مزاروش و نقد نظام سرماﯾه
جان بالمی فاستر
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اﯾستوان مزاروش ﯾکی از مھمترﯾن فيلسوفانی است که سنت ماترﯾاليسم تارﯾخی تاکنون
به بار آورده است .کار او به لحاظ ژرفای تحليلاش از نظرﯾهی بيگانگی مارکس ،بحران
ساختاری سرماﯾه ،مرگ جوامع پساانقالبی ھمسنخ شوروی و شراﯾط ضروری برای گذار به
سوسياليسم عمال ً ﯾکّه است .پژوھش دﯾالکتيکی او دربارهی ساختار اجتماعی و فرمھای
آگاھی – نقد نظاممند فرمھای غالب تفکّر – در زمانهی ما ھمتاﯾی ندارد» .راهﯾاب«
سوسياليسم قرن بيستوﯾکم ،عنوانی است که ھوگو چاوز ،ﯾکی از مھمترﯾن چھرهھای
تارﯾخی ،به او نسبت داد[١] .
اﯾن کتاب برآمده از گفتگوی من و مزاروش در ژوﯾيهی  ٢٠١٣در لندن است که طی آن ،نياز به
اثری سھلالوصول را بيان کردم که برای تازهکاران راھی به سوی تفکراتش بگشاﯾد .او اﯾن
چالش را با جدﯾّت پذﯾرفت و در »ضرورت کنترل اجتماعی« به نتيجه رساند .در پيشگفتار حاضر
میکوشم نظام فکری مزاروش را به طور کل ّی و اﯾن کتاب را به طور خاص در زمينهی
تارﯾخیشان بگنجانم و بعضی از مفاھيم ممتاز حاکم بر تحليلھاﯾش را روشن سازم.
مارکس ،لوکاچ و مزاروش
بی ھيچ چونوچراﯾی» ،دستنوشتهھای اقتصادی و فلسفی  «١٨۴۴مارکس – که در
دھهی  ١٩٢٠کشف ،ا ّما چند دھه بعد به طور گسترده شناخته شد – بحثانگيزترﯾن و
تأثيرگذارترﯾن اثر فلسفیﯾی بود که در قرن بيستم رخ نمود .نخستين بار بود که رﯾشهھای
ل تارﯾخ فلسفهی تا آن زمان ،و
فلسفی نظام مارکس آشکار میشد؛ آن ھم به گونهای که ک ّ
رﯾشهھای نظم اجتماعی غالب را به مبارزه میطلبيد [٢].در ھمان زمان با کشف نخستين
نوشتهھای مارکس ،چالشھای فکری سراسر تازهای در نظرﯾهی اجتماعی سربرآورد.
فراگيرندهترﯾن چالش ،نسبت عميق سنّتھای فلسفی ھگلی و مارکسی بود که به مدد اﯾن
آثار آشکار شد.
گئورگ لوکاچ به رادﯾکالترﯾن صورت به اﯾن چالش پاسخ گفت .او در کتاب ماندگارش» ،تارﯾخ
و آگاھی طبقاتی« ) (١٩٢٣شرحی تأثيرگذار دربارهی نسبت دﯾالکتيکی نظامھای ھگلی و
مارکسی به دست داده بود ،ا ّما در مواجھات بعدی با دستنوشتهھای متقدم مارکس ،طرح
کلی نظرﯾهاش دستخوش دگرگونی شد .لوکاچ فلسفهی ھگل را که نظرﯾهی بيگانگی
مارکس از آن سربرآورده بود ،با دقت تمام زﯾرورو کرد .نتيجهی آن ،کتاب »ھگل جوان:
پژوھشی در رابطهی دﯾالکتيک و اقتصاد« ) (١٩۶۶بود [٣].کانون توجھات لوکاچ اﯾن بود که
چهگونه تحليل انتقادی مقوالت منطقی اقتصاد سياسی کالسيک ،منجر به پيداﯾش نظام
ھگل شد و او را از پيشينيانی ھمچون کانت ،فيخته و شلينگ جدا کرد .ھگل از ھمان آغاز
مفاھيم فلسفی مسل ّط روشنگری را عمدتاً }به منزلهی{ بيانی شیءوارهشده )ﯾعنی
منتزعشده از بنيان مادی و دارای حياتی اﯾدهآل و ساختگی از آن خود( از مناسبات اساسی
توليد و توزﯾع جامعهی بورژواﯾی بازشناخت .دليل اﯾن که ھگل در فلسفهاش اھميت
فوقالعادهای به مفھوم بيگانگی میداد ،ھمين بازشناسی بود[۴].

به اﯾن ترتيب فلسفهی اﯾدهآليستی ھگل نسبت به پيشينيان اﯾدهآليسم آلمانی ،شکلی
بسيار جامعتر به خود گرفت .آنچه را که کانت پيشتر به عنوان تناقضات برطرفناشدنی
تشخيص داده بود در فلسفهی ھگل به عنوان تجلياتی از ﯾک فراﯾند تارﯾخی متعارض مطرح
شد .فراﯾندی که طی آن ميانجیھای گوناگونی ميان امر مادی و امر اﯾدهآل ،امر سوبژکتيو و
امر ابژکتيو ،امر خاص و امر عام به ظھور میرسند و جاﯾگزﯾن میشوند؛ البته فقط در سطح
اندﯾشه .بدﯾن ترتيب حقاﯾق پابرجای ) (unalienableفلسفهی روشنگری ،به عنوان
آشکارشدگی خرد )روح مطلق( در تارﯾخ ،نھاﯾتاً موجه شمرده شدند.
نظرﯾهی بيگانگی مارکس ،طغيان او را عليه نظام ھگلی نماﯾان کرد [۵].در دﯾالکتيک
ماترﯾاليستی مارکس ،کنش مادّی که به لحاظ تئورﯾک وساطتدار شده است )پراکسيس(
ھمبسته با صورتبندی اجتماعی ﯾا شيوهی توليد معلوم ،رﯾشهی تغييرات اجتماعی شمرده
میشود .بدﯾن ترتيب او بيگانگی تصاعدی کار و توليد را تحت ضوابط ماترﯾاليستی واکاوﯾد و آن
توسط
را به منزلهی بنيان منطق سرماﯾه ،ناشی از سلب مالکيّت وساﯾل/شراﯾط توليد
ّ
سرماﯾه ،درﯾافت .مارکس نيز ھمچون ھگل ،مقوالت فلسفی مدرن را بيان شیءوارهشدهی
مناسبات اقتصادی بيگانهشدهی جامعهی طبقاتی سرماﯾهداری میدانست [۶].ا ّما بر خالف
ھگل ،در پی آشتی اﯾدهآليستی سوژه/ابژه در قلمرو اندﯾشه نبود ،بلکه میخواست از طرﯾق
پراکسيس انقالبی از اﯾن جھان بيگانه فراروی کند.
