد و ه دل خ
شــاید نویســندگان ایــن مجموعــه مقــاالت نیچــه 
ــا شوروشــوق تحســین  و مفهــوم ابرانســان او را ب
ــن،  ــی کروپوتکی ــر موقعیت ــن در ه ــا م ــد، ام کنن
ــر  ــا ه ــم. آنه ــح می ده ــر را ترجی ــتا و راک ماالتس
ــی  ــل می دان ــند، حداق ــته باش ــم داش ــرادی ه ای
کــدام ســمت ایســتاده اند، ســمت سرکوب شــدگان 
ــکل دهی  ــرای ش ــداوم ب ــالش م ــی در ت و می دان
بــه صورت هــای بدیلــی از زندگــی اجتماعــی 
هســتند، برخــالف نیچه ای هایــی کــه صرفــًا 
را  انگل مآبانــه ای  فرهنگــی  نخبگانــِی  جامعــه 

ــد. ــغ می کنن ــج و تبلی تروی
ــی  ــاری انسان شناس ــتاد افتخ ــس اس ــان موری برای
او  کتاب هــای  از  اســت.  لنــدن  دانشــگاه  در 
می تــوان بــه کروپوتکیــن: ابعــاد سیاســی اجتمــاع 
)2004(، حشــرات و زندگــی انســان )2004( و 

دیــن و مردم شناســی )2006( اشــاره 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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ــری  ــه کارگی ــت ب ــه جه ــدو-آلباران ب ادواردو سالِس
فلســفه در قابــل فهــم کــردن جرایــم ســازمان یافته، 
ــده  ــرم« نامی ــا ج ــارزه ب ــوِف مب ــوان »فیلس ــه عن ب
شــده اســت. او بــرای ســازمان ها و تشــکیالتی 
و  اینتگریتــی  گلوبــال  کلمبیــا،  دولــت  شــامل 
ــک  ــت. نی ــرده اس ــنال کار ک ــی اینترنش ترنسپرنس
چســتر از او دربــاره بــه کار گرفتــن فلســفه در مبارزه 

ــد. ــاد می پرس ــا فس ب

ــینه تان در  ــی از پیش ــد کم ــروع می توانی ــرای ش ب
ــد؟ فلســفه بگویی

تحصیــالت کارشناســی من در فلســفه بود و فلســفه 
ــوش  ــن و ه ــفه ذه ــان، فلس ــفه زب ــی، فلس تحلیل
مصنوعــی عالیــق عمــده فلســفی مــن هســتند. از 
ــای  ــه آن حوزه ه ــردم ک ــاس ک ــدا، احس ــان ابت هم
اجتماعــی،  مشــکالت  حــل  بــرای  فلســفی 
ــه  ــر چ ــد. ه ــه می دهن ــردی ارائ ــای کارب گزینه ه
بیشــتر راســل، ویتگنشــتاین، رایــل، فــودور، ســرل 
ــدم،  ــان[ می خوان و دنــت ]فیلســوف های ذهــن و زب
ــوان بســیاری  بیشــتر متقاعــد می شــدم کــه مــی ت
از مشــکالت و مســائل اجتماعــی را از طریــق 
ــا  ــل ی ــری ح ــای فک ــان و فرآینده ــفافیت در زب ش
از بروزشــان جلوگیــری کــرد. زمانــی کــه در محیــط 
فاســد و پــر از آشــوب و خشــونِت بوگوتــای کلمبیــا 
ــر  ــان و فک ــفافیت زب ــن ]ش ــردم، ای ــی می ک زندگ
کــردن[ را راه عالجــی یافتــم. متاســفانه مــردم فکــر 
ــگاه  ــن ن ــدارد، ای ــردی ن ــد کــه فلســفه کارب می کنن

باعــث شرمســاری اســت، زیــرا چیــزی کاربردی تــر 
و قدرتمندتــر از تفســیر جهــان بــه شــیوه ای شــفاف 

ــدارد. ــود ن ــز وج ــد تعصب آمی ــدون عقای و ب
مــن اساســاً فیلســوفی هســتم کــه در تــالش اســت 
دنیــا را از طریــق مشــاهدات تجربــی بفهمــد، همــان 
ــم  ــاً نمی توان ــد. واقع ــمندان می کنن ــه دانش کاری ک
تفاوتــی بیــن ذهــن فلســفی و ذهــن علمــی ام 

ــم. مشــخص کن
ــاد  ــه فس ــارزه علی ــد در مب ــه می توان ــفه چگون فلس

ــه کار رود؟ ب
ــر  ــا دیگ ــا ب ــه م ــت ک ــوان دریاف ــانی می ت ــه آس ب
ــی  ــع طبیع ــدودی از مناب ــزان مح ــان ها در می انس
و منابــع همگانــی ســهیم هســتیم و بــه طــور 
ــای  ــان ه ــوان انس ــه عن ــم. ب ــناختی مرتبطی روانش
ــابه  ــزی مش ــه مغ ــپین ها(، هم ــمند )هوموس هوش
داریــم، بنابرایــن  در جهاِن معرفت شــناختی یکســانی 
ســهیم هســتیم  - همــه ی مــا به شــیوه ی مشــابهی 
از آن آگاهیــم- و بنابرایــن بــه هــم مرتبــط هســتیم. 
مــا تقریبــاً به طــور غیــرارادی احساســات دیگــران را 
ــن،  ــم. بنابرای شبیه ســازی کــرده و احســاس می کنی
ــی  ــال تعادل ــه دنب ــا گشــتن ب ــه ب ــول اســت ک معق
بیــن شــادی خــود و دیگــران، دائمــاً شــادی و 
کیفیــت زندگــی انســان های اطــراف خــود را بهبــود 
ــا جــرم و فســاد بــرای پیگیــری  بخشــیم. مبــارزه ب

ــادل اســت. آن تع
بــا در نظــر داشــتن ایــن تمایــل ذاتــی کــه انســان ها 
ــد،  ــار می کنن ــان رفت ــات شخصی ش ــر تعصب ــا ب بن

فیلسـوف مبارزه با جـرم
برگردان: ناهید خاصی
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آیــا گمــان می کنیــد کــه چیــزی بــه عنــوان جامعــه 
حقیقتــاً بــدون فســاد وجــود دارد؟

ــتن  ــرا شکس ــدارد، زی ــود ن ــزی وج ــن چی ــه، چنی ن
ــاًل  ــی اســت؛ کــه کام ــا ذات ــه م ــرای گون ــن ب قوانی
هــم منفــی نیســت، از آنجــا کــه قانون شــکنی 
منشــأ تغییــر و خالقیــت مثبــت اســت. مــا انســان ها 
نمی کنیــم،  زندگــی  روانــی  در حالــت ســکوِن 
ــفانه  ــتیم. متأس ــر هس ــال تغیی ــه دنب ــاً ب ــه دائم بلک
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــی اجتماع ــرات منف اث
قانون شــکنان بــه طــور مــداوم نــه تنهــا پارادایم هــا 
و ســنت ها، بلکــه قوانیــن اولیــه را نقــض می کننــد.

ــه  ــه فســاد ب ــرده ک ســنت آگوســتین اســتدالل ک
معنــای محرومیــت از چیــزی کــه در اصــل خــوب 
ــوم  ــن مفه ــد ای ــر می کنی ــا فک ــت. آی ــوده، اس ب
ــادی  ــی و نه ــای حقوق ــاِد نظام ه ــد در فس می توان
ــد شــری  ــان می کنی ــا گم ــه شــود، ی ــه کار گرفت ب
کــه چنیــن بــه بــار آمــده، چیــزی بیــش از زدودن 
ــود  ــا وج ــام ه ــًا در آن نظ ــه اصالت ــی ای ک خوب

داشــته اســت؟ 
متاســفانه اکثــر نهادهــا ماننــد نیــروی حیــات 
متافیزیکــی طراحــی شــده اند؛ ایده هــای خــوب 
انتزاعــی دربــاره ی اینکــه جامعــه چگونــه بایــد رفتار 
ــی  ــاد م ــا ایج ــی نهاده ــال، وقت ــن ح ــا ای ــد. ب کن
ــه  ــان ب ــن انس ــکنی ذه ــه قانون ش ــوند، خصیص ش

ــد. ــا می کن ــاد را وارد آنه ــرعت فس س
ــی  ــی و قضای ــای حقوق ــه نظام ه ــت ک ــی اس بدیه
بــرای مقابلــه بــا جــرم طراحــی شــده اند؛ امــا زمانــی 
کــه دیگــر نهادهــای اقتصــادی و اجتماعــی طراحــی 
می شــوند اغلــب تأثیــر جــرم و فســاد حــذف 
می شــود. بــرای مثــال، عمومــاً پذیرفتــه شــده 

اســت کــه نهادهــای غیرمتمرکــز بــرای دموکراســی 
ــورها،  ــی کش ــال در بعض ــن ح ــا ای ــودمندند. ب س
گروه هــای بزهــکار از نهادهــای غیرمتمرکــز بهــره 
می برنــد. در ابتــدای قــرن حاضــر، گروه هــای 
شــبه نظامِی مــواد مخــدر در نهایــت مدیریــت 
سیســتم ســالمت را در شــهرهای کلمبیــا بــه دســت 
گرفتنــد، و شــبکه های قاچــاق مــواد مخــدر از افــراد 
پلیــس شــهری در سراســر مکزیــک اســتفاده کردند.

