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مقدمه: 
در دهه های اخیر، جهان شاهد فراگیرشدن هرچه بیشتر الگوی سرمایه دارانه ی حیات اقتصادی و اجتماعی بوده است
که هسته ی اصلی آن بسط روند کاالیی سازی )و مناسبات کاالیی( و اجبارهککای اقتصککادی مرتبککط بککا آن اسکت ککه
به نوبه ی خود رشته ای از فرآیندها و پیامدهای اجتماعی را برانگیخته است. به رغم این که شدت و دامنه ی نفوذ این
رونْد به لحاظ جغرافیایی نامتوازن است، اغلب با نام جهانی شدن )و گاه جهانی سازی( خوانده می شود، که با اغمککاض
و به عنوان یک گرایش عام جهانی می توان این نام گذاری را پذیرفت. پیشرفت های فناورانه به خصوص در حوزه هککای
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ارتباطی و دیجیتالی در سال های اخیر به این روند »جهانی شدن«، شتابی خیره کننککده بخشککیده اند. تصککور عمککومِی
برآمده از نگره های لیبرالی بر آن بود که با رشد و گسترش روند »جهانی شدن«، نوعی نگرش جهانی یککا جهان مککدار
جایگزین تنگ اندیشی ها و جرم اندیشی های ملی و منطقه ای می شود که به مککوجب آن نه فقککط سککتیزها و تنش هککای
میان کشورها کاهش می یابد، بلکه بشر یا تمدن بشری به سطح باالتری از بلوغ می رسد، جایی که در آن قادر خواهد
بود بسیاری از معضالت قدیمی و متعارف را با ابزارها و شککیوه های خردمنککدانه تر و درنتیجککه بککا سککهولت و سککرعت
بیشتری از پیش پای خود بردارد. و باز در همین راستا، تصور عمومی بر آن بود که در این روند ضرورتًا وزن و نقش
دولت های ملی به تدریج کاهش خواهد یافت. حتی مارکسیست ها نیز با اینکه موج جدید جهانی سککازِی نئولیککبرال را
به واسطه ی نقش آن در بسط سازوکارهای تحمیلی سرمایه، گسترش دامنه ی عمل انحصارات فککراملی، رشککد قلمککرو
نفوذ سرمایه ی مالی و پیامدهای این روند در تشدید استثمار و نواستعمارگری و تخریب محیط زیسککت بککا بککدبینِی
تمام می نگریستند/ می نگرند، بعضا بککر این بککاور بودنککد/ هسککتند کککه دولت هککای ملی رو بککه افککول خواهنککد رفت و
کانون های قدرت به انحصارات فراملی منتقل می گردد. حال آن که شواهد زیککادی وجککود دارد کککه نشککان می دهنککد
نه فقط دولت های ملی رو به افول نرفته اند، بلکه نقش  های پررنگ تر و جایگاه هککای مسککتحکم تری یافته انککد. درواقککع،
به موازاِت تداوم حیات دولت های ملی، افزایش دامنه ی عمل دولت های »قوی «تر در پی گککیری منککافع »سککرمایه های
ملی« در سطح سیاست ها و مناسبات بین المللی، خود شالوده ی بازسازِی امپریالیسم معاصر بککوده، کککه بخش مهمی 

از دالیل بحران های فزآینده ی موجود در سطح جهانی است. 

در این متن با نگاهی به سه معضل حادی که وضعیت جهانی بشر را به خطر انداخته اند و بککا این حککال سککازوکارهای
بین المللی در چاره اندیشی و مهککار آن هککا ناکککام مانده انککد، یعککنی تغیککیرات اقلیمی، بحککران آوارگی و پنککاهجویی، و
گسترش جنگ و نظامی گری، می کوشم این تز را برجسته سازم کککه در بسککتر اقتصککادی نظککام سککرمایه دارْی قککالب
سیاسِی دموکراسی در چارچوب مرزهای ملی اساسککًا امککری متنککاقض اسککت؛ و این کککه این قککالب سیاسککی به لحککاظ
ساختاری دست کم با پای بندی به هنجارهای جهان شمول اومانیستی که تحت نام حقوق بشککر خوانککده می شککوند )و
پایه ی مشروعیت نظام های لیبرال دموکراسی  را می سازند( و نیز با ملزومات نجات سیاره ی زمین ناسازگار اسککت. در
این راستا نشان می دهم که بحراِن ناشی از ناکامی بین المللی در مواجهه با معضالِت جهانِی یادشده نه امری حادث،
بلکه بحرانی ساختاری است، که ضمن پیوند با مقوله ی دولت   ملی و ملی گرایی های متعارف، در کارکردهککای خککاص

. درعین حککال، تمرکککز تحلیلی این متن نککه بککر اقتصادسیاسککِی دینامیزم هککای1سرمایه دارانه ی دولت هککا ریشککه دارد
سرمایه ی جهانی شده، بلکه بیشتر بر سیاست های ملِی متناسب با تککداوم مناسککبات سککرمایه دارانه در عصککر ماسککت؛
سیاست هایی که عمدتا در چارچوب »ناسیونال دموکراسی«ها عرضه و محقق می شوند. برای این منظور، به عنوان یک
نمونه ی شاخص تجربی-تاریخی، برخی داللت ها و پیامدهای »ناسیونال دموکراسی« در کشور آلمان مککورد بررسککی و

واکاوی قرار می  گیرند. 

. از آنجا که این متن خوانندگانی فراتر از گستره ی کمونیست ها را مخههاطب قههرار می دهههد، ضههمن اسههتفاده از بههرخی آموزه ههها و1
پیش فرض های مارکسیستی، تا جای ممکن می کوشد از مبانی عام تری عزیمت کند و در حد توان درسههتی و اعتبههار آن آموزه ههها و

پیش فرض ها را نشان دهد. 
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. سویه ی افشاگرانه ی گرمایش جهانی۱

این واقعیت که به رغم حادشککدن بحککران سککیاره  اِی گرمککایش زمین و نزدیک شککدن آن بککه مرزهککای برگشککت ناپذیر،
دولت های قدرت منِد جهان از حصول توافقی مؤثر برای مقابله با این رونِد فاجعه بار ناتوان اند یا - به دالیککل مهمی- از
آن امتناع می کنند، حقیقت تکان دهنده ای را درباره ی ماهیت نظم سیاسی حاکم بر جهککاِن معاصککر عیککان می کنککد:
آن چه تحت عنوان دموکراسی شناخته می شود و به سان مطلوب ترین نظام سیاسککی مککورد سککتایش قککرار می گککیرد،
چیزی جز حل وفصل امور یا حفظ نظم جاری امور در چارچوب مرزهای ملی و منافع ملی )که با منافع سککرمایه های
ملی تعریف می شود( نیست، طوری که امور بیرون از این چارچوب به عنوان موضوعاتی مهم یا درخور تعهد بازشناسی

. تا مدت ها این  مانع سترگ برای نجات آینده ی سیاره  ی زمین )و سککاکنانش( در پس این داعیککه پنهککان2نمی شوند
می شد که گویا در بین دانشمندان علوم طبیعی توافق نظری درباره ی نقش بشر در روند گرمایش زمین وجود ندارد
)گفتاری که از حککدود دو دهککه پیش از طککرح داعیه هککای پرهیککاهوی تککرامپ، به  طککور نظام منککد از سککوی صککاحبان
کمپانی های بزرگ نفتی و غیره و رسانه ها و »مراکز پژوهشی« وابسته به آن ها ترویج می شد(. اما گزارش اخیر »پنل

( کککه جمککع بککزرگی از  معتککبرترین چهره هککای علمی در تهیه ی آن مشککارکتIPCCبین المللی تغیککیرات اقلیمی )
داشته اند، سرانجام این نبرد گفتمانی را مغلوبه کرد، تا حقیقت علمی ای که بیش از دو دهه سرسختانه انکار می شد،
دست کم به طور صوری به رسمیت شناخته شود، یا همانند گذشته به سادگی قابل انکککار نباشککد. بککا روشن شککدن این
حقیقت علمی، حقیقت تکان دهنده ی دیگری - در ساحت سیاسی- عیککان شککد، و آن این کککه اراده ای جهککانی بککرای
بازشناسی پیامدهای فاجعه بار بحران اقلیمی و اقدام مشترک برای مهار آنها وجود ندارد. رهبران جهان هریک ضمن
متهم کردن دیگری و کوبیدن بر طبل ستیزها و رقابت جویی  ها و سهم خواهی های همیشگی، هر یک بر »حککق ملِی«

. در همکایش3خویش برای سوراخ کردِن قایقی پافشاری می کنند، که با غرق شدن آن تمامی جهان به زیر آب می رود
( دختر پانزده ساله ای در خطابه ی انتقادی خود حککق مطلب۲۰۱۸جهانی اخیر تغییرات اقلیمی در کاُتویچ لهستان )

را به درستی ادا کرد: »وظیفه ای را که سیاست مداران جهان از انجام آن ناتوان ]یا روی گکردان [ هسککتند، بایککد خکود
«. اما پیش از طرح پرسش »چه باید کرد؟«، الزم است در این پرسش تأمل کککنیم کککه4مردم جهان بر عهده بگیرند

»چرا این گونه شد؟«. این که بیگککانگی حککاد سیاسککت مداران از اساسککی ترین نیازهککای بشککری و حککتی از مککبرم ترین
بیگانگی سیاست منشاءملزومات حفظ حیات انسانی و طبیعی بر روی زمین از کجا ناشی می شود؟ به بیان دیگر، 
 در ادامه ی این متن، بککرایرسمی از مردم یا حذف نظام مند مردم از عرصه ی سیاسسست رسسسمی چیسسست؟

. سککپس بککه5درنگ و تأمل حول این پرسش ها نخست نکاتی کلی درباره ی رابطه ی دولت و سرمایه بیان می شککود
. این که پروژه ی فراملی »اتحادیه ی اروپا« یا »اروپای واحد« به رغم برخی پیش روی های تاریخی در نهایت با بحران جههدی روبههرو2

شده است، صرفًا ناشی از هژمونی نفع مدارانه ی کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه یا واگرایی های ناسیونالیسههتی بههرخی از کشههورهای
اروپایی نیست. بلکه دالیل ریشه ای تری دارد که بروز این هژمونی طلبی یا میل به واگرایی را توضیح می دهند. با این کههه دغههدغه ی

متن حاضر مساله ی اتحادیه ی  اروپا نیست، برخی از این دالیل تلویحا یا تصریحا موضوع بحث این نوشتار خواهند بود. 

. نیازی به گفتن نیست که دولت جمهوری اسالمی ایران هم چنین رویه ی غیرمسئوالنه ای را اختیار کرده است، بهها اینکههه کشههور3
ایران به رغم نظام صنعتی عقب مانده اش، یکی از ده کشوری است که بیشترین حجم گازهای گلخانه ای را وارد جههو زمین می کننههد.
در سطحی دیگر، حتی در مورد کشور آلمان هم، به رغم این که به عنوان یکی از »سبز«ترین اقتصادهای جهان شناخته می شود، وضع

. در همین نوشتار(. ۴.۴کمابیش برهمین منوال است )ن.ک. به بخش 

4. Teen tells climate negotiators they aren't mature enough, CNN, December 17, 2018. 
. صورت بندی ارایه شده درباره ی رابطه ی دولت و سرمایه بخشا برداشت بسط یافته ای ست از آموزه های المار آلتفاتر )نظریه پرداز5

(. ترجمه ی فارسههی یکی از مقههاالت کلیههدیStaatsableitungآلمانی مقوله ی دولت و یکی از بنیان گذاران مکتب »استنتاج دولت«/

۴

https://edition.cnn.com/2018/12/16/world/greta-thunberg-cop24/index.html


میانجی آنها، مقوله ی ]اولویِت[ »منافع ملی« به عنوان یکی از تضادهای اصلی دموکراسی طککرح می شککود. در ادامککه،
الگوی جامعه ی آلمان به عنوان نمونه ی تاریخی ظاهرًا موفق و پیشککرویی از تحقککق نظککام دموکراسککی مکورد بررسککی

انتقادی قرار می گیرد و ردپای تضاد یادشده و پیامدهای آن در متن سیاست رسمی این کشور دنبال می شود. 

.  »منافع ملی« همچون شالوده ی سیاست رسمی ۲

منشاء بیگانگی سیاست رسمی از مردم یا حذف نظام مند مککردم از عرصککه ی سیاسککت»برای تامل عمیق تر درباره ی 
 به نظر می رسد که باید به خاستگاه و جایگاه و کارکردهای دولت معاصر اندیشککید. بککرای این منظککور شککاید«رسمی

چهار گزاره ی هم بسته ی زیر بتواند نقطه ی عزیمتی فراهم سازد:
 در عصر جهانی شدِن سرمایه داری، مناسبات اقتصادِی سرمایه دارانه موتور محککرکه ی اقتصککاد جهککانی را شکککلالف(

می دهند. اقتصاد جهانی به مثابه ی یک نظام کمابیش ارگانیک، خصککلتی سککرمایه دارانه دارد، فککارغ از این کککه همه ی
واحدهای ملی و محلی به تنهایی قادر به بازتولید منطق سرمایه باشند، یا صرفًا به گونه ای انفعالی و تحمیلی به دنبال
ملزومات این منطق کشانده شوند. سرمایه نیازمند حفظ دایمی جریان سککود و ترجیحککًا بیشنه سککازِی آن اسککت؛ بککا
توقف جریان سود، سرمایه از حرکت حیات بخش خویش بازمی ایستد یا دچار بحران می شود، اما از آنجا کککه تمککامی
ساختار اقتصادی جوامع با مناسبات سرمایه دارانه درهم تنیده و مفصل بندی شده است )وابستگی به نظام تقسیم کار
در بازار جهانی(، بحران سرمایه به منزله ی بحران اقتصاد ملی تلقی می شود و عماًل نیز بککا انتقککال تکانه هککای جهککانِی
بحران به درون کشور )به دلیل هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی( اقتصاد ملی به درجات مختلف دچار بحککران
می شود. بنابراین، دولت ها کککه در دل همین سککاختار اقتصککادی جککای دارنککد و در چککارچوب پیش داده ی آن عمککل

می کنند، تامین ملزومات سرمایه را در اولویت قرار می دهند؛ پس: 
 به دلیل ادغام تام وتمام یا نسبی کشورها در مناسبات اقتصککادی سککرمایه دارانه و درنتیجککه وابسککتگی اقتصککادیب(

مستقیم یا نسبی آن ها به این مناسبات، سیاست های حاکم بر دولت های جهان به رغم همه ی تنوعات در سککنت های
فرهنگی و پیشینه های تاریخی  کشورها و نیز زمینه های مادی  متفاوتی که جوامع مختلف را از هم متمایز می سازند،
درمجموع وظیفه ی پاسخ گویی به ملزومات اقتصاد سککرمایه دارانه را دنبککال می کننککد. پی گککیری چککنین وظیفه ای در
نهایت مستقل از آن است که زیرساخت های سیاسی و نهادی و داربست های حقوقی و ادوات فرهنگی ِ جانبی   در هر
کشور چگونه باشند )تفاوت های انضمامی و تاریخی کشورها نهایتًا در نحوه ی پیونککدیابی آنککان بککا نظککام تقسککیم کار
جهانی و جایگاه ها و کارکردهای ویژه ی آنان در این نظام بازتاب می یابند(؛ و نیز پی گیری این وظیفه  لزومًا ناشککی از
جهت گیری  هدفمند )یا ایککدئولوژیک( دولت هککا بککرای تککامین منککافع اقتصککادی طبقککات حککاکم )همککان اسککتعاره ی
یک درصد( یا لزومًا متأثر از ِاعمال نفککوذ و قککدرِت مسککتقیِم این طبقککات نیسککت، اگرچککه درنهککایت خواه نککاخواه - و

به درجات مختلف - به منافع آنان خدمت می کند. 

آلتفاتر به زودی در وبسایت کارگاه دیالکتیک منتشر می گردد:

Elmar Altvater (1972): Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus.
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، کککه تفککاوت کشککورها در6 بناک به تفاوت های اقتصادی و فناورانه  و زیرساختِی موجککود میککان کشککورهای مختلفج(
درجه ی پیشرفت مناسبات سرمایه دارانه را تعیین می کنند، طبقات حاکم در کشورهای کانونی سرمایه داری برندگان
اصلی اقتصاد جهانی شده ی سرمایه داری هستند، و بیشککترین منفعت )بهره منککدی( را از رونککدهای جهککانی انباشککت
سرمایه و تقسیم کار جهانی و خدمات ناگزیر کشورها برای وفق یابی با مناسککبات سککرمایه دارانه می برنککد. دولت هککای
کشورهای غیرکانونی با وفق دادن سیاست های شان با این ملزومات اقتصککادی )کککه بککا اصککطالح »پیوسککتن بککه بککازار
جهانی« نرمالیزه می شود( می کوشند ازطریق حفظ تعککادل نسککبی در »اقتصککاد ملی«، بقککای سیاسککی و بهره منککدی
اقتصادی خویش را تضمین کنند، و بدین ترتیب خواه ناخواه بهره مندی اقتصادی و جایگاه طبقاتی و سیاسککِی ممتککاِز

 طبقات حاکم را تضمین می کنند؛
 اقتصاد سرمایه داری به رغم رشد و گسترش جهانی اش یا آن چه تحت عنککوان جهانی شککدِن اقتصککاد سککرمایه دارانهد(

)به رغم نامتوازن بودنش( می شناسیم، همچنان بر واحدهای سرمایه ی ملی و زیرسککاخت های سیاسککی مرتبککط بککا آن
یعنی بر دولت های ملی استوار است. چراکه از یک سو، در سطح نظرِی منطق درونِی سککرمایه، سککرمایه ی گرفتککار در
تنگنای سودآوری و رقابت های بنیان کِن سرمایه های مشخص، ملزم به افزایش شدت کار و گسترش یابی مککداوم )یککا
کاالیی سازِی وسیع تر( است؛ درحالی که در تأمین ملزومات بنیادی اش - بنا به آنارشی حاکم بر سرمایه ها - به شککدت
نزدیک بین  است )خواه در ُبعد زمانی و خواه مکانی( و لذا قادر نیست دوام هستِی بنیان های مککادی حیککات خککویش

. و از سوی دیگر، و در سطح انضمامی-تاریخی، سیاست جهانی هم چنککان در7)نیروی کار و طبیعت( را تضمین کند
 مرزبندی های ملی و کشاکش ها و ستیزهای سیاسِی مرتبط با آن حرکت می کند؛ حرکتیتاریخا داده شده یبستر 

که اقتصاد به رغم جایگاه ویژه  اش، یگانه رانه ی تعیین کننده ی آن نیست؛ درنتیجه سککرمایه  در مواجهککه بککا مرزهککای
پرتنش سیاسی به تنهایی )و بدون حمایت دولت( قادر به گشودن راه مورد نیاز خککویش نیسککت و الجککرم در هیککات
سرمایه  های ملی ظاهر می شود. بر این اساس، درمجموع چنین به نظر می رسککد کککه این  گککزاره کککه »سککرمایه بککدون

عصای دولت قادر به ادامه ی حرکت افسون گرش نیست« در دوره ی کنونْی بیش از همیشه مصداق یافته است.

با کنارهم نهادن این گزاره ها، از یک سو محدودیت ها و الزامککات سککاختاری حککرکت دولت هککا بککرای تعککیین و اجککرای
دولت )به رغمخط مشی های کالن سیاسی روشن تر می گردد. و از سوی دیگر دالیل وابستگی تضککادمند سککرمایه بککه 

گرایش درونی آن به رهایی از قیککدهای بازدارنککده( نککیز - تاحککدی- معلککوم می شککود: در سککطح بین المللی دولت هککا
وفادارترین حامیان سیاسی و مهم ترین کارگشایان اقتصادی منافع سرمایه های خککودی هسککتند. در سککطح ملی نککیز
دولت با آشتی دادن منافع سرمایه های رقیب و تأمین بستر مادی و حقوقی و اجتماعِی ضروری برای تککداوم فعککالیت
آن ها )مانند دفاع از حق مالکیت؛ تأمین زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی؛ آموزش، مهار یا سرکوب نککیروی کککار؛
وغیره( کارویژه هایی را بر عهککده دارد کککه نهادهککا و سککازمان های حقککوقی و اقتصککادِی بین المللی در سککطح جهککان

( بککرایexternalitiesپرکشاکِش کنونی قادر به انجام آن ها نیستند. چون برای دولت ها عموما »فضاهایی بککیرونی« )

دالیل تاریخی این تفاوت ها مورد بحث این نوشتار نیست.. 6
به لحاظ سیر تاریخی هم، شواهد موجود گویای آن اند که سرمایه به رغم وابستگی اش بههه بشههر )نههیروی کههار( و منههابع طههبیعی. 7

)زمین(، در نابودسازی بنیان های طبیعت و نیز تشدید استثمار انسان ها تا مرزهایی فراتر از سههاختار فیزیولوژیههک و روانی، هیچ گههاه
تردیدی به خود راه نداده است.
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ترمیم نسبِی تضادهای درون مرزهای ملی موجود اسککت )ازطریککِق انتقککال تضککادها و ُخرده بحران هککا بککه انسککان ها و
زیست بوِم جوامع ضعیف تر و نیز با تکیه بر ناسیونالیسککم بککرای ایجککاد »وحککدت ملی« به رغم شکککاف های طبقککاتی(؛
حال آن که در بیرون از گستره ی جهانی )سیاره ی زمین(، فضای بیرونیککتی بککرای فرافکککنی تضککادهای سککرمایه داری
موجود نیست. گو اینکه رویه ی دایمی برون فکنِی تضادهای درونی به »بیرونیت «های مرزهای ملی، یا همان انتقککال
و تجمیع مستمر فشارها به جوامع ضعیف تر، پیامدهای انسانی  )اقتصادی-سیاسککی-اجتمککاعی( و اکولککوژیکی ای دارد
که باز در ظرف یکتای سیاره ای جمع می شود و الجرم در اشکال مختلفی از بحران های انسانی و اکولوژیکی سککرریز

می کند. 