مزاروش به عنوان دستيار و ھمکار جوان لوکاچ )تا پيش از آن که به دنبال تجاوز ١٩۵۶
دتھا تحقيقاتش را دربارهی آنچه که لوکاچ
شوروی به مجارستان به غرب برود( تا م ّ
»رابطهی دﯾالکتيک و اقتصاد« در ھگل و مارکس میناميد ،ادامه داد .اﯾن امر به بارزترﯾن
شکل در »نظرﯾهی بيگانگی مارکس« ) (١٩٧٠مشھود است؛ اثری که در اﯾن مبحث ھمتا
ندارد و جاﯾزهی ﯾادمان اﯾزاک دوﯾچر را نصيب مزاروش کرد .مزاروش در اﯾن کتاب ،حين
فراﯾند اﯾضاح کل نظام فلسفی مارکس ،برای نخستين بار رژﯾم سرماﯾه را بهمثابه آن چيزی
به تصوﯾر کشيد که بعدھا »نظام سوختوساز اجتماعی« نام گرفت .اﯾن نام از پيش به تصور
درآمده بود :طرز تلقی تاکنون نادﯾدهگرفتهشدهی مارکس ،سرماﯾه را بهعنوان شکل
بيگانهشدهی فراﯾند کار }در نظر میگرفت{ و خود آن را ھم به نحو دﯾالکتيکی به عنوان
سوختوساز اجتماعی نوع بشر و طبيعت تعرﯾف میکرد[٧].
با توجه به شرح مزاروش از تئوری بيگانگی مارکس و نسبت آن با نقد او از سرتاپای اقتصاد
سياسی ،سرماﯾه به مثابهی نظام ،گراﯾشھای ناقص و جزئی نظامھای طبقاتی پيشين
را به اعتال میرساند و بر جھان روا میدارد} .سرماﯾه{ نقش ممتاز ) (Distinctiveانسان به
مثابهی »ھستی خود-ميانجیگر طبيعت« را غصب میکند و بيگانه میسازد ،و با خلع کنترل
وساﯾل توليد از کارگران ،اﯾن رابطهی ذاتی انسانی را به وساﯾل ستم طبقاتی تبدﯾل میکند.
بدﯾنسان سرماﯾه رابطهی مستقيم کارگران را با طبيعت و با کار خودشان منفصل
میسازد [٨].منطق سرماﯾه تا بازتوليد سرتاسری مناسبات اجتماعی و رابطه با طبيعت بسط
میﯾابد و ﯾک نظم اجتماعی خود-زا ،ﯾک نظم اجتماعی خود-تقوﯾتکننده را میآفرﯾند که
شبيه ھيچ ﯾک از }نظمھای اجتماعی{ پيشين نيست .ھمانطور که تارﯾخ سرماﯾه نشان
ما
جھی را به نماﯾش گذاشته است .ا ّ
داده ،اﯾن نظم اجتماعی ھمبستگی اجتماعی قابلتو ّ
نظام سرماﯾه فقط به وسيلهی »ميانجیھای خصومتآميز مرتبه دوّم« )از قبيل خانوادهی
ھستهای ،کار/توليد بيگانهشده ،جامعهی مدنی و دولت( به ھمبستگی دست میﯾابد و
چندﯾن و چند چرخهی تباه حاصل میکند [٩].در نتيجه شکافھای اجتماعی و بحرانھا رشد
میکنند .منطق نظام اﯾن بحرانھا را به حد نھاﯾی میرساند ،آن ھم طوری که دست آخر
محدودﯾتھای مطلق خود را جلو میاندازد.
اﯾن دﯾدگاه فراگير که به شکلی خام و نارس در»نظرﯾهی بيگانگی مارکس« ارائه شده بود،
مزاروش را به سوی نظرﯾهی »بحران ساختاری جھانی سرماﯾه« سوق داد – او در پيشگفتار
وﯾراست سوم کتابش ) (١٩٧١به اﯾن نظرﯾه اشاره کرد [١٠].سخنرانی جاﯾزهی ﯾادمان

دوﯾچر در ماه ژانوﯾه  ١٩٧١مزاروش را بهعنوان ﯾکی از نخستين نظرﯾهپردازان بزرگ اجتماعی
مطرح کرد که رابطهی ميان »سرماﯾهداری و تخرﯾب بومشناختی« را پيشدرآمد تعارضات
روبهرشد نظام میدانند .اﯾن سخنرانی در ھمان سال به صورت کتابی جداگانه با عنوان
»ضرورت کنترل اجتماعی« به چاپ رسيد .ﯾعنی پيش از مطالعات مشھور  ١٩٧٢مجمع رم
دربارهی محدودﯾّتھای رشد [١١].او در مخالفت با گراﯾشھای زمانهی خود اظھار داشت
جه به واقعيتی به نام امپرﯾاليسم ،پيشنھاد والت روستو اقتصاددان ،نوﯾسندهی
که با تو ّ
کتاب »مراحل رشد اقتصادی« ) (١٩۶٠مبنی بر »اقتباس الگوی آمرﯾکاﯾی »پرمصرفی تودهای«
در سرتاسر جھان به مدت ﯾک قرن« غيرممکن است .وانگھی بسيار مضحک است که
»محاسبات سرانگشتی و صدالبته ضروری ،نشان میدھند در جرﯾان جھانیسازی الگوی
مزبور ،منابع بومشناختی سيارهی ما خيلی پيش از پاﯾان چنان قرنی چندﯾن و چند بار ته
خواھد کشيد .اما گوﯾا اﯾن محاسبات دردسری برای چشمانداز روستو درست
نمیکنند[١٢]«.
مزاروش تأکيد داشت نه علم و نه فناوری ،میتوانند تعارضات سرماﯾهداری را فيصله دھند؛
زﯾرا مشکل بنيادی زﯾستمحيطی ،ناشی از نفس منطق سرماﯾه است که با گسترش
می جفتوجور شده و به ھمين خاطر با ھر الگوی حقيقتاً بادوام رشد
بیپاﯾان اقتصادی و ک ّ
سر دشمنی دارد .اﯾن موضع انتقادی پيشتر به صورت خام و نارس در » نظرﯾهی بيگانگی
مارکس« مشھود بود .در آن جا مزاروش نوشته بود »فرم بيگانهشدهی ظرفيت توليدی« که
شاکلهی نظام سرماﯾه است مسبّب »آلودگی شدﯾدی ]است[ که حيات نوع انسان را تھدﯾد
میکند «.سازماندھی سرماﯾهدارانهی علوم طبيعی ،بنا به ماھيّت خود به »آلودگی که
نمونهای از تشدﯾد بيگانگی از طبيعت است« میانجامد[١٣].
محور اصلی نقد سرتاسری مزاروش عبارت است از فھم ضاﯾعات ،کمبودھای ساختگی،
ناعقالنيّت و وﯾرانگری؛ اموری که توليد جھانیشدهی سرماﯾهی انحصاری را متماﯾز میکنند.