فرآینــد طراحــی نهادهــای بی عیبــی کــه ســپس در 
ــدازه ای  ــا ان ــوند، ت ــیده می ش ــاد کش ــه فس ــل ب عم
نتیجــه ایــن فــرض اســت کــه فعالیت هــای بشــری 
ــن  ــاً بی نقــص هســتند. م ــی و تقریب همــواره منطق
ــِی  ــراث بیــش از حــد منطق ــن می ــم ای فکــر می کن
لیبرالــی اســت کــه از کانــت بــه مــا رســیده اســت. 
مــا نهادهــای اجتماعــی را بــرای فرشــته ها طراحــی 
ــکاران  ــه بزه ــت ک ــتباهی اس ــن اش ــم، و ای می کنی
ــع،  ــی جوام ــه در بعض ــد. در نتیج ــت می دارن دوس
علی رغــم ایــن واقعیــت کــه نهادهــای ایــن جوامــع، 
شــده اند،  طراحــی  بی نقــص  کاغــذ  روی  بــر 
نهادهایــی کــه در اصــل خــوب هســتند، بــا قربانــی 
کــردن در مقیــاس کالن و جنایــت علیــه بشــریت، 
بــرای خلــق شــر عظیــم بــه کار گرفتــه می شــوند. 
مثال هــای متعــددی در میــان کشــورهای آمریــکای 
مرکــزی و آمریــکای جنوبــی یــا غــرب آفریقــا وجود 
ــل  ــای در اص ــی و قانون ه ــن اساس ــه قوانی دارد ک
ــتکاری  ــکار دس ــبکه های جنایت ــط ش ــوب توس خ
ــد،  ــج انســانی عظیمــی حاصــل کنن ــا رن شــده اند ت
ــذف  ــه از ح ــد ک ــاد کنن ــادی ایج ــی و فس و خراب

ســاده ی نیکــی فراتــر مــی رود.
بــا در نظــر گرفتــن اینکــه فلســفه اغلــب از منطــق 
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اســتفاده می کنــد، و مجرمــان اغلــب آشــفته و 
ــد  ــان می کنی ــا گم ــد، آی ــار می کنن ــق رفت بی منط
فلســفه می توانــد در کمــک بــه قابــل فهــم کــردن 

ــه کار گرفتــه شــود؟ ــار مجرمــان ب رفت
مطمئنــا، اواًل از آنجــا کــه منطــق ابــزار اصلــی مــا 
ــرم  ــت، و ج ــان اس ــای اجتماعی م ــم دنی ــرای فه ب
یــک پدیــده اجتماعــی اســت. دوم، زیــرا جــرم صرفًا 
و همــواره بی نظــم نیســت. جــرم آشــوِب اجتماعــی 
ــه  ــان ب ــن مجرم ــا خبره تری ــد، ام ــا می کن ــه پ ب
مجرمــان  نمی کننــد.  عمــل  بی نظمــی  روش 
احساساتشــان  بــر  ورزیده انــد،  بســیار  موفــق 
ــد  ــینه می کنن ــود را بیش ــع خ ــد، و مناف ــلط دارن تس
ــل  ــه حداق ــرات را ب ــا و خط ــه هزینه ه ــی ک درحال
ــه  ــن ب ــاب م ــن کت ــال، اولی ــرای مث ــانند. ب می رس
زبــان اســپانیایی، راجــع بــه تحلیــل جــرم در کلمبیــا 

ــود. ــی ب ــاری عقالن ــوان رفت ــه عن ب
شــما بــه ایــن طــرز فکــر کــه جــرم بــه طــور عمــده 
ــراض  ــت، اعت ــخاص اس ــال اش ــه اَعم ــوط ب مرب
داشــته اید. آیــا می توانیــد کمــی راجــع بــه آن 

ــد؟ ــح دهی توضی
نظام هــای قضایــی -قوانیــن و نهادهــای کیفــری- 
اغلــب بــه منظــور رســیدگی، تحــت پیگــرد قانونــی 
ــی  ــی طراح ــورد جرایم ــاوت در م ــرار دادن و قض ق
ــا شــمار  ــی ی شــده اند کــه شــامل تنهــا یــک قربان
ــی از  ــمار اندک ــا ش ــک ی ــان، و ی ــی از قربانی اندک
مجرمــان می شــود. بــا ایــن حــال، در بعضــی 
جوامــع، بــه واســطه جرایــم سیســتماتیک، انســان ها 
ــر  ــد تغیی ــوند، مانن ــی می ش ــاس کالن قربان در مقی
مــکان اجبــاری جمعیــت، خشــونت جنســی عظیــم 
علیــه زنــان، یــا کار اجبــاری کــودکان. چنیــن 

ــه ایجــاد  ــرایطی توســط سیســتم های جنایتکاران ش
ــرد. ــک ف ــط ی ــه توس ــوند، ن می ش

ــراد اســت،  ــش اف ــه کن ــا راجــع ب اینکــه جــرم تنه
اندیشــه ای خــام بــوده و اثــرات منفــی در پــی دارد. 
سیاســت گذاران و عوامــل اجــرای قانــون، منابــع خود 
ــرد متمرکــز  ــه طــور منف ــان ب ــب مجرم ــر تعقی را ب
می کننــد - معمــواًل رییــِس وقــت تبهــکاران- 
ــده ای از  ــبکه پیچی ــت، ش ــه در واقعی ــی ک در حال
صاحب منصبــان  و  سیاســت مداران،  بانکــداران، 
دولتــی جــرم را تقویــت می کننــد. بــا در نظــر 
ــد  ــدی و پرگزن ــم ج ــوع، جرای ــن موض ــتن ای داش
فقــط مربــوط بــه عمــل افــراد یــا مجرمــاِن محــض 
نیســت، بلکــه مربــوط بــه عمــِل صدهــا یــا هــزاران 
ــه  ــت، ک ــتری )grey agents( اس ــل خاکس عام
ــای  ــر، کارکردشــان درون نهاده ــن ام ــته از ای گذش

ــی اســت. قانون
مغــز مــا در رابطــه بــا انــدازه شــبکه های اجتماعــی 
کــه مــا بتوانیــم بــه راحتــی بــا آن هــا آشــنا باشــیم، 
ســقف محــدودی دارد. مــا ایــن را بــه عنــوان عــدِد 
افــراد  شــمار  می شناســیم:   )Dunbar( دانبــار 
و نقش هایــی کــه مــا می توانیــم در شــبکه ی 
ــدود 150- ــم در ح ــایی کنی ــود شناس ــی خ اجتماع

200 اســت. شــبکه های جنایــی بزرگ مقیــاس، 
ــی  ــای انتقال ــات دادگاه ه ــه در محاکم ــد آنچ مانن
در  کــه  هســتند  شــبکه هایی  می شــود،  دیــده 
آن هــا هــزاران فــرد درگیرنــد، بنابرایــن مــا بــدون 
آن هــا  از  نمی توانیــم  محاســباتی  ابزارهــای 
ســردرآوریم. تقریبــًا غیــر ممکــن اســت تنهــا یــک 
ــان  ــا، چن ــِی تنه ــک قاض ــا ی ــل، ی ــق، وکی محق

کنــد. درک  را  وضعیت هایــی 
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ــی  ــوش مصنوع ــری ه ــه کارگی ــبب ب ــه س ــما ب ش
بزرگ مقیــاس  جنایــی  شــبکه های  بررســی  در 
ــز  ــه هرگ ــک رایان ــا ی ــتید. آی ــده هس ــناخته ش ش
واقعــاً می توانــد هوشــمند باشــد، و آیــا راهــی بــرای 

ــود دارد؟ ــزی وج ــن چی ــن چنی دریافت
ــان،  ــه آگاهــی خودم ــم نســبت ب ــا می توانی ــا تنه م
ــز  ــا هرگ ــیم؛ م ــن باش ــخص، مطمئ ــد اول ش از دی
ــا  ــر ی ــی انســانی دیگ ــه آگاه ــم نســبت ب نمی توانی
یــک ربــات یقیــن پیــدا کنیــم. مــا تنهــا آگاهــی را 
ــه  ــرای موجــودات دیگــر جنب ــم، ب اســتنباط می کنی
انســانی قائــل می شــویم، و بــا آن هــا تعامــل برقــرار 
می کنیــم. در بلنــد مــدت، از آنجــا کــه تعامــل مــا بــا 
هــوش مصنوعــی افزایــش خواهــد یافــت، و هــوش 
ــر  ــان عمیق ت ــش و زبانم ــبکه دان ــی در ش مصنوع
ــه  ــه آن جنب ــج ب ــه تدری ــا ب ــرد، م ــد ک ــوذ خواه نف
ــه دارای  ــم ک ــید، می پنداری ــم بخش ــانی خواهی انس
بیشــتری  احســاس هم دلــی  و  اســت،  آگاهــی 
نســبت بــه آن خواهیــم داشــت. شــاید در آن مرحلــه 

اطمینــان بیابیــم کــه آن هــا هوشــمند هســتند.
قابــل بحــث اســت کــه در بعضــی شــرایط، تجــارت 
ــد  ــت مانن ــه درس ــد ک ــل می کن ــیوه ای عم ــه ش ب
ــی  ــت، ول ــی اس ــر اخالق ــازمان یافته غی ــم س جرای
آن را قانونــی انجــام می دهــد - بــرای مثــال، 
ــود[  ــراِن ]خ ــه کارگ ــه ب ــاک ک ــرکت های پوش ش
در کشــورهای در حــال توســعه مبالــغ بســیار کمــی 
پرداخــت می کننــد. آیــا گمــان می کنیــد کــه جــرم 
ــن  ــه ای ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــر منف ــاد تاثی و فس

ــی دارد؟ ــا قانون ــی ام ــر اخالق ــای غی تجارت ه
اگرچــه قانــون هســته ی دولــت مــدرن اســت، امــا 
ابــزاری شــکننده اســت کــه می توانــد توســط 