بدین ترتیب شاید دلیل ناتوانی و امتناع تواماِن »رهبران« سیاسی جهان در مقابله بککا بحککران آخرالزمککانِی پیش روی
سیاره ی زمین و ساکنان اش عیان تر شده باشد. در واقع، امتناع رهبران جهان از دسککت یازیدن بککه اقککدامی مشککترک
برای نجات زمین هرچقدر هم غیرمسئوالنه و تفرعن آمیز به نظر برسد، صرفًا بازتابی است از وقوف و آگاهی شککان بککه
میزان عجزشان در عدول از ساختارهای نظم اقتصادی مسلط. چون آن ها دست کم به تجربه دریافته اند که در جهککان
کنونی، اقتصاد با محوریت سرمایه )همچون سککوژه ای کمککابیش فرابشککری( حیککات اجتمککاعی بشککر را در سککیطره ی
خویش دارد، اگر نگوییم امر اقتصادی امر اجتماعی را بلعیده است. درنتیجه، سیاست رسمی را یککارای رویککارویی بککا

بنیان های اقتصادِی نظم موجود نیست، و جز انطباقک هرچه بیشتر با  نظم از پیش موجود راهی ندارد. 

اگر از این منظر به موضوعات سیاست جهانی نگاه کنیم، در میان سیاست مدارن کنونی جهان، ترامپ را صادق ترین
آن ها خواهیم یافت: او با غروری کم نظیر )که صرفًا برآمده از جهالت اش نیست، بلکه با شیوه ی پوپولیستی خککاص او
برای تحقق جاه طلبی هایش هماهنگی دارد(، از الپوشانی های متداول سیاست مداران فاصله می گککیرد و مسککاله  را بککا
نام حقیقی اش می نامد: »منافع ملی«. درخصوص خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس، ترامپ اگرچه نخست به طور
مضحکی کوشید بر گفتمانی )عمدتا »ساخت آمریکا«( تکیه کند که نقش بشر را در تغییرات اقلیمی انکار می کنککد،

 بی اعتبککارِی این الپوشککانی اش را به صککراحت اعالم8اما در اظهارات و تصمیمات و موضع گیری های متعککدد دیگککرش
کرده است؛ یعنی در مواقعی که با صراحت اعالم کرد که برای او تنها معیار و سککنجه ی حقیقی در جهت گیری هککای

Americaکالن اقتصادی-سیاسی اش، اولویت یابی »منافع ملی« ایالت متحده است )  Firstاین که ترامپ اصککطالح .)
 را دستاویز تصمیمات و چرخش های اقتصککادی-سیاسککی اش قککرار می دهککد، تککا بککار »اضککافه و9افسون گر منافع ملی

بی منفعتی« بر دوش اقتصاد مالی-صنعتی آمریکا و طبقه ی متنفع از آن گذاشته نشود، نشان دهنده ی آن اسککت کککه
او به لحاظ سیاسی آن قدر هشیار هست که جایگاه بنیانی و درنتیجه  وجه مجاب کننده  این مفهوم را در ارکککان نظککام

؛ درواقع، او به زبانی سخن می گوید که هم برای سایر همتایان و همکککاران سیاسککی اش10سیاست بین الملل بشناسد

 نظیر موضع  گیری ترامپ درخصوص مساله ی قتههل خاشههقچی و تأکیههد وی بههر ضههرورت حفههظ رابطه ی سیاسههی و اقتصههادی با.8
عربستان سعودی برای حفظ سطح اشتغال در ایاالت متحد.

.  این که ترم »منافع ملی«، به رغم  پیوند مستقیم آن با اولویت منافع سرمایه   های ملی یا سرمایه داران،  وجهی مجاب کننههده دارد و9
بسیاری از شهروندان را خلع سالح می کند، عمدتا ناشی از جایگاه مرکزی مساله ی اشتغال در جوامع امروزی یهها وابسههتگی زیسههتی
اکثریت جامعه به  فروش نیروی کارشان است. بنابراین، گسترش کاالیی سازی نیروی کار )به عنوان هسته ی اصلی بسههط مناسههبات

کاالیی( در کنار همه ی کارکردهای دیگرش، گرایشی هم به سمت تن دادن به ناسیونالیسم ایجاد می کند. 

. و این نشان می دهد که او برخالف آنچه گفته می شود از قافله ی سیاست رسمی پرت نیست، بلکه روش های پوپولیستی نویههنی10
را برای پیشبرد کارزار سیاسی خود می آزماید )پیامدهای فراگیر بحران اقتصادی جهانی زمینه ساز پیههدایشه مههوج جدیههد و جهههانِی
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در سراسر دنیا قابل فهم باشد، و هم برای بخش فرودست جامعه ی آمریکا مجاب کننده و تسکککین بخش باشککد. پس،
تاجایی که به رابطه ی سیاست رسمی و اقتصاد سرمایه داری مربوط می شود، ترامپ فعاًل صادق ترین زبککان سککرمایه و
مالکان انسانی اش است )هرچند او مسلمًا به دلیل موقعیت شخصی ویژه اش - به عنوان یک سرمایه دار مشخص- تنها

بخشی از سرمایه های ملی ایاالت متحد را نمایندگی می کند(. 

. »منافع ملی« در برابر حقوق بشر۳

در اکثر کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی که در آن ها مشروعیت حاکمیت بر پایه ی نظام دموکراسککی پارلمککانی
استوار است، نحوه ی بازنمایی سیاست رسمی کمابیش متفاوت با آن چیزی است که اینککک بککه میککانجی بی پککروایِی
نامتعارف ترامپ در عرصه ی سیاسِی ایاالت متحد جریککان دارد: سیاسککت مداران غککربی )یککا متککأثر از الگککوی غککربی(
درعین اینکه در عمْل رویه هایی مشابه دولت کنککونی آمریکککا را در پیش می گیرنککد )طبعککا بککا زبککانی دیپلماتیککک و
توجیهاتی چندپهلو و به مراتب نرم تر از ترامپ(، اما بککا تمککامی سککازوکارهای موجککوِد سیاسککی و قککانونی و تمهیککدات
مختلف ایدئولوژیک و رسانه ای می کوشند دالیل و داللت ها و پیامدهای تصمیمات و اقککدامات خککویش را پنهککان یککا
تحریف کنند. طبعا هرچه  دامنه  ی نفوذ سنت های سیاسی روشنگرانه  در جامعه بیشککتر و سککطح بیککداری اجتمککاعی
باالتر باشد و در پیوند با آن ها مبارزات طبقاتی و جنبش هککای اجتمککاعی غککنی تر و قککوی تر باشککند، سیاسککت مداران
دشککواری بیشککتری خواهنککد داشککت بککرای این کککه بتواننککد تناقضککات داعیه ی تلفیککِق »منککافع ملی« بککا مقوله هککای
جهان شمول، به ویژه مقوله ی »حقوق بشر« )که به طور صوری باید به آن متعهد باشند( و یا حیات سیاره ای را پنهان
سازند. به همین دلیل، همواره به موازات سیاست ُزدایِی نظام مند از فضای عمومی، نوعی تالش فرهنگی-ایدئولوژیک از
جانب دولت ها برای بازآرایی شکوهمند مفهوم ملت و منافع ملی در جریان بوده است، تا با سهولت بیشککتری بتککوان
هم شکاف ها و تضادهای اجتماعی را پنهان و مهار و سرکوب کرد، و هم سیاست های ناظر بر تقدِم منافع سرمایه )یا
منافع طبقه ی حاکم( در ساحت های داخلی و بین المللی را تحت عنوان منافع ملی توجیه کرد و به پیش برد. یعککنی
دولت های معاصر بنا بککه این ضکرورت های سککاختاری، اصکلی ترین عامککل تقکویت و بسککط انگاره هککای ناسیونالیسککتی
بوده ند/هستند، که الجرم در روندهای ملت سازی خویش یا فربه سازی ملتی مرجح، ملت های »دیگر« را در داخککل و
خارج از مرزهای سرزمینی خککود به حاشککیه رانککده  و سککرکوب  کرده انککد/می کننککد. چشککم انداز مشککترکی کککه در این
فرآیندهای ملت سازی جستجو می شود برجسته سازی دنیای خودی و درتقابل نهادِن آن با دنیای بککیرونی یککا دنیککای
»دیگران« است، تا در نهایت بتوان اکثریت مردم را بدین سمت سککوق داد کککه مقوله هککای جهان شککمول و مسککایل و
معضالت جهانی )نظیر گرمایش بحرانی زمین، نرخ صعودی آوارگی و پناهجویی، و گسترش جنگ ها و جنایت هککای
سازمان یافته در سراسر جهان( را از منظر ]اولویت[ منافع ملی بنگرند و بدین ترتیب با سیاست های تحمیلِی دولت ها
همراهی کنند. در همین راستا، برای مثال، نحوه ی بازنمککایی و درک مقککوله ی حقککوق بشککر و الزامککات و داللت هککای
پای بندی به آن، با تمایزگذاری میان »بشر داخلی« و »بشر خارجی«، و لذا اولویت بندی میان حقککوق آن هککا همککراه

»پوپولیسم اقتدارگرایانه« بوده است که ترامپ را می توان یکی از نمایندگان شاخص آن به شمار آورد(.
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. این که موج وسیع گرایش به راست در اروپای متاخر معمواًل عالوه بر مطالبه ی خروج از اتحادیه ی اروپا، با11می شود
تقاصای سخت گیری بیشتر در سیاست های پناهجویی همراه بوده است )در کنار دیگر دالیل و زمینه های اجتمککاعی
بنیانی آن( از این منظر هم قابل بررسی است. در همین راستا، پدیده ای در پیش چشم همگان جریککان دارد کککه در
خور تأمل است: به نظر می رسد که سیاست های خشن و غیرانسانی دولت های اروپای غربی در رویارویی با به اصطالح
»بحران پناهجویی« )برای مثال مواجهه ی پلیسی-نظامی در مدیترانه یا ِاسکان اجباری انبوه پناهجویان در شرایطی
غیرانسانی در ترکیه و لیبی(، به سادگی در درون این جوامع اصطالحًا دموکراتیک هضم وجذب شده اند. حککتی به رغم

 یککا وضککعیت فاجعه بککار12انتشار روزمره ی اخبار و گزارش ها دربککاره ی مککرگ انبککوه پناهجویککان در دریککای مدیترانه
کشورهای مبدأ، دولت هککای غککربی اغلب از سکوی بخشککی از توده هککا بککرای برخوردهککای »قاطعککانه تر« بککا پدیککده ی
پناهجویی تحت فشار قرار می گیرند. این پدیده نشان می دهد که اولویت مفهومِی مقککوله ی »منککافع ملی« نککه فقککط
برای سیاست مداران، بلکه برای بخش قابل توجهی از شهروندان این جوامع نیز بدیهی جلوه می کند؛ یعنی بازنمککایِی
ملی گرایانه ی این معضل از سوی سیاست رسمی، »به خوبی« در این جوامع اثرگذار بوده است )حال  آن کککه درک این
مساله دشوار نیست که رشد نامنتظره ی پدیده ی پناهجویی برآمدی از وضعیت بحران زده ی جهانی است و لذا تنهککا

از منظری جهانی می توان به آن نگریست و بدان پاسخ گفت(. 
این واقعیت که بازنمایی ملی گرایانه  ی این پدیده ی جهانْی امری بدیهی  جلوه می  کند و به سککهولت مککوردبا این حال، 

پذیرش عمومی قرار می گیرد، صرفًا نتیجه ی مستقیمی از تقویت نظام مند »نگرش ملی« و ایدئولوژی ناسیونالیستی
از سوی دولت ها نیست؛ بلکه - فراتر از سطح پدیداری- باید گسککترش دامنه ی نفککوذ این نگککرش ایککدئولوژیک را در
بافتار تحوالت وضعیت اقتصادی جامعه )و در پیوند با پویش اقتصاد جهانی( و پیامدهای عمککومی آن به فهم درآورد:
در مقاطع تاریخی  ای نظیر دوره ی کنونی که اقتصاد جهانی هنوز از پیامککدهای یککک بحککران عظیم خالصککی نیافتککه
است، تالش  دولت ها بککرای حفککظ یککا بازگردانککدن تعککادل سککرمایه در مرزهککای ملی )ازطریککق تشککدید و گسککترش
سیاست های اقتصادی-اجتماعِی ریاضتی( معمواًل در ابعککاد و شککدتی بیش از همیشککه پیامککدهایی به زیککان اکککثریت

. درنتیجه، اکثریت فرودسککت جامعککه در نبککود سیاسککت تککوده اِی چپ13فرودست و زحمت کش جامعه به بار می آورد
بدین سو گرایش می یابد که نسبت به تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی یا تقلیل استانداردهای زیسککتی خککویش
واکنش های دفاعی اتخاذ کند، که معمواًل در پیوند و تالقی با مصالح از پیش موجوِد ایدئولوژی های راسکککت گرایانه و

. وینستون چرچیل این »نابغه ی سیاسِی« محبوب بریتانیایی ها و این قهرمان جنگ جهانی دوم زمانی که در اوایههل قههرن بیسههتم11
به دلیل بمباران هوایی مقاومت فلسطینی ها از سوی دولت وقت انگلیس با انتقاد بههرخی از رسههانه های آزاد مواجههه شههد، این پاسههخ
تاریخی صریح و افشاکننده را عرضه کرد که همه ی انسان ها در یک مرتبه از بشریت نیستند و رعایت حقوق بشر در مههورد مههردم
»نامتمدن« همان الزاماتی را ندارد که در مورد ملل متمدن )نقل به مضمون(. چرچیل با این اظهارنظر صرفًا دیدگاه شخصی خهود را
بیان نکرد، بلکه جان مایه ی فلسفه ی سیاسی استعمار را به طور فشرده  بیان کرد: تنها با بدیهی شدن این انگاره ی انسان شناسههانه بههود

مفهوم منافع ملی توانست )و می تواند( پشتوانه ی سیاست های استعماری )و نواستعماری( قرار گیرد.که 

2262 دسههت کم 2018. برای مثال، بنا به گزارش اخیر »کمیساریای عالی سازمان ملل در امههور پناهنههدگان«، تنههها در سههال 12
، رسههانه ها از فههاجعه ی انسههانی دیگههری در2019پناهجو در تالش برای عبور از دریای مدیترانه جان باختند. )در بیسههتم ژانویههه 

 نفر از سرنشینان دو کشتی حامل پناهجویان در مدیترانه غرق شده اند.« ... گواینکه تکرار و تعدد چههنین170مدیترانه خبر دادند: »
فجایعی، اعداد و ارقام را بی معنا ساخته اند(.

. به واقع، در چنین مقاطعی در اثر سیاسههت های ویههژه ی دولت درخصهوص »نجات بخشههِی« اقتصههاد، تضههاد میههان »منههافع ملی«13
)به مثابه ی منافع اقلیت سرمایه دار و وابستگان شان( با منافع اکثریت جامعه به سطح حادتری می رسد؛ با این حال، این تضههاد ملتهب
لزومًا در نظر مردِم فرودست آن گونه که هست خود را نمایان نمی سازد، و طبعا از سوی دولت ها نیز به گههونه ی دیگههری بازنمههایی

می شود.
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ملی گرایانککه و جریانککات سیاسککی نماینککده ی آنهککا، بککه پیککدایش و گسککترش جنبش هککای راسککت گرایانه می انجامککد
)آن چنان که در سال های اخیر موج راست گرایی متمایل به شووینیسم سراسر اروپا و کشورهایی از دو قاره ی آمریکا،

و نیز استرالیا و روسیه را درنوردیده است.( 

درهرحال، وجه مسلم آن است که اتحادیه ی اروپا در اتخاذ سیاستی هماهنگ و متوازن برای تقسککیم کار در زمینه ی
مساله ی پناهجویی با رعککایت حککداقلی از اسککتانداردهای انسککانْی شکسککت  خککورده اسککت. اتخککاذ چککنین سیاسککتی
می توانست بازتابی از کمینه ی مسئولیت پذیری »دموکرات «ترین جوامع معاصر در قبال فجایع برآمده از بی عککدالتی
جهانی )که آن هم مانند گرمایش زمین پدیده ای انسان ساز یا آنتروپوژنیک است( باشد. ولی درعوض، شاهد تکرار و
تشدید رقابت جویی های ملی و ستیزهای آشکار کشورهای اروپککایی در مواجهکه بککا بحککران پنککاهجویی بککوده ایم. این
واقعیت، خود دلیل دیگری است بر اینکه در عصر غلبه ی پارادایم سیاسککِی »ناسیونال دموکراسککی« در بسککتر مککادی
اقتصاد سرمایه دارانه، تعهد عملی به هنجارها و مسئولیت های جهان شمول نظککیر مسککاله ی پنککاهجویی امکان ناپککذیر
است )حتی وقتی پای ضرورت های عاجل عملی مانند موقعیت ملتهب اروپای سال های اخیر در میان باشد(. شواهد
متعدد مشابه دیگری مؤید آن اند که در چارچوب تاریخی  مسلط تعهد و پای بندِی بی تنککاقض دولت هککا بککه مقککوله ی
حقوق بشر امری ناممکن است. این مساله درکنار ناتوانی دولت ها در همگرایی جهککانی بککرای مهککار تغیککیرات مهلککک
اقلیمی نشان می دهد که برپایی و تنظیم سیاست بر اساس »اولویت منافع ملی« ریشه هایی بس عمیق  تر و محکم  تر

از آن دارد که بتوان آن را به خطایی فکری و ایدئولوژیک تقلیل داد. 

