ماركس بخوانيد!

گفتوگوی مارچلو موستو با امانوئل والرشتاين
ترجمهی بهرام صفايی

فروردينماه 1397

در طول سه دهه ،سياستها و ايدئولوژی نئوليبرالﯽ در سراسر جهان
تقريبا يکهتاز بود .با وجود اين ،بحران اقتصادی سال  ،2008نابرابریهای
عميقﯽ که در جامعهی دوران ما وجود دارد ــ بهويژه بين شمال و جنوب
جهان ــ و موضوعات زيستمحيطﯽ چشمگير زمانهی ما ،پژوهشگران ،تحليلگران
اقتصادی و سياستمداران را واداشته تا بار ديگر بحث پيرامون آيندهی
سرمايهداری و نياز به بديل را پﯽ بگيرند .بر اين بستر است که امروز،
تقريبا در هر کجای جهان ،به مناسبت دويستمين سالگرد تولد مارکس ،از
»احيای مارکس« سخن به ميان مﯽآيد ،بازگشت دوباره به نويسندهای که در
گذشته بهﻏلﻂ با جزمانديشﯽِ مارکسيسم ـ لنينيسم همبسته دانسته مﯽشد،
و ازين رو ،پس از فروپاشﯽ ديوار برلين عجوﻻنه کنار گذاشته شد.
بازگشت به مارکس تنها به اين خاطر نيست که همچنان ناگزير از درک
منطق و پويايﯽ سرمايهداری هستيم .انديشهی او همچنين ابزاری بسيار
مفيد است که با فراهم کردن آزمونﯽ دشوار به اين توجه مﯽکند که چرا
تجربههای اجتماعﯽ ـ اقتصادی پيشين برای جايگزينﯽ سرمايهداری با ديگر
شيوههای توليد شکست خورد .شرح و تفسير اين شکستها برای جستجوی فعلﯽ
ما برای بديل ضروری است.
امانوئل والرشتاين ،پژوهشگر ارشد در دانشگاه يل ،نيو هون ،اياﻻت
متحد آمريکا ،از بزرگترين جامعهشناسان زنده و يکﯽ از مناسبترين
پژوهشگران برای تبيين ارتباط مارکس با دوران فعلﯽ است .او ديرزمانﯽ
است که خوانندهی مارکس بوده و آثارش متأثر از انقﻼبﯽ زادهی شهر ترير،
در  5مﯽ  1818است .والرشتاين نويسندهی بيش از  30کتاب است که به چندين
زبان ترجمه شدهاند ،از جمله اثر بسيار معروفش نظام جهانی مدرن ،که در
چهار مجلد بين سالهای  1974و  2011منتتشر شده است.
مارچلو موستو :پروفسور والرشتاين 30 ،سال پس از پايان بهاصطﻼح »سوسياليسم
واقعا موجود« همچنان نشريات ،مباحثات و کنفرانسهايی در سراسر جهان در جريان
است دربارهی ظرفيت مداوم کارل مارکس برای تببين زمانهی حاضر .آيا اين
تعﺠﺐآور است؟ يا آيا شما معتقديد انديشههای مارکس به حفظ ارتباطش با آنانی
که در جستﺠوی بديلی برای سرمايهداری هستند ادامه خواهد داد؟

امانوئل والرشتاين :حکايتﯽ قديمﯽ دربارهی مارکس وجود دارد :او را از
در جلويﯽ مﯽرانيد و از پنجرهی پشتﯽ به داخل مﯽخزد .اين چيزی است که
بار ديگر رخ داده است .مارکس با دوران ما مرتبﻂ است چرا که ما ناگزير
با موضوعاتﯽ سر و کار داريم که او هنوز حرفهای زيادی دربارهشان برای
گفتن دارد و به اين دليل که آنچه او بيان کرده با اﻏلب نويسندگان
ديگری که دربارهی سرمايهداری بحث کردهاند متفاوت است .بسياری از
نويسندگان و پژوهشگران ــ نه فقﻂ من ــ مارکس را عميقا مفيد يافتهاند
و امروزه ،بهرﻏم آنچه در  1989پيشبينﯽ شده بود ،يکﯽ از دورههای
محبوبيتش اوست.