خود او در سخنرانی  ١٩٧١جاﯾزهی ﯾادمان دوﯾچر اعالم کرد:
»ﯾکی دﯾگر از تعارضات بنيادی نظام کنترل سرماﯾهداری اﯾن است که نمیتواند »پيشرفت« را
از وﯾرانگری ،و »ترقی« را از اتالف جدا کند؛ حتی اگر نتيجهی آن فاجعهبار باشد .سرماﯾه
ھر چه نيروھای مولد بيشتری را آزاد کند باﯾد نيروھای وﯾرانگر بيشتری را از بند برھاند؛ ھر
چه مقدار توليد را افزاﯾش دھد باﯾد بيشتر و بيشتر ھمه چيز را زﯾر کوهھای متعفن ضاﯾعات
دفن کند .مفھوم اقتصاد به نحو رﯾشهای با »اقتصاد« توليد سرماﯾه ناسازگار است .سرماﯾه
با ولخرجی آزمندانه ،منابع محدود را ﯾکباره تحليل میبرد و نمک بر زخم سيّارهمان میپاشد؛
و تازه پس از ھمهی اﯾنھا ،با آلودن و مسمومکردن زﯾستمحيط انسانی به وسيلهی
توليد انبوه ضاﯾعات و فاضالب صنعتی ،پیآمد را بدتر از پيش میکند[١۴]«.
عجز و درماندگی روبهرشد برای کشف راهھای جدﯾد انتقال اﯾن تعارض از طرﯾق گسترش
استثمار« ھمبسته با »نظام جھانی
امپرﯾاليستی ،ھمان قدر مھم است که »افزاﯾش نرخ
ِ
سرماﯾهداری انحصاری« .خرابیھای سرماﯾهداری ،به طور فزاﯾنده جھانگستر میشوند .ﯾکی
از مھمترﯾن تجليات آن» ،برابری روبهرشد نرخھای تفاضلی استثمار به منزلهی گراﯾشی
سراسری در توسعهی سرماﯾهی جھانی« است [١۵].او در اﯾن مورد ،بارھا به نوعی
»برابری رو به پاﯾين« در دستمزد کارگران ،و بنابراﯾن به نوعی مسابقهی سقوط آزاد در جھان
به طور کل ّی اشاره کرد [١۶].چشماندازی که مزاروش در ابتدای دھهی  ١٩٧٠به بيان
درمیآورد ،شبيه آن چيزی است که ارنستو سرپانتی اخيراً در امپرﯾاليسم جھانی و
بحران بزرگ پيش کشيده است .سرپانتی در اﯾن کتاب استدالل میکند در درازمدت
گراﯾشی به سمت »ھمگراﯾی ھزﯾنهھای کار« وجود دارد .نتيجهی آن »کاھش بينالمللی
ما نتيجهی
سطح }دستمزدھا{ و بيشينهسازی استثمار در سرتاسر جھان« است [١٧].ا ّ
}نھاﯾی{ عبارت است از تشدﯾد تعارضات اقتصادی سرتاسری سرماﯾهداری ،آن ھم به گونهای
که دﯾگر نتوان آن را به وسيلهی امپرﯾاليسم و جنگ فرونشاند[١٨].

استدالل مزاروش مبنی بر ضرورت نظامی از دولتھای جداگانه که بر ھمه چيز تسل ّط دارند
و شراﯾط بازتوليد سرماﯾهداری را تحميل میکنند ،اھميت وافری دارد .بنا بر اﯾن استدالل،
حتی با وجود جھانیسازی فزاﯾندهی شراﯾط انباشت ،اموری ھمچون نظام حاکميت جھانی
غيرممکن ھستند .نزدﯾکترﯾن نمونهی چنين حاکميتی ،فرمانرواﯾی اﯾاالت متحده به عنوان
قدرت مسل ّط معاصر است که با توسل پياپی به جنگ و مداخالت نظامی تقوﯾت شده .با
ھمهی اﯾنھا ،سرماﯾهداری سازمانﯾافته ھنوز ھم دور از دسترس است؛ آن ھم دقيقاً به
سبب رقابت ميان دولتھا ،رقابتجوﯾی انحصارھای جھانی ،سطح ھردمفزاﯾندهی استثمار )و
نابرابری( در سرتاسر جھان و بيگانهشدن ھمهی زندگی به وسيلهی ميانجیھای مرتبه دوم
سرماﯾه .بنا به توضيحات مزاروش در کار سارتر )» (٢٠١٢ ،١٩٧٩سرماﯾهداری پيشرفته«
میتواند نيازھای انسانی را در تناسب با اھداف کاالﯾی خوﯾش بازسازی کند و به اﯾن ترتيب
تعارضات درونی خوﯾش را ظاھراً رفع کند .اما اﯾن ثبات ظاھری فقط ﯾک خيال خام است .زﯾرا
در جھان واقعيت »شيوهی بازتوليد سوختوساز اجتماعی ،به لحاظ توليدی در مرحلهی
نزولی توسعهی تارﯾخی است و به ھمين خاطر … فقط از لحاظ سرماﯾهدارانه پيشرفت
دارد و نه به ھيچ معنای دﯾگری «.سرماﯾهداری »فقط میتواند خود را به روشی وﯾرانگر ،و از
اﯾن رو به غاﯾت خودوﯾرانگر حفظ کند« که آن ھم به الزامات جدﯾد و مطلقاً انقالبیتر
میانجامد [١٩].به اﯾن ترتيب ،مسأله به سادگی عبارت است از اﯾن که با کدام »اصل
ارشميدوسی« میتوان فراروی سوسياليستی از »کار ازخودبيگانه« )تحتالحماﯾهی سرماﯾه(
را به نتيجه رساند و عصر نوﯾنی را رقم زد که در آن ،خود توليدکنندگان ھمبسته ،طبق روال
ضرورت کنترل اجتماعی آگاھانه برنامهرﯾزی میکنند[٢٠].

فراسوی سرماﯾه )(١٩٩۵
مزاروش پس از تکميل نظرﯾهی بيگانگی مارکس ،طی ﯾک ربع قرن تالش عمدهاش را
صرف نوشتن اثر استادانهی فراسوی سرماﯾه :دربارهی نظرﯾهی گذار ) (١٩٩۵کرد[٢١].
اﯾن اثر عظيم )که بخشھاﯾی از آن در کتاب حاضر گنجانده شده( با حروف چاپی رﯾز درحدود
ھزار صفحه و چنان پيچيده است که بهراحتی تن به تلخيص نمیدھد .اما به ھر حال
میتوانيم حرکت نظری بزرگی را که در آن بازنماﯾی شده است و برخی از مقوالت مفھومی
کليدی آن را به گونهای بنگارﯾم که برای فھم کتاب حاضر و کار مزاروش در کل ،به خواننده
کمک کند.
در عصر جھانیسازی نوليبرال تحت سلطهی سرماﯾهی انحصاری-مالی ،گراﯾش غالب چپ
اﯾن بوده که ﯾا با اکراه به فرمانرواﯾی سرماﯾه تن دھد و ﯾا پذﯾرای اﯾن قضيه باشد که
سرماﯾهداری ھيچ بدﯾلی ندارد .فراسوی سرماﯾه مزاروش در اﯾن مورد ﯾک استثنا است.