بدین ترتیب، تاجایی که به مقوله ی حقوق بشر مربوط می شود، جای شگفتی نیست که »حقوق بشر« از دیرباز صککرفًا
به مانند حربه ای گفتمانی و ایدئولوژیک در دادوستدهای و تنازعککات سیاسککی میککان کشککورها )یککا در بین نیروهککای
سیاسی درون کشورها( مورد استفاده ی ابزاری قرار می گیرد؛ و این که حتی سازمان ملل متحد نیز به رغم بیانیه هککا و
احکام متعددی که در این زمینه صادر می کند، نهایتًا همچون نهککادی تشککریفاتی  عمککل می کنککد کککه قطعنامه هککا و

. ولی همه ی این ها درحالی ست کککه سیاسککت مداران و اصککحاب14رهنمودهای آن فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است
رسانه های جریان اصلی ناچارند در اجرای وظایف روزمره ی خککود به طککور مسککتمر دربککاره ی ضککرورت پای بنککدی بککه
حقوق بشر وراجی  کنند. آنچه استفاده  از این مفهوم ناخوشککایند را بککرای آنککان گریزناپککذیر می سککازد آن اسککت کککه

15مشروعیت سیاسی نظام هککای لیبرال دموکراسککی بخشککا بککر بنیککان این قبیککل مفککاهیم جهان شککمول اسککتوار است

)همان گونه که سنگ بنای اصلی آن  یعنی مفهوم انسان، فی نفسه مفهومی جهان شمول است(؛ مفککاهیمی کککه به رغم
گردش به راسِت امروزِی جوامع غربی، از قضا هنوز هم برای بسیاری از مردم سویه های ملموسی دارند: خواه به دلیککل
گرایش  درونی انسان ها به هم ذات پنداری با دیگران، و خواه به دلیل جهان شککمول بودن احکککام بسککیاری از نظام هککای

مذهبی و اخالقی و سیاسی.                                                                             
مگر برخی از احکامی که کشورهای اصلی هدایت  کننده ی شورای امنیت به رغم حربه ی وتو بر سر آن به توافق برسند.. 1۴

در واقع اگر انقالب فرانسه را یکی از نخستین طلیعه های تاریخی نظام دموکراسی پارلمانی تلقی کنیم، می توان ادعهها کههرد کههه. 15
 بود. چون جهان شمول بودن مقوله های آزادی و برابری در تقابل بهها نحههوه یدموکراسی در پیدایشه تاریخی خود نیز امری متناقض

برپایی نظام سیاسی متکی بر مفهوم دموکراسی قرار داشت: خواه با نظر به نحوه ی توزیع گزینشی حق رأی )و حفظ امتیازها طبقاتی
در ساحت سیاست( در جامعه ی فرانسه و جوامع بعدی متأثر از انقالب فرانسه، خواه با نظر به این واقعیت که حقوق پههایه ای نههاظر
بر دموکراسی به وضوح شامل حال مردم کشورهای »نامتمدن« و مستعمره ها نمی شد. )نمونه ی تاریخی روشن آن در همههان دوران،

 بود(.  فرانسه–  یا شورش بردگان در مستعمره ی سن دومینیک 1791–اعالم جنگ حکومت انقالبی فرانسه به انقالب هاییتی 
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. نگاهی نزدیک  به برخی داللت ها و پیامدهای ناسیونال دموکراسی: ۴

نمونه ی آلمان

از جنگ جهانی دوم به بعد ترس از هیوالی »ناسیونال سوسیالیسککم« )و سوسیالیسککم روسککی( جوامککع غککربی را بککه
اسارت انگاره ی مادیت یافته ی »ناسیونال دموکراسی« درآورده است؛ همچون انتخابی عقالنی یا ناگزیر از میککان یککک
دوقطبی کاذب. متأثر از تبلیغات مسلط دوران جنگ سرد همگان عادت کرده اند در مقایسه ای ظاهرًا »واقع بینانه« با
جوامع دیکتاتوری و یا اقتصادهای ورشکسککته، نظام هککای سیاسککی موجککود را بککا نککام آرمککانِی دموکراسککی بنامنککد و
سیاست مدارن هم به نوبه ی خویش آموخته اند که در برابر نارسایی ها و تناقضات آشکاِر این نظام سیاسککی بککا ژسککتی
واقع گرایانه بگویند که »دموکراسی هیچ گاه کامل نیست و رو به تکامل دارد، امککا در هرحککال بهککتر از تمککامی دیگککر
نظام های سیاسِی موجود یا نظام  های خیالِی بدیل است«. بدین ترتیب، آن چیزی به نام دموکراسی سککتایش و حککتی
تقدیس شده است، و درنتیجه توانایی نگرش انتقادی به آن از دست رفتککه اسککت، کککه اساسککًا حککتی در مقایسککه بککا

 می تککوان آن رادر بهترین حالتبنیادهای مفهومی و تاریخی خویش، تنها ویترینی از دموکراسی است )چیزی که 
»ناسیونال دموکراسی « نامید(، چون با انبوهی از دالیل می تککوان نشککان داد کککه حککتی در قلمککرو مرزهککای ملی نککیز

. موهبات اصلی این نظام سیاسککی نصککیب16داعیه های دموکراتیک دولت ها به کرات و به طور نظام مند نقض می شوند
اقلیت ممتازی از جامعه می شود، حال آن که اکثریت جامعه تنها به طور نسبی و درمقایسککه بککا جوامککع عقب مانککده تر
)به لحاظ استانداردهای حیات فردی و اجتماعی( از آن نفککع می بککرد. امککا این مککواهب خککاص و عککام تنهککا به قمیت
پیامدهای بیرونی ویرانگرشان برای مردمان دیگر نقاط جهان متحقق می شوند، همچنان که در سطح داخلی نیز بککه
تحکیم و تداوم شکاف طبقاتی و استثمار فرودستان و بسط و تعمیق حاکمیت سیاسی نخبگان می انجامنککد. درعین
حال، مواهب نسبی و محدودی که در چارچوب »همکاری طبقاتی« و مادیت یابِی گفتمان ناسیونالیسککتِی »وحککدت
ملی« و به شیوه ای از باال به اکثریت جامعه »اعطاء« می شککوند، عمککدتا قابککل بککازپس گیری هسککتند، همککان طور کککه

 و عککروج تککدریجی نولیبرالیسککم۱۹۷۰سرنوشت دولت های رفاه در کشورهای غربی پس از بحران اقتصککادی دهه ی 
به خوبی نشان داده است، و نیز پلیسی سازِی فزآینککده ی حیککات سیاسککی جامعککه )رصککد دایمی و کنککترل فراگککیر و
بازدارنده ی جامعه از سوی دولت ها( که از قضا از همان دوران اوج دولت های رفاهی سککیر صککعودی گککرفت، پیش از

آن که به ابعاد و مرزهای شرم آور امروزی اش برسد. 

در همین  جا باید خاطرنشان کرد که آنچه امروزه نزد برخی از اندیشمندان سیاسی )مانند شانتال موف( تحت عنوان
عصر »پساسیاست« شناخته می شود، و با نمودهای شاخصی چکون سیاسککت ُزدایی از فضککای عمککومی و تمککایزُزدایی
میان احزاب چپ و راست )و درنتیحه، زمینه یابِی رشد گرایش های پوپولیستِی راسککت( معککرفی می گککردد، بککرخالف
درک رایج )ازجمله نزد خود شانتال موف( ناشی از عروج و سیطره ی نولیبرالیسم و پس زدن سازوکارهای دموکراسی
و دولت های رفاهِی حامِل آن ها نیست، بلکه به لحاظ سیاسْی خود نولیبرالیسم صرفًا پیامدی تاریخی از تناقض هکککای
درونی نظام لیبرال دموکراسی یا شکل بیرونی تجلی تناقض های این نظام در عصر ماست )همان گونککه کککه به لحککاظ

. و این خود می تواند موضوع بررسی جداگانه و نوشتار مفصل دیگری باشد. 16
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اقتصادی، نولیبرالیسم محصول بحران های ادواری درون زاد اقتصاد سرمایه داری است(؛ بککا این تبصککره کککه به لحککاظ
تاریخی، پیکربندی واقعی نظام لیبرال دموکراسْی در قالب ناسیونال دموکراسی محقق شده است.

بخش پیِش رو را می توان یک پیوست کوتاه فاکت محور بککرای نوشککتار حاضککر در نظککر گککرفت. بککرای کوتککاهی کالم
)کوتاه، در مقایسه با گستردگی موضوعی آن( تنها به  ذکر نمونه های محدودی بسنده می  شود که عمدتا با بککرخی از
سیاست های دولت های آلمان پیوند دارند، کشوری که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی الگککوی مککوفقی در میککان
جوامع غربِی امکروز قلمککداد می شکود. بککا این توضککیح ککه خکود این بررسککی فککاکت محور )حککتی صکرفًا در زمینه ی
سیاست های یک دولت مشخص( حوزه ی تحقیقی بسیار گسککترده  و گشککوده ای اسککت ککه موضکوع کتاب هککا و آثککار

پژوهشی و انتقادی متعددی است:
                                                                          

( سیاست خارجِی آلمانی: ۴.۱
سیاست خارجی دولت آلمان آشکارا در انطباقک با ضرورت  های تککداوم رشککد اقتصککاد ملی و درنتیجککه در انطبککاق بککا
نیازمندی های اقتصادی کنسرن های عظیم و بانک های آن قرار دارد. سیاسککت های اقتصککادی دولت آلمککان در اروپککا
به میانجی تسلط نسبی آن بر نهادهای سیاست گذاری اتحادیه ی اروپا )و ائتالف نزدیک آن با دولت فرانسککه( چککیزی
کمتر از یک امپریالیسم قاره ای نیست. روند فالکت اقتصادی کشککورهای جنککوب اروپککا بککدون سککروری اقتصککادی و
سیاسِی فزآینده ی آلمان قابل تحقق نبود و بدون درنظر گرفتن این عامل قابل فهم نیست. نمونه ی تاریخی شاخص
آن، نقش دولت آلمان در درهم شکستن اقتصاد یونان و نیز نفی اراده ی سیاسِی مککردم به پاخواسککته ی آن بککود، تککا -
ازجمله- سود هرچه بیشتر بانک های وام دهنده )و دیگر کنسرن های ذی نفع( تضمین گردد. به جز این موارِد حککاد، در

. امککا در این17روند های خنثی تِر سیاست گذاری های اتحادیه ي اروپا نیز ]اقتصاد[ آلمان عمککدتا ذی نفککع اصککلی است
بررسی بسیار اجمالِی سیاست خارجی آلمان توجه خود را به حاشیه های اروپا یا بککرخی اقمککار جککانبی آن معطککوف
می کنیم و نگاهی می اندازیم به روابط سیاسِی ویژه ی آلمان با دولت های ترکیه و ایران. برکسی پوشیده نیسککت کککه
عروج سیاسی اردوغان تاچه حد حیات سیاسی عمومی ترکیه را به طور عام به عقب برده است )از جمله بککا سککرکوب
آشکار آزادی های سیاسی قانونی، گسترش نظام مند ناسیونالیسم و اسالم گرایی(، و تا چه حد به طککور خککاص حیککات
سیاسی کردهای ترکیه را سرکوب کرده است؛ همچنین این واقعیت همچنککان پیش چشککم ماسککت کککه مککداخالت
ترکیه در »جنگ داخلی« سوریه ضمن تشدید تنش های نظامی قومی و مذهبی، حیککات سیاسککی کردهککای شککمال
سوریه را هم به خطر انداخته است. دولت آلمان اما در پس این شعار ریاکارانه که »حککتی در مواجهککه بککا نظام هککای
دیکتاتوری، دیپلماسی تنها گزینه  ی ممکن است«، این واقعیت عظیم را پنهان می کند که بککرای دولت آلمککان تنهککا
روابط اقتصادی با ترکیه )هم صادرات به ترکیه و حفظ بازار مصرف عظیم آن و هم صککدور سککرمایه بککه این کشککور(
حایز اهمیت است، و این که  روابط اقتصککادی تحت هککر شککرایطی خط راهنمککای تنظیم رابطه ی سیاسککی بککا ترکیککه
هستند. در این زمینه وزیر اقتصاد دولت مرکل )آلتمایر( چند مککاه پیش جککان کالم را بککه زبککان آورد: »واقفیم کککه

 درخصوصه کاهشه2008. برای مثال، سیاست هایه مالی و بانکی اتحادیه ی اروپا )عمدتا تحت نفوذ آلمان و فرانسه( پهسه از بحران اقتصادی 17

Handelsblatt-Bundesbank میلیارد یورو سود عاید بانک های آلمانی گردد. منبع: 368نرخ بهره، موجب شد تا طی ده سال گذشته 
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اوضاع سیاسی ترکیه چندان خوب نیست، ولی ما مجبوریم منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار دهیم« )نقککل بککه
مضمون(. 

در مورد روابط دیرین و مستحکم دولت های متوالی آلمان با حکومت ایران هم نیازی به گفتن نیست کککه آلمککان در
ایران به واسطه ی بازار مصرف گسترده، منابع طبیعی عظیم، منابع انسانی سهل الوصول، و دولتی ثروتمنککد )و درعین
حال، خودکامه و غیرپاسخ گو(، شریک اقتصادی  مستحکمی یافته است، که این شراکت مستقل از وضعیت سیاسککی
ایران همواره پابرجا مانده است. از یک سو می توان گفت پافشاری بر شککراکت اقتصککادی-سیاسککی بککا ایککران به نککوعی
امتدادیابی یک سیاست قدیمی از زمان جنگ جهانی اول است که به موجب آن حکومت های وقت آلمان در رقابت با
همتایان اروپایی و غربی  )به ویژه انگلستان و روسیه( می کوشیدند دامنه ی نفوذ رقبای خود در خاورمیانککه را کککاهش
دهند و در این راستا به ویژه حفظ و بسط ارتباط با ایران را در مرکر توجه خود قرار می دادنککد. امککا دوام و اسککتحکام
غیرمشروط این روابط، جدا از برخی دالیل مربوط به عالیق ژیواستراتژیک دولت آلمان و ردپاهککای تککاریخی آن، بککا
شکنندگی های سیاسی حاکمیت ایران در عرصه های داخلی )از جملککه به دلیککل بحککران ناکارآمککدی و مشککروعیت( و
خارجی )از جمله به دلیل سیاست هسته ای و سیاست های تهککاجمی منطقه ای( مرتبککط اسککت؛ شکککنندگی هایی کککه
درنتیجه ی آنها حاکمیت ایران همانند اکثر نظام های دیکتاتوری به هرگونه روابط سیاسی-اقتصککادی »ویککژه« بککرای

. به همین دلیل است که دولت آلمککان18جبران انزوای سیاسی و دیگر شکنندگی ها و نیازمندی های خود تن می دهد
(  در سطح بین المللی بدل شده است. برایapologizerعماًل به توجیه کننده ی سیاست های دولت های متوالی ایران )

مثال، در سال های اخیر دولت آلمان نقش فعالی در نرمالیزه کردن چهره ی دولت روحانی به عنوان دولتی »معقککول و
معتدل« ایفا کرده است، تا ازطریق بازنمایی یک تحول سیاسی واقعی در ایککران، زمینه ی الزم بککرای ارتقککای سککطح
مراودات اقتصادی اش با ایران را افزایش دهد. این بازنمایی به گونه ای بود که از یک سو به جایگاه محدود نهاد اجرایی
دولت در ساخت حاکمیت ایران اشاره ای نداشت؛ و مهم تر از آن، این  واقعیِت آشکار را پنهککان می سککاخت کککه تحت
دولت جدید شرایط زیست پررنج اکثریت مردم ایران دشوارتر شده است؛ حال آنکه در سککپهر داخلی زمککان چنککدانی
الزم نبود تا الیه های مختلف جامعه در ساحت های اقتصادی و سیاسی و مککدنی طعم عقالنیت و اعتککدال سیاسککی-
اقتصادی دولت جدید را بچشند. اینک شککاخص ترین نمککونه ی تککداوم این سیاسککت ارتبککاطی قککدیمی بککا ایککران، در

. به واقککع، دولت آلمککان از19نقش آفرینی فعال دولت آلمان در حفظ معاهده ی هسته ای اخککیر )برجککام( نمایککان است
وضعیت سیاسِی همواره متزلزل ایران بیزنس پررونقی برای کسب َاَبرسودهای تجاری به راه انداخته اسککت. بی دلیککل
نیست که در این سال ها هر بار که هیاتی سیاسی از آلمان برای رایرنی با مقامات ایککران عککازم تهککران شککده اسککت،
هیاتی اقتصادی در ابعادی چندین برابر بزرگ تر آن را همراهی کرده است. برقراری و گسککترش آگاهککانه ی این گونککه
روابط سیاسی-اقتصادی، در شرایطی که مردم یک کشور از ایفای هرگونککه نقش تعیین کننککده ای در آن محروم انککد،

مصداق بارزی از روابط نواستعماری در عصر جدید است. 

. در گذشته حاکمیت های وقت ایران گسترش رابطه با آلمان را )با نظههر بههه رقابت ههها و سههتیزهای بین المللی( عمههدتا همچههون18
اهرمی یا بدیلی برای تضعیف دامنه ی نفوذ دیرینه ی انگلسهتان و روسههیه در سههپهرهای سیاسهی و اقتصههادی کشهور واجههد اهمیت

می دانستند. 

. طبعا منظور نگارنده این نیست که تالش برای نفی و ابطال برجام، تالشی مترقی است. آنچه مشخصًا و به اجمال در این رابطه19
می توان گفت آن است که هر دو رویکرد، از منظری امپریالیستی و در چارچوب »منافع ملی« قدرت ها دنبال می شوند. 
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در چنین بستری، تداوم »ثبات سیاسی« )یا به واقع سکون و اختناقک سیاسی( در کشککورهای فرودسککت به  ضککرورتی
برای تداوم این دست همکاری های نواستعماری بدل می شود؛ و از این جاست که روابط اقتصادی-سیاسی )که فروش
تسلیحات نظامی هم بخش پایداری از آن است( با همکاری های امنیتی-پلیسی تکمیل می شککود )نمککونه ی شککاخص
این نوع همکاری ها در روابط ایران و آلمان، ماجرای شنود و ردیککابی فعککاالن سیاسککی جنبش سککبز بککا فناوری هککای
ارتباطی شرکت زیمنس بود(. بدین ترتیب، آلمان به شیوه های مختلف به ثبات سیاسی کشورهای دیکتاتوری کمککک
می کند )ضمن اینکه همزمان و در راستای حزم و دوراندیشی قدیمِی تجار، پیوندهای ضروری با »بدیل های سیاسِی

(. درنتیجه، شعار واژگونه ی معروف سیاست مداران آلمان که20مطلوِب« حاکمیت های دیکتاتوری را نیز حفظ می کند
»حتی با دیکتاتورها باید به زبان دیپلماسی سخن گفت« را باید بدین گونککه بککه روی پاهککایش بازگردانککد: »درسککت
به دلیل وضعیت دیکتاتوری حاکم بر این کشورها، باید تعامل سیاسی و اقتصادی بککا آن هککا را در اولککویت قککرار داد«.
به واقع، می توان گفت دولت آلمان مثال حی وحاضر و برجسته ای است در تأیید این دریافت که در عصککر سککیطره ی
ناسیونال دموکراسی ها، سیاست رسمی بسیار نمایان تر از هر زمانی به اسب  بککارکش اقتصککاد تککنزل یافتککه اسککت )در

 در این باره عرضه می شود(. توجیه این رویکردهای متناقض  از طریککق اصککرار21ادامه ی همین متن شواهدی بیشتری
بر جدا انگاری یا جداسازی مسایل از یکدیگر، یادآور این ضرب المثل آلمانی است که می گوید: »کار کار است، آبجککو

آبجو«!
 

:( نظامی گری و سیاست تسلیحاتی۴.۲
برخی بککر این بارونککد کککه فهم تککاریخ خاورمیککانه ی معاصککر دریچه ای بککرای فهم مهم تککرین سککازوکارهای بین المللی
برسازنده ی تاریخ جهان معاصر است؛ به نظر می رسد که شواهد تککاریخی و دالیککل تحلیلِی مهمی بککرای تصککدیق این
دیدگاه وجود دارد. کمابیش از ابتدای قرن بیستم جادوی نوپدیککد نفت مهم تککرین عامککل برجسته شککدن مجککدد این
سرزمین ها در کشمکش های میان قدرت های جهانی بود )در کنکار مالحظکات ژیواستراتژیک، که به ویژه در جنگ هکای
اول و دوم جهانی و همچنین طی دوره ی جنگ سرد اهمیت ویژه ای به این منطقه بخشیدند(. اما مسککلمًا مسککاله را
نباید در همین حد تقلیل داد. تاریخ شکل گیری خاورمیانه ی نوین حامل چنان تضادهای درونِی تنش  زایی بککود کککه
سیاست های جهانی  رقیبی که حول دو عامل نفت و ژیواستراتژی در این منطقه تالقی می کردند، خواه نککاخواه غککول
جنگ را به عنوان عامل مهم دیگری در شکل بخشی به سرنوشت ملت های متنوع سککاکن این منطقککه بیککدار کردنککد
رگید ناونعهب –)هم چنان که در پیوند با عوامل دیگر، روایت های جدید و بنیادگرایانه ای از اسالم گرایی سیاسی را  به عنککوان دیگککر

(. جنگ اما از زوایای متعددی با تجدید و تشدید تحرک سککرمایه قابککل پیونککد بککود؛ خککواه22عامل مهم- برانگیختند
. در مورد ایران این بدیل های سیاسی مطلوب برای تحوالت غیرقابل پیش بینی آینده ، تا امههروز مشخصهها شههاخه ی برون مههرزی20

اصالح طلبان حکومتی و نزدیکان سیاسی آن ها بوده است. اما بسته به نحوه ی اقبال جههامعه ی درهم شکسههته و مستأصههل ایههران بههه
جریانات سیاسی مخالف حاکمان کنونی، این پیوندهای »ضروری« قطعا به زودی قدری تعههدیل و به روز می شههوند تهها درعین حفههظ

فاکتور راست گرایی سیاسی-اقتصادی، گرایش  رو به رشد ناسیونالیستی )گیریم با چاشنی سکوالریسم( را نیز پوشش دهند. 

. برای مثال، در این کتاب شواهد تاریخی مفصل تری نقل شده است:21
(.نسخه ی الکترونیکی کتاب ماتیاس کونتزل: »آلمانی  ها و ایران: گهذشته و حال یک دوستی شوم«، ترجمه: مایکل مبشری )لینکه دانلود 

باید خاطرنشان کرد که جهت گیری تفسیری این کتاب و احتمااًل خاستگاه پژوهشِی آن، متأثر از گرایش  هههای آشههکارا پرواسههراییلی
مؤلف است، اما به عنوان تحقیقی آکادمیک فاکت های زیادی در این اثر ارایه شده است که به جرات می توان گفت بسیاری از آن ها

 در فضای فکری و رسانه ای اپوزیسیون چپ ایرانی به خوبی شناخته شده نیستند.  