فروپاشی ديوار برلين مارکس را از زنﺠيرهای ايدئولوژیای رهانيد که ربط
چندانی با تلقی او از جامعه نداشت .دورنمای سياسیِ پس از فروپاشی اتحاد شوروی
کمک کرد تا مارکس از نقش مترسکی برای دم و دستگاه دولتی آزاد شود .چه چيزی
در تفسير مارکس از جهان نهفته است که همچنان توجه جلﺐ میکند؟

باور دارم هنگامﯽ که مردم دربارهی تفسير مارکس از جهان فکر مﯽکنند،
به يک مفهوم »مبارزهی طبقاتﯽ« را به ياد مﯽآورند .هنگامﯽ که من مارکس
را در پرتو موضوعات جاری مﯽخوانم ،از نگاه من مبارزهی طبقاتﯽ به معنای
ِ آنچه چپ جهانﯽ مﯽنامم است ــ چپﯽ که معتقدم مﯽکوشد
مبارزهی ضروری
نمايندهی بخش پايينﯽ  80درصد از جمعيت جهان از نظر درآمد باشد ،در
مقابل راست جهانﯽ که نمايندهی احتماﻻ يک درصد جمعيت جهان است .مبارزه
بر سر آن  19درصد است .ماجرا اين است که چگونه آن  19درصد را به سمت
خود بياوريم ،نه به سمت ديگر.
ما در دوران بحران ساختاری نظام جهانﯽ زندگﯽ مﯽکنيم ،اما هيچکس با
قطعيت نمﯽداند چه نطامﯽ جایگزين آن خواهد شد .به نظر من نظام
سرمايهداری موجود دو امکان پيش رو دارد :اولﯽ آن چيزی است که من »روح
ِ کنفرانس اقتصاد جهانﯽ داووس اين است که نظامﯽ
داووس« مﯽنامم .هدف
برقرار کند که بدترين ويژگﯽهای سرمايهداری را حفظ کند :سلسلهمراتب
اجتماعﯽ ،استثمار ،و بيش از هر چيز ،قطبﯽسازی ثروت .بديل آن نظامﯽ
است که بايد دموکراتيکتر و برابریخواهتر باشد .مبارزهی طبقاتﯽ تﻼشﯽ
بنيادين برای اثرگذاری بر آيندهی آن چيزی است که جايگزين سرمايهداری
مﯽشود.
تأمﻼت شما دربارهی طبقهی متوسط برای من يادآور ايدهی هژمونی آنتونيو
گرامشی است ،اما فکر میکنم مسئله بر سر اين نيز هست که دريابيم چگونه تودهی
مردم ،آن هشتاد درصدی که اشاره کرديد ،را ترغيﺐ کنيم تا در سياست مشارکت
داشته باشند .اين امر بهويژه در جنوب جهان ضروری است ،جايی که اکثريت جمعيت
جهان در آن متمرکز است ،و جايی که ،بهرغم افزايش شديد نابرابریهای ناشی از
سرمايهداری ،جنبشهای مترقی بسيار ضعيفتر از گذشته هستند .در اين مناطق،
مخالفت با جهانیسازی نئوليبرال اغلﺐ به حمايت از بنيادگرايان دينی و احزاب
بيگانههراس هدايت شده است .بهگونهای فزاينده میبينيم که اين پديده در اروپا
نيز ظاهر میشود.
پرسش اين است :آيا مارکس به ما کمک میکند تا اين سناريوی جديد را درک
کنيم؟ اخيرا پژوهشهای جديدی منتشر شده حاوی تفاسير جديدی از مارکس که کمک
میکند در آينده ،به قول شما» ،پنﺠرهی پشتی« ديگری باز کنيم .اين پژوهشها
از نويسندهای پرده برمیدارند که بررسیاش پيرامون تناقضات جامعهی سرمايهداری
را فراتر از کشمکش سرمايه و کار به حوزههای ديگر گسترش میدهد .در واقع،
مارکس بخش بزرگی از وقتش را به مطالعهی جوامع غيراروپايی و نقش ويرانگر
استعمار در پيرامون سرمايهداری اختصاص داد .برخﻼف تفاسيری که تلقی مارکس
از سوسياليسم را با رشد نيروهای بارآورهمسان میداند ،دغدغههای زيستبومی
آشکارا در آثار او برجسته است.

در پايان ،مارکس عميقا به موضوعات ديگری توجه داشت که پژوهشگران بههنگام
صحبت دربارهی او ناديده میگيرند .موضوعاتی از جمله پتانسيل فناوری ،نقد
ناسيوناليسم ،جستﺠو برای اشکال جمعی مالکيت که تحت کنترل دولت نباشد و نياز
به آزادی فردی در جامعهی معاصرش ،که تمامی آنها موضوعاتی اساسی برای زمانهی
ما بهشمار میآيند .اما گذشته از اين سيماهای جديد مارکس ــ حاکی از اين که
عﻼقهی مﺠدد به انديشهی او ،پديدهای است که ناگزير در سالهای آينده ادامه
میيابد ــ ممکن است به سه مورد از مشخصترين انديشههای مارکس اشاره کنيد که
به باور شما امروزه قابليت بازنگری دارد؟

