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پيشگفتار
هنوز از خيزشهاي تودهاي در مصر ،الجزاير و سودان مدتي نگذشته بود

که خيزشهاي جديدي در پهنهي «جنوب جهاني» پديدار شدند :اکوادر،
هاييتي ،شيلي ،عراق ،لبنان ،ايران و کلمبيا( 1کمي عقبتر که برويم خيزش

ديماه  9۶هم خويشاوند نزديک آنهاست) .انکشاف سريع رويدادهاي

اخير و همزماني و توازي آنها بهتنهايي بر اين واقعيت گواهي ميدهد که

تحوالت تاريخسا ِز جهاني چنان سرعت و شتابي يافتهاند که حتي مجالي
براي دنبالکردن خط سير دقيق آنها نيست ،چه رسد به فهم و ارزيابي

جامع آنها يا فرضا تدارک تالشي براي دخالتگري در آنها .توگويي

خ بشري بيش از هميشه محدوديتهاي فهم و عمل ما را به
پويش تاري ِ
ريشخند ميگيرد.

با اينحال ،اينک که با ماديت فراگير حضور اين خيزشها و توازي و

همزماني چشمگير و کمسابقهي آنها مواجهيم ،نيک ميدانيم که بنا به

 . 1حدود دو هفته پس از شروع تهيه و تدوين اين متن جامعهي ايران صحنهي خروش يک
خيزش تودهاي ديگر شد و مردم ستمديده و عاصي بار ديگر به تصرف خيابانها روي
آوردند و رزمنده و بيباک عليه نظام ستم حاکم بهپاخاستند .بهرغم اهميت اين رويداد
تاريخي بهعنوان موضوعي مجرا براي تحليل ،اين متن تأکيد ويژهاي روي رويدادهاي اخير
ايران (يا ديگر کشورهاي نامبرده) ندارد .درعوض ،هدف اين متن آن است که بخشي از
خاستگاهها و بسترها و تجارب مشترک همهي اين خيزشها (ازجمله دو خيزش تودهاي
اخير در ايران) را در پيوند با موضوع دولت مورد بررسي قرار داده و برجسته سازد.
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پيوستگي فزايندهي مناسبات جهاني سررشتههاي بسياري ما را به ماهيت
و سرنوشت آنها پيوند ميدهد.

درنتيجه ،چارهاي نداريم جز آنکه ضمن همبستگي عملي و

انترناسيوناليستي با مبارزات ستمديدگان ،سرشت و سمتوسوي اين

وضعيت را موضوع تامل و انديشهورزي جمعي قرار دهيم 2تا از خالل

ي جمعي قطعات بيشتري از پازل جهاني
ديالکتيک پيکار و انديشهورز ِ

سلطه و مقاومت يا چرخهي «سلطه ،مقاومت ،سرکوب» بر ما آشکار
ب جهاني »3آن «بخت» و فراغت
گردد .بهويژه آنکه ما مردمان «جنو ِ

فالسفهي غربي را در اختيار نداريم تا در انتظار برآمدن شامگاهان و
بالگشودن جغد مينروا بمانيم .بيگمان «خرد جمعي» ما در بطن مبارزات

همبسته ،بخشي از محدوديتهاي تاريخي و مادي يک «ذهن فردي» (يا

نارسبودن شرايط براي فهم جامع واقعيت تاريخي) را که مايهي نگراني

هگل بود مرتفع خواهد ساخت.

با عزيمت از چنين منظري ،اين مقاله ،بدون هيچ ادعايي دربارهي شناخت

کافي اين خيزشها يا شرايط داخلي جوامع مربوطه ،ميکوشد زاويهي

محدودي براي دامنزدن به بحثهاي جاري پيرامون خيزشهاي تودهاي
حاضر بگشايد .مشخصا ماهيت دولت (درمعناي  stateو نه

 . 2و اين هم بيگمان خود بخشي از پراتيک تاريخي ستمديدگان است.

« . 3جنوب جهاني» ( )The Global Southترمي است که امروزه اغلب براي اشاره به
کشورهاي توسعهنيافتهي جهان (يا کشورهاي «در حال توسعه») و بهعنوان بديلي براي
اصطالح مسالهدار «جهان سوم» بهکار ميرود .خاستگاه اين ترم در ادبيات و انديشهي
پسااستعماري است .واژهي «جنوب» در اين اصطالح لزومًا معناي جغرافيايي ندارد.
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 Governmentو يا  )Regimeدر کشورهاي جنوب جهاني در کانون
توجه اين متن قرار دارد .انگيزهي نگارنده براي تمرکز بر اين موضوع

مشخص و نيز نقطهي عزيمت کل اين بحث اين باور کلي است که دولت
در دنياي امروز پيش از هرچيز ميانجي اتصال يا پيونددهندهي نظم

ملي/بومي به نظم سرمايهدارانهي جهانيست؛ درنتيجه ،اگر شرايط عيني

و تحوالت تاريخي هر جامعه را محاط در وضعيت کالن جهاني بدانيم،
شناخت ساخت اقتصادي-سياسي و ديناميزم تاريخي يک جامعه بدون

فهم سرشت و کارکردهاي دولت امکانپذير نيست .4در اينجا بايد

خاطرنشان گردد که قصد اين نوشتار طرح داعيههاي بديعي در اين حوزه
نيست ،چه اغلب داعيههاي طرحشده ريشه در ادبيات سياسي و نظري

چپ ضدسرمايهداري دارند .درعوض ،اين متن تالشي است براي

بازانديشي و بازصورتبندي برخي آموزههاي قديمي درخصوص دولت
در جنوب جهاني ،در پرتو شرايط پرتالطم امروزي در برخي از

 . 4از اين نظر ،نوشتار حاضر همچنين مشارکتي مقدماتيست در بحث نسبتًا جديدي که
حول جايگاه/وضعيت مناسبات سرمايهدارانه در جامعهي ايران يا نوع فرماسيون اقتصادي
حاکم بر اين جامعه درگرفته است .چنين برآوردي متکي بر اين درک است که جامعهي
ايران بهرغم همهي خودويژهگيهايش ،کشور منحصر بهفردي نيست که شناخت آن نيازمند
چارچوبي مستقل از شرايط عام تاريخي-جهاني باشد ،يا حتي فرضا شناخت مجزاي
مختصات دروني آن مقدمهاي ضروري براي شناخت جايگاه بيروني آن در مناسبات جهاني
باشد .بلکه شناخت جامع وضعيت و تحوالت کالن اين جامعه تنها درصورتي امکانپذير
است که در مسير پژوهشْ خودويژهگيهاي اين جامعه در بطن خصلتهاي و روندهاي
عام شکلدهندهي جنوب جهاني گنجانده شوند تا چگونگي تعامالتشان مورد بررسي
قرار گيرند .در اينصورت ،بهواسطهي فهم زمينهها و بنيانهاي همجوشي تاريخي غريب
استبداد و بنيادگرايي مذهبي و نظاميگري و سياستهاي نوليبرالي ،مختصات واقعي و
نحوهي پويش تاريخي هر يک از اين خودويژهگيها نيز روشنتر خواهد شد.
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کشورهاي «جنوب»؛ شرايطي که بار ديگر موقعيت ويژهي اين جوامع در
نظم جهاني معاصر را مسالهمند ميسازد.

ماهيت و عملکرد دولت در جنوب جهاني و نحوهي ادغام آن در (يا
مفصلبندي آن با) اقتصاد جهاني سرمايهداري موضوع نظري بهغايت
ژرف و پيچيدهاي است که از حدود نيمقرن گذشته بحثهاي پردامنهاي

را در سپهر فکري چپ دامن زده است .از اين نظر ،آنچه در اين نوشتار

ميآيد صرفا تالشي است براي برجستهسازي يا مسالهمندکردن

( )problematizeاين موضوع در فضاي چپ ايران (بدون ارايهي بحثي
انضمامي دربارهي وضعيت دولت در ايران 5يا کشوري ديگر) .پس ،اين
بازانديشي درخصوص دولت بيشتر نوعي طرح بحث است تا ارايهي نتايج

تحقيق؛ و در بهترين حالت ميتواند برخي خطوط مطالعهاي جامعتر
دربارهي موضوع دولت در جنوب جهاني را ترسيم نمايد .بههمين ترتيب،

روشن است که تدقيق و اثبات احتمالي بسياري از گزارههاي طرحشده

در اين متن مجال ديگري ميطلبد .داعيهي اساسي اين متن آن است که

از يکسو روند تاريخي گسترش ناموزون سرمايهداري در سطح جهان و
از سوي ديگر روند تکوين نارسا و متناقض دولت مدرن در سپهر جنوب

جهاني ،نهفقط شرايط ويژهاي را بر نحوهي الحاق اقتصاد ملي اين جوامع

به سرمايهداري جهاني تحميل کرد ،بلکه کيفيت ويژهاي هم به سرشت

 . 5در اين نوشتار ،بنا بر محدوديت موضوعي آن ،مجالي براي پردازش و اثبات اين داعيه
نيست که «در گسترش آتي نظريهي دولت قطعا از دولت جمهوري اسالمي بهعنوان يکي
از مثالهاي شاخص تاريخي  -در جهان مدرن -براي حد اکستريم پيشروي دولت در
جنوب جهاني ياد خواهد شد».
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دولت و کارکردهاي آن بخشيد .استدالل خواهم کرد که تلفيق اين دو

عامل موجب گرديد تا دولت در بسياري از کشورهاي جنوبي به «هدفي

در-خود» بدل گردد که مهمترين کارويژهي آن محافظت از خويش است.
درهمين راستا ،خواهيم ديد که دولت در جنوب جهاني توامان گرايشي

مهارناپذير بهسوي بدلشدن به طبقهي اقتصادي حاکم و بسط نامحدود

دستگاه نظامي-امنيتي خويش دارد ،طوريکه تفکيک چهرههاي سياسي
و نظامي و اقتصادي دولت ناممکن ميگردد .درنتيجه ،جاي شگفتي نيست

که در دولت-ملتهاي جنوب جهاني ،ملت 6همچنان در تنگناي

خردکنندهي دولت و ذيل سايهي فراگير و تباهکنندهي آن قرار دارد.

براي جهتيابي در همين حوزهي مشخص ولي گسترده ،بررسي خاستگاه

کارويژهي سرکوب نزد دولت در جنوب جهاني يکي از کانونهاي اصلي
ش روست ،با نيمنگاهي به مشابهتهاي خيزشهاي
بحث نوشتار پي ِ

تودهاي اخير در کشورهاي مختلف (بدون پرداختن به مقايسهي تطبيقي

آنها) .چرا که از يکسو سرکوب  -درمعناي گستردهي آن -مهمترين

ابزار حکمراني در جنوب جهاني است؛ و از سوي ديگر همان کارويژهاي

است که با تداومبخشيدن به محروميت همهجانبهي فرودستان و

ستمديدگان از حق زندگي ،بار ديگر آنان را بيواهمه به خيابانها کشانده

 . 6در اين متن از تنوعات و ناهمگونيها و تضادهاي دروني مفهوم ملت درميگذرم ،چون
بيش از هرچيز به شرايط هستيشناسانهي عامي در جنوب جهاني نظر دارم که در براب ِر
تماميتطلبي دولت ،سپهري کمابيش واحد به نام ملت را ايجاد ميکند.
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است؛ و همزمان عاملي است که نقش بزرگي در سرنوشت اين خيزشها

ايفا ميکند.