ھمانطور که دانيل سينگر در سال  ١٩٩۶نوشت اﯾن کتاب »پيامی ﯾکسره مخالف« عرضه
کرد» :فقط جامعهی سرماﯾهداری کالسيک نيست که باﯾد برانداخته شود ،بلکه باﯾد حکمرانی
نفس سرماﯾه را نيز برانداخت .نمونهی شوروی به درستی ثابت کرد که بدون رﯾشهکنکردن
سلطه بر کار که فرمانرواﯾی سرماﯾه متکی به آن است» ،سلبمالکيت از
سلبمالکيتکنندگان« بهھيچوجه کافی نيست .بدﯾلی ھست؛ ﯾا به عبارت دقيقتر به
شرطی که رادﯾکال و بنيادی باشد ،میتواند ساخته شود[٢٢]«.
سه نوآوری نظری رادﯾکال که از ميراث فکری مارکس اقتباس شدهاند ،محور تحليل مزاروش
از بحران ساختاری سرماﯾه و امکانپذﯾری گذار به سوسياليسم ھستند) :ﯾک( مفھوم »نظام
سرماﯾه« )دو( انگارهی بازتوليد و »کنترل سوختوساز اجتماعی« )سه( اﯾدهی »ميانجیھای
مرتبه دوم«.
نخستين نوآوری نظری مزاروش اﯾن است که مارکس را درگير نقد سرماﯾه میداند نه نقد
سرماﯾهداری )خود مارکس بهندرت از اﯾن اصطالح استفاده میکرد( .در اﯾن حالت،
مھمترﯾن مسأله ،نظم نھادی سرماﯾهداری بازار نيست؛ بلکه در درجهی اول منطق سرماﯾه

است .فرمانرواﯾی سرماﯾه از نظر مزاروش به معنای غلبهی رابطهی سرماﯾه ـ کار ،ﯾا
انباشت نظاممند کار اضافی است و آن را نمیتوان به ھيچ معنای دﯾگری فھم کرد .بنابراﯾن
نظام سرماﯾه به طور عام ،نظامی است که به صورت بنيادی بر بيگانگی کار بنا نھاده شده
است و رﯾشه در سلبمالکيت نظاممند نيروھای انسان و بيگانهشدن نيازھاﯾش دارد[٢٣].
درنظرگرفتن نظام سرماﯾه به منزلهی تجسم منطق سرماﯾه که از دﯾالکتيک سرماﯾه ـ کار
سربرآورده است ،سه داللت ضمنی برای نظرﯾهی گذار سوسياليستی دارد )در صورت تمرکز
بر سرماﯾهداری به منزلهی نظم نھادی ھر سه از دست خواھند رفت(:
الف( مادامی که انقالب ،نفس رابطهی سرماﯾه را لغو نکند ھنوز ناقص است؛ ولو اگر بر
عمدهترﯾن شکلھای نھادی سرماﯾهداری از قبيل مالکيت خصوصی وساﯾل توليد و ﯾا پيوند
درونی دولت و بازار چيره شود .زﯾرا حتی اگر ھمچون اتحاد جماھير شوروی دولت ﯾگانه
فرماندهی جامعه باشد و مالکيت اجتماعی شود ،باز ھم رابطهی سرماﯾه بر طبق منطق
بنيادی نظام سرماﯾه عمل خواھد کرد.
ب( میتوان عليه منطق سرماﯾه مبارزه کرد ،از ﯾک سری نبردھای مھم )نه جنگ( در
قلمروھای نھادی و رسمی جامعهی سرماﯾهداری پيروز بيرون آمد ،و عملیشدن
سياستھای سوسياليستی انقالبی ،ﯾعنی جنبشی اصيل به سوی سوسياليسم را درون
مرزھای سرماﯾهداری ،به نحوی استراتژﯾک بادوام ساخت )آن ھم بدون »ﯾورش به کاخ
زمستانی«(؛ اما فقط به شرطی که معنای آن مبارزهای ھمهجانبه عليه تمام وجوه رابطهی
سرماﯾه باشد ،و شيوهی بدﯾل و ارگانيک کنترل اجتماعی را در منافذ و شکافھای جامعهی
موجود به صورت مترقّی جاﯾگزﯾن نماﯾد.
ج( در تمامی موارد ،ھدف مبارزات انقالبی باﯾد الغای ميانجیھای مرتبه دوم و ساختارھای
عقيدتی شیءوارهشدهﯾی باشد که ھستی بيگانهی نظام از آنھا شکل میگيرد .ھدف
انقالبی صرفاً جابهجاﯾی ﯾکی از اﯾن ميانجیھا ﯾا تصرف خشکوخالی بخشی از نظام ،برای
مثال فرماندھی مناصب عالی دولت نيست .بلکه عبارت است از فراروی از سوختوساز
بيگانهی سرماﯾه ـ کار از ھمه جھت ،و خلق جامعهﯾی حقيقتاً برابر.
آخرﯾن داللت ضمنی مستلزم آن است که دولت به منزلهی دمودستگاه تحميل رابطهی
سرماﯾه از باال ،به منزلهی مرکز فرماندھی نظام »زوال پذﯾرد« تا به نحو مترقی با ساختارھای
اشتراکی جاﯾگزﯾن گردد .باﯾد نوعی تقسيم کار افقی نوﯾن با ھماھنگی
خودسازماندھیشدهی کار در کل جامعه و تعيين جمعی نيازھا ھمراه شود .اﯾن مستلزم آن
است که نظام سوسياليستی از جھانھای کوچک انداموار خوﯾش سربرآورد .در اتحاد
جماھير شوروی ،کامال ً برعکس ،دولت متصدی امور باقی ماند و در مقام سرماﯾهدار جمعی
اﯾستاد .بدﯾن سان انقالب بلشوﯾکی جزئی و نھاﯾتاً در تناقض با خود بود .انقالب اکتبر
 ١٩١٧به قول مزاروش ،بدون برچيدن بساط نظام سرماﯾه ،فقط سرماﯾهداری را برانداخت.
کار ھمچنان پرولترﯾزه باقی ماند .در نھاﯾت جامعهی پساانقالبی شوراﯾی ،آنچنان متحمل
»سقوط و اضمحالل« نشد تا بهسادگی به الگوی نھادی سرماﯾهداری کالسيک ،که پيوندھای
نزدﯾک خود را با آن حفظ کرده بود عقبگرد کند[٢۴] .
مفھومی کليدی نسبت نزدﯾکی با مورد نخست دارد و عبارت است از تصور
دومين نوآوری
ِ
نظام سرماﯾه بهمنزلهی شکلی از بازتوليد ﯾا »کنترل سوختوساز اجتماعی« [٢۵].مزاروش
در اﯾن مورد ھم وامدار مارکس است )که نوشته بود »سوختوساز اجتماعی« سرماﯾه ناشی
از رابطهی توليدی بيگانه با طبيعت است( و ھم وامدار لوکاچ متأخر که مفھوم سوختوساز را
در تحليلاش از دﯾالکتيک طبيعت به کار بسته بود [٢۶].در کارھای اخير بومشناسان
مارکسيست که به پيروی از مارکس بر ذاتیبودن شکاف سوختوسازی شيوهی توليد
سرماﯾهداری تأکيد کردهاند ،روﯾکرد انتقادی مشابھی مشھود است[٢٧].