قبل از هر چيز ،مارکس بهتر از هر کس ديگری به ما مﯽگويد که
سرمايهداری شيوهی طبيعﯽ ساماندهﯽ جامعه نيست .مارکس در فقر فلسفه ،که
وقتﯽ تنها  29سال داشت منتشر شد ،اقتصاددانان سياسﯽ بورژوا را دست
مﯽاندازد که مﯽگفتند مناسبات سرمايهداری »قوانين طبيعﯽ هستند ،و مستقل
از تأثير زمان« .مارکس نوشت بهباور آنان »تاريخ وجود داشته ،چرا که
ِ کامﻼ متفاوتﯽ با مناسبات توليد
در نهادهای فئوداليسم مناسبات توليد
جامعهی سرمايهداری مﯽيابيم« ،اما آنها تاريخ را به آن شيوهی توليدی
که حامﯽ آن هستند تسری نمﯽدهند؛ آنها وانمود مﯽکنند سرمايهداری »طبيعﯽ
و ابدی« است .من در کتابم سرمايهداری تاريخی کوشيدم اين نکته را
خاطرنشان کنم که سرمايهداری پديدهای است که تاريخا رخ داده است ،در
مقابل برخﯽ ايدههای مبهم و ناروشن که اقتصادسياسﯽدانان جريان اصلﯽ از
آن دفاع مﯽکنند .من بارها تاکيد کرده ام که سرمايهداری بﯽ تاريخ وجود
ندارد و سرمايهداری هميشه مشخص و تاريخﯽ است .من و ما به همين سادگﯽ
وامدار مارکس هستيم.
دوم ،مﯽخواهم بر اهميت مفهوم »انباشت بدوی« تأکيد کنم ،به اين معنا
که خلعيد دهقانان از زمينهايشان در بنياد سرمايهداری بود .مارکس
بهخوبﯽ دريافته بود که انباشت بدوی فرآيندی کليدی در برساختن سلطهی
بورژوازی است؛ فرآيندی که از آﻏاز سرمايهداری وجود داشته و امروزه
نيز همچنان موجود است.
دست آخر ،پيشنهاد مﯽکنم تأمل بيشتری بر موضوع »مالکيت خصوصﯽ و
کمونيسم« داشته باشيم .در نظامﯽ که در اتحاد شوروی برقرار شد ــ
بهويژه در دوران استالين ــ دولت مالک دارايﯽها بود اما اين به معنای
آن نبود که مردم استثمار يا سرکوب نمﯽشدند .مﯽشدند .صحبت از سوسياليسم
در يک کشور نيز ،چنانکه استالين انجام داد ،چيزی بود که پيش از آن
دوران به ذهن هيچ فرد ديگری ،از جمله مارکس ،خطور نکرده بود .مالکيت
عمومﯽ وسايل توليد يک امکان است .وسايل توليد را بهصورت هميارانه نيز
مﯽتوان در تملک داشت .اما اگر مﯽخواهيم جامعهای بهتر بسازيم بايد
بدانيم چه کسﯽ توليد مﯽکند و چه کسﯽ ارزش اضافﯽ را دريافت مﯽکند .در
مقام مقايسه با سرمايهداری ،اين رابطه بايد بطورکلﯽ و دراساس سازمان
تازهای بيابد .اين مسئلهای کليدی برای من است.

سال  2018دويستمين سالگرد توليد مارکس است و کتابها و فيلمهای سينمايی
جديدی به زندگی او اختصاص يافته است .دورهای از زندگی او هست که بيش از همه
به آن عﻼقه داشته باشيد؟

مارکس زندگﯽ بسيار دشواری داشت .او با فقر شخصﯽ شديدی دست و پنجه
نرم مﯽکرد و خوشاقبال بود که رفيقﯽ چون فريدريش انگلس داشت که برای
بقا کمکش مﯽکرد .مارکس از نظر عاطفﯽ نيز زندگﯽ آسانﯽ نداشت و سماجتش
در تﻼش برای انجام آنچه گمان مﯽکرد وظيفهاش در زندگﯽ است ــ فهم نحوهی
عملکرد سرمايهداری ــ تحسينبرانگيز بود .مارکس نه مﯽخواست عهد باستان
را تبيين کند ،و نه توصيفﯽ از چهرهی سوسياليسم در آينده به دست دهد.
اينها وظيفههايﯽ نبود که برای خودش مشخص کرده باشد .او مﯽخواست جهان
سرمايهداریای که در آن مﯽزيست را بفهمد.
مارکس در سراسر عمرش صرفا پژوهشگری نبود که در ميان کتابهای موزهی
بريتانيا در لندن محصور شده باشد ،بلکه همواره انقﻼبی ستيزهجويی بود که در
مبارزات دوران خود شرکت داشت .بهعلت فعاليتهايش از فرانسه ،بلژيک و آلمان
در دوران جوانی اخراج شد .او همچنين پس از شکست انقﻼبهای  1848وادار به
تبعيد به انگلستان شد .روزنامهها و مﺠﻼت متعددی تأسيس کرد و همواره به هر
طريقی که میتوانست از جنبشهای کارگری حمايت میکرد .بعدها ،از  1864تا ،1872
رهبر انﺠمن بينالمللی کارگران شد ،اولين سازمان فرامليتی طبقهی کارگر ،و
در  1871از کمون پاريس دفاع کرد ،نخستين تﺠربهی سوسياليستی در تاريخ.