جنایتــکار  یــا  اقتصــادی  قدرتمنــد  گروه هــای 
ــود.  ــت کاری ش ــرد و دس ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــق  ــذاران از طری ــرار دادِن قانون گ ــار ق ــت فش تح
ــرای کاهــش  ــوه ب ــع و رش ــا تطمی ــردن ی ــی ک الب
حداقــل دســتمزد در یــک کشــور فقیــر غیــر اخالقی 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــه ب ــور ک ــت، همان ط اس
ســود بیشــتر پرداخــت دســتمزدهایی کــه بــه طــور 
ــت.  ــی اس ــر اخالق ــتند، غی ــدک هس ــخره ای ان مس
ــه از  ــی ک ــد در حال ــرکت های قدرتمن ــن، ش بنابرای
قانــون پیــروی می کننــد، می تواننــد رنــج اجتماعــی 
ــا بنگاه هــای  ــه تنه ــن حــال، ن ــا ای ــد. ب ایجــاد کنن
کارمنــدان  و  سیاســت مداران  بلکــه  اقتصــادی 
دولتــی نیــز درگیــر فعالیت هــای غیــر اخالقــی ولــی 
قانونــی می شــوند. زمانــی کــه سیاســت مداران، 
کارمنــدان دولــت، و حامیــان خصوصــی در اســتفاده 
و دســت کاری نهادهــا، بــه مجرمان حرفــه ای ملحق 
ــد  ــاختاری رخ می ده ــی س ــرات منف ــوند، اث می ش
- در ایــن مــوارد، قربانــی شــدن انســان ها در 
مقیــاس کالن، تحــت مصونیــت قانــون انجــام 
ــی  ــاً نیم ــا، تقریب ــال، در کلمبی ــرای مث ــرد. ب می گی
از قانون گــذاراِن فعــال ملــی بیــن ســال های 2002 
ــبه نظامیاِن  ــاِن ش ــا فرمانده ــی ب ــا 2006 توافقات ت
مــواد مخــدر انجــام دادنــد. چنیــن، اثــرات ســاختاری 
ــر جامعــه ی مــا و ســاختار پیچیــده دولــت  منفــی ب

حساب نشــده باقــی می مانــد.
بســیاری از شــبکه های جرایــم ســازمان یافته ای 
کــه شــما در کتابتــان »قاچــاق مــواد مخدر، فســاد و 
دولت هــا« )2015، نوشــته شــده بــه همــراه لوییــس 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــاالمانکا( م ــه گارای-س خورخ
ــا  ــته اند. آی ــروم برخاس ــات مح ــد، از اجتماع داده ای
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ــرم  ــد ج ــتی می توان ــه راس ــر ب ــد فق ــر می کنی فک
ــت فعالیت هــای  ــت و جدی ــا اهمی ــد ی ــه کن را توجی

ــوه دهــد؟ ــر جل ــه را کمت مجرمان
بــه  فقــر معمــواًل جــرم را تســهیل می کنــد، 
ــی  ــای اجتماع ــا نابرابری ه ــان ب ــی جوان ــژه وقت وی
و عــدم فرصت هــا مواجــه می شــوند. در چنیــن 
ــدل  ــی ب ــه  زندگ ــک گزین ــه ی ــرم ب ــرایطی، ج ش
می شــود. بــا ایــن حــال، ایــن بدیــن معنــی نیســت 
ــرای  ــردد. ب ــرم می گ ــب ج ــواره موج ــر هم ــه فق ک
ــای  ــواًل فناوری ه ــر معم ــی فقی ــع بوم ــال، جوام مث
جنایتکارانــه ی پیچیــده ای را کــه در کشــورهایی 
ماننــد مکزیــک و کلمبیــا یافــت می شــوند، پــرورش 
نمی دهنــد. هم چنیــن کشــورهایی بــا میــزان تولیــد 
ــده  ــم پیچی ــه جرای ــن همیش ــِی پایی ــص داخل ناخال
ایجــاد نمی کننــد. بــا ایــن حــال، بــه عنــوان مثــال، 
در مکزیــک و کلمبیــا، فقــر بــا نابرابــری اجتماعــِی 
پایــدار، نخبــگان سیاســی فاســد، عــدم وجــود 
ــادی  ــود اقتص ــی س ــی، و فراوان ــای قانون فرصت ه
ــد.  ــی می کن ــدر، تالق ــواد مخ ــاق م ــل از قاچ حاص
ایــن ترکیــب، موجــب ترغیــب تحــول فناوری هــای 
جنایتکارانــه مــی شــود کــه پیوســته خــود را تقویــت 
مــی کنــد. هماننــد هــر فنــاوری دیگــری، متوقــف 
ــًا  ــه تقریب ــای جنایتکاران ــوِل فناوری ه ــردِن تح ک

ــر ممکــن اســت. غی
در آخــر، آینــده نقــِش فلســفه در مبــارزه بــا جــرم و 

ــه می بینیــد؟ فســاد را چگون
فیلســوفان اغلــب جــدای از دیگــران زندگــی 
ــرای  ــم ب ــا را ه ــن گزینه ه ــا قوی تری ــد، ام می کنن
فهــم دنیــا فراهــم می کننــد. گرچــه علــم عــاری از 

عقایــد تعصب آمیــز اســت، امــا دانشــمندان اغلب به 
وســیله رشــته علمی شــان و یــا همــراه بــا آن مــدارا 
و ســازش مــی کننــد. اقتصاددانــان مایلنــد جهــان 
ــای اقتصــادی  ــا و متغیره ــق متدولوژی ه را از طری
ــان،  ــرای جامعه شناس ــر ب ــن ام ــد، و ای ــیر کنن تفس
ــورت  ــکل ص ــن ش ــه همی ــره ب ــان و غی روانشناس
بــه  آکادمیــک  محیــط  نتیجــه،  در  می گیــرد. 
ســرعت وارد یــک حالــت خودتنهاانگارانــه می شــود 
کــه در آن اقتصاددانــان تنهــا بــا اقتصاددانــان 
گفتگــو کــرده و یافته هایشــان را بــه اشــتراک 
ــره.  ــا روانشناســان و غی ــد، روانشناســان ب می گذارن
از آنجــا کــه جهــان ]خــود[ بــه زمینه هــای علمــی 
تقســیم بندی نشــده اســت، تفســیرهای علمــِی 
ــد  ــش از ح ــده، بی ــیم بندی ش ــد تقس ــش از ح بی
محــدود و گاهــی اوقــات بی فایــده هســتند. در 
ــی  ــه رادیکال ــفه آزادی اندیش ــت، فلس ــن وضعی ای
از  واقعــی  فیلســوف  یــک   - می کنــد  فراهــم 
ــد  ــا اســتفاده نمی کن ــن از متغیره مجموعــه ای معی
یــا از مجموعــه ای مشــخص از متدولوژی هــا دفــاع 
آزادی ای  از  فیلســوف حقیقــی  نمی کنــد، یــک 
ــیوه های  ــه ش ــخ ب ــش و پاس ــرای پرس ــکال ب رادی
ــه از  ــرد. جامع ــذت می ب ــی، ل ــابقه قبل ــدون س ب
ــه  ــرد ک ــی ب ــره م ــوفانی به ــمندان و فیلس دانش
ــد کــه تنهــا ذهن هــای  مســائلی را مطــرح می کنن

ــد. ــش را دارن ــرح کردن ــی مط آزاد توانای

• نیــک چســتر روزنامه نــگاری مســتقل و نیــز 
نویســنده منظــم مجلــه هنــری، فرهنگــی و خبــری 

ــت. ــس )Vice( اس وای
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مــا در عصــر بــازار آزاد جهانــی زندگــی می کنیــم. 
آیــا واقعــا ایــن گونــه اســت؟ و اکنــون کــه جنــگ 
ســرد به پایــان رســیده اســت، چــرا  تولیدکنندگان 
جنگ افــزار همچنــان بــا رونــق بــه کارشــان 
ــح می دهــد  ــر توضی ــد؟ مایــک فول ادامــه می دهن
ــر  ــکی فک ــوام چامس ــی ن ــرداز سیاس ــه نظریه پ ک

ــت.  ــل آن آگاه اس ــد از دلی می کن
ــه  ــترده پذیرفت ــور گس ــه ط ــی ب ــه روایت در ادام
ــت  ــی اس ــان کنون ــای جه ــاز و کاره ــده از س ش

ــود.  ــی ش ــان م ــزاره بی ــه گ ــب س ــه در قال ک
ــر  ــزون ب ــور روزاف ــه ط ــر ب ــان معاص اول، جه
پایــه ی بــازار آزاد بــا برنامــه تجــارت آزاد که روی 
نیروهــای عرضــه و تقاضــای بــازار و رقابــت تاکید 
و دخالــت  برنامه ریــزی   دارد عمــل می کنــد. 
ــه اســت و سیاســت های  ــی در اقتصــاد کمین دولت

ــع مــی شــوند. ــی مــورد غضــب واق حمایت
چــون،  اقتصــادی  مدل هــای  از  این کــه  دوم 
ــت  ــزی دخال ــیوه ی کین ــی و ش ــزی دولت برنامه ری
ــورم  ــوان ناکارآمــدی، ت ــازار تحــت عن ــت در ب دول
زایــی، تولیــد پاییــن، ناعادالنــه بــودن و یــا 
ــه  ــد. اینگون ــی کرده ان ــودن اعتبارزدای ــتبدانه ب مس
عقــب رانــدن فعالیتهــای دولتــی راه را بــرای 
فعالیتهــای نابتــر بــازار بــاز می گــذارد. مــدل 
بــازار آزاد  بهتریــن راه بــرای پیــش رفتــن اســت. 
برخــی مخالفیــن ماننــد ســرمایه دار جــرج ســوروس 
ــزاره  ــن گ ــری ای ــان گ ــی ج ــرداز سیاس و نظریه پ