بحث حاضر عمدتا در سطح تحليل تاريخي سرمايهداري جاي ميگيرد،
با اينکه مسلما آموزههايي از سطح تحليلي «منطق سرمايه» (نظريهي ناب)

و نيز «نظريهي مرحله» را پيشانگاشت خود دارد .آموزهي اصلي وامگرفته

از تحليل سطح مياني (نظريهي مرحله) آن است که ما در عصري به سر

ميبريم که روند انباشت جهاني سرمايه با بنبستهاي جدي مواجه شده
است و با شيوههاي متعارف سرمايهدارانه (يعني متکي بر منطق اقتصادي

سرمايه) تداومپذير نيست .و اينکه توليد منعطف پسافورديستي،

فرامليتيسازي توليد و رهاسازي جريان سرمايهي مالي و مقرراتزدايي
از آن ،که در صورتبندي تاريخي نوليبراليسم تجلي يافتهاند ،برخالف

انتظار و داعيههاي مبلغان بورژوازي نتوانستهاند ثبات و آرامش ظاهري

را به جريان انباشت جهاني سرمايه بازگردانند .درعوض ،اين سياستها

سهم بزرگي در دگرگونسازي چهرهي جهان داشتهاند و بر دامنه و شدت

تضادها و آشفتگيها و بحرانهاي سرمايهداري افزودهاند ،طوريکه

خيزشهاي تودهاي فرودستان در يک دههي اخير (از خيزشهاي بهار
عربي و «جنبش  99درصد» تا خيزش ديماه  9۶و جنبش جليقهزردها

و خيزشهاي موازي کنوني) عمدتا ماحصل پيامدهاي خُردکنندهي

آنهاست که با عوامل عيني ديگري تلفيق و تشديد شدهاند .بنابراين،

بهلحاظ سطوح تحليل ،روششناسي متن حاضر بر رفتوبرگشت بين دو

سطح نظريهي مرحله و سطح تاريخي-انضمامي استوار است ،با اينهدف
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که بهرغم آشفتگي ناگزير سپهر انضمامي-تاريخي 7برخي طرحوارههاي

علي ( )causalآن در جنوب جهاني (مشخصا در حوزهي دولت) را

شناسايي کند .در همين راستا ،اين متن ميکوشد موقعيت دولت را از

خالل بررسي برخي کارکردها و پيامدهاي فرماسيون سرمايهداري در

جنوب جهاني و نحوهي مفصلبندي اين دو شناسايي و تحليل نمايد .با
اينحال ،و بهرغم توجه به مشاهدات و رويدادهاي عمدهي تاريخي

(ازجمله دادههاي گردآوريشده در پيوست) ،شيوهي استداللي غالب بر
اين تحليل متکي بر مطالعات تجربي و دادههاي منسجم امپريک نيست؛
بلکه همان چيزي است که روي باسکار  -فيلسوف فقيد هنديتبار -آن

را «استدالل استعاليي» 8ناميده و مبناي رياليسم انتقادي تلقي ميکند .9در

اين روش ،براي فهم رويدادها و روندهاي کالن و مشهود در ساحت
واقعيت (تاريخي) ،يا دستيابي به توضيحي علي براي آنها ،تالش بر آن
است که سپهر واقعيت اجتماعي-تاريخي در ساحت ذهن بازسازي شود،

بهگونهاي که اين سازوکارها و مناسبات پردازششده (در ذهن) بتوانند
ش پديدههاي واقعي و موجود را
بهطور علي داليل پيدايش و روند پوي ِ

 . 7آشفتگي سپهر انضمامي-تاريخي بهواقع پيامدي است از بيشتعيني رويدادها و روندها
بهواسطهي عملکرد همزمان ساختارها و سازوکارهاي متفاوت و متعارض و مازادهاي
گذشتهي آنها در کنار تصادفات و امور حادث و طيفي از فاعليتهاي انساني .بدينمعنا
سپهر انضمامي-تاريخي بهتعبير باسکار تجلي يک «سيستم باز» است که عرصهي تالقي
قانونمنديها يا سازوکارهاي متفاوت و متعارض است.
8 . transcendental argument

 . 9باسکار در بسياري موارد ترم «رياليسم استعاليي» ( )transcendental realismرا براي
اشاره به «رياليسم انتقادي» ( )critical realismبهکار ميبرد .ن.ک .به کتاب:
Roy Bhaskar(1975): A Realist Theory of Science
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توضيح دهند .اين نوع استدالل ميتواند فرضيههايي عقالني درخصوص
گرايشهاي مادي مهم و داليل اهميت آنها طرح کند ،10بيآنکه از تحقق
ضروري اين گرايشها سخن بگويد.

و سرانجام بايد خاطرنشان گردد که آنچه در اين نوشتار بهطور عام و با
نوعي همگنسازي گشادهدستانهْ «جنوب جهاني» خوانده ميشود يک

انتراع تحليلي و شناختيست؛ چرا که اين سپهر سرشار از تنوعات و

تفاوتهاي دروني است .گسترهي شباهتها و دامنه و قوت خطوط

عليتياي که اين جوامع (يا خُردهجهانهاي پيراموني) را ذيل عنوان
مشترک «جنوب جهاني» بههم وصل ميکند ،خود ميتواند موضوع

پژوهشهاي امپريک و تاريخي باشد .با اينهمه ،اگر بهرغم بينظميهاي

پديداري سپهر تاريخي تداوم نظام جهاني سلطه و جايگاهها و مناسبات
نابرابر در سطح جهاني را مفروض بگيريم ،در اينصورت خواهناخواه با

ساختارها و سازوکارهايي مواجهيم که آنتروپي بينظميهاي سطح

تاريخي را درجهت تداومي معين مهار ميکنند .و اين همان موقعيت
هستيشناسانهايست که بخشهايي از جهان را بهرغم تفاوتهاي
مشهودشانْ در نسبت خويشاوندي قرار ميدهد .با وجود اين ،برخي

داعيهها و گزارههاي عام اين متن دربارهي دولت در جنوب جهاني،

 .10اعتبار نهايي اين فرضيهها منوط به قابليت آنها در توضيح رويدادها و روندهاي واقعي
است ،که خود نيازمند پژوهشهاي دقيق با نظر به دادههاي تجربي-تاريخي است.
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وضعيت کشورهاي خاورميانه يا شمال آفريقا را بهتر از کشورهاي

آمريکاي التين 11يا آسياي جنوب شرقي توصيف ميکنند.

 .11براي مثال در بسياري از جوامع آمريکاي التين دامنهي حضور نهادها و سنتهاي جامعه
مدني (نظير اتحاديهها و احزاب کارگري و رسانههاي مستقل) قابل مقايسه با کشورهاي
خاورميانه نيست .همچنين است درجهي استقالل نسبي دولت از نهاد مذهب در اين جوامع
و ميزان رواداري مذهبي (بهرغم قوت مسيحيت کاتوليک) .بخشي از داليل اين تفاوت
ميتواند آن باشد که ديرپايي حضور استعمار اروپايي (توام با مستعمرهنشيني) در اين جوامع
نهفقط برخي از شاخصهاي مدرنيته را بهطور نسبي بههمراه آورد ،بلکه سنت مبارزات
ضداستعماري را نيز در اين مناطق ريشهدار ساخت؛ سنتي که طي قرن بيستم بهموازات
گسترش سياستهاي امپرياليستي اياالت متحد در آمريکاي التين ،تقويت گرديد و بخشا
با انديشههاي چپگرايانه و سوسياليستي پيوند يافت .ماحصل اين پراتيک تاريخي ،رشد
نسبي خودآگاهي سياسي تودههاي آمريکاي التين و سنتهاي مبارزاتي آنان بوده است
که بازتاب آن در سطح جامعهي مدني نيز مشهود است.

.1

تصاوير آشنا

در همهي خيزشهاي تودهاي حاضر بهرغم تفاوتها در بسترهاي

اجتماعي و سياسي جوامع و شکل بروز و پيشرفت اعتراضات،
شباهتهاي قابل توجهي مشهود است:

مردم خشمگين که اميدي به اصالح امور در مجاري قانوني موجود
ندارند ،راه خيابان را برميگزينند و کل ساختار سياسي را نشانه ميروند؛

معترضان که عمدتا از اليههاي جوان اين جوامع برميآيند ،تعلقات حزبي
و سازماني ندارند و بههمين ترتيب ،خط ايدئولوژيک مشخصي آنها را به
هم وصل نميکند؛ خيزشها عمدتا در معناي متعارف کالم فاقد

سازمانيافتگياند ،گرچه شبکههاي اجتماعي ديجيتال ضمن بازتاب

رويدادها و بسيج عمومي ،حدي از هماهنگيهاي عملي و گفتارسازي را
ايجاد ميکنند؛ معترضان که عمدتا از پيامدهاي تحميل سياستهاي

ت همهجانبه و ناامني زيستي رو به گسترش)
نوليبرالي (فقر و محرومي ِ

بهشدت آسيب ديدهاند چشماندازي براي بهبود وضعيت خويش نمييابند،

چون در همهي اين جوامعْ فساد و ناکارآمدي اقتصادي رژيمهاي مستقر
و قدرقدرتي نخبگان سياسي يکي از معضالت اصلي است؛ درنتيجه ،فساد
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و خودکامگي ساختار سياسي حاکم خود يکي از بارزترين آماجهاي اين

اعتراضات تودهايست؛ هياتهاي حاکمه مسير سرکوب مستقيم

ل ارعابگرانه در اين مسير،
اعتراضات را پيشه ميکنند و ضمن شدتعم ِ

همهي شيوهها و ابزارهاي «پيشرفته»ي موجود را بهکار ميگيرند؛ دولتها

پس از آنکه راهي براي مهار دامنه و شدت اعتراضات نمييابند ،ضمن

هشدار نسبت به «توطئه»هاي خارجي و درکنار تداوم مقتدرانهي سياست

سرکوب ،شتابزده به اعطاي امتيازاتي نمايشي ميپردازند (امتيازاتي که

يا از جنس تغييراتي درجهت بازآرايي ساختار قدرت است ،و يا
وعدههايي براي اصالح امور که فاقد ضمانت اجرايياند)؛ قدرتهاي

خارجي و منطقهاي بهموازات تالش براي حفظ ساختار قدرت موجود

در کشورهاي آشوبزده ،نظري هم به «پالن ب» ( )Plan Bدارند و لذا

ميکوشند بديلهاي دلخواه خويش را براي تحوالت محتمل آتي تقويت

کنند؛ خيزشهاي مردمي در مواجهه با هزينههاي گزاف تحميل شده از

سوي دستگاه سرکوب دولتها رفتهرفته دچار فرسودگي و شکاف

ميشوند و اغلب مستعد دستکاري و سازش و يا افول ميگردند؛ تا

موقعيکه فصل بعدي خيزشها از راه برسد.

اين تصاوير براي ما بسيار آشناست؛ دستکم از زمان بهار عربي ،که
بهنوبهي خود هم توهم آکادميک «سپريشدن عصر انقالبات» را زايل

ساخت ،و هم محدوديتهاي بنيادي انقالبهاي معاصر را به تصوير

کشيد .حتي با نگاهي به گذشتهي دورتر ،شايد انقالب ناتمام  57نيز از
اين قاعده مستثني نباشد .ازطرفي ،اين رشته تحوالت هنوز کماکان پيش
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ت
چشم ما جريان دارند ،و با نظر به بحران مزمني که سرمايهداري فرتو ِ

معاصر دچار آن شده است ،انتظار ميرود که در آينده با شمار و بسامد

هرچه بيشتري از وقوع چنين خيزشهايي مواجه گرديم.۱

 . 1بههمين خاطر ،کاربرد صيغهي مضارع در فعلهاي جمالت توصيفي باال ،چندان
بيمناسبت نيست؛ اگرچه مسير تاريخ پيچيدگيها و شگفتيهاي بسيار دارد.