. این بستر تاریخی نزدیههک، در امتههداد تههاریخچه ی اسههتعماری پیش از آن، در کنههار فقههر و فالکت و خفقههان و سههرکوبی کههه22

1۴
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فعلیت جنگ  و خواه بالقوه گی های دایمی آن در این منطقه ی خاص. این گونه بود که در امتککداد نفت، جنککگ هم به 
جککذابیت های اقتصککادی و ژیواسککتراتژیک خاورمیانککه افککزوده شککد، و بککدین ترتیب خاورمیککانه ی نفت خککیز به یکی از
بزرگ ترین مقاصد و بازارهای جهانی صنعت عظیم نظامی بدل شد: »نفت در برابر سالح«. در اینجاک به طور فشرده به

حکومت های وقت ایران و عککراق داغیکی از مهم ترین نمونه های تاریخی »اقتصاد جنگی« خاورمیانه اشاره می کنیم: 
( را بر تن زخم خورده ی توده های فرودست مردمان این دو کشور بر۱۹۸۰-۸۸ننگ طوالنی ترین جنگ قرن بیستم )

جای گذاشتند. از این زخم هنوز در بافت های انسانی و اکولوژیک منطقککه خککون می چکککد )جککدا از جان باختگککان و
معلوالن و آوارگان، کافی ست برای مثال به وضعیت امروزی مردم خوزستان نظری کنیم(. بنا به گزارش »موسسککه ی

 کشور جهان بککه دولت هککای هککر دو طککرف منازعککه تسککلیحات )و۵۲تحقیقات برای صلح -استکهلم« طی این مدت
 میلیککارد دالر درآمککد حاصککل از فککروش نفت۲۲۰، طوری که بدین ترتیب مجموعا حدود 23خدمات( نظامی فروختند

خام این دو کشور )که اکثرًا به همان کشورهای صادرکننده ی تسلیحات عرضه می شد( با تسلیحات نظککامی مبادلککه
 کشور به هر دو طرف جنگ اسلحه می فروختند، که دولت آلمان هم یکی از آن ها۲۹ کشور، ۵۲گردید. از میان این 

بود. کشور آلمان هم اینک پنجمین صادرکننده ی تسلیحات نظامی در جهان است. در آلمان قانونی وجود دارد کککه
صدور تسلیحات به کشورهایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را ممنوع می سازد. از این نظککر، در سککال های اخککیر
صدور سالح به عربستان سعودی همواره یکی از موضوعات جنجال برانگیز در رسانه های آلمان بککوده اسککت. فککارغ از
سهم عربستان سعودی )در کنار روسیه و ایران و ترکیه و ایاالت متحد و غیره( در تداوم جنگ داخلی مهیب سوریه،
عربستان سعودی در راس ایتالفی منطقه ای از سه سال پیش به همراه ایران آتش جنگی نیککابتی را در یمن شککعله ور

 فشار سیاسی بر دولت آلمکککان را24نگه  داشته اند. با این حال، ظاهرًا تنها جنجال جهانی بر سر مرگ جمال خاشقجی
25به مرحله ای رساند که بین کشتار روزانه ی مردم یمن )دست کم در گزارش ها و هشدارهای ملتمسانه ی سازمان ملل

و سازمان های حقوق بشری( و مفاد قانون یادشده در خصوص منع صدور تسلیحات پیوندی ببیند. البته دولت آلمان
حکومت های خودکامه  و عمدتا وابسته ی منطقه به اکثریت مردم تحمیل می کردند، زمینه ی اجتماعی اعتالی بنیادگرایی اسههالمی را
فراهم ساخت، که  خود باز به زمین بازی مساعد دیگری برای تحرکات مرتجعان داخلی و قدرت های مداخله جوی خارجی بدل شد.

 دولت از صنایع نظامی  یا اقتصاد ملی شان اگرچه در مناسبات جهانِی معاصر پدیده ای »متعههارف«52. این شیوه ی پشتیبانی این 23
 میلیارد دالر( و نههیز فعال شههدن چههرخه ی صههنعت220محسوب می شود، اما با نظر به جریان عظیم و یک سویه ی پول جابجاشده )

نظامی برای تأمین سفارشات انبوه، این مورد تاریخی خاص را باید بخشی از تالش های این دولت ها برای تعدیل پیامههدهای بحههران
 تلقی کرد. ضمن اینکه در فروش تسلیحات به کشورهای در حال جنگ مسلما این هدف جانبِی فناورانه هم1970اقتصادی دهه ی 

دنبال می شود که تسلیحات جدید در معرض آزمون عملی قرار گیرند، تا با شناسایی نقاط ضعف، مسیر ارتقای فنی آن ها مشههخص
گردد )همان گونه که پیامدهای آن در جنگ ویتنام و جنگ اول خلیج نمایان شد( .  

. بگذریم از این که دولت  آلمان و دولت های مشابه درحالی با مرثیه های جهانی برای مرگ خاشقجی )عمدتا به قصد اعمال فشار2۴
بر دولت ترامپ و نیز فشار بر عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ یمن/ ن.ک. به پانویس بعدی( هم نوایی کردند که قتل و
حبس و شکنجه ی مخالفان سیاسی توسط مهم ترین هم پیمان آلمان در خاورمیانه یعنی حاکمیت ایران امری بسههیار روتین اسههت )و
بازی تلخ تاریخ اینکه درست چند روز پس از افشای اولیه ی مرگ خاشقجی یکی از نویسندگان و فعالین چپ گرای ایرانی -فرشههید
حکی- به طرز وحشیانه ای کشته شد و جسد سوخته ای از او بر جای ماند. برای فعاالن و مخالفان سیاسههی حکههومت ایههران به ویههژه
تبعیدیان ساکن آلمان سکوت دولت آلمان در این زمینه به هیچ روی مایه ی تعجب نبود؛ آلمان چندین دهههه اسههت کههه بهها »بههد و

خوب شرکای اقتصادی خود می سازد«؛ بیزنسه باید بچرخد!(  

بزرگ ترین بحههران بشههری حههال( وضعیت یمن را 2018 سپتامبر 2۴. برای مثال، سازمان ملل در عنوان این گزارش )به تاریخ 25
 میلیههونی یمن در28 اکتههبر( اعالم می کنههد کههه حههدود نیمی از جمعیت 23 )به تاریخ گزارش دیگری توصیف می کند و در حاضر

آستانه ی قحطی قرار دارند. )ابعاد جهانی خیره کننده ی این ماجرا در شرایطی که قتل مخالفان سیاسی از سوی دولت های مستبد هم
 سیاست مداران غربی به هیچ وجه پدیده ی غریب و نامانوسی نیسههت، جههای تردیههدی بههاقی نمی گههذارد کهههنزدبرای رسانه ها و هم 

جنایت مقامات سعودی در قتل قاشقجی دست مایه ی قدرت های غههربی و منطقه ای بههرای اِعمههال فشههارهای سیاسههی بههر حاکمههان
عربستان سعودی و -یحتمل- دولت فعلی ایاالت متحد در جهت مقاصدی معین واقع شده است. دور از ذهن نیست که این مساله
دست کم با ضرورت گریزناپذیر پایان دادن به جنگ یمن پیوند داشته باشد؛ درکنهار پیونههد احتمههالی آن بهها معهادالت و معهامالت

اینجا و اینجاسیاسی مربوط به وضعیت ایران. روند زمان مند/کرونولوژی رویدادهای پس از ناپدیدشدن خاشههقجی را می توانیههد در 
دنبال کنید.( 
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باز هم حد میانه را گرفت، تا به  کنسرن های داخلی ضربه ی سختی وارد نشود و ضمنا از رقبای دیگرش عقب نماند:
درحالی که دولت های فرانسه و بریتانیا از توقف صدور اسلحه به عربستان سککر بککاز زدنککد و به قککول امانویککل مکککرون

« عقدتا اطالع ثانوی«، دولت آلمان »پیوند مستقیمی میان قتل خاشقجی و صدور تسلیحات به این کشور ندیدند»
قراردادهای تسلیحاتی جدید با عربستان سعودی و ارسال سفارش ها تایید شده ی پیشین را به تعلیق درآورد؛ اما هم
فشار رقابت های اروپایی و هم سهم بزرگ عربستان )مقام دوم( در بازار تسلیحات صادراتی آلمککان به زودی این قیککد
احتیاطی »تا اطالع  ثانوی«  را بی اثر خواهد ساخت، و نمونه های تاریخی مشابه هم چککیزی جککز این نشککان نداده انککد
)پس ترامپ جایی که با وقاحت و قلدری جانب حفظ روابط تسلیحاتی با عربستان سعودی را می گیرد تنهککا نیسککت،
بلکه صرفًا شفاف تر است(. وانگهی، مهم ترین شرکت های اسلحه سازی آلمان از سال ها پیش عمدتا برای دور زدن این

 والجزایر، ایتالیا، ترکیهقانون برخی از شعبات کارخانه  های خود را )در چارچوب صدور سرمایه( به کشورهایی مثککل 
غیره منتقل کرده اند. برای مثال، شعبه ی شرکت راین متال در سیسککیِل ایتالیککا کککه همچنککان معککامالت خککود را بککا
عربستان سعودی ادامه می دهد، اینک )به عنوان یک شرکت خارجی( نه مشمول نظارت احتمالی دولت ایتالیاست، و
نه ملزم به رعایت قانون کشور مادر خککویش اسککت. به همین خککاطر، یکی از مککدیران شککرکت راین متککال در وبسککایت
شعبه ی سیسیل آشکارا از این ترفند به عنوان »خالقیتی برای مواجهه با برخی از تنگناهای قانونی آلمان« یاد کککرده
است. اما مساله تنها به اینجا ختم نمی شود: در آلمان سنت مرتبط دیگککری هم وجککود دارد کککه شککاید بتککوان آن را

(  ارزیابی کرد، و آن این که وزیرانLeistungمصداقی از سنِت آلمانی ارج نهادِن افراطی به مقوله ی کارآیی و بازدهی )
و سیاست مداران ارشد آلمانی پس از ترک خدمت رسککمی  در کسککوت مقامککات بلنککدپایه ی سیاسککی، از هیات هککای
مدیره ی کنسرن های بزرگ آلمککانی سککر درمی آورنککد؛ بککدین ترتیب، »تجککارب و مهارت هککا«ی سیاسککی و اقتصککادی
درآمیخته می شوند تا استفاده ی بهینه از امکانات موجود میسر گککردد )البتککه نمی تککوان در آلمککانی بودِن این سککنت
مبالغه کرد، چون این پدیده نمونه های مشابه متعددی در ایاالت متحد و دیگر کشورهای »پیشککرفته «ی غککربی هم
دارد، پس منصفانه تر خواهد بود اگر آن را صرفًا »سنتی کاپیتالیسککتی« بنککامیم(. به این تککرتیب، و در راسککتای بحث

 و وزیککر همکککاری و26سیاست تسلیحاتی آلمان، نباید تعجب کنیم کککه دو تن از وزرای سککابق آلمککان - وزیککر دفککاع
. از28 در دولت های متوالی مرکل- در شورای عککالی نظککارتی کمپککانی راین متککال عضککویت دارند27توسعه ی اقتصادی

ناسیونال دموکراسی آلمان به مثابه ی نظککامی مککدعی لیبرال دموکرسککی انتظککار نککداریم کککه مککانعی قککانونی در برابککر

 در دولت اول مرکل سمت2009 تا 2005( از حزب دموکرات مسیحِی از سال Franz Josef Jung. فرانتس جوزف یونگ )26
 نماینده ی مجلس فدرال آلمههان )بونههدس تاگ( بههود. وی از آن زمههان در2017وزیر دفاع را برعهده داشت و سپس تا پاییز سال 

(  کنسرن تسلیحاتی )و پیمان کار خودروسازِی( راین متال خدمت می کند. Aufsichtsratمقام مشاور شورای عالی نظارتی )

( بود و ازFDP دبیرکل حزب دموکراتیک آزاد )ه2009 تا 2005(  از سال Dirk-Ekkehard Niebel. دیرک-اکهارد نیبل )27
2015 در کابینه ی دولت دوم مرکل سَمت وزیر همکاری  و توسعه ی اقتصادی را برعهده داشت. وی از سال 2013 تا 2009سال 

در مقام مشاور شورای عالی نظارتی کنسرن تسلیحاتی )و پیمان کار خودروسازِی( راین متال خدمت می کند. 

. دامنه ی این رویه ی نرمالیزه شده فراتر از برخی تک چهره ههها می رود. مثههال معههروف دیگههری در این زمینههه، ولفگانههگ کلمنت،28
 »وزیههر کههار و2005 تهها 2002( از حزب سوسیال دموکرات که بین  سال های 1998-2002نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن )

اقتصاد« دولت گرهارد شرودر بود. وی سپس به عنوان عضو ارشد شههورای عههالی نظههارتی یکی از بزرگ تههرین شههرکت های تههأمین
( مشغول به »خدمت« شد و اندکی بعههد در مقههامDIC( به نام »خدمات صنعت آلمان« )Leiharbeitsfirmaنیروی کار اجاره ای )

(، فهرسههتlobbypedia(، که شرکت قبلی را در خود ادغام کرده بود. در این منبع )Adeccoرییس هیات مدیره ی شرکت آدکو )
جامعی از دیگر نمونه های این پدیده در فضای سیاسی-اقتصادی آلمان گردآوری شده است: 

https://lobbypedia.de/wiki/Seitenwechsler_im_%C3%9Cberblic  k  
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»شکوفایی آزادانه «ی افراد حقیقی و حقوقی )کنسرن ها( ایجاد کند؛ مهم این اسککت کککه همه ی امککور در چککارچوب
 رتبه ی دوم در29»قوانین موجود« پیش برود! بر اساس همین قوانین اسککت کککه بککودجه ی دفککاعی سککاالنه ی آلمککان

هزینه های جاری این کشور را اشغال می کند.  البته در چککارچوب منطککق »ریال پولیتیککک« این امککر کککاماًل بککدیهی
می نماید. و باید تأیید کرد که در جهانی که نظم ساختارِی متعککارِف آن بککر مبنککای منطککق »ناسیونال دموکراسککی«
بناشده است و مرزهای ملی کارکردی تعیین کننده در تداوِم آن ایفا می کنند، چیزی جز این هم قابل تصور نیست. 

:                                              ( سیاست پناهجویی۴.۳
( درباره ی وضعیت جهانی مهاجرت )که آوارگی و پناهجویی را هم۲۰۱۷ )30بنا به گزارش آماری سازمان ملل متحد

  دارای میانگین رشد سککاالنه ی بیش۲۰۱۷ تا ۲۰۰۰شامل می شود(، میزان مهاجرت در سطح جهان بین سال های 
۲۰۱۰ میلیککون  نفککر، و در سککال ۱۷۳ برابر ۲۰۰۰ درصد بوده است. درحالی که میزان مهاجرت جهانی در سال ۲از 

 میلیون نفر رسیده است. بنا بر همین گکککزارش، از۲۵۸ به ۲۰۱۷ میلبون نفر بوده است، این رقم در سال ۲۰۰برابر 
 میلیون نفر جککذب کشککورهای۶۴ ساله ی یادشده، ۱۷ میلیون نفرِی افزایش تعداد مهاجران در بازه ی ۸۵این میزان 

 شده اند. در تحلیل این وضعیت، رشد شتابان جمعیت جهان را باید در کنار دو عامل بنیانی دیگر در نظر31پیشرفته
گرفت: یکی ناپایداری شرایط زیستی )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اکولوژیکی( در کشورهای مبدا، و دیگری نیککاز

(. حتی اگر صرفا فاکتور نخست را درنظر بگیریمlabour forceساختاری سرمایه به سیال سازی مکانِی نیروی کار )
می توان نشان داد که کشورهای پیشرفته ی جهان از زوایای مختلف سهم مهمی در تشدید و گسترش مککوج جهککانی

مهاجرت دارند: 
به لحککاظ تککاریخی:  به واسککطه ی پیامککدهای دیرپککای اسککتعمار در بازتولیککد و تثککبیت ریشککه های•

عقب ماندگی؛
به لحاظ اقتصادی: به واسطه ی تشدید نظام مند شکاف  های مربوط بککه اسککتانداردهای زیسککتی میککان•

کشورهای غنی و فقیر در اثر تداوم نظم سرمایه دارانه، درکنار روند عامدانه ی بی ثبات سازی اقتصادی
کشورها ازطریق تحمیل سیاست های نولیبرالی؛ 

به لحککاظ سیاسککی: به واسککطه ی دامن زدن بککه تنش هککای سیاسککی و نظککامی در درون یککا در میککان•
کشورهای دیگر و یا حمایت از نظام های مستبد و جریانات ارتجاعی؛  و

به لحاظ اکولوژیکی: به واسطه ی برهم زدن توازن زیست محیطی و اکولوژیکی در مناطق »دوردسککت«•
ازطریق گسترش تهاجمی مناسبات کاالیی و مواجهه ی ویران گککرانه ی مسککتمر بککا طککبیعِت فرامککرزی

به منزله ی »بیرونیت« های ارزان برای حفظ نرخ رشد »ملی«.

 میلیارد یورو تصویب شده است. از این میان، بههودجه ی دفههاعی356 برابر 2019. کل بودجه ی ساالنه ی دولت آلمان در سال 29
 میلیارد یورو بیشتر از10( درنظر گرفته شده است، که حدود 2018 میلیارد یورو بیش از بودجه ی سال ۴ میلیارد یورو )ه۴2برابر 

مجموع بودجه های مصوب برای »آموزش و تحقیقات« و »بهداشت و سالمت« است. دولت آلمههان بهها سفارشههات دولهتی و خریههد
مستمر از کنسرن های اسلحه سازی آلمانی، به سهم خود تداوم رونق این »صهنعت-تجههارت« ملی را تضههمین می کنههد. ارتش آلمههان

 نقطههه در6 نقطههه در آسههیا، ۴ نقطه ی خارج از مرزهای این کشور با ماموریت های مختلههف حضههور نظههامی دارد: 16هم اینک در 
Einsatzführungskommando نقطه در دریههای مدیترانههه. )منبههع: 2 نقطه در اروپا و ۴آفریقا،   der  Bundeswahr,  Satnd

09/2018)

30. UN   International Migration Report,   2017  .  
31. High-income countries

17

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf


بنابراین، دست کم بنا به تجمیع این عوامل برهم زننده ی پایدارِی وضعیِت زیستی، مهککاجرت در جسککتجوی شککرایط
زیستی امن تر و بهتر، درعین  اینکه حق هر انسان است، ضرورتی گریزناپذیر در دنیککای معاصککر هم هسککت؛ دنیککایی
به شدت تضادمند که از یک سو با قوانینی سفت وسخت و به کمک پیشرفته ترین تمهیدات فناورانککه و نظککامی )ماننککد

برای حفاظت از مرزهای اروپا( از مرزهای ملی آن حراست می شود، و از سوی دیگر بنا بککه دالیککل Frontexپروژه ی 
یادشده شکاف های نابرابرِی مهیبی در دل آن سر باز کرده اند. این درحالی سککت کککه گسککترش ارتباطککات مجککازی و
کارکردهککای همسان سککاِز مناسککبات سککرمایه دارانه، دگرگککونی چشککم گیری در تعریککف اسککتانداردهای مصککرفی و

نیازمندی های زیستی برای اکثریت مردم جهان ایجاد کرده است. 

از سوی دیگر، اگر در تحلیککل و فهم رشککد جهککانی مهککاجرت )و آوارگی و پنککاهجویی( فککاکتور دوم یعککنی ضککرورت
سیال سازی مکانِی نیروی کار را نیز مد نظر قرار دهیم، با این مسککاله روبکرو می شکویم ککه سکرمایه اساسککًا نیازمنککد
سیالیت مکانی نیروی کار است تککا هم بتوانککد تخصککص های انسککانی مککورد نیککاز بککرای پویایی هککای دایمی اش را در
قلمروهای ملی تأمین کند، و هم  کمیت ارتش ذخیره ی بیکاری را در حدود الزِم آن حفظ کند تا قیمت نیروی کککار
در چارچوب عالیق سودمحور آن باقی بماند. ضمن اینکه در کشورهای پیشککرفته ی غککربی کککه )در کنککار اسککترالیا(
عمدتا مقاصد آرمانی گستره ی مهاجرین و پناهجویان هسککتند، نمودارهککای گککرایش تککوزیعی جمعیت )دمککوگرافی(
اغلب حاکی از نرخ رشد پایین جمعیت )و حتی بعضا صفر یا منفی( در این کشورها هسککتند کککه بککا چشککم اندازهای
اقتصادی بلندمدت این کشورها و رقابت  های اقتصادی-سیاسِی میان آنککان هم خککوانی نککدارد. از این نقطه ی عککزیمت
می توان به  وضعیت سیاست پناهجویی دولت آلمان گذر کرد؛ مساله ای کککه طی سککال های اخککیر هم در این کشککور
موضوعی به شدت جنجالی بوده است و هم در سطح اروپایی و جهانی بعضا روندهای سیاسی پرتنشی را در درون یا

در بین کشورها خلق کرده است. 