ــه  ــد کــه ب ی دوم را رد کــرده و اســتدالل می کنن
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 
ــع در  ــان معاصــر در واق ــه جه ــد ک ــم پذیرفته ان ه
ــب  ــه مرت ــت ک ــازاری اس ــای ب ــی فعالیته چیرگ

بیشــتر و بیشــتر مقررات زدایــی می شــوند.
ــارش  ــزم اعتب ســوم این کــه از آن رو کــه کینزینی
را از دســت داده، بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه 
کینزینیــزم نظامــی هــم وجــود نــدارد. کینزینیــزم 
ــرای  ــاد ب ــت در اقتص ــت دول ــای دخال ــه معن ب
تحریــک و مدیریــت تقاضــا بــا ابزارهایــی همچون 
ســرمایه گذاری دولتــی در پروژه هــای عمومــی 
ــای  ــن پروژه ه ــی، ای ــزم نظام ــت؛ در کینزینی اس
عمومــی صرفــا از نــوع نظامــی هســتند. بــه بیــان 
دیگــر، بــه معنــای ســرمایه گذاری در صنایــع 
ــک و  ــا هــدف تحری ــا ب ــی، اساس ــی و دفاع نظام
ــده  ــر »افزاین ــق اث ــاد از طری ــت کل اقتص مدیری
اجمالــی،  طــور  بــه  اســت.   »)multiplier(
پالســتیک  و  فــوالد  دفاعــی  مقاطعــه کاران 
ــران  ــود کاگ ــه منجــر می ش ــه در نتیج ــده ک خری
صنایــع فــوالد و پالســتیک خــودرو بخرنــد و بــه 
ــه  ــن هــم موجــب... و ب ــد کــه ای تعطیــالت برون
ــی  ــه خوب ــث ب ــی گالبری ــی ک ــب. ج ــن ترتی همی

ــرده اســت: موضــوع را روشــن ک
ــش  ــه نق ــان رک و صــادق، ب ــه ی  اقتصاددان هم

دیدگاه چامسـکی درباره ی افسانه ها و واقعیـت های جهانـی
مایک فولر

برگردان: اصالن شیعتی
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هزینه هــای نظامــی در بقــای اقتصــاد مــدرن 
ــه  ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــی ب ــد. برخ ــان دارن اذع
ــج  ــم نتای ــی ه ــداف غیرنظام ــا در اه آن هزینه ه
ــاده  ــبتا س ــال نس ــت. انتق ــد داش ــابهی خواه مش
ــدازه و حجــم  ــا ان ــود... امــا در رابطــه ب خواهــد ب
آنهــا مشــکلی وجــود دارد. بــا قیمــت یک نــاوگان 
مافــوق  بمب افکن هــای  بــه  مجهــز  کوچــک 
ــرای هــر شــهری کــه آنقــدر  ــوان ب صــوت، می ت
ــت  ــوس درس ــط اتوب ــک خ ــه ی ــد ک ــزرگ باش ب
حســابی الزم داشــته باشــد یــک ســامانه ی حمــل 
و نقــل مــدرن ســاخت. پــس کــدام یــک ســاخته 

ــد شــد؟ خواه
ــی  )جــی کــی گالبریــث، عصــر عــدم قطعیــت. ب
ــچ، 1977، صفحــه 255( ــدره دوی ــی ســی / آن ب

ــن  ــای ای ــه معن ــی« ب ــزم نظام ــکار »کینزینی ان
ــور کالن در  ــه ط ــر ب ــت دیگ ــه حکوم ــت ک اس
ــرمایه گذاری  ــی س ــازی و دفاع ــع ســالح س صنای
نکنــد تــا بــه اهدافــی کینــزی گونــه در زمینــه ی 
یابــد.   دســت  اقتصــاد  مدیریــت  و  تحریــک 
صنایــع رو بــه شــکوفایی نظامــی در وهلــه ی اول 
ــزه  ــات انگی ــی بی ثب ــت در جهان ــه امنی ــاز ب ــا نی ب
مــی یابنــد کــه برخــی مدعــی هســتند از وضعیــت 
ــگ  ــدرت« دوره جن ــادل ق ــبی »تع ــداری نس پای
ــا  ــه ی دوم ب ــت و در  وهل ــر اس ــرد خطرناک ت س
ــی  ــای روزافزون ــان تقاض ــود. جه ــزه ی س انگی
بــرای جنــگ افــزار دارد؛ کشــورهای توســعه یافته 
توانایــی فنــی و دانــش عملــی الزم بــرای عرضــه 
ــرای  ــن، از نظــر اقتصــادی ب ــد؛ بنابرای آن را دارن
ــه از  ــول اســت ک ــه معق ــعه یافت کشــورهای توس
ــادرات  ــازار ص ــن ب ــان در چنی ــبی ش ــاز نس امتی

ــد. ــرداری کنن ــره ب پرســود به

روایت چامسکی از اوضاع
نــوام چامســکی حقیقــت  هــر ســه گــزاره ی 
ــن  ــر ای ــد. اوال، او ب ــش می کش ــه چال ــاال را ب ب
بــاور اســت کــه قصــه »یــک جهــان بــازار آزاد« 
ــال  ــی کام ــن جهان ــا حــدی افســانه اســت. چنی ت
ــت  ــن اس ــئله ای ــط مس ــت، فق ــانه ای نیس افس
ــی  ــان ترکیب ــت: جه ــر اس ــت پیچیده ت ــه واقعی ک
برنامه ریــزی  آزاد،  تجــارت  از  تنیــده  هــم  در 
او  نمونــه،  بــرای  اســت.  اقتصــاد حمایتــی  و 
ــارت  ــادی از تج ــزان زی ــه می ــد ک ــاره  می کن اش
ــاق  ــی درون خــود بنگاه هــای اقتصــادی اتف جهان
ــرف  ــزی ح ــورد برنامه ری ــی او درم ــد. وقت می افت
کــه  نیســت  ایــن  تنهــا  او  منظــور  می زنــد، 
برنامه ریــزی  بــه  مجبــور  بــزرگ  بنگاه هــای 
فــروش  و  تولیــد  و  ســرمایه گذاری  بــرای 
ــازار دوری  ــه ب ــای پرهزین ــا از خطاه ــتند ت هس
ــد. بلکــه مقصــودش ایــن اســت کــه اغلــب،  کنن
وســیله ی  بــه  توســه  و  تحقیــق  هزینه هــای 
ــود  ــت می ش ــی پرداخ ــع عموم ــت از مناب حکوم
در حالــی کــه ســودش در نهایــت بــه بنگاه هــای 
خصوصــی می رســد کــه چامســکی آن را ســندرم 
خصوصــی«  ســود  عمومــی،  »ســرمایه گذاری 
میخوانــد. یــک نمونــه از ایــن مــورد کــه او مکــرر 
بــه آن اشــاره می کنــد توســعه و ایجــاد اینترنــت 
اســت: یــک پــروژه نظامــی بــا ســرمایه ی دولتــی 
ــدی  ــتاورد کارآم ــوان دس ــه عن ــه ب ــه طعن ــه ب ک
ــه  ــود. در رابط ــاد می ش ــازار آزاد از آن ی ــر ب برت
بــار دیگــر  اقتصــاد حمایتــی، چامســکی  بــا 
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ــی در  ــت تلخ ــه حقیق ــودن اینک ــه وار ب ــه کنای ب
ــد:  ــاره می کن ــود دارد اش ــازار آزاد وج ــت ب بالغ
فقیــر و ضعیــف تنهــا در راســتای نیروهــای بــازار 
ــی  ــوند، ول ــرق ش ــا غ ــد ی ــنا کنن ــد ش ــی توانن م
ــرد  ــای س ــر باده ــد در براب ــوی بای ــد و ق ثروتمن
ــت  ــوند. »دول ــت ش ــت حمای ــط دول ــازار توس ب
ــی  ــکل های متفاوت ــدان« ش ــرای ثروتمن ــاه ب رف
ــی  ــی دولت ــای مال ــرد: کمک ه ــود می گی ــه خ ب
ــه  ــا بودج ــی ب ــای پژوهش ــا، طرحه ــه بنگاه ه ب
ثروتمنــدان،   بــرای  مالیــات  دولتــی، کاهــش 
معافیت هــای مالیاتــی و کمــک دولتــی بــرای 

ــره. ــا و غی ــب و کاره کس
دوم، چامســکی اســتدالل می کنــد کــه هیــچ 
ــن  ــر ای ــر دارد، ب ــا از اوضــاع خب کســی کــه واقع
عقیــده نیســت کــه بــازار و تجــارت آزاد بهتریــن 
راه بــرای پیشــرفت اســت. او بــاور دارد کــه  
دولت هــا و کســب و کارهــا، صــرف نظــر از 
ــازار آزادی کــه داشــته باشــند،  بالغــت رســمی ب
ــد در  ــت بای ــه دول ــزی را ک ــت کین ــا حقیق تلویح
ــام دشــواری های اقتصــادی  ــه جهــت التی ــازار ب ب
در  پذیرفته انــد.  کنــد  دخالــت  اجتماعــی  و 
اقتصــاد ملــی نیــاز بــه حکومــت ملــی بــا قــدرت 
انجــام چنیــن کاری وجــود دارد، ولــی امــروزه در 
ــی  ــی جهان ــاختار سیاس ــک س ــی ی ــاد جهان اقتص
ــه  ــب گفت ــم. اغل ــاز داری ــدف نی ــن ه ــرای ای ب
می شــود چــون اقتصــاد جهانــی از دســترس هــر 
ــدون  ــد ب ــت بای ــده اس ــارج ش ــی خ ــت مل حکوم
ــه  ــچ وج ــه هی ــکی ب ــود چامس ــا ش ــرل ره کنت
ــر  ــای غی ــت، ارگان ه ــق نیس ــر مواف ــن ام ــا ای ب
ــارت  ــازمان تج ــون س ــی همچ ــب بین الملل منتخ