.2

دولت در سايه يا سايهي دولت

در کشورهاي جنوب جهاني پرسش از امکان تحوالت کالن و بنيادي در

ساحت سياسي (انقالبهاي سياسي) ،توامان پرسش از جايگاه و

کارکردهاي امروزي دولت است .شايد بسياري بر اين باور باشند که در
اين گونه فرايندهاي انقالبي ،پرسش از سوژهگي مقدم بر پرسش از دولت
است .اين حرف علياالصول درست است ،بهخصوص بهدليل حضور

گسترده و مقاومت شجاعانهي مردم در خيابانها و فاعليت اميدبخش

آنان .اما دستکم در دههي اخير شواهد متعدد تاريخي نشان ميدهند که
شرايط عمومي اين جوامع با چنان تضادهاي حاد و عميقي عجيناند که
ظهور سوژهگي تودهاي و خواهان براندازي نظم موجود امر غريبي نيست.

درواقع ،حتي ميتوان گفت بهموازات افول ساختاري امکانات رشد

سرمايهدارانه در سطح اقتصاد جهاني ،همهچيز حکايت از آن دارد که ما
وارد «عصر خيزشهاي تودهاي» شدهايم .بهويژه در جوامعي که در

سلسلهمراتب هرم نابرابري جهاني ،در حوالي کف هرم جاي دارند.
بنابراين ،مسالهي اساسيتر براي تامل و انديشهورزي درخصوص اين

خيزشها ،خصلتهاي ويژهي ساختار قدرت حاکم (دولت) است که

بهرغم تعدد يا تداوم اعتراضات تودهاي ،عموما امکان تحوالت سياسي

 | 20دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

گشايشآور را مسدود ميسازد .بر اين اساس ،بهنظر نميرسد که گزارهاي

نظير «دولت درخدمت تضمين منافع طبقهي حاکم است» براي فهم

ديناميزم خيزشهاي مورد بحث بسنده باشد ،گرچه درستي اين گزاره
بهعنوان توصيفي کلي از کارکرد دولتْ قابل انکار نيست.

در اين متن ميکوشيم نشان دهيم که دستکم در کشورهاي «جنوب

جهاني» ،دولت همواره دو چهرهي متداخل دارد :يکي چهرهاي سياسي و
علني براي هدايت جامعه از مجاري متعارف (دموکراتيک يا درواقع

شبهدموکراتيک) در راستاي حفظ مناسبات اقتصادي-سياسي موجود؛ و
ديگري چهرهاي نيمهعلني (يا اصطالحا «در سايه») براي تضمين نهايي

عملکرد مورد انتظار از دولت از جانب همهي نيروهايي که منافع آنها با

حفظ اين مناسبات پيوند دارد؛ خواه طبقهي اقتصادي حاکم ،که در جنوب

جهاني تفکيک آن از دولت اغلب دشوار است؛ و خواه قدرتهاي فراملي

و نهادهاي تابعهي آنها .از آنجا که اصطالح «دولت در سايه» اين بدفهمي

را ايجاد ميکند که گويي پاي اشخاص و نيروهاي مرموزي در پشت
صحنهي دولت در ميان است ،بايد تصريح گردد که منظور اين متن صرفا

شناسايي و برجستهسازي سازوکارها و سازوبرگهايي است که در پس

ساختار صوري و سياسي نهاد دولت ،بهعنوان سنگر نهايي نظم موجود-
و بيش از همه بهمثابهي سنگر نهايي خود دولت  -عمل ميکنند .نشان

خواهيم داد که اين ساختار ،بيش از هر چيز مشخصا در پديدهي
نظاميگري تجلي مييابد.

.3

دولت بهسان هدفي در خود

در فلسفهي سياسي باور عام بر اين است که عصارهي قانون ،که نهاد

دولت تدوينگر و پشتوانهي اجراي آن است و همزمان مشروعيت خويش

را از چنين کارکردي ميگيرد ،چيزي نيست جز انحصار حق

خشونتورزي بهدست دولت .بنابراين ،هستي دولت ماهيتا با خشونت
درهمتنيده است :خواه خشونت بالفعلي که در مضمون و مفاد قانون

جاريست و با اجراي قانون تحت نظارت دولت (بهسان مجري قانون و

حافظ نظم قانوني) ،بر «شهروندان» اعمال ميگردد؛ و خواه خشونت بالقوه
ولي خُردکنندهاي که ضمانت اجراي قانون (يا تندادن شهروندان به قانون)

است و سايهي حضور هميشگياش به قانون اقتدار ميبخشد .در رابطه با

ت سرشتنماي دولت
موضوع محوري اين نوشتار ،آنچه از اين خصل ِ

(درهمتنيدگي دولت با خشونت) اهميت دارد نه خشونت جاري در

مضمون قانون ،بلکه سازوکارها و سازوبرگهايي است که اعمال آن

ت ضمانتگر از سوي نهاد دولت را ممکن ميسازند و در مواقع
خشون ِ
ت بالقوهْ فعليت ميبخشند .در اينجا ،در ساحت
الزم به اين خشون ِ

انضمامي در وهلهي نخست با نهاد پليس روبرو ميشويم .يعني سازمان
اداري و مجموعهنيروهاي مسلحي که بازوي اجرايي تحميل قانون هستند
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و ضمن کنترل شهروندان ،مجازات تخطي از قانون را تضمين نموده و

محقق ميسازند .در وهلهي بعدي با نهاد ارتش مواجه ميشويم ،يعني

مجموعهقواي مسلحي که حراست از مرزهاي جغرافيايياي را برعهده
دارند که وجه سرزميني دولت-ملت را در تمايزگذاري فضايي-مکاني با

«ديگران» (دولت-ملتهاي ديگر) برميسازد .دولت نهفقط مطابق قانون،
بلکه بنا به ماهيتاش موظف و مکلف به حراست از اين مرزهاست ،چون

بخشي اساسي از ماهيت دولت-ملت ،وابسته به مرزگذاري سرزميني با

«ديگران» و حراست از اين مرزهاست .حال بياييد فرض کنيم ،دولت و

ملت آن چنانکه در فلسفهي سياسي کالسيک انتظار ميرود درهمتنيده
نباشند (کما اينکه در سطح تاريخي ،عمدتا به درجات مختلف نبودهاند و

نيستند) ،بلکه بپذيريم که خط تيرهي فاصل در ترکيب «دولت-ملت» بر

شکاف و تمايزي جدي داللت ميکند .در اينصورت ،دولت ناچار است

در محدودهي مرزهاي داخلي نيز در برابر «ديگران» مرزبندي کند و ضمن

تعريف و شناسايي «ديگران» ،حراست از اين مرزهاي برساخته را ازطريق

کنترل و سرکوب مستمر آن «ديگران» برعهده گيرد .روشن است که بنا

به مرجعيت نهاد دولت و منابعي که به نمايندگي (صوري) از ملت در

اختيار دارد ،نحوهي تعريف «ديگري» در قلمرو داخلي نيز در حوزهي

ن
اقتدار دولت قرار ميگيرد؛ گيريم نه بهسان وظيفهاي با مصداقهاي روش ِ

تصريحشده در قانون ،بلکه بهسان وظيفهاي کلي که بنا بر تنوع امکانات

تفسير ،تعيين مصداقهاي انضمامي آن خصلتي سيال (و دلبخواهي) و
سرکوبگرانه مييابد .بنابراين ،در اين حوزه با مجموعهنيروها و

سازوکارهاي نظامي-امنيتياي مواجه ميشويم که در تحليل نهايي
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وظيفهي اصلي آنها نه تامين امنيت جامعه ،بلکه محافظت از هستي نهاد
دولت در برابر مخالفان و «خطراتِ» داخليست.

ي نهاد دولت ميناميم ،شامل مجموعهاي
بنابراين ،آنچه سويهي نظاميگر ِ

از سازوکارها و سازوبرگهاست .تحقق نظاميگري نيازمند تلفيق

حسابشدهي سازوکارهاي معين سياسي و اقتصادي است که
هدفمندي ،استراتژي و برنامهي عمل را با عزم سياسي براي تدارک

پيشزمينههاي مادي نظاميگري پيوند ميدهد .بدينطريق ميبايد هم
پايههاي اقتصادي نظاميگري در متن اقتصاد سياسي جامعه استقرار يابد

و هم آموزههاي توجيه ايدئولوژيک آن در متن ايدئولوژي رسمي حک

گردد .حوزهي سازوبرگهاي نظاميگري را ميتوان با اغماض در دو
دستهي عام زير جاي داد :يکي زيرساختهاي فني ،آموزشي،

ايدئولوژيک 1و تسليحاتي و ديگري مجموعهاي از نيروها و نهادهاي
سازماني و عملياتي که بهرغم برخي همپوشانيها و تعامالتشانْ

کارکردهاي بنيادي مجزايي دارند و در اينجا (با چشمپوشي از

نامگذاريهاي متعارف) آنها را بهسادگي پليس ،ارتش و دستگاه امنيتي

ميناميم .ادعاي گزافي نخواهد بود که بگوييم در يک جغرافياي سياسي

ش ملت و دولت در ترکيب دولت-ملت
معين هرچه فاصلهي تمايزبخ ِ
بيشتر باشد ،از ميان اين سه زيرمجموعهي يادشده ،دستگاه امنيتي وزن

 . 1بسط نظاميگري در کنار ساير ملزوماتش نيازمند بسترسازي ايدئولوژيک آن است و
اينيک بهويژه متکي بر تعريف دشمن و «ديگري» و نيز معرفي سيال مصداقهاي آن است.
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بيشتري پيدا ميکند؛ چراکه دستکم بهواسطهي اين تضاد بنيادين و

هستيشناسانه« ،حفاظت از خويش» به مهمترين دغدغهي وجودي دولت
بدل ميشود .2بهبيان ديگر ،هرچه مشروعيت واقعي دولت در نمايندگي

ملت کمتر باشد ،دولت هرچه بيشتر به کارکردهاي دستگاه امنيتي خويش

تکيه خواهد کرد.

همچنين ،با توجه به ماهيت طبقاتي جوامع سرمايهداري ،ميتوان گفت
دولت در همهي دولت-ملتهاي تاريخي گرايش به سوي انتزاع خويش
از ترکيب دولت-ملت دارد؛ يعني داعيهي نمايندگي ملت ضرورتا به

نمايندگي منافع يک طبقهي خاص و محدود تقليل مييابد .از اين رو،

دولت بهدليل تمايز هستيشناسانهاش از ملتْ بهويژه حامل اين گرايش
نيرومند است که از هستي خويش در برابر تهديدات دروني برآمده از

ت ملت محافظت کند .3بهتعبير عاميانه ،قدرت دولت در نبود
اکثري ِ
فاکتورهاي بازدارنده گرايش به مطلقشدن دارد .پس ،تکيهي ويژهي

دولت بر دستگاه امنيتي گرايشي عام و فعال است ،با اين تبصره که

درجهي تحقق يا ماديتيابي اين گرايش ،وابسته به ميزان مشروعيت

عمومي دولت (بهرغم کارکرد خاص طبقاتياش) يا ميزان باور عمومي به
ال در مقايسه با دولت انسجام بهمراتب کمتري دارد و خصوصا نسبت به
 . 2جامعه معمو ً
خويش بهمثابهي کليتي در بطن يک تضاد آنتاگونيستي (با دولت) خودآگاهي چنداني
ندارد؛ مگر تاحدي در برهههاي خيزشهاي تودهاي و بهويژه با ارتقاي اين تضاد
آنتاگونيستي در مقاطع انقالبي.
 . 3دولت در مواجهه با خطرات و تهديدات بيروني (برونمرزي) نيز در واقع بيش از هر چيز
از هستي خويش محافظت ميکند ،اگرچه اين کار را تحت نام محافظت از کيان و هستي
دولت-ملت انجام ميدهد.
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«حکشدگي» دولت در ترکيب دولت-ملت است .در همين راستا ،با توجه

به بحث معروف گرامشي درخصوص امکان فتح دولت يا انقالب سياسي

در جوامع مختلف ،ميتوان گفت مکانيابي استحکامات واقعي دولت به

وجود يا عدم وجود جامعهي مدني نهادينهشده وابسته است ،يعني

جامعهي مدني نهادينهشدهْ شاخصي از درجهي حکشدگي دولت در
جامعه است.