 شاهد آن بودیم، با اوج گیری آوارگان۲۰۱۴آنچه تحت عنوان موج »خوش آمد گویی به پناهجویان« از تابستان سال 
جنگ داخلی سکوریه مقککارن بکود و دسککت کم در مقطعی از دولت آلمککان و به خصکوص از شککخص مرککل تصکویری
نجات دهنده در اذهان عمومی ترسیم کرد. در این تحلیل کوتاه با استناد بککه فاکت هککا و گزارش هککای رسککمی دولت
آلمان نشان می دهیم که این پدیده ی جنجالی و ظاهرًا ناساز، در تحلیل نهایی اقدامی اسککتراتژیک و ضککروری بککرای
پاسخ دادن به ضرورت های درازمدت رشد اقتصادی آلمان بوده است، که درعین حال پیشبرد آن به لحاظ سیاسی )بنا
به زمینه های عینی و اجتمککاعی(، تنش  هککای حککاد و پیامککدهای چشکم گیری به همککراه داشککته اسککت. در این میککان،
کارویژه ی شاخص مرکل به واقع پافشاری اش بر اجرای این سیاست به رغم دشواری ها و تبعات اجتماعی-سیاسککِی آن
بود. دشواری عمده ی این اقدام )همچون یک عمل جراحی سککخت ولی مککبرم( در آن بککود کککه در جککامعه ی آلمککان
گرایش ناسیونالیستی هم ریشه های قابل توجهی در ذهنیت عمومی جامعه دارد )بنا به کارکردهای تککاریخی خککاص
نهاد دولت در این کشور(، و هم - در امتداد آن - نمایندگان سیاسی سرسختی در احکزاب رسککمی کشکور دارد، ککه
برای اغلب آنها بککازی کردن بککا انگککاره ی »مککام میهن« و یک دسککتی فرهنککگ آلمککانی یکی از دسککت مایه های ثککابت
رقابت های انتخاباتی است. به این فاکتور باید موج جدید گرایش اسالم هراسی را نککیز اضککافه کککرد کککه پس از یککازده 
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 و به ویژه پس از ظهککور داعش به سککادگی دژهککای اروپککای غککربی را فتح کککرده اسککت. بنککابراین، در۲۰۰۱سپتامبر 
جامعه ای که هنوز یک سوم جمعیت آن در روستاها و شهرهای بسیار کوچک زندگی می کنند و پدیککده ی »مولککتی -
کولتی «، آن چنان که در شهرهای بزرگ کشورهای متروپل متداول است، در آن رسوخ چندانی نکرده اسکککت، دور از
انتظار نبود که خوشامدگویی دولتی به »موج پناهجویان« خوشایند همگان نباشد و از همان آغاز در سطح سیاسککی
تنش هایی ایجاد کند. مفصل بندی این تنش ها با پیامدهای سیاست های نولیبرالی دولت های متاخر آلمککان )کککاهش
سطح خدمات اجتماعی و گسترش بی ثبات سازی شغلی و معیشتی( و یا تعمیق شکاف های طبقاتِی جامعه ، مککوجب
گردید تا تلقی مساله  پناهجویی به عنوان یک »معضل ملی« به  سرعت در سککطح جامعککه گسککترش بیابککد؛ نخسککتین
پیامد این رونککد سیاسککی-اجتمککاعی )و نشککانه ی انکارناپککذیِر اهمیِت آن(، پیککدایش جنبش پگیککدا بککود کککه نهایتککًا

(  و عروج سریع و شگفتی آوِر آن بککه پارلمککان آلمککان )بونککدس تاگ( منجککر شککد.AfDبه شکل گیری حزب آ. اف. د. )
بگذریم از این که پویش نسبتًا سریع این تحوالت، زمینه ی این رویکرد نادرست را فراهم آورده اسککت کککه خاسککتگاه
این جنبش ها صرفًا به واکنش های فرهنگی-ایدئولوژیک »آلمانی ها« نسبت به افزایش حضککور »خارجی هککا« تقلیککل

داده شود. 

با این همه، دولت مرکل به رغم همه ی تنش ها و مخالفت های سیاسککی خککارجی )در سککطح اروپککا( و داخلی، ازجملککه
تهدیدها و اقدامات نژادپرستانه و نوفاشیستی )نظیر آتش زدن مکرر کمپ های تازه تاسیس پنککاهجویی(، مصککمم بککود
که سیاست ضربتِی درهای باز به روی پناهجویان را پیش ببرد. شایان ذکر اسککت کککه دسککت کم در نخسککتین سککال
اجرای این سیاست، در سپهر عمومی جامعه ی آلمان گرایش به همدردی با مصایب پناهجویان )به ویژه به واسکککطه ی
بازتاب  رسانه ای وسیع وضعیت آوارگان میلیونی جنککگ داخلی سککوریه و نککیز به واسککطه ی فعالیت هککای شککبانه روزی
گروه های اکتیویستی و نهادهای حقوق بشری( به مراتب بیش از گرایش های دفعی بود و این فرصتی در اختیکار دولت
آلمان قرار داد تا با بهره گیری از برانگیختگی عواطف عمومی، با سهولت بیشتر یا مقاومت اجتماعی کمتری مقدمات
طرح ضربتی  بلندپروازانه اش را به اجرا بگذارد. با وجود تنش های شککدید و گسککترده ای کککه به زودی حککول سیاسککت
پناهجویی دولت آلمان در ساحت های مختلف سیاسی و اجتماعی سر باز کردند، دست کم در سطح احزاب سیاسککی
آلمان درنهایت نوعی اجماع یا توافق عمومی شکل گرفت، کککه پیشککبرد و تثککبیت این سیاسککت جنجککالی را ممکن
ساخت. و بدین ترتیب، دولت آلمان موفق شد تأمین بخشککی از ضککرورت های راهککبردی  اقتصککادی اش را در پوشککش

ضرورت های بشردوستانه بازنمایی کند. 

اما در ساحت اختالفات پرتنش میان احزاب سیاسی رقیب )و گاه در درون هر یک( آنچه نهایتًا امکان دست یابی بککه
( و همگرایی نسبی دیدگاه های مخالف را فراهم آورد، وجود یک باور بنیادی مشترک بود کککهconsenseیک توافق )

می تککوان آن را »اولککویت رشککد اقتصککاد ملی« نامیککد. در این خصککوص، گزارش هککای دقیککق کارشناسککی درخصککوص
ضرورت های »سیاست باز پناهجویی« برای چشم انداز رشد اقتصادی آلمان، نقش مهمی ایفا کردند. این گزارش های
آماری عموما به آنالیز دو حوزه ی بسیار مهم و مرتبط می پردازند: از یک سو روند گذشته و وضعیت کنونی ِ بازار کار و
نیازمندی  های آتی آن را به دقت تشریح می کنند، و ازسوی دیگر تحلیل دقیقی از میزان و رونککد ادغککام مهککاجران و
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 )قبککل۲۰۱۴پناهجویان )خارجی  ها( در اقتصاد آلمان طی سال ها گذشته  ارایه می دهند. گزارش های مقارن تابستان 
و بعد از آن( ضمن تأیید فوریت نیازمندی های بازار کار به جذب حداکثری نیروی کککار »تککازه نفس«، همگی تصککویر
»مثبت و قانع کننده «ای از وضعیت ادغام خارجی ها در بازار کار آلمان و کارآیی آنککان بککرای اقتصککاد آلمککان عرضککه

. 32کردند

بدین ترتیب، سپهر اقتصاد بار دیگر توانسککت نیازمنککدی های خککود را بککر سککپهر سیاسککت دیکتککه کنککد )این رویه ای
کمابیش عمومی در جهان سرمایه داری اسککت:  تفککاوت سیاسککت ها و موقعیت هککا، در شککدت این تحمیککل و درجه ی
پکذیرش مسکتقیم آن اسکت(. فکارغ از داعیه هکای رسکمی و بازنمایی هکای دولکتی دربکاره ی دالیکل این اقکدام »تحریک آمکیز«
یا اصطالحًا پروژه ی »رفیوجی ولکام«، نحوه ی سازماندهی ضربتی پناهجویان برای جذب و ادغام هرچه سککریع تر در
بازار کار آلمان معیاری واقعی برای فهم دالیل ریشه ای این اقدام است: تمامی قابلیت های شناخته شده ی آلمانی در
برنامه ریزی و نظم ودقت اجرایی و نظارت وهدایت بوروکراتیْک به سرعت و درسطحی گسترده برای تککامین این هککدف
بسیج شدند و »اینتگراسیون« به شعار وحدت بخش همه ی سیاست مداران و رسانه های جریان اصلی بدل شککد. پس
از گذشت دو سال )و از آن پس هرچه مشهودتر(، دیگر اما کسی زحمت پنهان کردن این مساله را به خود نمی داد که
منظور از اینتگراسیون، بیش از هرچیز اینتگراسیون اقتصادی ست: دوره هککای فشککرده ی زبککان، دوره هککای فشککرده ی
کارآموزی و سپس پرتاب اجباری به بازار کار. البته، در سوی دیگر مککاجرا، پناهجویککانی کککه پل هککای پشت سرشککان
به واسطه ی ویران گری های جنگ و نظایر آن نابود شده است، چاره ای ندارند جز این که تککا جککای ممکن و تحت هککر
شرایطی خود را »اینتگره« )ادغام( کنند. آن ها فشار سهمگینی که »ماندن« را برای شان به ضرورتی اگزیستانسکککیل
بدل می کند با تمام وجود لمس می کنند و درنتیجه اکثرا حاضرند به هر قیمتی عضوی )گیریم عضوی فرودسککت( از
جامعه ی میزبان شوند و ازجمله تحت هر شرایطی کار کنند. به رغم اهمیت نمادین اعتراضککات و مقاومت هککایی کککه
طی این مدت بعضا از جانب بخش هایی از پناهجویان )عمدتا با حمایت و همبسککتگی اکتیویسککت های چپ( شککاهد
بوده ایم، بسیار نامحتمل است که به طور میانگیْن پناهجویان در میان مدت به نیروهای کار سرکشی بدل شوند. چون
اکثریت آنان نه به زبان رسمی این جامعه و یا به قوانین کاری و سککنت های سیاسککی اعتراضککی در محیط هککای کککار
اشراف دارند )و در میان مدت هم نخواهند داشت(؛ و نه به طور میانگین بستر ورود آن ها به عرصه ی بالفعل سوژه گی
سیاسی فراهم است. برعکس، اکثریت آن هککا تحت فشککار الزامککات اینتگراسککیون و نککیز انگاره هککای آشکککار و پنهککان
راسیستی، ناچارند مدام صالحیت حضور خود را اثبات کنند. و نباید از یاد برد که همه ی این قانون مندی های ساده 

. 33و ُخرد انسانی در محاسبات کالن سیاست گزاران لحاظ شده است

جدیککدترین مصککوبه هایاگر کسی هنوز در ماهیت واقعی سیاست »رفوجی ولکام« تردید دارد می توانککد نگککاهی بککه 
: گنجاندن بخشی از پناهجویان پذیرفته شده ذیککل گککزینه ی »حمککایت مککوقت« بیاندازد   درباره ی پناهجویان  انونی  ق

 به بعد(:97. برای نمونه رجوع کنید به این گزارش )به ویژه از ص. 32
10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Oktober 2014).

. در محاسبات کالن مربوط به »سیال سازی مکانی نیروی کار«، قطعًا این فاکتور هم لحاظ می شود که در جوامعی که انگاره های33
ناسیونالیستی در آن غلبه دارند، جذب نیروی کار خارجی از ملیت ههها )و مههذاهب( مختلههف، شههکاف های درونی طبقه ی کههارگر را

تشدید می کند و به سهم خود دامنه ی تحرکات ناگزیر این طبقه را محدود و یا مهار آن ها را تسهیل می کند.
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)به لحاظ زمانی محککدود( بککرای بازگذاشککتن امکککان تصککمیم گیری ها و بازنگری هککای بعککدی؛ امکککان دیپورت شککدن
؛ و سککرانجام34پناهجویان تحت »حمایت موقت« درصورت ناکامی آنان در انطباق یابی با معیارهای دوره ی آزمایشی

تصویب راهکاری ناظر بر بازنگری مثبت در امکان اقامت آن هایی که پیش تر تقاضای  پناهندگی شان رد شککده اسککت.
به بیان دیگر، همه چیز مستقیمًا منوط به کارآیی بالقوه یا بالفعل پناهجویان در بازار کار است؛ چراکه با وجود جذب

( یا ضربتِی حدود یک ونیم میلیون نیروی کاِر بالقوه  و بالفعل )کککه بخش۲۰۱۷ تا آخر ۲۰۱۴کوتاه مدت )از میانه ی 
(، هنوز از جانب اقتصاد این سککیگنال هشککدارآمیز ارسککال35 سال قرار دارند۳۰عمده ی آنان در رده ی سنی کمتر از 

. درسککت از36می شود که بازار کار آلمان با کمبود جدی نککیروی کککار مککاهر )دارای مهارت هککای فککنی( مواجککه است
اش، تمککامی جککذابیت های سککهل گیرانه بککرای ورود و  اصالحیه ی قانون مهاجرت   جدیدترین  همین رو دولت آلمان در

(. در اینجککا بایککداین گههزارشجذب نیروی کار خارجی به جامعه ی آلمان را لحاظ کرده است )همچنین ن.ک. بککه 
خاطرنشان کرد که مالحظه ی مجزای دو حوزه ی پناهجویی و مهاجرت )و قرارندادن توامان آن ها در بستر تحککوالت
بازار کار( خطای تحلیلی فاحشی خواهد بود. در همین راستا همچنین باید روند جذب دانشجویان خارجی را هم در

.                                                   37این تحلیل لحاظ کرد

همه ی این مشاهدات و مالحظات حاکی از آن اند که از نظر سیاست مداران آلمان و انبوه کارشناسان و روشنفکران و
اصحاب رسانه های جریان اصلی، مقوله ی پناهجویی نیز همانند بسیاری از دیگر مقوله هککای ادغام شککده صککرفًا ذیککل

، و این رویکردی است که دست کم دولت  آلمککان ابککایی از اعالم رسککمی و38قانون مندی های سپهر اقتصاد می گنجد
اجرای عملِی آن ندارد: کسب وکار باید بچرخد!   

  
در میان کشورهای خاورمیانه سوریه )به همراه ایران( از باالترین سطح زیرساخت های آموزش پایههه برخههوردار اسههت؛ نقطه ی. 3۴

مقابل آن افغانستان است که چنددهه جنگ داخلی زیرساخت های آموزشی سابق آن را تقریبًا نابود کههرده اسههت. درنتیجههه، خطههر
دیپورت شدن به واسطه ی ناکامی در برآوردن انتظارات و قابلیت های کاری الزم )یا »موفقیت« کمتر در اینتگره شدن( در بازار کههار
آلمان، پناهجویان افعانستانی را بیش از دیگران تهدید می  کند؛ پافشاری دولت آلمههان بههر دیپههورت افغان هههای »نههامطلوب« به رغم
همه ی فاکت هایی که ناامنی شرایط زیستی افغانستان را نشان می دهند )اخبار روازنه یا هفتگی بمب گههذاری و عملیههات انتحههاری و
قتل و آدم ربایی( به سهم خود نشان می دهد که در یک چارچوب »ناسیونال دموکراسی« منطق اقتصادِی معطههوف بههه »منههافع ملی«

فراتر از هر منطق دیگری عمل می کند.

. برای دسترسی به اطالعات و نمودارهای مربوط بههه توزیههع آمههاری پناهجویههان در سههال های اخههیر )بههر اسههاس آمههار وزارت35
داخلی/کشور آلمان(، برحسب سن، جنسیت، ملیت و نحوه ی پراکندگی آن ها در ایالت های شانزده گانه ی آلمان برای نمونههه رجههوع

 تعداد پناهجویان ثبت شده در سال های موسوم به »بحران پنههاهجویی« در کشههورهای مختلههِفاینجا. همچنین، در   منبع     اینکنید به 
 آمده است. نمودار مقایسه ایاتحادیه ی اروپا در قالب یک 

 و دولتی، بازار کار آلمان هنوز به یک میلیون و ششصدهزار نیروی کار ماهر و فنی نیازمند است.برآوردهای رسمی. بنا به 36

. در این حوزه، ازجمله باید این نکته را درنظر گرفت که در سرمایه داری متاخر فاکتور تعیین کننده در )حفظ( سیادت اقتصههادی37
کشورهای پیشرفته نه قدرت نظامی، بلکه دسترسی به زیرساخت های علمی الزم برای نوآوری های فناورانه است )تونی اسمت(، که
به نوبه ی خود حفظ سیادت نظامی را هم تضمین می کند. در همین راستا، دلیل سیادت فناورانه ی ایاالت متحههد قههابلیت و آمههادگی
زیرساختی عظیم آن برای جذب و پرورش هدفمند نیروهای متخصص خارجی است، که عمدتا در چارچوب نظههام دانشههگاهی رخ
می دهد )مانوئل کاستلز(؛ دانشگاه هایی که پیوند تنگاتنگی با پیشروترین صنایع و به ویژه صنایع نظههامی این کشههور دارنههد. بههرهمین
اساس، در دهه های اخیر رقابت سختی میان کشورهای پیشههرفته بههرای جههذب نههیروی انسههانی متخصههص )در قههالب دانشههجویان
تحصیالت تکمیلی( در جریان بوده است: ایاالت متحد، انگلستان، کانادا و استرالیا در این زمینه پیشتاز بوده اند و در مرتبه ی بعههدی
فرانسه و سپس آلمان. دولت آلمان برای جبران این عقب ماندگی، که دشواری و مهجوربودن نسبی زبان آلمانی در سطح جهان در

 کوشیده اسههت دوره هههای تحصههیالت تکمیلی انگلیسههی زبان را بهها شههتابی2000آن نقشه مهمی ایفا می کنند، کمابیش بعد از سال 
چشمگیر در دانشگاه های این  کشور گسترش دهد و حتی تا جای امکان و به رغم گرایشه جهانی به پولی سازی تحصیالت دانشههگاهی،
از مزیت رایگان بودن تحصیل یا ارزان بودن نسبی شهریه های دانشگاهی در آلمان استفاده کند )در سال های اخیر برخی دانشگاه های

آلمان، حتی امکان تحصیل به زبان انگلیسی در دوره ی کارشناسی/لیسانسه را نیز فراهم کرده اند(. 