ــت  ــول در حقیق ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن جهان
بیانگــر چیــزی هســتند کــه او حکومت هــای 
ــر  ــور موث ــه ط ــه ب ــد ک ــی نام ــی م ــوه جهان بالق
ــی  ــرل اقتصــاد جهان ــزی و کنت ــال برنامه ری در ح
ــت  ــن اس ــت تر ای ــا درس ــتند. ی ــا هس ــرای م ب
ــه در  ــا بلک ــرای م ــه ب ــن کار را ن ــان ای ــه آن ک
ــه  ــد« ب ــی ثروتمن ــده اندک ــع »ع ــتای مناف راس
ــه  ــی ک ــس در حال ــت«. پ ــی بدبخ ــان »انبوه زی
کســانی چــون جــرج ســوروس و گــری دربــاره ی 
ــد  ــت می کنن ــی« صحب ــه »حکومــت جهان ــاز ب نی
چامســکی بــاور دارد کــه مــا همیــن حــاال چنیــن 

ــم.  ــی را داری حکومت
ــال  ــی« کام ــزم نظام ــد »کینزینی ــوما او می گوی س
ازآن رو کــه »نظــام  زنــده و ســرحال اســت، 
ــع  ــه مجتم ــکی ب ــه چامس ــی ک ــون« - نام پنتاگ
پویایــی  شــامل  می دهــد-  نظامــی  صنعتــی- 
داخلــی ای اســت کــه اقتصــاد را بــرای همــه دلپذیر 
ــدرت،  ــک ابرق ــا ی ــه تنه ــی ک ــد. در جهان می کن
ایــاالت متحــده، بــر آن مســلط اســت هیــچ 
دلیــل امنیتــی و راهبــردی معتبــری بــرای هزینــه  
ــزار  ــی و جنگ اف ــور دفاع ــای کالن در ام کردن ه
ــی  ــن، تقاضــای داخل ــر ای ــالوه ب ــدارد. ع ــود ن وج
ــاختگی  ــر س ــک ام ــزار ی ــرای جنگ اف ــی ب و جهان
ــش  ــا هدایت ــب وکارها و اقتصاده ــه کس ــت ک اس
و  خارج شــدگی  دور  از  عامــل  از  و  می کننــد 
ــود  ــاد س ــرای ایج ــره را ب ــت به ــی اش نهای کهنگ

مــداوم و ســالمت اقتصــادی می برنــد.

مقایسه ی مهم      
ــروز  ــان ام ــنفکر جه ــن روش ــکی مهمتری چامس
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شــناخته مــی شــود و مطمئنــا افــراد کمــی دقــت، 
توجــه بــا اطالعــات کافــی و اصالــت مکــرر 
رویداد هــای  و  ســاختار  از  را  تحلیل هایــش 
ــوان  ــه می ت ــه ک ــد. آنگون ــکار می کنن ــان ان جه
ــان  ــه کاری اش در زب ــهرت اولی ــه ش ــی ک از کس
ــتفاده و  ــت، اس ــار داش ــت انتظ ــوده اس ــی ب شناس
سواســتفاده از زبــان رنــگ و بــوی مســلط در کار او 
ــیوه هایی را  ــد ش ــالش می کن ــکی ت ــت. چامس اس
ــه ظاهــر حقیقــی  نشــان دهــد کــه روایت هــای ب
ــرای  ــی ایدئولوژیــک ب ــع، قصه های از امــور، در واق
گاهــی  کــه  ناخوشــایندتر  حقایقــی  پوشــاندن 
تقریبــا خــالف روایــت »رســمی« هســتند. ایــده او 
ــوژی بســیار شــبیه کارل مارکــس اســت:  از ایدئول
دریافتــن این کــه آیــا آنچــه حقیقــت نمــوده 
ــی در  ــرای منافع ــی ب ــع صورتک ــود در واق می ش

ــه. ــا ن ــر آن اســت ی زی
ــاره  ــورد اش ــزاره  م ــه گ ــر س ــر کار او را ب پیش ت

: دیده ایــم 
)1( در لفاظــی ایدئولوژیــک بــازار جهانــی آزاد 
حقیقــت پیچیده تــری پنهــان اســت کــه بــه 

می کنــد.  خنثــی  را  آزاد  بــازار  شــکل هایی 
ــت  ــر از تح ــا فرات ــه تنه ــی، ن ــاد جهان )2( اقتص
ــا  ــی ب ــه خوب ــه، ب ــت، بلک ــودن نیس ــرل ب کنت
حکومــت جهانــی در عمــل کنتــرل می شــود. 
)3( تحــت لــوای قصــه رســمی ایدئولوژیــک 
در جهانــی  امنیــت  بهبــود  بــه  نیــاز  دربــاره 
البی گــری  نظامــی،  کینزینیــزم  خطرنــاک، 
ــنا  ــت و آش ــرای دوس ــاد کار ب ــد و »ایج قدرتمن
تجــارت  عــالوه،  بــه  ]پارتی بــازی[«  اســت. 
ــتقل،  ــازی مس ــن نی ــای تامی ــه ج ــزار، ب جنگ اف

ــه  ــی را ک ــود، تقاضای ــترده ای، خ ــکل گس ــه ش ب
ایجــاد می کنــد. تامیــن می کنــد 

 بیایــد منتقدانــه گــزاره ی نخســت چامســکی را در 
نظــر بگیریــم: بــازار آزاد و شــعار تجــارت آزاد تــا 
ــه  ــا ب ــی جنبه ه ــت. از برخ ــانه ای اس ــدی افس ح
ــی«  ــد. »الیگوپول طــور روشــن او درســت می گوی
بــه معنــای »رقابــت محــدود اســت« و در جهانــی 
ــت  ــی رقاب ــداد کمــی شــرکت های چندملیت ــا تع ب
ــدل آرمانشــهری  ــت م ــر از وضعی بســیار محدودت
نظــری بــازار بــا تعــداد زیــاد بنگاههــای کوچــک 
ــه  ــده ورود ب ــه ی بازدارن ــه عــالوه، هزین اســت. ب
برخــی از بازارهــا، مــدل بــازار آزاد رقابتــی را 
ــن،  ــد. همچنی ــن هــم محــدود می کن بیشــتر از ای
ــت  ــدود رقاب ــای مح ــای به ــه معن ــی ب الیگوپول
راه هــا  بی خطرتریــن  و  منطقی تریــن  از  یکــی 
ــب«  ــزرگ »رقی ــای ب ــار بنگاهه ــرز رفت ــرای ط ب
اســت. اگرچــه، بــه دلیــل هزینه هــای سرســام آور 
بعضــی از تحقیــق و توســعه هــا، همــکاری میــان 
ــم  ــت. رس ــج اس ــیار رای ــورد بس ــن م ــا در ای رقب
هــم  رقیــب  شــرکت های  در  ســهام  داشــتن 

بســیار رایــج اســت.
آزاد و  بــه نظــر می رســد در رابطــه تجــارت 
ــل  ــی تحلی ــم از جهات ــاز ه ــی، ب ــاد حمایت اقتص
چامســکی درســت اســت. در حالــی کــه تعرفه هــا 
اصطــالح  بــه  موانــع  می شــوند-  برداشــته 
ــن  ــه از بی ــچ وج ــه هی ــه ای )NBTs( ب غیرتعرف
ــارت آزاد  ــعار تج ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــد. ع نرفته ان
خــودش می توانــد گونــه ای اقتصــاد حمایــت 
ایجــاد کنــد، چــرا کــه هدفــش حمایــت از منافــع 
کســانی اســت کــه دارای امــکان رقابــت یــا 
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ــتند. ــع هس ــر موان ــبی در براب ــاز نس امتی
ــه اقتصــاد  یکــی دیگــر از ایرادهــای چامســکی ب
ــا وجــود اینکــه  حمایتــی ایــن ادعــا اســت کــه ب
ــازار رد  ــی را در ب ــت دولت ــلط  دخال ــت مس بالغ
می کنــد، چنیــن دخالتــی هنجــاری و معمــول 
را  کار  ایــن  الزامــا  حتــی  چامســکی  اســت. 
ــد  ــس می کن ــه او ح ــرا ک ــد چ ــوم نمی کن محک
ــدرن  ــرای اداره ی اقتصادهــای م ــا راه ب ــن تنه ای
اســت. آن چــه او محکــوم می کنــد شــیوه ای 
اســت کــه بــه ویــژه ایــاالت متحــده تــالش دارد 
ــون« و  ــام پنتاگ ــش را از راه »نظ ــا دخالت های ت
ــازار آزاد  ــاری و ب ــمی خودی ــوژی رس از راه ایدئول
ــخصی از  ــکل مش ــن ش ــد. او همچنی ــان کن پنه
ــه  ــد- ک ــا را محکــوم می کن ــه دخالت ه ــن گون ای
ــود  ــه س ــی و ب ــور نظام ــه ام ــوط ب ــب مرب اغل
ــد  ــر می کن ــک او فک ــدون ش ــتند. ب ــا هس اغنی
کــه دخالت هــا در مســائلی چــون بهداشــت، 
ــتند دارای  ــاه هس ــوزش و رف ــازی، آم ــه س خان