از آنچه گفته شد دستکم اين نتيجه حاصل ميشود که دولتها بهدرجات

مختلف گرايش به انتزاع از جوامع مربوطه و جايگرفتن بر فراز جامعه

دارند و بههمين نسبت نيز گرايش به حفظ خويش بهمثابهي هدف (نه

بهسان وسيلهاي براي تامين هدفي مهمتر) مييابند .بهبيان روشنتر ،نهاد

دولت بدينسو گرايش دارد که خود را بهمنزلهي هدفي فينفسه بازشناسي
و تثبيت کند.

در ادامه ،در بخشهاي  4و  5ميکوشيم اين تزهاي کلي را با نظر به
برخي داللتهاي مناسبات جهاني سرمايهداري بازبيني کرده و تاحدي

تعميق و تدقيق نماييم .در همين راستا و در چارچوب استداللي

ترسيمشده ،در بخش  ۶به موضوع نوليبراليسم در جنوب جهاني و
درهمتنيدگي آن با جايگاه دولت در اين جوامع ميپردازيم .و نهايتا در

بخش  7به کارکرد سرکوب در جنوب جهاني بهمثابهي شالودهي قوام و

دوام دولت در جنوب جهاني ميپردازيم .مشخصا در بخش هفتم (اما
نهفقط اين بخش) به برخي تجارب ،زمينهها و داللتهاي خيزشهاي
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تودهاي اخير/جاري در کشورهاي جنوب جهاني نقب ميزنيم .در پيوست

پاياني ،در کنار ارائهي تصوري کلي از اين خيزشها ،شواهد و داليلي
تجربي (امپريک) براي برخي پيشفرضهاي استداللي و نيز برخي
داعيههاي متن عرضه ميگردد.

.4

زايش دولت مسلح در جنوب جهاني

تحقق کارويژهي بنيادي دولت در جهت محافظت از خويش ،مستلزم

بسط نظاميگري و سازوبرگهاي پليسي و امنيتي است .در بستر پرتنش
و پرتالطم مناسبات بينالمللي معاصر ،تامين امنيت در برابر دشمنان

خارجي (عمدتا همسايگان و يا قدرتهاي منطقهاي و جهاني) معموال

توجيه مناسبي براي تخصيص بودجههاي کالن درجهت فربهسازي
حوزهي نظامي-امنيتي فراهم ميآورد؛ توجيهي که با تقويت گرايش

ناسيوناليستي و بهمدد اينهمانسازي امنيت دولت با امنيت جامعه

مستحکم ميشود .افزون بر اين ،بهلحاظ خط سير تاريخي نيز وقوع دو

جنگ جهاني ،نبردهاي استقاللطلبانهي ضداستعماري و فضاي پرتنش و
دوقطبي جنگ سرد اساسا بافتار و شالودهي نظامي دولتها را تقويت

کرد .اما بودجهي نظامي ،هرقدر هم کالن باشد ،نميتواند بهتنهايي سالح
بهدوش بگيرد تا از امنيت دولت (و به تبع آن ،از امنيت نظم مستقر)

محافظت کند .پس ،بسط نظاميگري از سوي دولت ،مستلزم جذب

همراهي وفادارانهي طيفي از نيروهاي انساني است که مستقيما به نهاد
دولت (نخبگان سياسي) و طبقهي حاکم تعلق ندارند.
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اگر جامعهي مدني متعارف را ناحيهي تداخل دولت در جامعه يا نوار

درهم فرورفتگي و پيونديابي اين دو حوزه تصور کنيم ،چنين نوار

پيونددهندهاي در بسياري از کشورهاي جنوب جهاني وجود ندارد يا
بسيار نحيف و شکننده و حتي متناقض (وابسته به دولت) است .اما دولت

نميتواند بدون پيوند با جامعهْ قانون را به اجرا گذاشته ،حکم براند و نظم

موجود را بازتوليد کند .درنتيجه ،در چنين جوامعي از يکسو بوروکراسي

دولتي شکلي تهاجمي و تحکمآميز ميگيرد و هرچه بيشتر و عيانتر در
قالب دستگاه تحميل و سرکوب عمل ميکند و درعينحال عوامل اجرايي

ص خود را ميآفريند .و از سوي ديگر ،نهاد دولت به اعماق جامعه
خا ِ

نقب ميزند و از آنجا نيروهايي از آ ِن خويش يا وابستهبهخود (طيف

حاميان و وفاداران) را ميآفريند .خلق و برسازي اين نيروها لزوما و
مستقيما به ميانجي ايدئولوژي مسلط ميسر نميشود (اگرچه ايدئولوژي

مسلما نقشي بسيجکننده براي نظام قدرت حاکم ايفا ميکند و حتي در
بعضي دولتهاي حامل گرايش توتاليتري ،هنوز مهمترين نقش را در

اينخصوص برعهده دارد) ،بلکه وابستگي اقتصادي به حاکميت نقش

بهمراتب مهمتري در اين راستا ايفا ميکند .در کشورهاي جنوب جهاني

که فقر و نابرابري گسترده بهموازات رانتخواري و فساد اقتصادي
نخبگان سياسي حضور و تاثيرات ملموسي دارند ،منابع اقتصادي دولتي

محمل مهمي براي نفوذ دولت در جامعه فراهم ميآورند که ماحصل آن
وابستهسازي شماري از مردم به دولت و پيوندزد ِن منافع آنان با تداوم

مناسبات موجود است .در اينجا ،مسلما مديران دستگاههاي دولتي و
بنگاههاي کالن اقتصادي ،موجسوارا ِن «خصوصي» اقتصاد بيمار و فاسد و
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همچنين انبوه روشنفکران غيرارگانيک طبقهي حاکم مورد نظر نيستند؛
بلکه با طيفي از اقشار نسبتا فرودست مواجهيم که عمدتا از مجراي

وابستگي اقتصادي به دولت ،به پيادهنظام دستگاههاي تبليغاتي و نظامي و

يا نيروهاي دونپايهي وفادار به سيستم بدل ميشوند .بهواقع ،دولت

ميکوشد با توزيع حسابشدهي مجموعهاي از رانتهاي اقتصادي خُرد،

نوعي «شبهمردم» در برابر تودهي مرد ِم تحت ستم خلق کند تا از اينطريق
نهتنها فقدان پيوند خويش با جامعه را بپوشاند ،بلکه خودش را براي

مقابله با اعتراضات مردمي و شورشهاي محتمل آماده و تجهيز نمايد.1

ن اقتصادي عمدتا با چسب ايدئولوژي
روشن است که اين وابستگي روش ِ

(سياسي ،مذهبي ،ناسيوناليستي و اتنيکي) مفصلبندي و درواقع
پنهانسازي ميشود .در اين ميان ،بخش قابلتوجهي از نيروهاي اجتماعي

جذبشده از سوي دولت ،در قالب نيروهاي شبهنظامي و نيروهاي
لباسشخصي و عوامل خردهپاي اطالعاتي-امنيتي در بدنهي دستگاه

سرکوب ساماندهي ميشوند .2بخش ديگ ِر آنان نيز عمدتا در دستگاه
 . 1براي مثال ،در جريان خيزش تودهاي آبان  98در ايران نيروهاي شبهنظامي بسيج که از
سوي دولت «نيروهاي مردمي» قلمداد ميشوند نقش بسيار موثري در سرکوب خونين
معترضان برعهده داشتند .اين درحاليست که حتي گزارشهاي رسمي نيز درجهي «مردمي»
بودن اين نيروها را افشا ميکنند« :نيروي بسيج  2000گردان (شبه)نظامي [بهطور ميانگين
 10گردان در هر شهر] و همزمان  12هزار صندوق قرضالحسنه در اختيار دارد .در
حاليکه بانک مرکزي صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات مالي را منحل يا ادغام کرده
است».
 . 2براي مثال ،در جريان خيزشهاي بهار عربي در مصر بخش عمدهاي از سرکوبها و
دستگيريها و جنايتهاي خياباني توسط نيروهاي لباسشخصي انجام شد ،که شمار کلي
آنها (بههمراه خبرچينها) در سراسر کشور حدود پانصدهزار تن برآورد ميشد .اين نيروها
شامل افرادي از اعماق اجتماعاند که با انجام چنان وظايفي بهعنوان حرفهي جانبي،
مشکالت اقتصادي خويش را تسکين ميدهند .در کشورهاي مختلف جنوب جهاني
ميتوان حضور چنين نيروهايي را در اشکال مختلف (نيروهاي لباسشخصي و دستهجات
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وسيع پروپاگانداي ايدئولوژيک دولت وظايفي را برعهده ميگيرند.
بدينترتيب ،دولت ميکوشد کارويژهي بنيادي محافظت از خويش در

برابر جامعه را توسط بخشي از خود جامعه محقق سازد .جورج اورول

در کتاب «قلعه حيوانات» مثالي استعاري از اين سازوکار به دست ميدهد:

خوکهاي حاکم در فرداي انقالب تعداد از تولههاي سگ شکاري را از

آن خود کرده و در خفا تربيت ميکنند .در اواخر داستان که حيوانات

زحمتکش و رنج ديده کمابيش سرخورده و بيدار ميشوند و سر به
شورش بر ميدارند ،سگان شکاري از کنام خويش رها ميشوند.

بدينترتيب ،بهويژه در جنوب جهاني ،جاييکه جامعهي مدني بهمعناي

واقعي وجود ندارد يا بسيار نحيف و شکننده است ،سازوارهي نهاد دولت
از نماي بيروني (صوري) و لرزان دموکراسي پارلماني و صندوقهاي

رايگيري آغاز ميشود ،و به شالودهي سرسخت نهادهاي نظامي-امنيتي

ختم ميشود.