از نظر مزاروش نظام سرماﯾه نظمی سوختوسازی ﯾا انداموار است که تواناﯾی بازتوليد خود
را دارد؛ البته فقط تا وقتی که »ساختار فرماندھی« دولت دستنخورده باقی بماند .او
مینوﯾسد »شيوهی خودبهخودی کنترل سوختوسازی سرماﯾه نمیتواند بدون ظھور دولت
مدرن به صورت نظامی دربياﯾد که دارای جھانھای کوچک اجتماعی ـ اقتصادی کامال ً
تشخيصدادنی است .واحدھای بازتوليد اجتماعی ـ اقتصادی خاص سرماﯾه ،نه تنھا جدا از
ھم قادر به ھماھنگی خودبهخودی و عموميتﯾافتن نيستند ،بلکه اگر مجالی برای ادامهی
مسير ازھمگسيختهشان بيابند ،تمامقد عليه ھماھنگی خودبخودی به پا خواھند
خاست [٢٨].بدﯾن ترتيب ،مادامی که شيوهی بازتوليد سوختوساز اجتماعی سرماﯾه بر
مبنای کار بيگانه ،نظام طبقاتی سلسلهمراتبی ،رقابت و الزام انباشت بیپاﯾان باشد،
درونی آن مستلزم وجود دمودستگاه روبناﯾی دولت خواھد بود .در مجموع میتوان
ھمبستگی
ِ
نظام سرماﯾه را به منزلهی شکلی از »معاملهبهمثل خود ـ تقوﯾتکننده« در نظر گرفت که
بهرغم ماھيت بيگانهساز ،وﯾرانگر و آشفتهﯾی که دارد ،انواع و اقسام ميانجیھای مرتبه دوّم،
ازجمله دولت ،انسجام آن را حفظ میکنند[٢٩].
اﯾن امر مزاروش را به سوّمين نوآوری مفھومی کليدی سوق داد که ھمانا »ميانجیھای
مرتبه دوم« است [٣٠].در پاﯾه و بنيان کل ھستی اجتماعی» ،ميانجی اوليه« عبارت است از
رابطهی مولد »نوع انسان و شراﯾط حياتی بازتوليدش ،ﯾعنی طبيعت« [٣١].سرماﯾه در ھمان
حين که اﯾن رابطهی بنيادی را بيگانه میسازد ،انواع و اقسام ميانجیھای مرتبه دوم )ﯾعنی
ميانجیھای ميانجی اوليه( را نيز باب میکند؛ ميانجیھای خصومتباری از قبيل خانوادهی
ھستهای ازھم غرﯾبه ،توليد/کار بيگانه ،بتوارهپنداری کاالھا ،پول )شبکهی نقدﯾنگی(،
تشکيالت دولت سرکوبگر و بازار جھانی .تمامی اﯾن ميانجیھای مرتبه دوم »به طور متقابل
ﯾکدﯾگر را تقوﯾت میکنند «.از اﯾن رو »محال است که بتوان نيروی بيگانهساز و فلجکنندهی«
ميانجیھای مرتبه دوم سرماﯾهداری را در »انزوای فرضی«شان در ھم شکست .اگر بکوشيم
ھر ﯾک از اﯾن ميانجیھا را به صورت جزئی و سوا از ساﯾر آنھا مغلوب کنيم ،الجرم شکست
خواھيم خورد» .لذا دشمنان نظم مستقر ،اصالحناپذﯾر و تبعيضآميز بازتوليد سوختوساز
اجتماعی ،نباﯾد صرفاً به مصاف نيروی اﯾجابی و خود-پاﯾای استخراج کار اضافی بروند ،بلکه
عالوه بر آن باﯾد بر قدرت سالبه – جبر آشکارا نامطبوع – تأثيرات چرخهای }ميانجیھای مرتبه
دوم{ نيز فائق آﯾند .به ھمين خاطر است که مزاروش استدالل میکند» :دگرگونی رﯾشهای
سوسياليستی باﯾد حقيقتاً نفس نظام سرماﯾه را با تمام ميانجیھای مرتبه دوّم آن ھدف
بگيرد [٣٢] «.وانگھی انقالب عليه نظام سرماﯾه مستلزم غلبه بر تمامی ميانجیھای مرتبه
دوم بيگانهای است که پاﯾه و بنيان بازتوليد سوختوساز اجتماعی آن ھستند .پس دقيقاً به
ھمين دليل ،نظام بدﯾل بازتوليد سوختوساز اجتماعی باﯾد در پی آن باشد که شکلھای
تبادل دوجانبهی خاص خود – غيربيگانه – را بر اساس مبادلهی اشتراکی ارزشھای مصرفی
داﯾر کند.
چنين مالحظاتی در نظرﯾهی گذار مزاروش سھيم ھستند .تغيير انقالبی »تنھا بهعنوان
بازسازی انتقالی… ميانجیھای مادی قابل درک است «.مزاروش اﯾن را با وامگرفتن
استعاری طبقهی تازهساز توضيح میدھد که پدر گوته وقتی سعی داشت قانونی محلی را
بپيچاند ،آن را از کاردرآورد .قانون میگفت تنھا ﯾک طبقه از خانه میتواند مشرف بر طبقهی
اول باشد:
»ھمچون مورد پدر گوته )ولو به دالﯾلی سراپا متفاوت( در اﯾن مورد نيز نمیتوان ساختمان
موجود را خراب کرد و به جای آن عمارتی سراسر جدﯾد را بر شالودهﯾی کامال ً تازه برافراشت.
در کل دورهی بازسازی» ،وقتی تک تک طبقات از پاﯾين به باال برداشته میشوند و ساختاری
نو جاﯾگزﯾن میگردد ،آن ھم به طوری که در پاﯾان ھيچ چيزی از خانهی قدﯾمی بر جا
نمیماند« زندگی باﯾد در خانهی نيمهکاره ادامه ﯾابد .اﯾن وظيفه ھمانا سختتر از آن ﯾکی
است .زﯾرا باﯾد در جرﯾان خالصشدن نوع بشر از چارچوب ساختاری مخاطرهآميز نظام
سرماﯾه ،تيروتختهی اسکلت پوسيده ساختمان را نيز عوض کرد[٣٣]«.

از اﯾن رو مزاروش استدالل میکند گذار سوسياليستی مستلزم آفرﯾنش نظام بدﯾل توليد
اشتراکی ،مصرف اجتماعی و کنترل جمعی است :ساختاری سراپا نو که باﯾد در حين زﯾستن
در ھمان خانه و تعوﯾض مصالحِ ساختمان پوسيدهی سرماﯾهداری ،طبقه به طبقه از پاﯾين تا
باال ساخته شود.