ــود.  ــد ب ــتری خواهن ــی بیش ــود اجتماع س
ــاره ی  ــکی درب ــن چامس ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک جای
ــه  ــت کم در ارائ ــا دس ــد ی ــو می کن ــش غل موضع
آن انســجام نــدارد، ناکامــی او در نشــان دادن 
اخیــر  دهه هــای  در  کــه  اســت  مــورد  ایــن 
راســتای   در  دولتــی  دخالت هــای  از  بســیاری 
ــان  ــت. ج ــوده اس ــازار آزاد ب ــه ب ــل برنام تحمی
ــه نکتــه  گــری در کتابــش »غــروب دروغیــن« ب
ــه[   ــه ک ــن نکت ــه ای ــد: ]ب ــاره می کن ــی را اش خوب
ــه  ــن اســت[ ک ــی، ]ای ــرمایه داری جهان ــم س توه
گرایشــی طبیعــی در جوامــع بــرای هدایــت مــازاد 
ــی  ــد اجتماع ــمت مقاص ــه س ــازار ب ــای ب نیروه

بــه دخالــت دولتــی قدرتمنــدی  وجــود دارد، 
بــرای تحمیــل یــک بــازار آزاد خالــص نیــاز 
اســت؛ امــری کــه بــه شــکل گســترده در دوره ی 
ــالدی و  ــه ی 30 می ــر رخ داد. در ده ریگان-تاچ
دوبــاره در دهه هــای 50 و 60،  ســنت کینــزی بــه 
ــرد  ــغ می ک ــترده سیاســت هایی را تبلی شــکل گس
کــه »مهربانــی بیشــتر بــا کارگــر بــه زیــان 
ــن  ــد ای ــس می ش ــه ح ــرا ک ــود، چ ــرمایه« ب س
تنهــا راه احیــای کارآمــدی ســرمایه داری در برابــر 
فاشیســم  و  کمونیســم  چــون  جایگزین هایــی 
ــه دهــه 70، احســاس  شــد  ــا رســیدن ب اســت. ب
ــی پیــش نمــی رود و در  ــه خوب ــز ب کــه همــه چی
ــه  ــود ک ــاور در حــال رشــد ب ــن ب دهــه ی 80، ای
ــی  ــرمایه داری »مهربان ــدی س ــای کارآم راه احی
ــر« اســت.  ــه کارگ ــه هزین ــه ســرمایه ب نســبت ب
دخالتــی  سیاســت های  از  بســیاری  چنیــن، 
ــا  ــد، و م ــه ش ــان نهادین ــه در آن زم ــی ک دولت
ــه  ــم، ب ــر و کار داری ــب آن س ــم باعواق ــوز ه هن
طــور مشــخص بــرای از قیــد و بنــد رهــا کــردن 
نیروهــای بــازار آن گونــه کــه خوانــش ســنتی بــر 

ــدند. ــی ش ــت، طراح ــرار داش آن اص
ــه چامســکی  ــه ک ــه آنگون ــن درســت اســت ک ای
ــت  ــای دول ــه ج ــروز ب ــا ام ــد، م ــاس می کن احس
رفــاه کینــزی کــه بــرای فقــرا طراحــی شــده تــا 
موجــب تحریــک تقاضــا شــود، دارای چیــزی 
هســتیم کــه در واقــع دولــت رفــاه راســت گرایانه 
ــک  ــا عرضــه را تحری ــدان اســت ت ــرای ثروتمن ب
ــدات اندیشــیده شــده  ــواع و اقســام تمهی ــد: ان کن
تــا کارگــران را بــه بنــد کشــد، قانــون اتحادیه هــا 
را اصــالح کنــد و همزمــان ســرمایه و منابــع 
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ــد. ــد و حفاظــت کن ــد برهان ــی را از بن مال
مــورد  در  نهایــی  نتیجه گیــری  بنابرایــن، 
گــزاره ی اول، تــا حــدی متناقــض بــه نظــر مــی 
رســد: روایــت معمــول در ایــن ادعــا کــه جهــان 
بــه ســوی هــدف بــازار آزاد بیشــتر و بیشــتر 
ــکی  ــا چامس ــت؛ ام ــت اس ــد درس ــت می کن حرک
ــمت  ــه س ــت ب ــه حرک ــد ک ــت می گوی ــم درس ه
ــاه  ــت رف ــت و »دول ــت دول ــدف از دخال ــن ه ای
بــرای ثروتمنــدان« جدایــی ناپذیــر اســت، و 
دولتــی  دخالــت  ســنتی تر  شــکلهای  بعــالوه 
بخــش  مختلــف  »شــراکتهای   زمینــه ی  در 
عمومــی و خصوصــی« و »نظــام پنتاگــون« هنــوز 

مانده انــد. باقــی  دســت نخورده 
گــزاره ی دوم می گویــد کــه نیروهــای بــازار 
ــن  ــن بهتری ــه ای ــد و این ک ــان را اداره می کنن جه
راه ممکــن بــرای پیشــرفت اســت. برخــی همچون 
گــری و ســوروس ایــن دیــدگاه را قبــول داشــتند 
ــا  ــی ب ــتند ول ــم هس ــازار حاک ــای ب ــه نیروه ک
ایــن موافــق نبودنــد کــه ایــن بهتریــن راه بــرای 
ــی  ــازار جهان ــتند ب ــده داش ــوده و عقی ــرفت ب پیش
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.
ــال  ــی قب ــت دولت ــای آزاد و دخال ــئله بازاره مس
شــاید  اســت.  گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد 
دوم  گــزاره ی  دربــاره  پرســش  جالب تریــن 
ماهیــت اقتصــاد جهانــی باشــد. اینجــا، مــا 
ــیر  ــار تفس ــم چه ــردی می توانی ــور کارب ــه ط ب

کنیــم. متمایــز  را  متفــاوت 

ــی ایــن اســت کــه اقتصــاد جهانــی خــارج از  اول
ــی  ــدگاه محبوب ــه نظــر دی ــن ب ــرل اســت. ای کنت
ــر  ــی کــور کــه هــر چــه ب اســت؛ تصــور هیوالی
ــه ای  ــد، ویران ــرد می کن ــد خ ــش باش ــر راه س
ــی  ــی جهان ــای مال ــد و بحرانه ــای می نه ــر ج ب
آســیبهای  و  گســترده  اجتماعــی  نابرابــری  و 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــاد می کن ــت محیطی ایج زیس
ایــن نکتــه نهفتــه باشــد ولــی  حقیقتــی در 
ــاد  ــه اقتص ــت ک ــن اس ــد ای ــه از آن بر می آی آنچ
جهانــی در کنتــرل هیــچ یــک از ملت هــا نیســت 
ــای  ــدرت حکومت ه ــدی ق ــا ح ــن رو، ت و از ای
ملــی را در اِعمــال سیاســت های اقتصــادی و 

اجتماعــی تضعیــف می کنــد.
نظریــه  بتوانیــم  شــاید  را  رایــج  دوم  تفســیر 
توطئــه اقتصــاد جهانــی بنامیــم، و در این جاســت 
ــم.  ــدا کنی ــکی را پی ــم چامس ــاال بتوانی ــه احتم ک
و  مختلــف  توطئــه  نظریه ی هــای  این گونــه 
ــب  ــب وغری ــگی عجی ــراه همیش ــد هم دارای چن
ــا  ــن نظریه ه ــه ای ــتراک هم ــه اش ــتند. نقط هس
ــط   ــا توس ــی ی ــاد جهان ــه اقتص ــت ک ــن ادعاس ای
ــا  ــع آن ه ــت مناف ــا در جه ــه ی ــده نخب ــک ع ی
آنارشیســت های  بــرای  می شــود.  گردانــده 
ــت در  ــط زیس ــع محی ــارزان مداف ــرا و مب چپ گ
اعتراضــات ضــد ســرمایه داری، ایــن گــروه نخبــه 
بــه طــور عمــده از شــرکت های چند ملیتــی، 
و  بین المللــی   و ســرمایه گذاران  ســرمایه داران 
ــه  ــه ب ــکی ک ــان )چامس ــته ی سیاسیش دار و دس
ــت  ــا را »اقلی ــت آنه ــک اس ــدگاه نزدی ــن دی ای
ــرای  ــود. ب ــکیل می ش ــد( تش ــد« می نام ثروتمن
ــه  ــن نظری ــی، ای ــت افراط ــاح راس ــراد در جن اف
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توطئــه بــه طــور معمول تــر  تحــت هدایــت 
ــت  ــت. در نهای ــان« اس ــی یهودی ــه جهان »توطئ
ــک  ــد ای ــدگاه دیوی ــه در دی ــهورتر از هم و مش
خونخــوار  مارمولک هــای  کار  توطئــه  اســت: 