طي قرن بيستم ،بهرغم ظهور امواج مدرنيزاسيون در کشورهاي جنوب

جهاني (بهويژه پس از پايانگرفتن عصر استعمار کالسيک) ،پروژهي

جذب و اقتباس سرمايهداري يا بهاصالح پروژهي توسعهي اقتصادي

سرمايهدارانه در اين جوامع هيچگاه در معناي فني و دقيق کالم تحقق

شبهنظامي و غيره) رديابي کرد .جوامعي مثل سوريه ،ايران و عراق نمونههاي شاخصي در
اين زمينه بهدست ميدهند .در هر سه کشور نيروهاي شبهنظامي و امنيتي نقش بسيار
پررنگي در سرکوب اعتراضات تودهاي (بهترتيب در سالهاي 2011و بعد 2018 ،و
 )2019برعهده داشتند.
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نيافت .3مشخصا عصر طاليي پس از جنگ جهاني دوم نيز پاياني تماما

مفرغي داشت .ميدانيم که تنگناي عبورناپذير اقتصاد فورديستي و دولت

رفاه متکي بر آن از اواخر دههي 19۶0انباشت جهاني سرمايه را با

بحرانهاي حادي مواجه ساخت .آغاز عصر نوليبراليسم و رواج تحميلي

آن در گسترهي جهاني (از حدود دههي  ،)1980که چرخشي بنيادي
براي گريز از تبعات بحران اقتصاد جهاني بود ،مدرنيزاسيون نارسا و ناتمام

کشورهاي جنوب را بهطرز تکاندهندهاي خاتمه بخشيد .بنابراين،

ميتوان پرسيد رهاورد نهايي دورهي مدرنيزاسيون ناقص و ناتمام چه بود:

روند مدرنيزاسيون در کشورهاي جنوب جهاني ،زيرساختهاي
اجتماعي-فني الزم براي پيوستن انفعالي اين کشورها به پويش اقتصادي

جها ِن مدرن يا مشخصا اتصال فرودستانهي آنها به بازار جهاني و نظام

تقسيم کار جهاني را کمابيش مهيا ساخت .برخي از مهمترين تغييرات

عمومي در اين راستا ،که عموما بهدنبال تثبيت دولت-ملتهاي جديد و

گسترش دامنهي اقتدار داخلي آنان و بهميانجي اين دولتهاي ملي انجام
گرفتند ،عبارتند از:

 . 3روبرت کورتس« :شکست سياست توسعه در شرق و جهانسوم» ،ترجمه :رضا سلحشور،
مجله نقد ،سال سوم ،شمارهي  ،9اسفند  . 1371عنوان اصلي مقاله:
Robert Kurz: Das Scheitern der Modernisierung

کورتس همچنين کتابي دارد در همين موضوع با عنوان:
R. Kurz (1991): Der Kollaps der Modernisierung
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رشد نظام بوروکراسي دولتي و نهادسازيهاي مربوطه ،رواج آموزش
عمومي و شکلگيري رسانههاي فراگير رسمي ،خلعيد از کشاورزان خُرد
و دهقانان و بازتوزيع مالکانهي زمينهاي کشاورزي ،تخريب شالودههاي

اجتماعي و اقتصادي زندگي سنتي و جماعتي ،رشد شهرنشيني و برخي
از زيرساختهاي اوليهي آن ،ايجاد نيروي کار «آزاد» و رشد فزآيندهي

فرآيند کاالييسازي قوهي کار ،برپايي پارهاي از صنايع مصرفي و

بازتوليدي (عمدتا مونتاژي و غيررقابتي در بازار جهاني) ،تجهيز

زيرساختهاي صنعتي و حرفهاي براي استخراج مواد خا ِم مورد تقاضا
در بازار جهاني (بسته به قابليتهاي طبيعي-سرزميني هر کشور معين)،

برپايي و گسترش زيرساختهاي حملونقل جادهاي و ريلي ،ثبت رسمي
افراد جامعه به مثابهي فرد در نظام حقوقي و نظارت قانوني ،تشکيل يا

تجهيز سازمانهاي مدرن پليس و ارتش و دستگاه امنيتي ،بازسازي نهاد

قانون و جزا در انطباق صوري با الگوهاي مدرن ،تثبيت و گسترش و

بهروز-رساني نظام بانکي و نظام پولي واحد ،شکلگيري قانون کار و

تحکيم حقوق مالکيت (خصوصي) ،نظارت و کنترل دولت بر بهداشت و
سالمت عمومي و جمعيت و بهطور کلي بر حوزهي بازتوليد اجتماعي ،و

مواردي از اين دست.

با اينحال ،چنانکه گفته شد ،تغييرات يادشده در امتداد گسترش جهاني

سرمايهداري ،لزوما موجب آن نشد که هر واحد ملي به يک واحد
اقتصادي سرمايهدارانهي خودپو بدل گردد .درست است که سرمايهداري

بنا به سرشت دروني سرمايه  -يعني گرايش ارزش به خودگستري -
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جهاني شده است ،اما اين امر بهمعناي آن نيست که نظام جهاني همگني
برپا شده است .درعمل ،بيشتر با جهانيشدن يا جهانروايي زبان

سرمايهدارانه و يا بهتعبيري با تکثير رسمالخط اقتصاد سرمايهدارانه (بسط

مناسبات بازار و کااليي شدن نيروي کار و قدرت فراگير اقتصاد پولي-

مالي) مواجه بودهايم ،طوريکه سرمايه بتواند با مناسبات متفاوت جوامع

مختلف ارتباط برقرار نموده و با آنها وارد تعامل گردد .پس ،جهانيشد ِن
سرمايهداري بهمعناي آن نيست که -گويا  -هر واحد ملي دلخواهي از

جهان بهطور خودبسنده واجد اقتصادي با موتور محرکهي ارزشافزايي

سرمايه ،شده است؛ بهرغم اينکه بيگمان هر يک از اين جوامع عناصر و

روابطي از مناسبات سرمايهدارانه را  -کمابيش بهناچار -جذب و اقتباس

کردهاند .بلکه سخنگفتن از جهانيشد ِن سرمايهداري بيش از هر چيز

داللت بر آن دارد که اقتصاد جهان بهمثابهي يک کل ،از مناسبات

سرمايهدارانه تبعيت ميکند (بگذريم که سرمايهداري جهاني خود پيوسته
دستخوش پويشهاي تاريخي و تحوالت دروني است) .بهتعبير ديگر،

سرمايهداري در اين معنا جهاني شده است که اتصاالت الزم براي پيوند
اقتصادهاي ملي/بومي با بازار جهاني توسعه پيدا کرده و برقرار شده است.

در اين ميان ،اين نوع ادغامشدگي در اقتصاد جهاني لزوما مستلزم حذف

تمامي مناسبات پيشاسرمايهدارانه در جوامع پيراموني نيست؛ بلکه
متناسب با شرايط انضمامي-تاريخي هر جامعه برخي از اين مناسبات
بهميانجي دولت با کارکردهاي کلي نظام سياسي-اقتصادي حاکم انطباق

يافته و در اشکال جديدي به حيات خود ادامه ميدهند و متقابال بر شکل
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قدرت سياسي و نحوهي تداوم آن تاثير ميگذارند .اين همزيستي سيال

اقتصاد جهاني سرمايهداري با فرماسيونهاي پشاسرمايهدارانه در جنوب

جهاني گاه حتي به احيا و تقويت برخي از اين الگوهاي پيشامدرن منجر
شده است .در اينمعنا ،ديدگاهي که وجود برخي مناسبات

پيشاسرمايهدارانه در جوامع جنوب جهاني را دليل غيرمدرنبودن ساخت
دولت در اين جوامع تلقي ميکند ،از کارکردهاي کلي دولت درجهت

تلفيق «پويا»ي جامعهي بومي در مناسبات جهان مدرن غفلت ميکند و
در توضيح نحوهي پويش تاريخي جامعه در جهان معاصر ناکام ميماند.

اين ناهمگوني جغرافيايي در درجهي رشديافتگي مناسبات سرمايهدارانه،

بهعنوان رهاوردي تاريخي از توسعهي ناموزون سرمايهداري ،به

بهتريننحو در سهم برخورداري کشورها از کل مازاد اقتصادي ساالنهي

توليدشده در سطح جهان نمايان ميگردد؛ جاييکه نهفقط شکاف عظيم
بين کشورهاي شمال و جنوب جهاني سر باز ميکند ،بلکه روند تعميق

فزآينده و مهيب اين شکاف نيز آشکار ميشود.4

باري ،در بسياري از کشورهاي جنوب جهاني به ميانجي دورههايي از

مدرنيزاسيون (طرحهاي ملي توسعهي اقتصادي-صنعتي) ،مناسبات
سرمايهداري تنها بهگونهاي حداقلي ،انفعالي و وابسته (اگر نگوييم انگلي)

 . 4براي نمونه ،رجوع کنيد به آمار و ارقام ارايهشده در اين گزارش:
Jason Hickel: Aid in reverse: how poor countries develop rich countries. Guardian, 14.
Jan. 2017.

 .4زايش دولت مسلح در جنوب جهاني| 35

و با سرشتي غيرخودپو و ناتمام پاگرفت .5اما چرا مدرنيزاسيون

سرمايهدارانه در کشورهاي جنوب جهاني ناتمام ماند و تا مرزهاي نهايي

آن پيش نرفت؟ بهنظر نميرسد که بتوان صرفا انگشت اتهام را بهسمت

تحميل فاز نوليبرالي بر اقتصاد جهاني دراز کرد ،چراکه نوليبراليسم صرفا

گامي ضروري در فرآيند ژرفتر و بلندمدتتري در متن اقتصاد جهاني
بود؛ فرآيندي که از ديرباز نوع پيوند جنوب جهاني با اقتصاد جهانرواي

سرمايهداري را تعيين کرده است.

اساسا انتظار اينکه جهانيشد ِن سرمايهداري طي فرآيندي همگنساز

(يعني تسري همگو ِن سرمايهداري به اقصينقاط جهان) رخ بدهد ،مغاير
با پيچيدگيهاي شرايط تاريخي ظهور و توسعهي سرمايهداري است.

چنين وضعيت آرمانياي ،تنها در سطح نظريهي ناب سرمايهداري قابل

تصور است .واقعيت اين است که اوديسهي گسترشيابي مکاني ناگزي ِر

سرمايه (بر طبق منطق دروني سرمايه) زماني آغاز شد که جهان به دولت-

ملت هاي متخاصم تقسيم شده بود يا چنين فرايندي در حال انکشاف و
بسطيابي و تثبيت بود .وانگهي ،بخش مهمي از فرآيند انباشت ثروت اوليه
براي تحقق بهاصطالح «انباشت اوليه» در اروپاي غربي ،خود بر پايهي

ب «جوامع نامتمد ِن دوردست»
ناموزوني موجود در جهان 6و چپاول نا ِ
 . 5روبرت کورتس« :شکست سياست توسعه در شرق و جهانسوم» ،ترجمه :رضا سلحشور،
مجله نقد.9
 . 6بهلحاظ الگوي اقتصادي تامين نيازهاي مادي جامعه ،ساختارهاي اجتماعي-سياسي،
ارزشهاي فرهنگي ،سازمانيابي نظامي و فناوريهاي مربوطه  -بهخصوص در حوزهي
دريانوردي و جنگاوري دريايي.
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حاصل گرديد .بهواقع ،جهانگشايي منطق اقتصادي سرمايه بهناچار و
بهطور تضادمندي با منطق فرااقتصادي دولت-ملت و ناسيوناليسم برآمده

از آن مقيد و همساز گرديد .درنتيجه ،فرآيند گسترشيابي جغرافيايي

سرمايهداري ،بهواسطهي دو روند کالن تاريخي و کمابيش موازي محقق

گرديد :يکي تثبيت مرزهاي ملي و رشد رقابتهاي سياسي-اقتصادي و

کشاکشهاي نظامي بين کشورهاي «پيشرو» (ستيزهاي بينا-امپرياليستي)؛
و ديگري بسط سلطهي فرامرزي اين کشورها بر جوامع «ديگر» (استعمار).

روشن است که اين هر دو روند در تحليل نهايي معطوف به کسب سهم
هرچه بيشتر از ثروت جهاني و تضمين دسترسي کانونهاي «پيشرو»
سرمايهداري به اين سهم و حفظ و ارتقاي موقعيت برتر آنان بودند.
ماحصل تعارض بين گرايش فرامرزي خودگستري سرمايه و گرايش

مرکزگراي ناسيوناليسم دولت-ملتهاي مدرن ،شکلگيري «سرمايههاي

ملي» در کشورهايي معين و توسعهي رقابتي سرمايهداريهاي ملي در اين

جوامع بوده است .بنابراين ،به موجب اين روند ،درجهي جهانگستري

واقعي منطق سرمايه يا گسترش مکاني مناسبات خودپوي سرمايهدارانه

همواره محدود و مشروط به منافع و ستيزهاي سرمايههاي ملي در

کشورهاي پيشرو و نحوهي توازن قواي ميان آنها بوده است.