. همه ی شواهد عینی گویای آن اند که دولت آلمان مقوله ی پناهندگی سیاسی را عماًل لغو کرده اسههت. این امههر در کنههار سههایر38
داللت های آن همچنین به معنای آن است که دولت آلمان تلویحا پذیرفته است که هر پرونههده ی پنههاهجویی عماًل یههک پرونههده ی

 سیاسی است.
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( سیاست زیست محیطی:۴.۴
آلمان به کشوری »سبز« موسوم است، کشوری که در آن رعایت مالحظککات زیسککت محیطی در سیاسککت گذاری های
ملی و محلی جایگاه ویژه ای دارد. انگاره ی عمومی چنین است که در جامعه ی آلمان سطح آگاهی زیست محیطی در
سپهر سیاسی و به ویژه در جامعه ی مدنی باالست، و به تبع آن اهمیت زیادی به »مصرف سبز«، »صککنایع سککبز«، یککا
به طور کلی اقتصاد سبز داده می شود. این انگاره به لحاظی واجد رگه هایی از واقعیت است: هم با توجه به سککنت های

 میالدی بککه جککای۸۰ و ۷۰فکری و فرهنگی و سیاسی ای که از جنبش  توده ای ضد انککرژی هسککته ای در دهه هککای 
مانده است؛ و هم در پیوند با پیامدهای سیاسی آن جنبش، یعنی با نظر بککه جایگککاه سیاسککی تثبیت شککده ی حککزب
سبزها و نفوذ سیاسی و اجتماعی قابل توجه آن در این جامعه، که خود به تنهایی نشککان گر آن اسککت کککه دسککت کم
بخشی از جامعه حامل سطح باالیی از دغدغه های زیست محیطی است و تضمین )یا وعده ی( رعایت آن هککا را مالک
انتخاب سیاسی خود قرار می دهد. با این همه، بسیاری از فعالین جدی محیط زیسککت  کککه اهککداف سیاسککی خککود را
لزومًا از مجاری حزبی و پارلمانِی حزب  سبزها و نظایر آن دنبال نمی کنند، انتقادات بنیادینی به سیاسککت  گزاری های
زیست محیطی دولت آلمان دارند. بررسی انتقادی وضعیت و روند واقعی سیاست  گزاری های دولت آلمان در حککوزه ی
محیط زیست نیازمند کار پژوهشی مفصلی است. اما در این مجال کوتککاه می تککوان تککا جایی کککه بککه هککدف کلی این
نوشتار و خط سیر مضمونی آن مربوط می شود، به برخی سرفصل های مهم اشاره کککرد و بککرخی سککرخط ها را )بککرای

مطالعات انتقادی دقیق تر( گشود. 
در چارچوب مضمونی متن حاضر، نقد پیِش رو بر سیاست های زیسککت محیطی دولت)هککای( متککاخر آلمککان شککامل
داللت ها و پیامدهای دو خط کلِی هم بسککته اسککت: یکی مصککرف گرایی، و دیگککری رشککد اقتصککاد ملی بککا تکیککه بککر

»بیرونیت«:

: -الف( رشد مصرف گرایی در جامعه ای مصرفی۴-۴
کشور آلمان یکی از مهم ترین صادرکننده گان محصوالت صنعتی جهان است، که روند صادرات آن حککتی از بحککران

 نیز آسیب چندانی ندید؛ برتری آلمککان در صککادرات همککواره در سککطوح مختلککف جککامعه ی آلمککان۲۰۰۸اقتصادی 
به عنوان یک »موفقیت ملی« مککورد تمجیککد قککرار می گککیرد و حفککظ این برتککری به عنککوان اصککلی تعیین کننککده در
سیاست گزاری های ملی نگریسته می شود. با این حال، نباید از یاد برد کککه بخش زیککادی از رونککق اقتصککادی آلمککان

. یعنی حفظ شاخص های رشد ملی و حتی افزایش توان رقابت در اقتصککاد39مدیون سطح باالی مصرف داخلی است
جهانی مستلزم آن است که سطح مصرف داخلی همواره باال بماند و متناسککب بککا عرضککه ی رشککدیابنده ی تولیککدات
داخلی )در کنار واردات کاالهای خارجی( افزایش بیابد. به همین خککاطر، در آلمککان ماننککد هککر کشککور سککرمایه داری
پیشرفته تبلیغات کاالهای مصرفی و به طککور کلی تبلیککغ زنککدگی مصککرفْی بخش دایمی و رو به گسترشککی از حیککات
اجتماعی و فرهنگی است، که آشکارترین نمود آن در رسانه های عمککومی قابککل مشککاهده اسککت؛ و در همین راسککتا،
خریدکردن و وقت گذرانی در مراکز خرید به  یکی از جذاب ترین عادت های اجتماعی برای گذران اوقات فراغت بککدل

. بیش از نیمی از این مصرف داخلی مربوط بههه خریههدهای معمههول خانوارهاسههت. در همین زمینههه، میههانگین خریههد سههاالنه ی39
 میلیارد یورو برآورد شده است. 1500خانوارهای جامعه ی آلمان در سال های اخیر حدود 
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شده است )جز نزد گروه های حاشیه ای آلترناتیو و قشر جویای هککارمونی زیسککتی بککا طککبیعت(. درمقابککل، آمککوزش
همگانی درجهت مصرف  کمتر برای کمک به پایداری حیات اکولوژیکی جایگاه درخوری در نظام فرهنگی-آموزشککی
و رسانه ای آلمان ندارد؛ همچنان که فرهنگ تعمیِر وسایل مصرفی و زیرساخت های الزم بککرای آن نککیز سککیر نککزولی
آشکاری داشته است، طوری که اغلب اوقات خرید مجدد به مراتب سککاده تر )و ارزان تککر( از تعمککیر و بازیککابی وسککایل
مصرفی است، و بدین ترتیب چرخه ی »خرید-دورانداختن-خرید« سیر صعودی نمایانی داشته است. از سککوی دیگککر،
امروزه گسترش زیرساخت های دیجیتالِی خرید اینترنتی و ظهور و رشد شتابان کنسرن های عظیمی مثل آمککازون و

( جذابیت و سهولت خرید را دوچندان کرده است و در جامعه ی آلمان نیز به سهم خود موجب افککزایشeBayای ِبی )
. 40محسوس دامنه ی خرید و مصرف )فراتر از نیازهای متعارف( بوده است

در کنار این ها باید واردات انبوه کاالهای ارزان قیمت )به ویژه پوشاک( از کشورهای شرق و جنوب آسیا و نظایر آنهککا
( در دل مراکککز خریککِدPrimarkرا اضافه کرد و در پیوند با  آنها ظهور پدیده ی فروشگاه های ارزان مانند پری مارک )

روبه گسترش، که به سبب قیمت های نازل و به میانجی تبلیغات بی وقفه ی رسانه ای در فضککای مجککازی و شککبکه های
اجتماعی، به نوبه ی خود میل به خریِد فراتر از نیاز را دامن می زنند )به مساله ی واردات کاالهای ارزان بازمی گردیم(.
با این همه، آن چه کارآیی تبلیغات و سازوکارهای معطوف به خرید و مصرِف هرچه بیشتر را تضککمین می کنککد صککرفًا
بی خبری نسبی مردم یا کمبود )یا فقدان( برنامه های آموزشی و انتقادی نیست:  حتی کسانی که به آگاهی انتقککادی
یا آموزش های الزم هم دسترسی دارند نیز از »وسوسه « یککا »وسککواس« خریککِد بیش از نیککاِز متعککارِف خککود برکنککار
نیستند؛ چراکه ساختار زندگی اجتماعی امروز )به لحاظ هنجارهای مسککلط و نفککوذ ارزش هککای طبقککات فوقککانی در
سراسر الیه بندی جامعه( به گونه ای ست که »سبک زندگِی« مبتنی بر خرید و مصرِف فزآینده به عاملی هککویت بخش

 و توامان حسی از خشنودی و رضایت )گیریم موقت( را به همراه می آورد. عالوه بر این، خریککدکردن41بدل شده  است
و زندگِی فردِی مصرفی اضطراِب »بودن« در جهان بی سامان کنونی، که در آن شاخص ها و بسترهای حیککات جمعی
افول چشم گیری یافته اند، را تسکین می دهد و لذا به لحاظ درونی کارکردی تسلی بخش می یابککد )یککا به تعبککیر اریش
فروم، »داشتْن« مفری برای گریز از »بودن« واقع می شود(. به  بیان دیگر، با گسترش و نفوذ هرچه بیشککتر مناسککبات
سرمایه دارانه در حیات اجتماعی، که طی آن پول به سککاِن پیکریککافتگی ملمککوس ارزْش محککوریِت هرچه بیشککتری در
شکل دهی به ساختار حیات مادی و الگوهای ذهنی و هنجاری جامعه می یابد، میل به خریککد هم فککزونی می گککیرد:
وقتی تمامی زندگی به تکاپویی بی امان برای کسب پول بیشتر بدل می شود، »باید« از امتیازاتی کککه پککول به همککراه
می آورد بهره گرفت؛ و برای بخش بزرگی از جامعه -عالوه بر حس امنیتی که پککول به همککراه می آورد- این امتیازهککا

؛ چراکه به موازات انسان زدایی از مناسبات اجتماعی، در رونکککد42صرفًا عبارت اند از امکان خریدکردن و مصرف بیشتر
دایمی مواجهه ی نابرابر فرد با قدرت فزآینده ی ساختارهای مسلط، هرچه بی قدرتی فرد آشکککارتر می شککود، گککرایش
فرد به تأیید قدرت خویش )یا تکیه به قدرت کاریزماتیک یک فرد معین( افزایش می یابد؛ و پول مهم تککرین ابککزاری

 میلیارد یورو بوده است. ۴9 توسط شهروندان آلمان معادل 2017. میزان سفارشات خرید انیترنتی در سال ۴0
. برای مثال، میانگین زمانی استفاده از یک گوشی موبایل در آلمان حههدود یک ونیم سههال اسههت )این رقم قاعههدتًا نبایههد مههایه ی۴1

شگفتی کسانی که در سال های اخیر در جامعه ی ایران به سر برده اند باشد!(. 

. روشن است که این امکان تسلی بخشه در عمل شامل حال همگان نمی شود: در جامعه ی آلمان حدود دوازده میلیون نفر درآمد۴2
 درصد میانگین درآمد جامعه دارند، و به این اعتبار فقیر محسوب می شوند.  60ماهانه ای کمتر از 
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است که بنا به مناسبات موجود و هنجارهای برآمده از آنها بناست فقککدان قککدرت فککردی - و نککاامنی فزآینککده - را
تاحدی جبران کند. از این منظر، داشتن پککول و به کاربسککتن آن طی فرآینککد خریککدکردن، درکنککار سککایر دالیککل و
داللت های آن، همزماْن کنشی است درجهت تأیید قدرت فردی و جستجوی امنیت و هویت در بستر نظم اجتماعِی
تهدیدکننده ی هستِی فرد. با این اوصاف، ساختارهای برسازنده ی مناسبات اجتمککاعی در کشککور پیشککرفته ای مثککل
آلمان به گونه ای ست که خرید هرچه بیشتر و »مصرِف« فراتر از نیاز، به گونه ای کمککابیش خودپککو بازتولیککد می شککوند؛
سازوکاری که به واقع پیامدی ست از دستکاری نظام مند نیازها توسط مناسککبات سککرمایه دارانه درجهت مانککدگاری و

 )شاید الزم به گفتن نباشد که این نوع گسترش تحمیلی نیازها یا »مصرف برانگیختککه« ربطی43بسط این مناسبات
به تلقی مثبت مارکس از »غنای نیازهای انسانی« به مثابه ی شاخصی برای غنای درونی انسان ندارد(. در این میککان،

 رانه هککای سیسککتمی و فککردی برسککازنده ی مصککرف تککوده ای بککا سککازوکارهایویژگی متمایز زمانه ی ما آن است که
سیاست زدایی و سطحی سازی فرهنگی مقارن شککده اند؛ یعککنی مصککرف تککوده اْی توامککان بککا سککرکوب پیش گککیرانه ی
گرایش های ضدسرمایه دارانه و رشد شتابان صنعت فرهنگ سازی )تعبککیر آدورنککو و هورکهککایمر( مفصککل بندی شککده
است. در این میان صنعت تبلیغات همچون اهرمی قدرتمند برای مستعمره سازی عرصککه ی ناخودآگککاه یککا عرصککه ی
روانی میل )تعبیر فردریک جیمسون( و ضمیمه کردن آن  به مناسبات بازار عمل می کند. وانگهی، اگر وجککه مهمی از
جهانی سازی سرمایه دارانه، گسترش مناسبات کاالیی به همه ی قلمروهای ممکِن حیات فردی و اجتماعی در همه ی
جوامع بشری باشد )کاالیی سازی همه چیز در همه جا(، پس رشد مصرف و مصرف گرایی پیامدی درون زاد بکککرای این

روند جهانی خواهد بود؛ روندی که کشور آلمان نه تنها از آن مستثنی نیست، بلکه نقش مهمی در تداوم آن دارد.
شاخص مهم دیگر برای این بررسی فشرده، مساله ی بنیادین مصرف انرژی اسککت، کککه توامککان بککرای فهم مککیزان و
چگونگی مصرف داخلی در آلمان و نقش این کشور در تولید گازهای گلخانه ای )و مسبب تغیککیرات اقلیمی( اهمیت
دارد. به خصوص آن که بخشی از انگاره ی »سبز بودن« اقتصاد/صنعت آلمان متکی بر این گزاره اسککت کککه در آلمککان
توجه ویژه ای به فراهم سازی و گسترش زیرساخت های الزم برای جایگزین ساختن منککابع انککرژی فسککیلی بککا منککابع

 که در44انرژی تجدیدپذیر )به ویژه انرژی های بادی و خورشیدی( مبذول می شود. بنا بر یک گزارش تحقیقی دولتی
( در آلمککان، مجمککوع مصککرف انککرژی از۲۰۱۷ انتشار یافت، در نمودار توزیع مصرف ساالنه ی انرژی )۲۰۱۸آگوست 

 درصد از کل انرژی مصرفی بککوده اسککت، حال آنکککه انککرژی مصککرفِی۱۳.۲همه ی انواع منابع انرژی تجدیدپذیر تنها 
 درصککد۵۸.۳ و سککهم مجمککوع نفت و گککاز 45 درصد بوده است۲۲برگرفته از ذغال سنگ )سیاه و قهوه ای( به تنهایی 

 درصککد از انککرژی۸۰.۳ درصدِی استفاده از منابع انرژی تجدیدپککذیر، ۱۳.۲. به بیان دیگر، در مقابل سهم 46بوده است

. رابرت آلبریتون در دسته بندی خههود از مراحههل تههاریخی توسههعه ی سههرمایه دارانه، مههرحله ی متههاخر را )پسه از مرکانتلیسههم،۴3
لیبرالیسم و امپریالیسم(، مرحله ی سرمایه داری مصرفی می نامد. شاید در وهله ی نخست با توجه به افول شیوه ی تولید فوردیستی و

Leanظهور تولید نحیف و منعطف )  productionاین تلقی قدری ناساز جلوه کند؛ اما از آنجا که داده هههای تجههربی و آمارهههای ،)
اقتصادی به روشنی از افزایش شتابان مصرف سخن می گویند، بار دیگر روشن می شههودکه دوام سههرمایه داری بهها افههزایش تولیههد و

مصرف )به قیمت نابودی زمین( گره خورده است.   
44. Energiedaten: Gesamtausgabe-  Stand August 2018  . Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

2038. در روزهای اخیر، دولت آلمان با هیاهوی تبلیغاتی بسیار از نهایی شدِن مصوبه ای سخن گفت که به مهوجب آن تهها سههال ۴5
استخراج ذغال سنگ قهوه ای پایان می یابد، یعنی تا این سال آخرین معدن روباز زغال سنگ قهوه ای تعطیل می شود. امهها چهیزی کههه
در مورد آن کمتر سخن گفته شد آن بود که به جبران ازدست دادِن این منبع انرژی، برق بیشتری از نیروگاه هههای ذغال سنگ سههوِز

لهستان وارد خواهد شد. 

 درصههد از کههل منههابع انههرژی23.۴ درصد و گاز طبیعی 3۴.6از میان دیگر سوخت های مهم فسیلی، نفت . درکنار ذغال سنگ، ۴6

2۴

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/energiedaten-gesamt-pdf-grafiken.pdf?__blob=publicationFile&v=30
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/energiedaten-gesamt-pdf-grafiken.pdf?__blob=publicationFile&v=30


 از منککابع سککوخت فسککیلی تککأمین شککده اسککت. ضککمن اینکککه بککا نگککاهی بککه منککابع۲۰۱۷مصرفی آلمان در سککال 
 درصد بوده اسککت( در می یککابیم کککه بیش از نیمی از آن ۱۳.۲تشکیل دهنده ی انرژی تجدیدپذیر )که سهم کلی آن

( بوده است، حال آن که به دلیل پیامدهای اکولوژیکی مخرِب مرتبطbio-fuel درصد( مربوط به سوخت های بیو )۷.۱)
.47با فرآیند تولید »سوخت های بیو«، بازشناسی آنها به عنوان منابع انرژِی تجدیدپذیر به شککدت محککل مناقشککه است

 درصککد از۵درواقع، منابع انرژی های تجدیدپذیر واقعی )خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی( درمجموع تنها حدود 
( را تأمین کرده اند. به این ترتیب، این درک رایج کککه در آلمککان منککابع۲۰۱۷انرژی مصرفی ساالنه ی آلمان )در سال 

.48انرژی  تجدیدپذیر سهم باالیی در تأمین نیازهای انرژی کشور دارند بیشتر به افسانه نزدیک است تا واقعیت

در مقابِل چنین افسانه  پردازی هایی، ماهیت و خط سیر واقعی واقعی سیاست گذاری های زیست محیطی دولت آلمان،
سنگ در ایککالتدر واکنش سرکوب گرانه ی اخیر دولت به اعتراضات فعاالن زیست محیطی علیه تداوم استخراج ذغال 

( نمایان می شود، جایی که به رغم شوک اولیه ی ناشی از مککرگ یککک فعککال-خبرنگککار۲۰۱۸نوردراین وستفالن )پاییز 
زیست محیطی در اثر حمله ی نیروهای پلیس، دولت نهایتًا از تصمیم  اولیه اش عقب نشینی نکرد. از سوی دیگککر، این

 درصککدِی۴۰واقعیت که دولت مرکل یا الیت اقتصادی-سیاسِی آلمان در تحقق وعده  ی پرهیاهویش بککرای کککاهش 
 و از آن  عقب نشسککته اسککت،49( ناکام مانککده است۱۹۹۰ )در مقایسه با سال ۲۰۲۰تولید گازهای گلخانه ای تا سال 

دست کم نشان می دهد که گسترش انرژی های پاک نزد اقتصاد و صککنایع آلمککان واجککد اولویککتی ککه ادعککا می شکود
. چون سیاست مداران و الیت اقتصادی-سیاسِی آلمان به خوبی واقف اند که میان رشککد اقتصککادی )یککا رشککد50نیست

. بنابراین، چککیزی کککه رویه ی سیاسککی آن هککا را51»اقتصاد ملی«( و محدودیت های اکولوژیکی سازگاری وجود ندارد
ریاکارانه می سازد آن است که آن ها به رغم اینکه بنا به ملزومات حرکت در چارچوب منافع سرمایه )طبعا »سرمایه ی
ملی«( اولککویت خککود را از بین این دو قطب گککزینش کرده انککد، بککا تمککام قککوا و ازطریککق مانورهککای رسانه پسککند یککا
عوام فریبانه می کوشند وجود این تضاد و تناقض را کتمان کنند. در مقابل، اخیرًا شاهد آن بوده ایم که چگونککه دولت

 از سوی کنسرن های خودرورسازی52آلمان برای مهار دامنه ی رسوایی دست کاری نمایه ی گازهای خروجی خودروها

 درصد بوده است. 6.1 را تشکیل داده اند. درحالی که سهم انرژی هسته ای تنها معادل 2017مصرفی آلمان در سال 

. دانه های گیاهی مورد استفاده در رایج ترین انواع سوخت های بیو، ازطریق کشت زمین های وسیعی در آمریکههای التین و افریقهها۴7

( اثرات منفی زیادی بر اکولوژیenergy crops)و اروپا(  تأمین می گردند، درحالی که فرایند کاشت صنعتی و پربازده این گیاهان )
خاک و کشاورزی بومی برجای می گذارد. عالوه بر این، ترکیبات نیتروژنی آزادشده در جو )ترکیباتی که از کودهای مورد نیاز ناشی
می شوند(، اثرات گلخانه ای به مراتب مخرب تری از گازکربنیک دارند. ضمن اینکه بخشههی از زمین هههای مهورد کشههت در آمریکههای

 سههازمان جهههانی خواروبههار و2008جنوبی از طریق قطع جنگل های بارانی تأمین می شوند. برای مثال، نگاه کنید به گههزارش سههال 

(، که فشرده ای از آن در این منبع قابل دسترسی است:FAOکشاورزی- فایو )
Environmental Impacts of Biofuels

 درصد از منابع انرژی مصرفی )داخلی( خود را از دیگر کشورها وارد می کند، درحالی که بنا بر70.  در واقع، آلمان هنوز بیش از ۴8
 درصد به معنای درست یا اکولوژیکی کلمه انرژی های پاک محسههوب6 درصد منابع داخلِی انرژی تنها حدود 30آنچه گفته شد از 

می شوند.   
. در همین راستا، برای مثال، بنا بر یک هدف گذاری دولتی بنهها بههود کههه صههنایع خودروسههازی بهها حمههایت دولت تولیههد انبههوه۴9

 یک میلیون خودروی برقی تولید کنند؛ درحالی کههه در عمههل تهها2020خودروهای برقی را در دستور کار خود قرار دهند و تا سال 
 تنها پنجاه هزار خودروی برقی تولید شده است.2018سال 

 میلیارد دالر بوده است )این رقم در چین13 مجموع سرمایه گذاری های آلمان در انرژی های تجدیدپذیر تنها 2016. در سال  50
 میلیارد دالر بوده است(. 78در همین سال 

 ) کههاتُویچ لهسههتان( از2018. انفعال نسبی کشورهای شاخص اتحادیه ی اروپا از جمله آلمان در همایشه جهانی تغییرات اقلیمی 51
همین منظر قابل فهم است. 

52. Abgasskandal
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آلمان )که به واسطه ی فشارهای سیاسی دولت ایاالت متحد افشا گردید( تمام قد و به زیاِن اکثریت شهروندان آلمککان
در جانب کنسرن های خودروسازِی »ملی« ایستاد. هر دو مثال اخیر بار دیگککر به نککوبه ی خککود نشککان می دهنککد کککه
چگونه حزب سبزهای آلمان در سیاست های کلی دولت آلمان ادغام شده  اسککت، ضککمن اینکککه بیککانگر نفککوذ عظیم
البی های کنسرن های بزرگ در روند سیاسککت گذاری دولت آلمککان هسککتند، کککه خککود روالی شناخته شککده و تمامککًا

نرمالیزه شده در سپهر سیاسی این کشور است. 