چنين ادراکھاﯾی تأثير بهسزاﯾی بر اجرای انقالب بوليواری ونزوئال به دست ھوگو چاوز
داشت .مزاروش در فراسوی سرماﯾه چاوز را پيش از شرکت در انتخابات رﯾاستجمھوری،
وقتی که ھنوز محبوس بود ،به عنوان انقالبیترﯾن رھبر آمرﯾکای التين که عميقاً به برابری
حقيقی تعھد دارد ،برجسته ساخت [٣۴].چاوز )با مداخلهی ماﯾکل لبووﯾتز( بر اساس نظرﯾه
گذار سوسياليستی مزاروش در فراسوی سرماﯾه ،ادراک نيرومندی را از »سه ضلع اصلی
سوسياليسم« پروراند که دربرگيرندهی مالکيت اجتماعی توليد ،کنترل کارگری توليد و مصرف
بر اساس نيازھای اشتراکی است [٣۵].اﯾن اﯾده ،اﯾدهی آفرﯾدن نظم سوختوساز اجتماعی
خود-تقوﯾتکننده بود که تماماً به نيازھای انسانی و برابری راستين اختصاص ﯾافته است.
فراسوی سرماﯾهی مزاروش که بهعنوان مبناﯾی برای سوسياليسم قرن بيستوﯾکم
د زﯾادی در خلق شوراھای اشتراکی مشھور ونزوئال و تأسيس نظام
شناخته میشد تا ح ّ
توسط آلبا )اتّحاد بوليواری برای مردم آمرﯾکای ما(
مشترکالمنافع مبادلهی ارزشھای مصرفی
ّ
الھامبخش بود.

بحران ساختاری سرماﯾه
ھمانطور که دﯾدﯾم ،مزاروش ،فراسوی سرماﯾه را به منزلهی پاسخی به بحران ساختاری
سرماﯾهی عصر ما آغاز کرد .شمار متفکرانی که تا اﯾن اندازه در فھم تعارضات جھانی شتابناک
سرماﯾه و خطرات بیسابقهی پيش روی ھزارهی جدﯾد سھم داشتهاند ،به تعداد انگشتان ﯾک
دست ھم نمیرسد .مزاروش اعالم میکند در حالی که »بیدوامی تعدﯾلناشدنی« نظام
بيش از پيش آشکار میشود ،منتسبکردن نظام سرماﯾهی معاصر به ثبات و پاﯾداری کذب
محض است [٣۶].تغيير بزرگی که خود را در انتخابِ ﯾا سوسياليسم ﯾا بربرﯾت نشان
میدھد ،اجتنابناپذﯾر است [٣٧].با اﯾن حال مزاروش گاھی اﯾن }شعار{ را با افزودن »البته
اگر خوششانس باشيم بربرﯾت« مشروط میسازد – اشاره به امکان نابودی قطعی ھمهی
دن ،در صورتی که سلسله تخرﯾبھاﯾی که سرماﯾه نماﯾندهی آن
انواع جانداران و نه فقط تم ّ
است متوقف نشود[٣٨].
بحران ساختاری سرماﯾه از اﯾن واقعيت سربرمیآورد که »اگر نظام جھانی تماماً در تعارض با
ھستهی درونی خود ساختار ﯾافته باشد ،میتواند بسيار خطرناک و به غاﯾت خود ـ وﯾرانگر
باشد» [٣٩] «.وقتی نظم بازتوليد اجتماعی-اقتصادی مستقر با موانع حاصل از مفصلبندی
دوگانهی خود تصادم کند« تنگنای طاقتفرسای شيوهی کنترل سوختوساز اجتماعی آغاز
میشود» ،آن ھم به طوری که دﯾگر نهتنھا نمیتوان از موتورھای پرتوان فراﯾند حياتی انباشت
و گسترش استفاده کرد ،بلکه حتی نمیتوان تعارض سهوجھی ميان توليد و کنترل ،توليد و
مصرف ،و توليد و گردش را به مصالحه رساند [۴٠] «.از اﯾن رو نظام رفتهرفته در مرزھای
مطلق خوﯾش که در بحرانھای رو به تزاﯾد به وضوح مشھودند ،گرفتار میشود و گسترش
می آن به ﯾک باره به مانع برمیخورد.
ک ّ
امروزه نظام سرماﯾه دﯾگر در گوشهی کوچکی از کرهی خاکی محبوس نيست ،بلکه به
»استيالی جھانی« دست ﯾافته و بر ھمهی دنيا )و به طور فزاﯾنده بر خود سياره( مسلط شده
است ،آن ھم در حالی که با »چرخهی انقضا« مواجه است .در اﯾن اوضاع – در »مرحلهی
نزولی توسعه«ی نظام – گراﯾش مخرّب که ھمواره در گسترش سرماﯾه حاضر بود ،مستولی
خالق نظام را فرومیبلعد .فراﯾند انتقال تعارضات نظام به
میشود و تهماندهھای جنبهھای ّ
ساﯾر بخشھای جھان )نقش تارﯾخیای که امپرﯾاليسم اﯾفا میکرد( دﯾگر به وسعت سابق
امکانپذﯾر نيست .به سبب امکانناپذﯾری جعل ﯾک دولت سرماﯾهداری جھانی منسجم،

ساختار ضروری فرماندھی دولت دﯾگر نمیتواند چيزی را کنترل کند و در چارچوب نظام جھانی
انباشت از کار میافتد[۴١].
تلقی مزاروش از »فعالشدن مرزھای مطلق سرماﯾه« اﯾن تعارضات را به قویترﯾن شکل
بيان میکند [۴٢].او در تحليل مرزھای بيرونی نظام ،که مشروط به سازماندھی داخلی
است ،نشان میدھد توليد و انباشت جھانیشده بهعنوان وجه تماﯾز عصر سرماﯾهی مالی –
انحصاری ،چهگونه زﯾر پای نظام سنتی دولت – ملت را خالی میکند و امکان حفظ آرام و
قاعدهمند قدرت ھژمونيک را در دستان اﯾاالت متحد ناممکن میسازد .اﯾاالت متحد باﯾد
بيش از پيش دست به دامان قوای قھرﯾه شود ،آن ھم صرفاً برای روﯾاروﯾی با تھدﯾدات
جغرافياﯾی پھندامنه عليه حاکميّت خود.
نظام به طرز جبرانناپذﯾری به آشيانهی خود گند میزند و بحران بومشناختی سياره نماﯾانگر
»تخرﯾب شراﯾط بازتوليد سوختوساز اجتماعی« است [۴٣].حتی آﯾندهی نوع بشر نيز به
خاطر ميانجیھای بيشازپيش مخرب مرتبه دوم نظام سرماﯾه ،محل تردﯾد است .مزاروش
مینوﯾسد» :اگر فالکت طبيعت و درد و رنج انھدام اجتماعی به معنای مخالفت با الزام مطلق
بازتوليد در مقياسی گستردهتر باشند ،ھيچ ﯾک برای نظام کنترل سوختوساز اجتماعی ھيچ
معناﯾی نخواھند داشت .دليلاش اﯾن است که در جرﯾان تکامل تارﯾخی ،دستدرازی مھلک
سرماﯾه به تمامی سطوح ـ حتی در رابطه با شراﯾط بنيادی بازتوليد سوختوساز اجتماعی –
ﯾک اتفاق ساده نيست ،بلکه سرماﯾه موظف است که در مقياس جھانی چنين کند[۴۴]«.