شايد بتوان اين موضوع را اينگونه تببين کرد که ظهور مناسبات جديد
سلطهي اقتصادي و سياسي در سطح جهاني (تلويحا امپرياليسم
سرمايهدارانه) که از دل رقابتهاي دولت-ملتهاي حامل مناسبات
بسطيافتهي سرمايهدارانه زاده شد ،بهزودي چهرهي جهان را بهگونهاي
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تغيير داد که بسط خودانگيختهي مناسبات سرمايهدارانه (بازسازي
سرمايهدارانهي صنعت و اقتصاد) در ساير جوامع هرچه دشوارتر گرديد.

چراکه فرآيند تکوين يا تکثير سرمايهداري در ساير جوامع (تلويحا

سرمايهداري ملي) ديگر صرفا تابعي از متغيرهاي اقتصادي-اجتماعي
داخلي نبود ،بلکه با گذشت زمان فاکتورهاي بيروني نقش هرچهبيشتري

در شکل و کيفيت و سمتوسوي اين فرآيند «تکوين» مييافتند.

بدينترتيب ،در مسير پويش تاريخي-جهاني سرمايهداري ،امپرياليسم

سرمايهدارانه که هم زادهي سرمايهداري و هم مقوم و اهرمي اساسي براي

توسعهي تاريخي و جغرافيايي آن بود ،7خود بهتدريج به قيد تعيينکنندهاي

براي درجه و چگونگي (کيفيت) توسعهي مناسبات سرمايهدارانه در

جنوب جهاني بدل شد.

بهطور مختصر ،پويش ناموزون اقتصاد جهاني بهمثابهي يک کل

سرمايهدارانه ،نيازمند وجود حدي از تفاوتهاي ساختاري در کيفيت و

جايگاه سرمايهدارانهي واحدهاي ملي است که در قالب تقسيم کار جهاني
بين کشورهاي مرکز و پيراموني و نيمهپيراموني تجلي مييابد .از سوي

ديگر ،سرمايهداري بهمثابهي نظام اقتصادي غالب جهاني در امتداد

پيشروي و بسط شتابناک خويش ،هرچه بيشتر با کرانهاي خويش روبرو
 . 7در اينجا واژهي امپرياليسم را نه در معناي مفهومپردازي خاص لنين از آن ،بلکه در معناي
عام سازوکارهاي سلطهي فراملي در عصر سرمايهداري بهکار ميبرم .در مقالهي زير
کمابيش بهطور تفصيلي رويکردم به مقولهي امپرياليسم را بيان کردهام:
امين حصوري« :انکار خيزش ديماه :دربارهي رويکرد چپ آنتيامپ به خطرات نظام سياسي
حاکم بر ايران» ،نشريهي منجنيق ،ارديبهشت .1398
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شده و ميشود؛ دستکم بهدليل کرانمندي طبيعت و تابعناپذيري بيکران

ساير ارزشهاي استفاده (بهويژه قوهي کار) .از همين روست که نهفقط

بحرانهاي ادواري به بحرانهاي مزمن بدل ميشوند (نظير وضعيتي که

دستکم از ربع چهارم قرن بيستم با آن روبرو هستيم ،)8بلکه سرمايهداري

طي قرن بيستم بهتدريج از منطق دروني خويش فاصله گرفته 9و

هرچهبيشتر بر قواي فرا-اقتصادي ازجمله و بهويژه دولت و سلطهي
امپرياليستي و نظاميگري متکي شده است .بدينترتيب ،بهنظر ميرسد که

سرمايهداري در امتداد پويش تاريخي خويش وارد مرحلهاي از دگرديسي

جدي شده است؛ چرا که طي اين روند تاريخي اتکاي تام بر سياستهاي

حمايتي دولت ،اِعمال زور و سلطهي عريان در مناسبات بينالمللي (با

ن هرچهبيشتر اقتصاد با نظاميگري ،وزن
پشتوانهي دولت) و پيونديافت ِ

بهمراتب بيشتري از کارکرد قانون ارزش و قوانين بازار يافتهاند؛ ضمن

اينکه سرمايه با اشتياق هرچهبيشتري از پهنهي توليد صنعتي بهسمت

فعاليتهاي سوداگرانه يا سرمايهي کازينويي چرخش يافته است.10

 . 8براي مثال ،فرناند برودل (از بنيانگذاران مکتب تاريخي آنال) بر اين باور است که
سرمايهداري از سال  1974در بحران مزمني بهسر سر ميبرد که داليل آن فراتر از شوک
نفتي دههي  1970است.
9 . Bell, John & Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A
Phase of Ex-Capitalist Transition, in Albritton et al (eds): Phases of Capitalist
Development Booms, Crises and Globalizations. Palgrave.

ترجمهي فارسي اين مقاله بهزودي در سايت «کارگاه ديالکتيک» منتشر ميگردد.
10. Bell & Sekine (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase of ExCapitalist Transition.
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از سوي ديگر ،تضادهاي سياسي درونزا ِد اقتصاد سرمايهداري (بهويژه

مفصلبندي تضادمند و شکنندهي روبناي «دموکراتيک» با زيربناي اقتصاد

سرمايهدارانه) بيگمان در نحوهي جهانيشدن سرمايهداري انعکاس داشته
است .ظهور سرمايهداري اقتدارگرا نمونهي تاريخي برجستهاي از اين

پديده است :بر متن کشاکشهاي بين قدرتهاي امپرياليستي و
قطببنديهاي فضاي جنگ سرد بهتدريج گرايشي عيني به سمت ايجاد
سرمايهداري اقتدارگرا ايجاد گرديد .11مضمون اين گرايش عبارت بود از

تبعيت از الگوي اقتصادي سرمايهداري (دستکم پيوند «ثمربخش» با بازار
جهاني) بدون پايبندي به پوستهي سياسي بهاصطالح دموکراتيک آن.

چين و روسيه بهترتيب از دهههاي  1980و 1990هر يک بهشيوهي

خويش و متناسب با شرايط و امکانات درونيشان گامهاي بزرگي در

اين مسير برداشتند .12مسير جديدي که اين دو کشور (بهويژه پس از
فروپاشي سوسياليسم اردوگاهي) در پيش گرفتند درواقع نوعي استراتژي

 .11در حقيقت سابقهي پيدايش اين پديده را بايد در بنيانهاي شکلگيري فاشيسم جستجو
کرد .چرا که فاشيسم کالسيک (آلمان و ايتاليا و ژاپن) نيز در تحليل نهايي نوعي
صورتبندي سياسي سرمايهداري در شرايط اجتماعي-تاريخي معين بوده است.
 .12دولت چين همچنان در لفافهي شعارپردازيهاي کمونيستي از تصريح اين سياست
راهبردي کالن (سرمايهداري اقتدارگرا) سر باز ميزند ،با اينکه وضعيت سياسي-اقتصادي
چين متاخر آشکارا بسياري از المانهاي آن را حمل ميکند .اما در روسيه اين موضوع از
مدتها پيش در چارچوب برنامهي عظمتطلبي ملي و در بافتار ايدئولوژيک رويارويي
با قدرتهاي غربي تيوريزه شده است .استراتژيستهاي اتاقهاي فکر روسيهي پوتين اين
الگو را با دخلوتصرف در رهيافت فرانسوي «نظريهي چهارم سياسي» ( The Fourth
 )Political Theoryپرورش داده و بهاصطالح بوميسازي کردهاند .در بخشي از متن زير
توضيح مختصري در اينباره آمده است:
امين حصوري« :بازگشت به خيابان :دربارهي خيزشهاي اعتراضي فراگير در ايران»،
کارگاه ديالکتيک ،ديماه .139۶
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بقا و توام با عظمتطلبي ملي در متن شرايط تاريخياي بود که در آن

اياالت متحد آمريکا بهلحاظ اقتصادي و نظامي و سياسي از هژموني

بااليي در پهنهي مناسبات جهاني برخوردار بود و سياستهاي متناسب

با منافع ملي و اولويتهاي ژئواستراتژيک خويش را بيمحابا در سطح

بينالمللي پيش ميبرد« .موفقيتِ» نسبي اين دو کشور در پيشبرد طرحهاي

عظمتطلبانهي مليشان و رشد تدريجي وزن سياسي-نظامي-اقتصادي

آنان در برابر اياالت متحد در ميدان کشاکشهاي امپرياليستي موجب شد

تا دولتهاي ديگري هم بکوشند با اقتباسي آزاد از اين الگوهاي «موفق»،
برپايي نوعي نسخهي بومي «سرمايهداري اقتدارگرا» يا «سرمايهداري

منهاي ليبرالدموکراسي» را پي بگيرند .از بين اين گونه تالشها  -براي

مثال  -دولتهاي ايران و ترکيه نمونههاي شاخصي هستند ،اگرچه

«توفيق» آنها تاکنون بيشتر در ايجاد حکمراني اقتدارگرا بوده است ،تا
اقتصاد قوي سرمايهدارانهي متکي بر اقتدارگرايي .درنتيجه ،بايد

خاطرنشان کرد که وجه سرمايهدارانهي اين کالن-الگو در کشورهاي

جنوب جهاني عمدتا معطوف به پيونديابي هرچهبيشتر با اقتصاد جهاني
بوده است ،نه لزوما ايجاد بنيانهاي يک اقتصاد خودپوي سرمايهدارانه

(که بهلحاظ تاريخي و ساختاري شانس اندکي براي آن وجود دارد).
بههمين دليل است که برخي از همين کشورها با پيادهسازي داوطلبانه و
بعضا افراطي سياستهاي نوليبرالي ،درصدد گشود ِن مسير ميانبُري براي

ادغام هرچهسريعتر در اقتصاد جهاني برآمدند.
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در چنين بافتار تاريخياي و در عصر سرمايهداري فرتوت و بحرانزده

(و الجرم تهاجميتر) ،تحليل مناسبات و رويدادهاي سياسي کالن و

بهويژه خيزشهاي تودهاي فرودستان ،بيش از هر چيز نيازمند فهم و

تحليل جايگاه و کارکردهاي امروزي دولت و مناسبات ميان
دولتهاست.

.5

دولت بهسان گهوارهي نظاميگري

در روند تحوالت خيزشهاي بهار عربي يک ويژگي مهم در بسياري از

کشورهاي مربوطه آن بود که با عبور معترضان از ساختار سياسي حاکم
و بياعتبارشدن اين ساختار ،هستهي سخت نظامي دولت بهعنوان دژ

اصلي نهاد دولت در برابر پيشروي خيزشهاي تودهاي قد برافراشت،

طوريکه مسير و سرنوشت اعتراضات وابسته به نحوهي جهتگيري و

عملکرد آن گرديد (با اينکه سازوبرگهاي نظامي-امنيتي پيش از اين
مرحله هم نقش فعالي در سرکوب و مهار خشونتبا ِر خيزشها داشت).

درنتيجه ،معترضان چارهاي نداشتند جز پذيرش حدي از تعامل/مذاکره و

چانهزني سياسي با نظاميان؛ و طبعا در جايگاه قدرت نابرابر .بنا به داليلي
روشن ،در چنين مقاطعي قدرتهاي جهاني و منطقهاي همواره دستگاه

نظامي حاکم را بهعنوان يگانه طرف تعامل بازشناسي کردهاند/ميکنند.