ــت. ــی اس فضای
ــود چامســکی  ــه خ نســخه  اندیشــمندانه و آگاهان
ــت:  ــن اس ــبیه ای ــزی ش ــه چی ــه ی توطئ از نظری
همــه ی  موجــود،  پیچیدگــی  دلیــل  بــه   )1(
ــت گســترده ی  ــد دخال ــدرن نیازمن اقتصادهــای م
موثــر  عملکــرد  بــرای  حاکمــه  هیات هــای 
ــات  ــد هی ــی نیازمن هســتند. )2( یــک اقتصــاد مل
ــاز را  ــن امتی ــی اســت کــه حداقــل ای حاکمــه  مل
دارد کــه بــه طــور دموکراتیــک انتخــاب شــده و 
تــا حــدی پاســخگو بــه فشــار مردمــی اســت. )3( 
ــی  ــات حاکمــه  جهان ــد هی ــی نیازمن اقتصــاد جهان
عمــل«  در  جهانــی  »دولــت  منظــور  اســت؛ 
ــون  ــی چ ــکل نهادهای ــه ش ــت ک ــکی اس چامس
ــی  ــدوق بین الملل ــی و صن ســازمان تجــارت جهان
پــول را بــه خــود گرفتــه و رهــا از کنتــرل 
ــل  ــور کام ــه ط ــت و ب ــک اس ــاب دموکراتی انتخ
ــن  ــد اداره می شــود. )4( ای توســط اقلیــت ثروتمن
ــد،  ــش می کن ــکی بیان ــه چامس ــه ک ــر، آن گون ام
ــک  ــردن ایدئولوژی ــود ک ــه ای از رازآل ــان درج چن
ــن  ــای ای ــه معن ــط ب ــادگی فق ــه س ــه ب اســت ک
ــان  ــه در جری ــد چ ــردم نمی دانن ــه م ــت ک نیس
اســت ) کــه اغلــب اینگونــه اســت( بلکــه اکنــون 
ــر  ــد! از نظ ــه نمی دانن ــد ک ــی نمی دانن ــا حت آنه
بــودن  کنتــرل  غیرقابــل  تفســیر  چامســکی، 
ــردی  ــار کارب ــرد و غب ــک گ ــی ی ــاد جهان اقتص
ایدئولوژیــک بــرای مســئولیت زدایی از اقلیــت 

ــت. ــد اس ثروتمن
تفســیر ســوم، مــا را بــا یــک پیچــش بــه 
باز می گردانــد.  کنتــرل«  از  »خــارج  تفســیر 
ایــن اســتدالل کــه بــه طــور مســتقیم از نظریــه 
ســنتی اقتصــاد برخاســته ابــراز می کنــد کــه 
قانــون  از  و  اســت  خودتنظیم گــر  آزاد  بــازار 
ــروی  ــت پی ــی« رقاب ــت نامرئ ــمیت »دس آدام اس
می کنــد. در ایــن دیــدگاه، آنچــه مــا داریــم 
یــک بــازار آزاد جهانــی خودتنطیم گــر اســت. 
ــد  ــش نمی کن ــی کنترل ــه کس ــت ک ــت اس درس
امــا ایــن بــه معنــا نیســت کــه خــارج از کنتــرل 
ــد. ــرل می کن اســت چــون خــودش، خــود را کنت

بــه  دیگــر  چرخشــی  بــا  چهــارم  تفســر 
تفســیر ســوم ارجــاع می دهــد. ایــن دیــدگاه 
ــه  ــت ک ــری اس ــان گ ــون ج ــی چ صاحب نظران
نخســتین موسســاتی چــون ســازمان  هــدف 
ــا  ــی ب ــاد جهان ــرل اقتص ــی، کنت ــارت جهان تج
ــارت آزاد  ــه تج ــازار آزاد و برنام ــک ب ــل ی تحمی
بــر آن اســت. آن گونــه کــه گــری می گویــد 
ــا  ــد؛ آنه ــود رخ نمی دهن ــای آزاد خود به خ بازاره
نیــاز بــه هیئت هــای حاکمــه بــرای تحمیــل 
کردنشــان دارنــد. گــری بــه دو دلیــل عمــده بــا 
ایــن پیشــامد مخالــف اســت. اول او نگــران ایــن 
ــر  ــود تنظیم گ ــای آزاد خ ــا بازاره ــه آی ــت ک اس
هســتند یــا نــه، زیــرا خود تنظیمــی خیلــی ســاده 
این کــه  بینجامــد. دوم  آشــوب  بــه  می توانــد 
حتــی در جاهایــی کــه بازارهــای آزاد در کار 
ــینه  ــتای بیش ــازار آزاد در راس ــه ب ــتند، برنام هس
ــن، او  ــد. بنابرای ــی کار نمی کن ــاه  آدم ــردن رف ک
بــر نیــاز بــه یــک »حاکمیــت جهانــی« متفــاوت 
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ــر  ــف در براب ــه گونه هــای مختل ــا ب ــد دارد ت تاکی
ناآرامی هایــی کــه بــا  نابرابــری، آســیب ها و 
پاســخگو  می شــود  ایجــاد  بــازار  نیروهــای 
ــه ی  ــن ملغم ــم ای ــا اصــال می توانی ــا م ــد. آی باش
ــن  ــد م ــا تردی ــم؟ نســبتا ب تفســیرها را درک کنی
ــت  ــه ی درس ــم رابط ــر بتوانی ــم اگ ــر می کن فک
آن هــا را بــا یکدیگــر ببینیــم می توانیــم بپذیریــم 

ــود دارد. ــی وج ــا حقیقت ــه  آن ه ــه در هم ک
ــه دو  ــی ب ــودن اقتصــاد جهان ــرل ب ــارج از کنت خ
ــان  ــرل منتخب ــارج از کنت ــت: خ ــر اس ــای زی معن
دموکراتیــک اســت ) نکتــه ی اصلــی مــورد نظــر 
ــر  ــازار خود تنظیم گ ــه ب ــکی(، و از آن رو ک چامس
ــت  ــل اس ــات و ناکام ــش بی ثب ــل طبیعت ــه دلی ب
چامســکی  و  ســوروس  گــری،  کــه  )چیــزی 
غیــر  معــرض  در  همیشــه  بــرای  گفته انــد(، 

ــد. ــی می مان ــودن باق ــرل ب ــل کنت قاب
گــری اصــرار دارد کــه روایــت چامســکی از 
ــی در  ــت جهان ــه در چارچــوب »دول ــه توطئ نظری
ــارت  ــازمان تج ــون س ــاتی چ ــا موسس ــل« ب عم
جهانــی نمایندگــی می شــود کــه بــه طــور عمــده 
ــش  ــتند: کنترل ــازار آزاد هس ــرش ب ــلط نگ در تس
فعالیت هــای  آزادســازی  معطــوف  عمدتــا 
ــت  ــه ای اس ــن نکت ــت. ای ــی اس ــادی جهان اقتص
ــواره در  ــکی هم ــد چامس ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــا  ــش جهــت نشــان دادن اینکــه چیزه تالش های
می گویــد  رســمی  ایدئولــوژی  کــه  آنگونــه 
نیســتند چنــدان بــه آن توجهــی نــدارد. امــا ایــن 
ــد در  ــی می توان ــه خوب ــه ب ــت ک ــه ای هس نکت
ــه امــور جــای داشــته باشــد.  ــی او ب گرایــش کل
بازارهــای آزاد عــاری از ایدئولــوژی نیســتند؛ 

آن هــا بــرای بعضــی از مــردم - اقلیــت ثروتمنــد 
ــا  ــرداری از آنه ــرای بهره ب ــگاه ب ــن جای در بهتری
هســتند- در حالــی کــه بــرای »اکثریــت بینــوا« 
آزاد  بــازار  نیروهــای  از  ناشــی  آســیب های 

می توانــد از منافعــش پیشــی بگیــرد.
و  چامســکی  بیــن  کــه  می رســد  نظــر  بــه   
ــش  ــر پرس ــر س ــی ب ــق واقع ــدم تواف ــری ع گ
ــن پیشــتر  ــدارد. م ــی« وجــود ن ــت جهان »حاکمی
بــه  چامســکی  پاســخ  کــه  کــردم  پیشــنهاد 
افــرادی چــون گــری و ســوروس کــه از نیــاز بــه 
ــت  ــور اس ــن ط ــد ای ــی می گوین ــت جهان حاکمی
ــدی در درک  ــه کن ــش ب ــا را کمابی ــه او آن ه ک
امــور متهــم می کنــد چــرا کــه مــا همیــن حــاال 
هــم دارای »دولــت جهانــی در عمــل« هســتیم. 
ــن  ــری ای ــت گ ــوان گف ــاط می ت ــا احتی ــا ب ام
موضــوع را انــکار نمی کنــد. او هماننــد خــود 
چامســکی صرفــًا می گویــد کــه مــا بــه گونــه ای 
متفاوتــی از حاکمیــت نیــاز داریــم؛ حکومتــی کــه 
ــات، خوشــبختی  ــر ویرانگــر دموکراتیــک، ثب کمت

ــد. ــت باش ــط زیس ــان ها و محی انس
ــزم  ــه مســئله »کینزینی ــوط ب ــزاره ی ســوم مرب گ
ــاد  ــی در اقتص ــع نظام ــش صنای ــی« و نق نظام
ســنتی،  روایــت  براســاس  اســت.  جهانــی 
نــدارد.  وجــود  دیگــر  نظامــی،  کینزینیــزم 
مرتــب  کــه  ضرورت هایــی  عــوض،  در 
و  نظامــی  صنایــع  در  کالن  ســرمایه گذاری 
ــه  ــاز ب ــامل نی ــد، ش ــه می کنن ــی را دیکت دفاع
ــاک و پشــتیبانی  بهبــود امنیــت در جهانــی خطرن
جنگ افــزار  در  توســعه  و  تحقیــق  از  دولتــی 
بــه عنــوان یکــی از ســودآورترین بازارهــای 
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هســتند. توســعه یافته  جهــان  صادراتــی 
چامســکی، بــه صراحــت، نیــاز بــه ارتقــای 
یــک  چیرگــی  در  کــه  جهانــی  در  امنیــت 
ــخره  ــت مس ــو اس ــش در نات ــدرت و متحدان ابرق
کــه  می گیــرد  نتیجــه  او  بنابرایــن،  می دانــد. 
ــژه  ــه وی ــی ) ب ــت اصل ــرده لفاظی هــا نی پشــت پ
ایــاالت متحــده آمریــکا( چنیــن اســت: )1( نظــام 
ــه  ــای کینزی گون ــرای فرآینده ــی ب ــون نقاب پنتاگ
ــع  ــاد از راه صنای ــت اقتص ــک و مدیری در تحری
جنگ افــزاری و دفاعــی اســت. )2( دولــت، در 
ــی و  ــار نظام ــری و فش ــتا از راه البی گ ــن راس ای
کســب و کارهــا تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد کــه 
پــس از پایــان جنــگ ســرد عالقــه ای بــه »ســود 
ــت از  ــه حکوم ــد. )3( البت ــن ندارن ــح« ممک صل
ــمندترین  ــی از ارزش ــرمایه گذاری کالن در یک س