مزاروش مرزھای مطلق سرماﯾه را به کمک گزارهی مشھور فورﯾه مبنی بر اﯾن که رھاﯾی
زنان معيار رھاﯾی انسان به طور کل ّی است ،نشان میدھد .او استدالل میآورد که مطالبات
سرکوبناشدنی برابری جنسيتی ،نقاب نظام سرماﯾه را کنار زده و ناتوانی مطلق آن را در
برآوردن برابری راستين برمال کرده است .جامعهی کامال ً رھا که بر اساس اصل »از ھر کس به
اندازه توانش ،به ھر کس به اندازه نيازش!« عمل میکند )برابری بوليواری »قانون
قانونھاست«( تحت حاکميت سرماﯾه مطلقاً غيرقابل تصور است [۴۵].بھترﯾن چيزی که از اﯾن
نظام عاﯾد میشود نوعی برابری صوری و ميانتھی است که زﯾر پای آن در ھر گوشهوکنار به
طور معناداری خالی میشود و ھمانطور که بحران سرماﯾه شدت میﯾابد }نابرابری{ بيشتر
به چشم میآﯾد .تنوع »ھوﯾتھا« فقط برای تقسيم درونی کار مورد استفاده قرار میگيرد و
در نتيجه بهصورت ابزاری حياتی برای حفظ نظام بيگانه درمیآﯾد .فقدان برابری راستين در
واقع »مخرج مشترک و ھستهی تباھیآور تمامی روابط اجتماعی در نظام کنونی
است[۴۶]«.
در نھاﯾت مزاروش بر حسب قانون عمومی مطلق مارکس راجع به انباشت سرماﯾه ،به
بیکاری مزمن و شدﯾد )به ھمراه کاھش نظاممند و روبهرشد بھرهوری سرماﯾه( اشاره
میکند که کل نظام سرماﯾه متأثر از آن است :ھم مرکز و ھم پيرامون ناپاﯾداری و تزلزل را
به برجستهترﯾن وجه تماﯾز کار در عصر حاضر تبدﯾل میکنند .او بدﯾن طرﯾق ناگزﯾری بحران
بزرگ کنونی را نشان میدھد[۴٧].
ﯾکی از عناصر کليدی تحليل مزاروش از بحران ساختاری جھانی اﯾن تز است که ما به
»مرگبارترﯾن مرحلهی امپرﯾاليسم« قدم نھادهاﯾم [۴٨].ھماکنون تالشھای مذبوحانهی
اﯾاالت متحده برای حفظ تفوّق جھانی و استقرار خود به عنوان جاﯾگزﯾن حکومت جھانی )به
کمک متحدان ژاپنی و اروپاﯾی که تابع حاکميّت آن ھستند( تھدﯾدی برای تمام جھان است.
»تاختوتاز بحران ساختاری سرماﯾه در دھهی  ١٩٧٠تغييرات مھمی را در وضع امپرﯾاليسم به
وجود آورد [۴٩]«.اﯾن آن چيزی بود که اتخاذ موضعی بيشازپيش جنگطلبانه را ضروری ساخت
ـ نوعی جنگ دائمی که به لحاظ اﯾدئولوژﯾک با تعرﯾف تماميتخواھانهی دشمنی »ترورﯾست«
توجيه میشود که ھمواره غيرقابلتشخيص و بنابراﯾن شکستناپذﯾر است و ھمهی مرزھا و
محدودهھای ملی و بينالمللی را درمینوردد :در ﯾک آن ھمه جاست و ھيچ جا نيست.

خطرات ذاتی اﯾن موقعيّت که با عروج »سرماﯾهداری مراقبتی« و نھاﯾتاً جنگ کنترلناپذﯾر ھمراه
است ـ که آن ھم ضرورتاً مناقشات بزرگی را ميان خود دولت ـ مل ّتھا به وجود میآورد ـ
مستقيماً پرسش محتوم ﯾا سوسياليسم ﯾا بربرﯾت را در زمانهی ما مطرح میکند [۵٠].او
خطرات مشابھی را خاطرنشان میسازد که به فراخوانھای مکرر »دخالت بشردوستانه«
مربوط ھستند و ھدفشان کمک به نظام امپراتورمآبانه است[۵١].
فراﯾند مالیگراﯾی از رکود اقتصادی فراﯾند انباشت در مرکز سرچشمه میگيرد و تحت کنترل
دت بحران ساختاری روبهرشد نظام را افزاﯾش میدھد .نظام
سرماﯾهی انحصاری – مالی ،ش ّ
در حالی که از بيرون با موانع برطرفنشدنی روبهروست ،از درون بهسرعت رو به تباھی
میرود؛ و دﯾگر نمیتواند صرفاً بر اساس سرماﯾهگذاری مول ّد گسترش ﯾابد ،بلکه اکنون باﯾد از
ھر نوع دستآوﯾزی از قبيل رﯾختوپاش حراجیھا ،نظامیگری و اخيراً مالیگراﯾی آوﯾزان شود
تا به رشد اقتصادی مفروض دست ﯾابد .اما رشد اقتصادی که از سوداگریھای به مدد بدھی
و وام ناشی میشود ،به طرز گزافی ھدردھندهی منابع و غيرواقعی است .نتيجهی آن
افزاﯾش شکنندگی مالی و بار سنگين بدھیھا بر دوش نظامی است که مشخصهاش
بيشترﯾن سطح نابرابری دﯾدهشده در جھان است[۵٢].

لحظهی تارﯾخی و فعالسازی سياست رادﯾکال
محور اصلی نقد انقالبی مزاروش نياز جھان امروز به بيشينهی رادﯾکاليسم جنبشھای
اجتماعی/طبقاتی است؛ فراخوانی برای »بدﯾل مردمی پارلمانتارﯾسم« ،ﯾا بدﯾل نظم مستقر
کنونی که از طرﯾق نماﯾندگی انتخاباتی ،ھر چند وقت ﯾک بار شيپور آمادهباش را برای
تودهھای مردم به صدا درمیآورد تا به نام »دموکراسی« کاذب ،تابعيت خود را به تصوﯾب
برسانند [۵٣].او تأکيد دارد که سرماﯾه »برترﯾن قدرت برون – پارلمانی است« و از اﯾن رو
تنھا میتوان به صورت رادﯾکال )رﯾشهای( به مصاف آن رفت؛ با »سياستی که قادر باشد از
پس نيروھای برون – پارلمانی سرماﯾه و اسلوب جنگی آن برآﯾد [۵۴] «.اﯾن خود به
معنای ساختن جنبشی برون – پارلمانی است که میتواند در برابر کنترل سرماﯾه بر توليد،
جامعهی مدنی و ھمچنين دولت قد علم کند .مزاروش در اﯾن مرحله با تحليلی بر مبنای
ھمات مربوط به انگارهی
»فلسفهی حق« ھگل )و»نقد فلسفهی حق ھگل« مارکس( به تو ّ
چپگراﯾانهی راﯾج دربارهی جنگ جامعهی مدنی با دولت )آنطور که فعال ً شکل گرفته است(
امان نمیدھد .او مینوﯾسد» :اتخاذ چنين موضعی تنھا و تنھا میتواند به گيرافتادن در درکی
خام و نارس از ماھيت خود »جامعهی مدنی« بينجامد :روﯾکردی کامال ً غيرانتقادی نسبت به
دد گزاف NGOھا که با عناوﯾنی چون »سازمانھای غيردولتی مردمنھاد« ھندوانه زﯾر بغل
تع ّ
خود میگذارند و از قضا استعداد ھمزﯾستی سعادتمندانهای با سازمانھای دولتی منحط و
مسلط دارند .ھمان سازمانھای دولتیای که ھستی مالی NGOھا وابسته به آنھاست«.