روند رويدادهاي انقالب مصر در جريان بهار عربي نمونهي گويايي در

اينخصوص محسوب ميشود .1طي چندماه گذشته نيز شاهد روند

 . 1مذاکرهي ژنرال هاوزن آمريکايي با سران ارتش شاه در آستانهي انقالب  57نيز نمونهي
دورتري از همين جنس است .فراموش نکنيم که در جريان انقالب ناتمام  ،57ساختار
ارتش کمابيش دستنخورده باقي ماند .و مهمتر از آن ،ساختار و امکانات و تجارب نهاد
امنيتي ساواک بدون هيچ تغييري به نظام سياسي جديد منتقل گرديد.
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مشابهي در جريان خيزش مردم سودان بوديم :بعد از آنکه سرکوبهاي

لجامگسيختهي اوليهي جنبش اعتراضي سودان بيثمر واقع شد و جنبش

تودهاي در تداوم خويش از ساختار سياسي حاکم عبور کرد ،ارتش تمام
قد وارد صحنه شد و نخست ازطريق کودتا و سپس با تحميل خويش

بهعنوان يگانه نيروي تعيينکنندهي ساختار قدرت کوشيد شرايط خويش

را بر جنبش مردمي تحميل کند تا ضمن مهار سويههاي راديکال آن،

سررشتهي مسير انقالب را بهدست بگيرد؛ و به ياد داريم که دستگاه نظامي
سودان براي نشاندادن عزم و جديت خويش چه حمام خوني برپا کرد.
نمونهي ديگري از اين پديده را ميتوان در خيزش ماههاي اخير مردم

الجزاير رديابي کرد .اين واقعيت که با پيشروي آنتاگونيستي اعتراضات

تودهاي ،هستهي نظاميگري بهعنوان شالودهي واقعي قدرت دولت نمايان

ميگردد ،بار ديگر در روند خيزشهاي تودهاي اخير در شيلي ،عراق،
لبنان ،ايران و غيره بهطور زندهاي پيش انظار جهانيان رويتپذير شد.2

در اکثر اين موارد ،خيزشهاي مردمي در جريان پيشروي راديکال

خويش در پس داربست سياسي بيروني نهاد دولت با ساختار نظامي-
امنيتي ژرف و قدرتمندي مواجه ميشوند که صريحا يا تلويحا خود را

 . 2در اين زمينه ،حتي مورد اعتراضات پساانتخاباتي بوليوي هم بهنوعي حايز اهميت است؛
چون در نهايت ارتش بود که با چرخش بهسمت شرکتهاي فرامليتي و سلب حمايت
خويش از اوو مورالس و اخطار به وي ،سرنوشت اعتراضات بوليوي و مسير سياسي جامعه
را تعيين کرد .بدينترتيب ،معلوم گرديد که حتي محبوبيت مردمي باالي مورالس نيز او را
در مقام سکاندار نهاي دولت قرار نميدهد ،چراکه قدرت نظامي جانمايه و شالودهي
اصلي دولت است .بههمين ترتيب ،اگر دولت ونزويال بهرغم اعتراضات وسيع تودهاي و
تنشهاي سياسي پردامنه همچنان قدرت خويش را حفظ نموده است ،دليل نهايي آن را
بايد در وفاداري ارتش به مادورو جستجو کرد (و دقيقا از همينروست که دولت آمريکا
نهايت تالش خويش را براي جلب نظر سران ارتش ونزويال بهکار گرفته است).
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بهعنوان حريف اصلي براي تغيير ساختار سياسي معرفي مينمايد.

طوريکه اين خيزشها درصورتي که اساسا قادر باشند از خان

سرکوبهاي وحشيانهي اوليه بهسالمت عبور کنند ،تازه مجبورند

آرزوهاي سياسي خويش را با فرماندهان دستگاه نظامي به بحث و مذاکره

بگذارند .بنابراين ،اين پرسش مطرح ميشود که :جايگاه دستگاه نظامي
و نسبت آن با دولت چگونه است؟ پاسخ فشردهي اين نوشتار آن است

که در اغلب کشورهاي جنوب جهاني اين دو از هم تفکيکشدني نيستند؛

حتي ميتوان گامي پيشتر نهاد و گفت ماشين نظامي ذات و شالوده
دستگاه دولت در جنوب جهاني است .درست بههمين دليل جز با شکستن

(يا تسليمکردن) ماشين نظامي ،نهاد دولت يا ساخت سياسي در اين جوامع

قابل تغيير نيست .بخشي از داليل اين امر در خالل اين متن تاحدي بيان
شده است:

دولت بهويژه در جنوب جهاني ،خواه بهواسطهي مسير تاريخچهاي تکوين

خويش ،خواه بهدليل نمايندگي منافع طبقهي حاکم و خواه در نبود نهادها
و سنتهاي جامعهي مدني (درعمل ،بنا به ترکيبي از اين عوامل) بهناگزير
از جامعه منفک ميشود .روشن است که تضادهاي بنيادي موجود در

جامعه با تشديد تضاد بين دولت و جامعه شدت و ابعاد بيشتري مييابند.

درنتيجه ،دولت هرچه بيشتر به محافظت از هستي خويش بهعنوان هدفي

فينفسه روي ميآورد (گواينکه دولت بنا به جايگاه مرجحاش عمدتا

مسيري پيشدستانه را اختيار ميکند) .بسط و تداوم اين کارويژه

خواهناخواه به فربهشدن مهارناپذير دستگاه نظامي-امنيتي ميانجامد .روند
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و چندوچون فربهشدن دستگاه نظامي-امنيتي طبعا وابسته به شرايط

انضمامي-تاريخي هر کشور است .ولي بهرغم همهي تفاوتهاي موجود

و ممکن ،اغلب با خصلتهاي مشترک مهمي مواجه ميشويم که همانا

رسوخ فساد اقتصادي ژرف در ارکان دولت و فربهشدن اقتصادي-سياسي

دستگاه نظامي است .در کشورهاي غربي بهندرت ميتوان نمونهاي را ذکر

کرد که ارتش و دستگاه نظامي مستقيما بر ساختار سياسي يا منابع

اقتصادي کشور تسلط داشته باشند (ميزان باالي بودجه و هزينهي

نظاميگري در اين کشورها مستقيما دستگاه نظامي را بهعنوان بازيگر

مستقل اقتصاي-سياسي نمينشاند) .حال آنکه اين پديده در کشورهايي
نظير مصر ،3سودان ،الجزاير ،پاکستان ،ايران ،عراق ،ترکيه ،شيلي ،کلبميا

و غيره از زمانهاي دور به رويهاي کامال عادي و کمابيش پذيرفتهشده
بدل شده است [پيوست :نمودارهاي  1تا  .]۶از سوي ديگر ،قدرتهاي

جهاني و منطقهاي عموما پيوندها و مراودات ويژهاي با رهبران دستگاه

نظامي اين کشورها دارند :خواه در قالب حمايتهاي مالي و تسليحاتي

و مراودات امنيتي (و خدمات آموزشي و فني) و خواه با بهرسميتشناختن

آنها بهعنوان طرف اصلي مذاکرات در برههي تحوالت حاد سياسي .4در
 . 3اين مساله در مورد کشور مصر قدري پيچيدهتر است :اقتصاد ضعيف کشور پرجمعيت
مصر مانع از تخصيص مستقيم بودجهي کالن (در مقايسه با کشورهايي نظير ايران و ترکيه)
براي نظاميگري است .اما بهداليل متعدد ازجمله جايگاه ژيواستراتژيک مهم مصر در
ن ژنرالها همواره از کمکهاي نظامي سخاوتمندانهي
خاورميانه و شمال آفريقا ،اين سرزمي ِ
دولتهاي اياالت متحد و بريتانيا برخوردار بوده است (ن.ک .به گزارش نشريهي
اينديپندنت).
 . 4از اين منظر مذاکرات قدرتهاي جهاني با سران نظامي مصر و سودان در خيزشهاي
تودهاي اخير معناي روشنتري مييابد.

 .5دولت بهسان گهوارهي نظاميگري| 47

جهاني که نظاميگري بهداليل زيادي در تاروپود مناسبات ملي و فراملي

تنيده شده است ،وضعيت يادشده قاعدتا نبايد غريب جلوه کند .ولي نبايد
از خاطر برد که تکوين اين وضعيت «عادي» از برخي زمينههاي ساختاري

تعيينکننده نشات گرفته است:

نخست آنکه شکلگيري و تثبيت خود اين دولت-ملتها عمدتا در بستر

تاريخي تحوالت ضداستعماري و نبردهاي استقاللطلبانه ( national

 )liberation movementsيا در بافتار سياسي دوقطبي جنگ سرد (در

فضاي کودتاها و همسازيهاي امپرياليستي) انجام گرفت و بهموجب اين

پسزمينه ،نظاميان و دستگاه نظامي-امنيتي نقش برجستهاي در تعيين
ساخت قدرت سياسي يافتند [پيوست :جدول .]1

دوم (و مهمتر) آنکه ،نابرابري ساختاري موجود در جايگاهها و روابط

کشورهاي مرکز و پيرامون در نظام اقتصاد جهاني و روابط بينالملل چنان

حاد و فزآينده است که تبعات اقتصادي و سياسي آنْ وضعيت داخلي

کشورهاي پيراموني را بسيار تضادمند و شکننده ميسازد .بنابراين ،با
توجه به اينکه پويش اقتصاد جهاني بهلحاظ ساختاري بخشا وابسته به

حفظ و بازتوليد اين جايگاهها و مناسبات نابرابر (و همزمان تشديدکننده

آنها) است ،ضرورتا يکي از ملزومات تداوم نظم نابرابر جهاني آن است

ل مختلکننده در کشورهاي جنوبي مهار و
که تحوالت سياسي محتم ِ

هدايت گردند .تحقق اين امر خصلتها و کارکردهاي ويژهاي را بر نهاد
دولت در کشورهاي پيراموني تحميل ميکند ،که مهمترين جنبهي آن ،بنا
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به وجود تضادهاي ژرف و فعال در جامعه و جدايي نسبي دولت از ملت،

تکيهي حداکثري دولت بر دستگاه کنترل و سرکوب است .تلفيق اين دو

عامل شرايطي را خلق ميکند که ماحصل آن گرايش نيرومند دولت در

جنوب جهاني بهسمت بسط نامحدود نظاميگري است .در اين ميان،

رهبران کاريزماتيک و اقتدارگراي اين دولتها معموال در بطن روندي
قرار ميگيرند که گرچه سعي در تنظيم و هدايت ارادهگرايانهي آن دارند،
و از ايننظر از فاعليت نسبي مشهودي برخوردارند ،اما بهتدريج کردار

عملي و گفتارشان توسط ضرورتهاي وجودي دولت تعين مييابد؛

درنتيجه ،بهرغم خودويژگيها و رويکردهاي ارتجاعي شاخص آنان،
بهويژه در مرحلهي تثبيت دولت و گسترش دامنهي اقتدار آن ،درجهي

فاعليتشان در نظم ساختاري مستقر محدود است.5

با نظر به وجود اين گرايش عيني نيرومند ،براي ريشهيابي تکوين و

گسترش نظاميگري در جوامع جنوبي جهان نيازي به تعليلهاي رايج بر

پايهي منشها و نيتمنديهاي حاکمان ،مناسبات و کشاکشهاي دروني
بين اصحاب قدرت ،سواستفادهي نخبگان از قدرت سياسي و نظاير آن
نيست؛ همچنانکه به تاکيدگذاري بر رويدادهاي حادث و توطئههاي

خارجي هم نيازي نيست .6درعين حال ،خطاي بزرگي خواهد بود اگر

 . 5يک مثال ملموس و متاخر در اين زمينه براي شهروندان ايران ،نحوهي دگرديسي
چشمگير معناي ترم بنيادي «مستضعفين» در تاريخچهي تحول دولت مسلط بر ايران است،
که اخيرا رهبر سياسي دولت (خامنهاي) آشکارا بر آن صحه گذاشت.
 . 6همهي اينها البته بهمعناي آن نيست که تحليل روند تکوين قدرت سياسي بهطور کلي و
نظاميگري بهطور خاص را وراي بستر شرايط انضمامي-تاريخي خاص هر جامعه قرار
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براي دولت در فرآيند تحققيابي اين گرايش ساختاري نقشي انفعالي قايل