بله ،درست است .ضروری است که ستيزهجويﯽ مارکس را به خاطر داشته
باشيم .همانطور که شما اخيرا در کتاب کارگران متحد شويد! برجسته کرديد،
او نقشﯽ برجسته در انترناسيونال داشت ،سازمانﯽ از افرادی که از نظر
فيزيکﯽ دور از يکديگر بودند ،در زمانهای که ساز و کارهای ارتباط آسان
وجود نداشت .فعاليت سياسﯽ مارکس روزنامهنگاری را نيز در بر مﯽگرفت.
او اين کار را در بخش بزرگﯽ از عمرش انجام داد ،بهعنوان شيوهای برای
ارتباط با مخاطبان گستردهتر .مارکس روزنامهنگاری را تا حدی برای درآمد
آن انجام مﯽداد ،اما مقاﻻتش را به چشم فعاليتﯽ سياسﯽ نگاه مﯽکرد .او
از هيچ لحاظﯽ بﯽطرف نبود .هميشه روزنامهنگاری متعهد بود.
در سال  ،2017به مناسبت صدمين سالگرد انقﻼب روسيه ،برخی پژوهشگران به سراغ
تباين مارکس با برخی پيروان خودخواندهاش رفتند که در سدهی بيستم در قدرت
بودند .مهمترين تفاوت مارکس و آنان چيست؟

نوشتههای مارکس روشنگرند و بسيار هوشمندانهتر و متنوعتر از برخﯽ
تفاسير سادهسازانه از ايدههايش .هميشه خوب است اين کنايهی مارکس را
به ياد داشته باشيم که گفت» ،اگر مارکسيسم اين است ،مسلم است که من
مارکسيست نيستم «.مارکس هميشه آماده بود که با واقعيت جهان رودررو
شود ،بر خﻼف بسياری از افراد ديگر که بهطور جزمﯽ ديدگاههای او را
تحميل کردند .مارکس اﻏلب نظرش را تغيير مﯽداد .او دائما در جستجوی
راهحلهايﯽ برای مسائلﯽ بود که مﯽديد جهان با آنها روبروست .به همين
علت است که او هنوز راهنمايﯽ بسيار مفيد و سودمند است.

برای جمعبندی ،دوست داريد به نسل جوانتری که هنوز با مارکس مواجه نشده
چه بگوييد؟

اولين چيزی که بايد به جوانان بگويم اين است که بايد بخوانندش.
دربارهی او نخوانيد ،مارکس بخوانيد .افراد معدودی ــ در مقايسه با
افراد پرشماری که دربارهی او صحبت مﯽکنند ــ واقعا مارکس مﯽخوانند.
اين در مورد ادام اسميت هم صدق مﯽکند .بهطور کلﯽ ،افراد فقﻂ دربارهی
کﻼسيکها مﯽخوانند .مردم از طريق خﻼصههای ديگران دربارهی کﻼسيکها
مﯽآموزند .آنها مﯽخواهند در وقتشان صرفهجويﯽ کنند ،اما اين در عمل
اتﻼف وقت است! بايد نوشتههای افراد جالبتوجه را خواند و مارکس يکﯽ از
جالبتوجهترين پژوهشگران سدههای نوزدهم و بيستم است .هيچ شکﯽ در اين
نيست .در چارچوب موضوعاتﯽ که او دربارهشان نوشت ،هيچکس به گرد پايش
نمﯽرسد ،از لحاظ کيفيت واکاویهايش هم همينطور .بنابراين ،پيام من به
نسل جديد اين است که مارکس بهشدت ارزش دريافتن دارد اما بايد بخوانيد،
بخوانيد ،خودش را بخوانيد .کارل مارکس بخوانيد!
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