اما این سؤال مهم همچنان باقی ست که در گستره ای میان مدت سیر مصرف انرژی در آلمان چگونه بوده است:  
 را مطابق آمار تحلیلی گزارش یادشده مورد بررسی قکککرار۲۰۱۷ تا ۱۹۹۰اگر روند مصرف انرژی در گستره ی زمانی 

 ساله )که جمعیت آلمان کمتر از پنج درصد و تولید سککرانه ی داخلی بیش از۲۷دهیم، درمی یابیم که در این بازه ی 
پنجاه درصد رشد داشته است(، در حالی که شاخص کارآیی در )فرآوری و انتقال( و مصرف انککرژی به طککور میککانگین

 درصد رشد داشته است، مجموع مصرف انرژی تنها سه درصد کاهش داشته است و این به معنککای آن اسککت کککه۴۸
نرخ رشد مصرف انرژی بیش از آن است که با رشد کارآیی قابل مهار باشد. در همین راستا، برای مثال، بککا اینکککه در
اثر رشد بازده )کارآیی( موتورهای احتراقی در بازه ی زمانِی یادشده، خودروهای مککدرن حککدود سی درصککد کمککتر از
خودروهای قدیمی سوخت مصرف می کنند، اما در همین مدت مجموع مصرف ساالنه ی سوخت خودروها در آلمککان

)به جای روندی نزولی( حدود دو درصد افزایش داشته است. 

باید خاطرنشان کرد که تحلیل میزان و چگونگی مصرف کاال و انرژی در جامعه ی آلمان به تنهککایی نمی توانککد معیککار
درستی برای ارزیابی سهم کشور آلمان در نابودی )یا بهبود!( منابع اکولوژیک زمین باشد، چرا که از سویی در رونکککد
جدید جهانی سازی نولیبرالی، بسیاری از صنایع پرمصرف به لحاظ انرژی )و آالینده و پرهزینه به لحاظ نککیروی کککار و
مواد اولیه( به کشورهای ارزان تر منتقل شده اند، و از سوی دیگککر سککهم بککزرگی از مصککرف رو به رشککد داخلی توسککط

« هریک از آنان )اینکه در تولید هرکککدام از53کاالهای خارجی تأمین می شود که تنها با بازکردن »کوله بار اکولوژیِک
 در تولید هککر یککک از آنککان54آن ها چقدر منابع طبیعی مصرف شده است( و ردیابی ردپای گسیل گازهای گلخانه ای

می توان تأثیرات اکولوژیکی عام آن ها را ارزیابی کرد )در کنار همه ی تأثیراِت »بیرونی« آن هککا در شککرایط زیسککتی و
اقتصادی و سیاسی کشورهای مبداء(. به عبارت دیگر، بدون دخیل کردن مقوله ی »بیرونیت«، این بحث به کلی نارسککا

. 55خواهد بود

:  عامل »بیرونیت« در اقتصاد آلمان-ب(۴-۴
(، که اقتصاد رسمی عامدانه آن را نادیده می گیرد،externalityدر  این بخش می کوشیم با طرح مقوله ی »بیرونیت« )

درباره ی این گزاره تأمل کنیم که حیات اقتصککادی و زنککدگی مصکرفی جککامعه ی آلمککان )هماننککد دیگککر کشکورهای

53. ökologische Rucksack

54. CO2-Fußabdruck                                                                                                
. در این گزارش تحقیقی، سهمه )ردپای( کاالها و محصوالت صادراتی از و وارداتی به آلمان در گسیل گازهای گلخانه ای )عمدتا55

(: 3 به صورت داده های آماری ذکر شده است )به ویژه نگاه کنید به نمودار 2010 تا 2000گازکربنیک( بین سال های 
CO2 -Gehalt von deutschen Import-und Exportgütern 2000 – 2010 رگید ناونعهب. Statistisches Bundesamt 2014.
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پیشرفته ی صنعتی( به هزینه ی »دیگران« انجام می شود؛ دیگرانی که هم شامل مردم کشورهای شرق و جنوب اروپا
می شود و هم مردم کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای التین، و البته پیوستار حیات زنده بر روی کره ی زمین
را نیز در بر می گیرد. این واقعیت ساده که هر آلمانی دو برابر میانگین جهانی مصرف می کند، مککا را بککا این تنککاقض
کالن روبرو می سازد که اگر بنا باشد هر نفر در جهان مانند شهروند آلمانی مصرف کند، منککابع حیککاتی زمین نککابود
می شوند. از سوی دیگر، در آلمان بنا به یک خط مشی اقتصادی دیرینه صنایع خودروسازی صککنایع مککادر محسککوب
می شوند، به این معنا که موتور محرکه ی بخش بزرگی از شاخه های صنعتی و پژوهشی هستند و لذا در نقش موتککور
پیش راِن اقتصاد صادراتی آلمان و نیز پیشرفت فناورانه ی آن عمل می کنند. اما تداوم چرخش این چرخه ی صنعتی-
اقتصادی )و فناورانه( نیازمند تداوم و بسط صادرات خودرو است؛ خودروهایی که سوخت فسیلی مصرف می کننککد و

 تعداد کل خودروهای سککوارِی۲۰۱۸آالینده های جوی )و محرک گرمایش زمین( آزاد می کنند. برای مثال، در سال 
بککرای صککادارات بککه دیگککر نقککاط که بخش بزرگی از آن ها  میلیون خودرو بوده است،۵.۱۲تولیدشده در آلمان برابر 

؛ نقاطی چنان »دوردست« که موقتًا بتوان حجم گازهای گلخانه ای منتشرشده توسط آن هککا را56جهان تولید شده اند
نادیده گرفت )همان  گونه که در صدور تسلیحات نظامی به »نقاط دوردست« نیز می توان آمککاج انسککانی کککاربرد این

تسلیحات را نادیده گرفت(. 

، درحالی کککه مجمککوع تولیککد سککاالنه ی خککودرو توسککط۲۰۱۷ تککا ۲۰۰۶، بین سککال های 57بنا به گزارش های رسککمی
، میزان کل فروش خودرو58 میلیون خودرو در سال بوده است۵کنسرن های آلمانی کمابیش یکسان و اندکی بیش از 

 درصککد(. از این۳۸ افزایش یافتککه اسککت )یعککنی رشککدی معککادل 59 میلیارد یورو۴۲۶ میلیارد یورو به ۳۰۸از حدود 
 درصد( رسیده است؛۲۱ میلیارد یورو )رشدی معادل ۱۵۲ به ۱۲۶میزان، طی همین مدت مجموع فروش داخلی از 

(۲۰۱۷ میلیککارد یککورو )در سککال ۲۷۴( به حککدود ۲۰۰۶ )در سال ۱۸۲درحالی که مجموع فروش صادراتی از حدود 
 درصد(. در مقایسه با این ارقام، و با توجه به سککهم عظیم آلمککان در۵۱افزایش نشان می دهد )یعنی رشدی معادل 

گسترش جهانِی مصرف سوخت های فسیلی تنها به واسطه ی همین حوزه ی تولیککدی-مصککرفِی معین )فرآینککد تولیککد
( در انرژی هککای۲۰۱۶ میلیککارد دالری آلمککان )در سککال ۱۳انبککوه خککودرو و فرآینککد مصککرف آن(، سککرمایه گذاری 

تجدیدپذیر، که بخش قابل توجهی از آن با پشتیبانی دولت یعنی از حساب شهروندان پرداخت می شود، رقمی بسیار
پرسش برانگیز و یا افشاءکننده است. به همین ترتیب، می توان به حوزه های مصرفی دیگر نگریست. بککرای مثککال، این
پدیده ی عاِم سرمایه داری معاصر درباره ی کشور آلمان نیز صادق است که بخش بزرگی از صککنایع مصککرفِی کککاربر و
آالینده ی داخلی )ازجمله و به ویژه صنعت پوشککاک( بککه کشککورهای »دوردسککت« منتقککل شککده اند، درحککالی کککه در
دهه های اخیر مصرف داخلی در همین حوزه ها همچنان سککیر صکعودی داشککته اسککت. این کشکورهای »دوردسککت«

که سرمایه های غربی برای دسترسی به نیروی کار ارزان )و بعضا دسترسی ارزان تر بککه مککواد خککام(،آن هایی هستند 

( تنها در شهر کوچک برمن، که در مقایسه با شهرهایی چون اشتوتگارت و مونیخ و غیره جزو قطب های2018. در همین سال )56
 هزار خودرو توسط شرکت دایملر تولید شده است.۴00خودروسازی آلمان محسوب نمی شود، حدود

57. Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2017.

58. Anzahl der produzierten Personenkraftwagen (Pkw) in Deutschland von 1990 bis 2018.
 میلیون یورو است.35۴، که معادل 2019. مقایسه کنید این رقم را با کل بودجه ی ساالنه ی مصوب دولت آلمان برای سال 59
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پرداخت مالیات نسبتًا ناچیز، گریز از تعهدات زیست محیطی، و خالصی از قوانین کککار »دسککت وپاگیر« و اعتراضککات
سازمان یافته ی کارگری بدان ها کوچ می کنند، درحالی که عایدات شان همچنان صرِف فربه سازِی »سرمایه ی ملی« در
کشور »مادر« می گردد تا به سهم خود اصطالحًا به »رشد اقتصاد ملی« خدمت کنند. برای مثال، در زمینه ی واردات
انبوه پوشاک تولیدشده در بنگالدش )و چین و ترکیه و غیره( و عرضه ی ارزان قیمت آنها در مراکز خرید معمککول یککا
سوپر-ارزان )مانند پری مارک و غیره( و یا ازطریق مدیای اینترنتی، کافی است تنها به خاطر بیاوریم که صنعت تولید
پوشاک یکی از آالینده ترین شاخه های صنعتی به شمار می رود، خواه به خاطر میزان باالی مصرف آب و خواه به دلیککل

که وارد چککرخه ی آب هککای سککطحی و زیرزمیککنی می سککازد.حجم عظیم پساب های شیمیایی مخرب محیط زیست 
بنابراین، درحالی که مصرف فزاینده ی پوشاک در جامعه ای مثل آلمان سودهای کالنی را نصیب کنسککرن های بککزرگ
دخیل در فرآیندهای تولید و عرضه   )مستقیم و اینترنتی( می سازد و حتی دولت آلمان نیز عایدی زیککادی از طریککق
مالیات بر فروش کسب می کنککد، پیامککدهای ویران گککر این رونککد اقتصککادی از یک سککو نصککیب سککاکنان انسککانی آن
»سرزمین های دوردست« می شود )خواه با تشدید استثمار نیروی کار و خواه با تخریب محیط زیسککت و اکوسیسککتم

. و این مثال سککاده به تنهککایی60و از سوی دیگر، کل حیات زنده بر روی سیاره ی زمین بهای آن را می پردازدبومی(، 
نشان گر اهمیت حیاتی عامل »بیرونیت« است، که اقتصاد سرمایه داری به رغم تکیه داشتن بککر آن، وجککودش را انکککار
می کند تا مسیولیتی دراین باره بر عهده نگیرد. به همین ترتیب، گسترش سریع خرید های اینترنتی )که به فربه شککدن
شتابناک کنسرن  هایی مثل آمازون، به عنوان یکی از ثروتمندترین کنسرن های کنونی جهان انجامیده اسککت( نه تنهککا
به  طور کلی به واسطه ی گسترش دامنه ی خرید و مصرف واجد پیامدهای مخرب اکولوژیکی ست، بلکه مشخصًا حککتی
فرآیند حمل  و انتقال موردِی انبوه کاالهای سفارشی )عمدتا سفارش های جزیی( به دست خریدار، کککه بخش مهمی
از مطلوبیت و سهولت این شیوه ی خرید را برمی سازد، نیز موجب افزایش قابل توجهی در انتشار گازهککای گلخککانه ای

می شود.  

این بحث را با نگاهی به یکی دیگر از حوزه های تولید و مصرف انبوه عجالتًا به »پایان« می بریم )هرچند دامنه ی این
بحث بسیار عظیم تر از آن است که در این بحث فوق فشرده حتی بتوان به همه ی سرتیترهای مهم آن اشاره کرد(:

تنها در آمریکای جنوبی بیش از دو میلیون هکتار زمین صککرف کاشککت و تولیککد سککویای مککورد نیککاز بککرای صککنعت
دامپروی آلمان می شود. بخش قابل توجهی از این سویا )در کنار سککایر انککواع خککوراک دام( بککرای تغککذیه  و پککرورش

۳.۷حیواناتی استفاده می شود که ساالنه برای تأمین مصرف گوشت جامعه ی آلمان ذبح/سککالخی می شککوند )حککدود 
 مرغ و طیور(، و بخش باقی مانده نیز صرف تداوم چرخه ی اقتصککادی صککنعت۶۸۰ میلیون خوک، و ۵۸میلیون گاو، 

شیر و لبنیات آلمان می گردد. عالوه بر این، تککداوم قککابلیت صککادراتی صککنعت لبنیککات آلمککان )بککه زیککان کشککاورزان
 درصد درآمِد دامککپروان آلمککان مسککتقیمًا۴۰کشورهای فقیرتر( با اعطای یارانه های عظیم دولتی ممکن شده است: 

.61 درصد از شیر تولیدشکده در آلمکان، به کشورهای دیگر صادر می شود۴۹وابسته به دریافت یارانه های دولتی ست و 

2050. پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر میزان جمعیت بشر و میزان مصرف با همین نرخ های کنونی رشد یابند، تا سال 60
برای تأمین کاالهای مصرفی بشر به منابعی معادل سه برابر منابع فعلی کره ی زمین نیاز خواهیم داشت.

61. Milch Subventionen – رگید ناونعهب Eine Industrie wird mit Steuergeldern künstlich am Leben gehalten.
Bauern und die Folgen der Überproduktion - Die teure Extraportion Milch.                 
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بدین ترتیب، بازار شیر و لبنیات بسیاری از کشورهای فرودست ، به ویژه کشورهای آفریقایی، بککه تسککخیر محصککوالت
رد )و آلمانی )و کشورهای مشابه، مثل سوییس و هلند و دانمارک( درمی آید؛ فرآیندی که در آن، تولیدکنندگان ُخکک
فاقد یارانه های دولتی( و کشاورزان محلی که محصوالت بومی شان فاقککد امکککان رقککابت بککا محصککوالت لبککنی ارزان
اروپایی هستند، از هستی اجتماعی ساقط می شوند. پیامد مهم دیگری از این وضعیت، رشد فزآینککده ی شککرکت های
بزرگ دامپرورِی صنعتی است، که در آن ها الزامککات »تولیککد انبککوه« بککه زیککان شککرایط زیسککتی و کیفیت نگهککداری
حیواناتی تمام می شود که بنا به تعریْف ابژه ی صرف )یا ورودی( فرآیند تولید تلقی می شوند. البته همدسکککتی دولت
)های( آلمان در ایجاد و حفظ انحصار صادراتی محصوالت لبککنی شککرکت های آلمککانی، در مقایسککه بککا رونککد بسککیار

( درBayer( توسط کنسککرن آلمککانی بککایر )Monsantoمحتملی که پس از خرید قطعی کنسرن آمریکایی مونسانتو )
( به واسککطه یMonsantoپیش است، پدیده ی ناچیزی است: همان گونه که کنسکرن بککذرهای کشککاورزی مونسککانتو )

پشتیبانی های قانونی دولت ایاالت متحد قادر شد ازطریق انحصار بککذرهای دسککتکاری ژنتیکی شککده )در قککالب ثبت
به اصطالح »حق مککالکیت نوآورانککه«( و به قیمت ویران سککازی هسککتی کشککاورزان جهان سککوم )ازجملککه هندوسککتان(
سرمایه ی هنگفتی کسب کند، اینک وظیفه ی دولت آلمان خواهد بود که ضمانت های قککانونی الزم بککرای سککوددهِی

 را فراهم آورد. به بیان دیگر، و با62 میلیارد دالر سرمایه ای که شرکت آلمانی بایر صرف خرید مونسانتو کرده است۶۰
وام گیری از توصیف هگل از نقش خودش در سپهر فلسفه، از این پس سیاست مداران ارشد آلمان خواه ناخواه در این
مسیر حرکت خواهند کرد کککه »کشککاورزان جهککان را وادار سککازند تککا بککه زبککان آلمککانی سککخن بگوینککد!«. شککاید از
همین روست که در خالل فرآیند دوساله ی نهایی شدن این معامله ی تاریخی، نماینککده ی حککزب دمککوکرات مسککیحی

( در پارلمان اروپا، در برابر الیحه ی مجوز کشت ذرت دستکاری شد ه ی ژننتیکی در خاک اروپککا به طکرزCDUآلمان )
معناداری به دادن رأی ممتنع اکتفا کرد، حال آن که تا پیش از این، در روند سیاسککت های کشککاورزی آلمککان، همین

پدیده ی مشخص یک تابو محسوب می شد. 

پس از ذکر همه ی این ها، اگر بار دیگر به سرآغاز این متن بککازگردیم می تککوانیم بگککوییم کککه رونککدهای خطرنککاک و
بازگشت ناپذیری مانند گرمایش جهانی و کاهش تنوع زیستی و نابودی منابع طبیعی صرفًا یگانگی اکولوژی زمین را
هشدار می دهند )گیریم با نوایی تراژیک، که خود موید عمق یافتگی بحران در نظم مسلط جهانی ست(. این یگککانگی
زیسککتی-اکولککوژیکی قاعککدتًا بایککد بککه یادمککان بیککاورد کککه بنیان هککای »ملی« نظم جهککانی کککه )خککواه در قککالب
ناسیونال دموکراسی، و خواه در قالب خودکامگی( چارچوب سیاسی پککویش نظککام اقتصککادی سککرمایه داری را فککراهم
می آورند، خالف ضرورت های بشری است؛ همان گونه که شیوه ی تولید سرمایه داری که بسککتر مککادی و تککاریخی این
نظم را ایجاد کرده است، خود اساسًا در تضادی آنتاگونیستی با نیازمندی های بشر )در معنایی کلی و جهان شمول و

فراتر از مرزهای ملی( و شکنندگی های طبیعت زنده ی زمین قرار دارد.