NGOھا ھمچنين حماﯾت مالی سرماﯾه را نيز درﯾافت میکنند[۵۵].
به ھمين دليل مزاروش به جای پذﯾرش »خط مشی کمترﯾن مقاومت« و تالش برای
ھمنواﯾی با حدوحدود برنھادهی نظام ،بر »تھاجم سوسياليستی« برگشتناپذﯾر تأکيد میکند
و }میگوﯾد{ بسيار ضروری است که برای تروﯾج آن از لحظهی تارﯾخی پس از بحران که
محصول نارضاﯾتی از نظم مستقر است ،بھره برد .چنين تھاجمی ،باﯾد در پی آن باشد که با
تغيير دادن شکل زمينهی کنش سياسی ،لحظهی سياست رادﯾکال را استمرار بخشد:
»تبدﯾل زمان زودگذر به فضاﯾی بادوام« و آميختن »قدرت تصميمسازی سياسی با بنيان
اجتماعیای که دﯾرزمانی است از آن بيگانه شده [۵۶] «.انقالب بوليواری و »جنبش به
سوی سوسياليسم« معاصر در اقصا نقاط آمرﯾکای التين ،گواھی است بر اﯾن که تھاجم
رادﯾکال میتواند با چه سرعتی کل زمينهی مبارزه را تغيير دھد.
کنش جھانی از طرﯾق خلق انترناسيونال جدﯾدی ميسر است که از تنوع نظرگاهھای گوناگون
که منشنمای انجمن بينالمللی کارگران تحت نفوذ مارکس بود ،الگو بگيرد و در عين حال

تالش تمامی انترناسيونالھای پسين ـ دوم ،سوم ،چھارم و الخ ـ را در جھت فروکاست
جنبش به »وحدت عقيدتی« مکانيکی رد کند [۵٧].مبارزات سياسی انقالبی مستلزم ﯾورشی
جھانی و برگشتناپذﯾر به دولت سرماﯾهداری و زوال تدرﯾجی آن است که باﯾد بهعنوان انتقال
سرﯾع قدرت سياسی به بنيان اجتماعی و رﯾشهدار کردن آن در ساختارھای کمونی فھميده
شود.
در نخستين مرحلهی انقالب ،مبارزات ضرورتاً دولت خصومتبار نظام سرماﯾه و قدرت
فراپارلمانی سرماﯾه را ھدف میگيرند و از اﯾن رو انقالب به صورت سلبی برجسته میشود.
اما حتی در اﯾن ھنگام نيز ،جنبش باﯾد به سمت ھدف اﯾجابیاش – که آموزش
سوسياليستی و جمعی الزمهی آن است – پيش برود .جنبش باﯾد به فراسوی دولت و
ساختارھای کنترلی باالبهپاﯾين آن حرکت کند و ﯾک دگرگونی اجتماعی عمومی را به اجرا
بگذارد که ھدفش خلق ساختارھای بدﯾل برای نوعی از کنترل است که در جھانھای کوچک
اجتماعی ـ اقتصادی سوساليستی نوﯾن رﯾشه دارد[۵٨].
مطالعهی دوجلدی »ساختار اجتماعی و فرمھای آگاھی« ،سرراستترﯾن بيان فلسفی کار
مزاروش ،و نظاممندترﯾن نقدی است که از اندﯾشهی ليبرال مدرن در اختيار دارﯾم} .اﯾن
کتاب{ کليهی روشھا و شکلھای اندﯾشهی ليبرال را از چشماندازی انتقادی ـ دﯾالکتيکی به
پرسش میکشد ] [۵٩و بدﯾن وسيله نشان میدھد حدود بيرونی پيوستار اندﯾشهی
بورژواﯾی را نظم مسلطی تعيين میکند که خود در پی تأﯾيد و توجيه آن است .او در عين حال
ما را با »گشودگی رادﯾکال تارﯾخ« و فراﯾند دﯾالکتيکی خرد انتقادی آشنا میکند که به ما اجازه
میدھد راه خروج از ھزارتوی سرماﯾهداری را بيابيم .بنا به توضيح او »مسئلهی گذار به
شکلی دﯾگر از کنترل سوختوساز اجتماعی که به لحاظ تارﯾخی بادوام باشد ،ﯾک فرض
مسل ّم نظری و انتزاعی نيست« بلکه ضرورتی پوﯾاست که ھمهی ميانجیھای مرتبه دوم
بيگانه را رد میکند و در پی آن است که از طرﯾق توليدکنندگان ھمبسته ،که نسبت
سوختوسازیشان را با طبيعت به نحو عقالنی سازمان دادهاند ،اجتماع انداموار انسانی را
دوباره برقرار سازد .در برابر قطار ترمزبرﯾدهی کنونی به مقصد مصيبت و بدبختی» ،تغيير
تارﯾخی« الزم برای حدوث اﯾن اجتماع انداموار ،تنھا بدﯾل بادوام بشرﯾت است[۶٠].
بنا به اظھار دانيل سينگر »ارزشمندترﯾن درس«ی که مزاروش عرضه میکند مواجھهی دو
»سوختوساز« اساساً متضاد است .حاکميت سرماﯾه بهسان نظامی مختلط معرفی
میشود که انواعواقسام صورتھای ساختهشده در درازای زمان را دربرمیگيرد .پروژهی
سوسياليستی نيز باﯾد به ھمين اندازه جامع باشد .ھرچند نمیتوان به ﯾکباره به تمامی
مواھب آن دست ﯾافت ،جنبش باﯾد سفرش را با چنين دورنماﯾی بيآغازد .اگر قرار است تالش
تارﯾخی جدﯾد ھمانند گذشتگان خنثا نشود ،حمله به تقسيم کار سلسلهمراتبی و ھمچنين
زوال تدرﯾجی دولت باﯾد از ھمان ابتدا شروع شود .چيزی که باقی میماند ﯾافتن راھی از
نظرﯾه به عمل ،و حل معمای قدﯾمی سوسياليستی است :چهگونه میتوان حين پروراندن
پاسخھاﯾی که ما را به فراسوی حصارھای جامعهی موجود میبرند ،در چارچوب ھمين جامعه
به بسيج مردم دست زد؟][۶١

متن باال ترجمهی پيشگفتار جان بالمی فاستر بر کتاب جدﯾد مزاروش است:
Meszaros, Istvan. The Necessity of Social Control. Monthly Review Press. New York. 2015
اﯾن کتاب را ھمين مترجم در دست ترجمه دارد.
مشخصات مأخذ اصلی ترجمهی باال
,Monthly Review ,Mészáros and the Critique of the Capital System ,John Bellamy Foster
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