ــت. ــحال اس ــش خوش ــای صادراتی بازاره
امــا چامســکی پیچیدگــی دیگــری بــه ایــن 
داســتان اضافــه می کنــد . صنایــع صــادرات 
ــی  ــوکار کهنگ ــل ت ــک عام ــر ی ــزار اگ جنگ اف
خریــداران خارجــی را همــواره در تمنــای آخریــن 
ــا  ــه دارد ت ــا نگ ــک و هواپیم ــک، تان ــدل موش م
از بقیــه عقــب نیفتنــد حتــی بیشــتر ســودآور 
خواهــد بــود. ایــن خــودش بــه زیبایــی بــا 
اصــرار مــداوم بــر تقویــت دفــاع ملــی همخوانــی 
ــی  ــدار خارج ــک خری ــی ی ــه وقت ــرا ک دارد، چ
ــوه  ــمنی بالق ــده ی دش ــت نماین ــن اس ــه ممک )ک
ــد  ــده باش ــز ش ــر تجهی ــون بهت ــد( اکن ــم باش ه
ــن،  ــد. بنابرای ــد ش ــم خواه ــری ه ــد بزرگت تهدی
ــوب  ــم در چارچ ــه ه ــت ک ــن اس ــد ای کل رون
ــت  ــود امنی ــرای بهب ــم ب ــی و ه ــادرات خارج ص

ــزار و دفاعــی خودشــان  ــع جنگ اف ــی، صنای داخل
ایجــاد می کننــد. را  تقاضایشــان 

ــدی  ــه جمع بن ــن گون ــوع را ای ــکی موض  چامس
 : می کنــد

بــه  جنگ افــزار  فــروش  در  آمریــکا  ســهم 
کشــورهای جهــان ســوم تقریبــًا بــه ســه چهــارم 
ــا را  ــد آنه ــا بای ــن م ــت. بنابرای ــیده  اس آن رس
ــز  ــرفته تر تجهی ــی پیش ــی حت ــه جنگ افزارهای ب
ــل  ــب را در داخ ــرس مناس ــم ت ــا بتوانی ــم ت کنی
ایجــاد کنیــم. فــروش جنگنــده ی اف 16 بــا 
ــدگان  ــول مالیات دهن ــده از پ ــن ش ــای تامی وام ه
بتوانــد بــه  نیــروی هوایــی  اجــازه می دهــد 
ــده اش را  ــا جنگن ــد ت ــول پرداخــت کن ــد پ الکهی
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا داده و اف 22 را ب ارتق
تهدیــد بســازد. )نــوام چامســکی، قدرت هــا و 
1997، صفحــه ی  پلوتــو،  نشــر  چشــم اندازها، 

)124

ــه  ــت ک ــه ای اس ــک دیوان ــرخ فل ــد چ ــن مانن ای
اذعــان  بایــد  امــا  می چرخــد،  خــودش  دور 
بــه  اقتصــادی  نظــر  از  صرفــًا  کــه  داشــت 
ــی  ــع نظام ــت: صنای ــادار اس ــی معن ــرز زیبای ط
نمایانگــر یــک گاو شــیرده ی دائمــی هســتند 
کــه بــه دلیــل مولفه هــای ایجــاد مســابقه ی 
تســلیحاتی و کهنــه شــدن تــوکار ســاختاری 
ــد  ــا اب ــیردهی ت ــی ش ــد توانای ــر می رس ــه نظ ب
داشــته باشــد. بعــالوه، ایــن حکومت هــا را قــادر 
می ســازد تــا بــا یــک تیــر چنــد نشــان بزننــد. بــا 
ــن مســائل پاســخ  ــه ای ــد ب ــه می توانن ــک ضرب ی
ــی؛  ــوم امنیت ــی و موه ــائل واقع ــد: )1( مس دهن
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ــا  ــودآور ب ــی س ــازار صادرات ــک ب ــرورش ی )2( پ
ظرفیــت ظاهــراً نامحــدود و کمــک بــه نگــه داری 
ــرای  ــازار؛ )3( ب ــر ب ــوان رهب ــه عن ــش ب جایگاه
ایجــاد محصــوالت جانبــی غیــر نظامــی ) ماننــد 
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــت(؛ )4( ب ــورد اینترن م
تحریــک و مدیریــت اقتصــاد؛ )5( بــرای آرام 
ــاری. ــی و تج ــد نظام ــای قدرتمن ــردن البی ه ک

ــرای ایــن گاو شــیرده کــه  در نبــود جایگزینــی ب
ــد،  ــان بکن ــا را همزم ــن کاره ــه ی ای ــد هم بتوان
حکومتــی  کــه  اســت  غیرعملگرایانــه  بســیار 
اهدافــش  صــدر  در  را  جنگ افــزاری  صنایــع 

ــد. ــرار نده ق
ــه چامســکی  ــود ک ــن برداشــت ش ــر ای ــی اگ حت
ــردی  ــی و راهب ــای امنیت ــی در رد نگرانی ه خیل
واقعــی در جهــان امــروز عجــول اســت و این کــه 
بــر  بــا نشســتن  را  ابرقدرت هــا جایگاهشــان 
ــاور  ــه ب ــد، ب ــه دســت نیاورده ان ــات ب ــن وهمی ای
ــه  ــی ب ــای امنیت ــه نگرانی ه ــه اینک ــد ب ــن بای م
عنــوان پوششــی ایدئولوژیــک بــرای یارانــه دادن 
بــه گروه هــای  دادن  پاســخ  ثروتمنــدان،  بــه 
بــازار و ایجــاد محصــوالت  فشــار، تحریــک 
جانبــی غیرنظامــی در تحقیــق و توســعه  بــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــم. ب ــراف کنی ــد اعت کار می رون
ایــن بــه ویــژه دربــاره ی تصمیــم رئیــس جمهــور 
جــرج دبلیــو بــوش بــرای ادامــه ی برنامــه ی 
دفاعــی »فرزنــد جنــگ ســتارگان« درســت از کار 
درمی آیــد؛ پــروژه ای بــه شــدت پرهزینــه کــه در 
مــورد کارآمــدی اش ســواالت زیــادی وجــود دارد.

ــد  ــت می گوی ــا درس ــن مطمئن ــکی همچنی چامس

ــن  ــه تامی ــی را ک ــزار تقاضای ــع جنگ اف ــه صنای ک
می کننــد ایجــاد می کننــد. او دربــاره ی اینکــه 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا در مــورد دخالت هــاش 

ــق دارد.  ــم ح ــد ه ــکاری می کن ــازار پنهان در ب
ــم  ــه بحث ــه و امیدواران ــه ای محتاطان ــا نکت ــن ب م
ــه  ــری ب ــیرده دیگ ــا گاو ش ــم. آی ــام می کن را تم
نــدارد  وجــود  جنگ افــزار  صنایــع  ســوددهی 
کــه ممکــن باشــد بیشــتر بــه تقاضاهــای واقعــی 
جهانــی پاســخ دهــد؟ گاوی کــه همچنین بســیاری 
ــزار  ــع جنگ اف ــون صنای ــه اکن ــی ک از کارکردهای
ــردن کســب  ــد داشــته باشــد - خوشــحال ک دارن
ــاد  ــاد، ایج ــت اقتص ــک و مدیری ــا، تحری و کاره
ــه  ــی کمــک ب ــی(، و حت ــی ) و داخل ــازار صادرات ب
ــردی؟  ــی و راهب ــخص امنیت ــالت مش ــل معض ح
مــن بــه ســرمایه گذاری جــدی در فناوریهــای 
دو  هــر  می کنــم.  اشــاره  زیســت محیطی 
اتاق هــای فکــر دولت هــا و کســب و کارهــا 
بعیــد اســت نســبت بــه ایــن امــکان غافــل باشــند. 
شــاید بعضــی از ایــن ابتکارهــا، هرچنــد آزمایشــی 
ــون،  ــتم پنتاگ ــد سیس ــزی مانن ــر چی ــر چت و زی

ــت. ــی اس ــت بررس ــم در دس ــن االن ه همی

• مایــک فولــر در موسســه بولتــون فلســفه درس 
ــاد و  ــاره ی اقتص ــر او درب ــاب اخی ــد. کت می ده
ــام  ــهر« ن ــای آرمانش ــی »طنین ه ــت جهان سیاس
دارد )اشــگیت، 2000(. مقــاالت و مصاحبه هــا 
ــوام  ــوام چامســکی را می توانیــد در آرشــیو ن ــا ن ب
ــرمایه ی  ــا س ــی ب ــروژه نظام ــک پ ــکی )ی چامس

ــد.  ــت بیابی ــی؟( در اینترن دولت