( را تغییرMonsanto. همان طور که تاکنون نیز به طور تلویحی اعالم شده است، به احتمال بسیار زیاد کنسرن بایر نام مونسانتو )62
خواهد داد؛ چرا که نام مونسانتو با انبوهی از پرونده های قضایی و رسانه ای بدنام و مساله ساز عجین شههده اسههت: مونسههانتو طی دو
دهه ی اخیر به واسطه ی پیامدهای بسیار زیان بار فعالیت های انحصارطلبانه اش برای بشر و محیط زیسههت، در سههطح جهههانی آمههاج
انتقههادات و اعتراضههات و مبههارزات گسههترده ی کشههاورزان، فعههالین زیسههت محیطی، کنش گههران سیاسههی، و حههتی پژوهش گههران و
آکادمسین های مستقل قرار داشته است و یحتمل از این نظر معروف ترین کنسرنی اسههت کههه آخههرین »دسههتاوردها« و پیامههدهای

شکل سرمایه دارانه ی کشاورزی را به ملموس ترین وجه در معرض دید و تجربه ی مردم جهان قرار داده است. 
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: . جمع بندی۵
موضوع این نوشتار، به رغم برخی اشارات ناگزیر، نشان دادن آن نبود که به لحاظ تاریخی و به لحاظ فرآیندهای جهانیِ 
معاصر چه سککازوکارهای کالنی مسککبب بحککران گرمککایش زمین، پدیککده ی آوارگی و پنککاهجویی، و نقض گسککترده  و
نظام مند حقوق بشر در سطح جهان بوده اند )این سازوکارها -همان طور که اشاره شد- در تحلیل نهککایی بککا ملزومککات
حفظ و گسترش سودآوری سرمایه پیوند دارند، طوری که رفع معضککالت یادشککده در چککارچوب نظککام  سککرمایه داری
ناممکن است(. درعوض، هدف محدودتر این نوشتار نشککان دادِن آن بککود کککه حککتی اگککر صککرفًا بککه منظککر باورهککا و
هنجارهای لیبرال دموکراسی مقید بمانیم، قککالب دموکراسککی  ملی یککا »ناسیونال دموکراسککی« ، هرقککدر هم پککرورده و
مستحکم به نظر برسد، نمی تواند سد و مهاری علیه عمل کرد این سازوکارهای ویران گر ایجاد کند، بلکککه به عکس در
نهایت به تحکیم و بازتولید این سازوکارها یاری می رساند. درهمین راستا نشان داده شد که دموکراسی  های متعارف
عماًل در تضاد و تقابل با بسیاری از پیش فرض ها و هنجارهای جهان شمولی قرار دارند که بنیادهای مشروعیت بخِش

پس، مساله محوری این متن صرفًا بازگویی این واقعیت نبود که تککداوم نظم. 63لیبرال دموکراسی را تشکیل می دهند
سرمایه دارانه خود علت اصلی معضالت تشدیدیافته ی بشری )و سککیاره ای( اسککت، بلککه تالش این متن معطککوف بککه
نشان دادن این مساله بود که سرمایه داری در سیر تاریخی گسترش یابِی خویش بککه مککرحله ای از عنان گسککیختگی و
بحران زایی رسیده است که دیگر قادر به مدیریت نسبی بحران های خودساخته اش یا مصایب کالن و فزآینده ای کککه

 )اینکک دسکت کم پنداشکت های سکابق دربکاره ی امککان چکنین64به طور نظام مند بر بشر و طبیعت تحمیل می کند نیست
مدیریتی زایل شده اند(؛ و اینکه در شرایط حاضر، قالب دموکراسی های ملی )فارغ از نیت مندی های سیاست مداران(
بیش از همیشه در تضادی آشکار با مناسبات و تعامالت الزم برای مهار حداقلِی دامنه ی معضالت فزآینده ی جهانی

، ویژگی هایی که مککرحله ی۲۰۰۸قرار گرفته است. اما بنا به آنچه گفته شد، عالوه بر پیامدهای عام بحران اقتصادی 
کنونی را از روند گذشته ی سرمایه داری )درعین همه ی پیوستگی های درونی و تاریخی( متمایز می سازند و خصلتی

حاد و کیفیتا متفاوت به شرایط حاضر )و از جمله به دامنه های بحران اخیر( می دهند به قرار زیر اند: 
تا جایی که به مرزهای طبیعت و منابع طبیعی بازمی گردد، آن »بیرونیت« الیزاِل گذشته کمابیش از دسککترسالف( 

خارج شده و هر تالشی برای ندیده گرفتن این واقعیت با پیامدهای طبیعِی فاجعه بار )واکنش های حاد طککبیعت( یککا
کشمکش های سیاسی و اقتصادی پرهزینه ای مکافات می شود؛ 

 تاجایی که به مرزهای انسانی بازمی گردد، خوِد گسککترش نککاگزیِر مناسککبات سککرمایه دارانه بککه »بککیرونیت «هککایب(
متعارف خویش )یا همان »سرزمین های دوردست«(، کیفیت نگرش و مواجهه ی »بیرونی «ها به محرومیت زیستی و
وضعیت استثمارشده ی خویش را تغییر داده است )به ویژه متأثر از همه ی آن هنجارها و انتظارات و قابلیت هایی کککه
گسترش ارتباطات دیجیتالی به همراه آورده است(؛ همین روند ضمنًا کانون های جغرافیایی رقیبی )ازجمله و به ویژه

. در مقام مقایسه، نیولیبرالیسم، در حرکتی شبیه »فرار رو به جلو«، صرفًا فاصله گیری از این آموزه  ها و هنجارهای جهان شمول را63
به مرزهایی نزدیک به گسست سوق داده است، تا بدین ترتیب در سههاحت سیاسههی از مواجهههه بهها پیامههدهای مشههی اقتصههادی اش

شانه خالی کند. 

. برهمین اساس، این که اقتصاد سرمایه داری بتواند از دل بحران جهانی اخیر هم یهک دوره ی شهکوفایی عمهومی »خلهق« کنههد،6۴
محل تردید است.
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چین( برای انباشت سرمایه دارانه خلق کرده اسککت. درنککتیجه ی کارکردهککا و اثککرات همه ی این  پیامککدهای ثککانویه ی
تاریخی، آن »بیرونیِت« فرضِی سابْق به طور اساسی در مسیر زوال قرار گرفته اسککت و هم اینک  دسککت کم پنداشککِت

. و65خام »الیزال «بودن آن از میان رفته است
 تاجایی که به مرزهای پویش تاریخِی سککرمایه بککازمی گردد، بککا رونککد فزآینککده ی مالی  شککدِن جهککانی سککرمایه درج(

چارچوب جهان گیرشدِن نولیبرالیسم، سرمایه با شتابی چشم گیر به کران های حککداکثری سککوژگی خککویش نزدیککک
می شود: »خلق مستقیم سرمایه از سرمایه«، به مثابه ی شکل غالب انباشت جهانِی سرمایه.

با نظر به این که کشور آلمان خواه به لحاظ الگوی رشد اقتصادی و صنعتی و خواه به لحککاظ نظم اجتمککاعی سیاسککی
دموکراتیک به عنوان کشوری »موفق« و پیش رو در نظم سرمایه دارانه ی معاصر شناخته می شککود، نوشککتار حاضککر بککا
انتخاب این نمونه ی تاریخی-سرزمینی و بررسککی انتقککادی آن در پی فهم آن بککود کککه الگککوی اقتصککادی و زیسککتی
سرمایه دارانه در پیوند با انگاره ی دموکراسی در مرزهای یک کشور، در موفق ترین نمونه های ملی آن )نظککیر آلمککان(
چگونه عمل می کند؛ در این راستا نشان داده شد که هم »رشد سبز« یککک خیککال متوهمانککه )چه بسککا یککک فککریب
نظام مند( است، و هم ناسیونال دموکراسی مغایر با بسیاری از پیش فرض های بنیادی و جهان شمول دموکراسی است.

بر این اساس، متن حاضر همچککنین این اسککتدالل را تقککویت می کنککد کککه اسککتحاله ی بسککیار زودهنگککام مقککوله ی
دموکراسی به چارچوب ناسیونال دموکراسی های تاریخی، خود اساسًا اثباتی است بر اینکه سرمایه داری بککا ایککده های
بنیادین دموکراسی همخوانی ندارد. بنابراین، می توان این جمع بندی را بدان افزود که تنها با بازآفرینی عملی ایده ی
کمونیسم می توان دموکراسی را نجککات داد، یککا به واقککع دموکراسککی واقعی را خلککق کککرد و متحقککق سککاخت، چککون
کمونیسم تنها نگرش مدرنی است که به گونه ی بی تناقضی »وضعیت بشری به مثابه امککری جهان شککمول« را نقطه ی
عزیمت خود قرار می دهد. در این معنا، باید راهی دیگر در سیاست گشود که بنیانی تمامًا متفاوت بککرای مواجهککه بککا
وضعیت جهان شموِل بشری بگشاید: سیاستی »از پایین« که به لحاظ چشم انداز بتواند »سیاست رسمی« و شالوده ی
اقتصادی سرمایه دارانه و لفاف ایدئولوژیک ملی گرایککانه ی آن را ویککران سککازد؛ آمککاج چککنین سیاسککتی به ضککرورْت از

. فهم و تحلیل زمینه های برسازنده ی وضعیت کنونِی موازنه ی قوا و مناسبات پرتنِش میان کانون های سرمایه داری معاصر باید با65
تأکید بر نقش این دو کران بنیادین در ایجاد و تشدید بحران همه جانبه ی جهانی انجام گیرد: روشن است که به دنبههال پویش هههای
رقابتی و هم ستیزی های سرمایه داری های ملی در دهه های گذشته و به ویژه بهها فروپاشههی بلههوک شههرق، خطههوط روشههن سههابق در
هیرارشی توزیع قدرت جهانی کمابیش رنگ باخته اند: هم کانون های جدیدی وارد صحنه شده اند و هم بندهای تابعیت هههای سههابق
سست و بعضا گسسته شده اند. اما تشدید تضادها و تصادمات قدرت های جهانی و شههکنندگی صههف بندی ها و ایتالف هههای مههوازی
میان کانون های قدرت امپریالیستی بیش از آن که ناشی از کیفیت مناسبات درونی این آرایه ی نوین قدرت باشد، ناشی از مرزههها و
کران هایی است که سرمایه داری در پویش جهانی خویش هرچه بیشتر بدان ها نزدیک می شود، و همین عامل است کههه زمینه ههها و
آماج ها و شدت ستیزهای جهانی را دستخوش تغییراتی چشههم گیر سههاخته اسههت. )و این بههرخالف دیدگاهی سههت کههه بحران هههای
امروزِی متأثر از کران مندی های سرمایه داری را به تشدید منازعات امپریالیستی نسبت می دهد(. بر این اساس، تاجایی که تشههدید
مولفه های بنیادین بحراْن امکانات مصالحه ی نسبی میان کانون های امپریالیستی و »مدیریت« مشترک »منابع« و معضههالت جهههانی
را محدود می سازد، به نظر می رسد جهان بشری آبستن تغییرات بزرگی باشد، تغییراتی که در وضعیت بالفعل کنونی بیش از آنکههه
نوید گشایشی به سوی سوسیالیسم را بدهند سمت وسوی بربریت را نشانه رفته اند: از یک سو، با وجود اینکه طههبیعت شههاید واپسههین
هشدارهایش را با صدای رسا سر داده است، فههاکتور »منههافِع -سههرمایه ی- ملی« همچنههان مقتدرانههه راه نگریسههتن بههه سرنوشههت
مشترک جهانی را سد کرده است؛ و از سوی دیگر و در همان امتداد، از تشههدید منازعههات پههردامنه ی میههان قههدرت های کههانونی
سرمایه داری بوی جنگ برمی آید، به ویژه آن که سرمایه ی بحران زده گرایشی درونی به »بازگشت به رونههق از راه تخههریب« دارد و
تاریخ هم نمونه های روشنی از تحقق این گرایش را نشان داده است. اما نکته ای که در بافتار متن حاضر باید بر آن تأکید شههود آن
است که تشدید منازعات میان قدرت های جهانی )ازجمله جنگ های نیابتی میههان آنههان بهها نماینههدگی کشههورهای اقمههاری، در دل
سرزمین های بحران زده( پیامدی از تشدید ستیز میههان سههرمایه های ملی و به تبههع آن رویههارویی ملی گرایی هههای سیاسههی در بسههتر

                تاریخی ای است که سرمایه داری با فتح هرچه بیشتر جهان بشری و طبیعی به کران مندی های خود نزدیک می شود. 
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شالوده ی اقتصادی نظم سرمایه دارانه و حفاظ ملی گرایانه ی آن فراتککر می رود و برانککدازِی دیگککر سککازوکارهای سککتمِ 
برسازنده و بازتولیدگر این نظام را نیز هدف قرار می دهد؛ خواه از آن رو که امکان خلق این سیاست اساسا وابسته بککه
مشارکت هرچه وسیع تر همه ی ستم کشان نظام مسلط است، و خواه با درنظرگرفتن ابعککاد درهم تنیککده  و هم پوشککان

حیات اجتماعی، که اغلب هر فرد مشخص را همزمان در معرض شماری از سازوکارهای ستم قرار می دهد.

در این متن همچنین تلویحا نشان داده شد که در عصر جهانی شدِن روزافزوِن سرمایه داری، رشد دگرباره ی پدیده ی
ناسیونالیسم و تضاد فزآینده ی میان سیاست های دولت های ملی  و منافع فراملی یا جهانی، اگرچککه امککری متنککاقض

، اما پیامدی از پویش تاریخِی تضادمند ولی سیاِل سرمایه بر پهنه ی دنیای انضمامی است؛ دنیکککایی66به نظر می رسد
که هم واجد مناسبات و سازوکارهایی فرااقتصادی )مثل جنسیت، مذهب، ملیت، هویت جککویی و غککیره( اسککت و هم
کران هایی بنیادی را پیش روی حرکت سرمایه قرار می دهد. )در اینجاک پرسش مهمی که می توان طرح کرد آن است
که سرمایه داری تا چه حد در مواجهه و هم سازی با این موانع انضمامی-تاریخی به »سرمایه داری سیاسی « بدل شده
است؛ نه در معنای محدود فرماسیونی که در آن الیت سیاسی و الیت اقتصادی به طور جدایی ناپذیری در هم ادغککام
می شوند - نظیر روسیه، ایاالت متحد یا حتی ایران -، بلکه در معنای عام تِر فرماسیونی کککه در آن پیشککبرد اقتصککاد
کاالیی و فرآیندهای سوداندوزِی مرتبط با آْن وابستگی هرچه بیشتری به کارکردهای ویژه ی دولت ها یا سیاست های
دولتی پیدا می کنند، یا به بیان دیگر، سیاست به طور هرچه مستقیم تری به محملی ضروری برای حرکت اقتصاد بدل

(. 67می شود

اگر روند استداللی این متن تاحدی قانع کننده بوده باشد، شاید بتوان این جمع بندی ضمنی را هم بر آن افککزود کککه
در رویارویی با وضعیت بحران زده ی کنونی به جای امیدبستن بر اصالح و بهبود امور در مجاری مالوف، باید ترمزها را
محکم کشید و درجهت درانداختن نظم دیگری برای حیات جمعی بشر بر روی این سیاره مبارزه کرد؛ پیکاری کککه
عموما با رویکرد سیاسی چپ رادیکال یا چپ انقالبی شناخته می شود. اما به طور مشخص ، چشککم انداز عملی چککنین
سیاستی - دست کم در قلمروهای تحت نفوذ »ناسیونال دموکراسی« - مبارزه ای فراپارلمانی و در پیونککد مسککتقیم بککا

. چراکه همان گونه که شاید این نوشتار تاحدی روشککن سککاخته68مبارزات طبقه ی کارگر و توده های تحت ستم است
باشد، دولت های ملی، حتی »سالم «ترین و »روشککن بین«تککریِن آن هککا به طککور سککاختاری در تنگنککای ملزومککات نظم
سرمایه دارنه گرفتارند و فراتر از این، نقش بسیار موثری در تدوام این نظم ایفا می کنند؛ بنککابراین، دولت هککا فککارغ از

.  سویه ی تضادمند چنین وضعیتی آن است که به رغم ناگزیرِی جهانی شدِن هرچه بیشتِر مناسبات سرمایه دارانه، مرزهههای ملی66
نیز هرچه بیشتر تحکیم می شوند و باز به نوبه ی خود )در بستر کران مندی های یادشده( به تشدید آن ستیزها می انجامنههد. پیههدایش

( در مبادالت اقتصادِی میان کشورهای کانونی نمهونه ی بههارزی ازProtectionismهرچه پررنگ تر سیاست »محافظت گرایِی ملی« )ه
تحکیم مرزهای ملی در دل سرمایه دارِی جهانی شده است. لغو پیمان نامه ی منع موشک های هسته ای دوربرد میان روسیه و ایههاالت
متحد نیز نمود سیاسی مهم دیگری از تشدید این ستیزهاست. از سوی دیگر، گرایش به برپاسازی دیوارهای جدید میان کشورهای
همسایه  )برای مهار مهاجراِن و پناهجویاِن »ناخوانده«(، تنها دو-سه  دهه پس از آن که سقوط دیوار برلین در نظر بسیاری از مههردم
همچون نمادی از امکان »همزیستی سرمایه دارانه« جلوه گر شد، نمودی سمبولیک )گرچههه کههاماًل واقعی( از این رونههد پارادوکسههیال

است.
. برای مثال، کوزو اونو و توماس سههکین کمههابیش از همین منظههر این رهیههافت را پیش می نهنههد کههه پس از جنههگ جهههانی اول67

  سرمایه داری از بنیان های اقتصادی خود فاصله گرفته و در مسیر استحاله به فرماسیون جدیدی گام نهاده است. 
. در جههامعه ای کههه اقتصههاد سههیطره ی ُخردکننههده ای بههر کلیت جههامعه  دارد و »رشههد اقتصههاد ملی« اسههم اعظم تمههامی68

سیاست  گذاری هاست و همه ی درهای سیاست بر پاشنه ی »همکاری اجتماعی« و »آشتی طبقاتی« می چرخند؛ جایی که وزن سیاسی
نهادهای البی   گری کنسرن های اقتصادی به مراتب بیش از رای های امیدوارانه  یا مایوسانه ی شهروندان است، نههه فعههالیت پارلمههانی

معنا دارد و نه فعالیت اتحادیه ای.
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داعیه های سیاسی شان، خود بخشی اساسی از معضالت جهان کنونی اند. از سوی دیگر، با نظر به سککابقه ی مبککارزات
فراپارلمانِی بخشی از چپ رادیکال در اروپای غککربِی نیم سککده ی اخککیر درمی یککابیم کککه این چپ به رغم اندیشککه ها و
آرمان های مترقی، بنا به  دالیلی تاریخی عمدتا فاقد پیوندی ضروری با بدنه ی تحت ستِم جامعه )ازجملکه کککارگران(

 و از همین رو در مواجهکه بکا سکازوکارهای قدرتمنکد سیاسکت رسمی، شکسکت خورد و سرانجام در پیونکد بکا69بوده است
پیامدهای عام شکست جهانی چپ )در فرآیند فروپاشی نهایی شوروی(، به تمککامی از پهنه ی سیاسککی جامعککه کنککار
رفت یا به  حاشیه رانده شد. افزون بر این، دست کم بنابه آنچککه در این متن گفتککه شککد، اسککتراتژی بککدیِل یککک چپ
فراپارلمانی می باید عالوه بر پیوندیابی با توده های تحت ستم و پیوندزدن مبارزات جزئی به امر کلی، همچنین متکی
بر نگرشی جهانی و جهان شککمول و یککا متکی بککر بنیان هککایی انترناسیونالیسککتی باشککد، تککا نه فقککط گرفتککار مهلکه ی
»ریال پولیتیِک« چپ ملی گرا یا ناسیونالیست نشود، بلکه بتواند فراتر از مرزهککای ملی در پیونککد بککا دیگککر نیروهککای

انقالبی و ملل تحت ستْم استراتژی مبارزاتِی مؤثر و رهایی بخشی خلق کند.

این متن همچنین کوشید این مساله را برجسته سازد کککه یگککانگی اکولککوژی زمین، کککه بککر یگککانگی و هم پیونککدی
سرنوشت موجودات زنده داللت می کند، به نوبه ی خود بیانگر آن است که نه فقط استقرار خودسرانه ی امور در قلمرو
مرزهای ملْی پیامدهای مخرب مستقیمی برای بخشی از مردم جهان و پیامدهای مخرب غیرمستقیمی برای تمامی
ساکنان زنده ی زمین دارد، بلکه اساسًا درک و تحلیل صککحیح مسککایل بشککری در محککدوده ی مرزهککای ملی امککری
ناممکن است )هم چنان که امیدبستن به بهبود امور در چارچوب مرزهای ملی نیز پنداری خودفریبانه است(. از سوی
دیگر، جهانی شدِن هرچه بیشتِر سرمایه داری و عمل کرد اقتصادی و ارتباطی )و کارکردهای فککرهنگی-هنجککارِی( آن
به سان نظامی جهان مقیاس نیز به نوبه ی خود حاکی از آن است که درهم تنیدگی مسایل و مناسبات بشککری بیش از
آن است که بتوان از طریق دستگاه های تحلیلی  ایزوله )خواه تک موضوع و خواه کوچک مقیاس( گککام مفیککدی بککرای
فهم مسایل حیاتِی جهان امروز برداشت. این گفته صرفًا به معنای تأیید ضرورت ابزارهای معرفتِی نوینی مثل »دانش
میان رشته ای« نیست؛ بلکه فراتر از آن، ناظر بر این ضرورت اسککت کککه اساسککًا ابککژه ی مطالعککه را بایککد - بککار دیگر -

 که با این درهم تنیککدگی جهککانِی امککور و یگککانگی سرنوشککت بشککر/زمین70( تعریف کردwholisticبه گونه ای کل نگر )
هم خوان باشد. این شرطی ضروری برای درافکندن طرحی از یک دانش رهایی بخش است، هرچند مسلمًا یگانه شرِط

                                                                                                                       آن نیست.
۹۷                                                                                                  ا. ح. / بهمن 

*    *    *
                                                                                                       Kaargaah.net

. فقدان پیوند چپ رادیکال با طبقه ی کارگر در عصر دولت های رفاه اروپایی، بیش از آن که ضعفی در استراتژی مبارزاتی آنههان69
بوده باشد، ناشی از سازوکارهای تثبیت شده ی ادغام و استحاله ی مبارزه ی طبقاتی در رهیافت »ملی« موسوم به »همکاری طبقههاتی«
بود که از سوی اتحادیه های رسمی و احزاب سوسیال دموکرات دنبال می  شد و اکثر احزاب رسمی کمونیست نیز به دالیل دیگههری

در تداوم آن سهمه داشتند )این رویه طبعا در هر کشور شدت و کم وکیف خاص خود را داشته است، که درخور بررسی است(. 

در فرآینههد شههناخت درعین چنههدجانبه نگری در تعلیههل. این کل نگری همچنین پاسخی به این ضرورت روش شناسانه است که 70
رخدادهای تجربی، سازوکارهای تعاملی پیونددهنده ی سطوح علیتِی خرد و کالن شناسایی و لحاظ گردند. 
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