شده (يعني دولت را کمابيش بهمثابهي پذيرندهي صرف اجبار عوامل

بيروني يا همچون واسطي خنثي تلقي کنيم) و عاليق ويژهي دولت در
برپايي نظاميگري را دستکم بگيريم .بهبيان ديگر ،نبايد اهميت جايگاه

اجتماعي-طبقاتي ،منافع مادي و کارکردهاي ويژهي نخبگان سياسي

حاکم بر اين جوامع را در مفصلبندي نهاد دولت و نظاميگري ناديده
گرفت .در توضيح نقش فعال دولت در بسط نظاميگري توجه به دو

فاکتور همبسته ضرورت دارد:

الف) از يکسو ،ناکارآمدي بنيادي دولت در ايجاد رشد مستمر اقتصادي
و حل و رفع معضالت حاد اقتصادي( 7که در تحليل نهايي از نحوهي

ادغام کشور در اقتصاد جهاني و جايگاه فرودست آن در سلسله مراتب
نظم جهاني ناشي ميشود) و نيز تضادهاي اجتماعي حادي که عمدتا از

نقصانها و تناقضات فرآيند مکانيکي-تحميلي تشکيل دولت-ملت در

اين جوامع ناشي ميشوند ،شکافي عميق و تنشهايي مداوم بين دولت و

ملت ايجاد ميکنند که ماحصل آن پيدايش بحران دايمي کارآمدي و

مشروعيت دولت است .پيامد حکمراني (با مشروعيتي نازل) بر جامعهاي

بيثبات و بحرانزده آن است که دولت نقطهي ثقل ثبات خويش را نه در
ال در حوزههاي اجتماعي
دهيم ،يا از نقش خودويژگيهاي تاريخي يک جامعهي معين (مث ً
و فرهنگي و غيره) غافل شويم.

 . 7نظير نرخ باالي تورم و بيکاري يا وجود شکاف ژرف طبقاتي و نابرابري حاد اجتماعي،
که دسترسي به منابع معيشتي و خدمات رفاهي ،و بهطور کلي امنيت زيستي اکثريت جامعه
را مورد تهديد قرار ميدهد.
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سپهر مناسبات داخلي ،بلکه در مناسبات خارجي ميبيند و همزمان به

جستجوي همپيمانان قدرتمند بيروني براي تضمين بقاي خود برميآيد.

چنين دولتي عموما به برجستهسازي خطر خارجي متوسل ميشود و
بهميانجي آن بهطور متناقضي گفتمان ناسيوناليستي را پرورش و بسط

ميدهد و حتي اغلب به استقبال تنشهاي منطقهاي با همسايگان ميرود

(جاييکه همواره بهانههاي کافي براي ايجاد تنش يا دامنزدن به تنشهاي

موجود وجود دارد) .دولت همچنين بر بستر حضور بلوکهاي قدرت

رقيب در نظام امپرياليستي حاکم بر مناسبات بينالمللي ،بهناچار يا

بهرغبت بهسمت ادغام در يکي از اين بلوکها پيش ميرود .چنين

سياستهايي مسلما نيازمند بسط نظاميگري است ،بهويژه آنکه دستکم
از ابتداي قرن بيستم تاکنون اقتصاد نظامي وزن هرچهبيشتري در فرآيند

انباشت جهاني سرمايه يافته است و کشورهاي جنوب جهاني (که ازقضا

نقش مهمي در رشد بازار مصرف اين اقتصاد ايفا ميکنند) همواره بهانحاي

مختلف بدينسو ترغيب و تحريک شدهاند.

ب) از سوي ديگر ،در يک کشور پيراموني نوع پيوستشدن (حکشدگي)

يکسويهي اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني چنان است که تنها اليهي
باريکي از جامعه ميتواند از آن منتفع شود .اين همان اليهاي است که
نهفقط منابع اقتصادي کشور را قانونا در اختيار دارد ،بلکه بهواسطهي

تسلط بر اهرمهاي تصميمگيري دربارهي سياستهاي کالن اقتصادي قادر
است در راستاي تضمين و بسط منافع ويژهي خويش تداوم اين الحاق

فرودستانه يا استثماري به اقتصاد جهاني را تضمين کند .بدينترتيب،
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دولت بدينسو گرايش مييابد که خود به طبقهي اقتصادي حاکم بدل

شود يا آن را در خود ادغام سازد .8در اين ميان ،راهکار نوليبرالي

خصوصيسازي منابع اقتصادي جامعه که طي سه-چهار دههي گذشته
بهطور وسيعي در کشورهاي جنوب جهاني تحميل و پيادهسازي شد ،در

واقع کاتاليزور بسيار موثري بود هم براي ادغام دولت در طبقهي حاکم
و هم براي فربهشدن اقتصادي و سياسي بخش نظامي .ضمن اينکه خواه

تحميل پروژهي نوليبرالي بر جامعه و سلب حقوق اجتماعي-اقتصادي از

مردم فرودست و خواه حفاظت از «دستاورد»هاي نوليبرالي در برابر
مقاومت جامعه نيازمند مشارکت فعال دستگاه نظامي-امنيتي در اين

چرخش کالن اقتصادي بود .بههمين دليل است که امروزه در بسياري از

اين کشورها تمايزگذاري ميان نظاميان ،سرمايهداران و کارفرمايان بزرگ
و نخبگان سياسي عمال ناممکن است.9

ال به دو شيوهي عمده انجام ميگيرد :يکي حرکت
 . 8ادغام دولت در طبقهي حاکم معمو ً
خزنده يا آشکار عناصري از طبقهي حاکم بهسمت کسب قدرت سياسي و هدايت مستقيم
سکان دولت (در جهت منافع اقتصادي خويش)؛ و ديگري حرکت کل دولت بهسمت اشغال
جايگاه طبقهي اقتصادي حاکم (گاه صرفًا عناصري فرعي از دولت در اثر رانت قدرت
سياسي به جايگاه «سرمايهدار» ارتقا مييابند) .مورد اول امروزه عمدتا در کشورهاي
متروپل قابلمشاهده است :براي مثال ،بهقدرترسيدن ترامپ يا امانويل مکرون؛ مورد دوم
بيشتر در کشورهاي جنوب پديدار ميشود ،جاييکه دولت در هيات يک قدرت عريان
ظاهر ميشود و تسلطي انحصاري بر منابع قدرت و ثروت و اهرمهاي هدايت جامعه دارد.
 . 9نگاهي به وضعيت کشورهايي نظير مصر ،ايران ،پاکستان ،ترکيه ،سوريه ،لبنان ،کشورهاي
عربي خليج ،الجزاير ،سودان و غيره بهخوبي درهمتنيدگي ساختاري حوزههاي سياسي و
اقتصادي و نظامي را نشان ميدهد ،گرچه نحوهي اين تداخل و ادغام بسته به شرايط خاص
هر کشور تفاوتهايي را نشان ميدهد .اگر قدري دورتر برويم و براي مثال نظري به کشور
شيلي (خواه بهعنوان يکي از نخستين آزمايشگاهاي پيادهسازي سياستهاي نوليبرالي و
خواه بهعنوان کشوري که هماينک دستخوش خيزشهاي تودهاي فرودستان است)
بياندازيم ،با اين واقعيت سنخنما روبرو ميشويم که رييس جمهور فعلي شيلي (سباستين
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بدينترتيب ،دولت در کشورهاي جنوب جهاني نهتنها بهمنظور حفظ

موجوديت سياسي خويش (در برابر تضادها و مخالفتهاي داخلي) به
نظاميگري گرايش مييابد ،بلکه همچنين براي حفظ جايگاه ممتاز

خويش بهمثابهي طبقهي اقتصادي حاکم نيز فعاالنه چنين مسيري را پي
ميگيرد .بنابراين ،در جنوب جهاني نظاميگري صرفا پديدهاي عارضي يا
جانبي و حتي کارکردي مکمل براي دولت نيست ،10بلکه با ارکان

وجودي دولت درهمتنيده است و شالوده تضمينکنندهي حيات آن است.
بهبيان ديگر ،اگر دولت در جنوب جهاني گهوارهي پرورش شکل

بسطيافتهاي از نظاميگري واقع ميشود ،نظاميگري قواميافته صرفا به

ديوارهاي قلعهي دولت بدل نميگردد ،بلکه اغلب چنان فعاالنه در
بازسازي اين قلعه مداخله ميکند که مالط و ساروج تمامي آجرهاي
بناي دولت را تشکيل ميدهد.

پينرا) نهفقط يکي از ثروتمندترين افراد کشور است ،بلکه با معيارهاي جهاني نيز يکي از
چهرههاي بسيار ثروتمند (مولتيميلياردر) محسوب ميشود.

 .10ردپاي نظاميگري در جنوب جهاني حتي در دستگاه ديوانساالري دولت هم نمايان
است .در باالترين ارکان ديوانساالري دولتي يا همان کابينهي قوهي اجرايي دولت
( ،)Governmentاغلب با نظاميان «سابق» يا ژنرالها و سرهنگهايي مواجهيم که
ستارههاي نظامي را با مدارکي تخصصي و آکادميک در علوم انساني جايگزين کردهاند تا
خاستگاه و پيوندهاي نظامي خود را در نقاب شخصيتي کارشناسي-مدني بپوشانند.
حالآنکه آنها ضمن پذيرش بيچونوچراي مناسبات سلسلهمراتبي و «اوامر مافوق»،
موظفاند عملياتيشدن طرحهاي ضربتي در وزارتخانهها و نهادهاي تابعه (اغلب بهمدد
«شوکدرماني») را تضمين کنند .مابقي وزرا و بهويژه معاونان و مشاوران ارشد آنان تجسم
نياز سوزان دولت به بدنهي تخصصي-کارشناسي براي کاربست «هدفمند» علوم کاربردي
در ساحت حکمراني هستند.

.6
نوليبراليسم :اکسير احياي دولت «مقتدر» در جنوب جهاني
از اواخر دههي  19۶0هرچه بيشتر آشکار شد که انباشت سرمايهي

صنعتي متکي بر نظام فورديستي توليد انبوه و متمرکز به مرزهاي نهايي

خود رسيده و روندهاي معمول انباشت جهاني سرمايه و بهطور کلي
اقتصاد متعارف سرمايهداري عصر دولتهاي رفاهي و سياستهاي

کينزي در معرض خطر قرار گرفته است .سرانجام ،در دههي  1970در

اثر تکانههايي جانبي (نظير افزايش قيمت نفت) اقتصاد جهاني در بحراني

ژرف و فراگير گرفتار شد .در اين وضعيت ،بازسازي شالودههاي اقتصاد
ت سرمايه مستلزم آن
جهاني در جهت ترميم و بهبود پايدار شرايط انباش ِ
بود که سازوکارهاي متعارف انباشت (و شيوههاي متداول توليدي) بهطور

اساسي و در گسترهاي جهاني تغيير يابند .کاستن از هزينهي توليد و

سيالسازي حرکت سرمايه خطوط کلي و همبستهي مسيري بديل براي
انباشت سرمايه بودند .کاهش حداکثري هزينهي توليد در کانونهاي

سرمايهداري علياالصول هم بهدليل پيشرفتهاي فناورانه در عرصهي

توليد (بهويژه اتوماسيون) و هم امکان انتقال سرمايهي توليدي به
کشورهاي «ارزان» چشماندازي دسترسپذير مينمود .اما براي اين منظور،
نخست ميبايست مقاومت سازمانيافتهي نيروي کار در برابر سرمايه
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(ميراث دولت رفاه در دوران جنگ سرد) درهم شکسته ميشد تا کارگران

تا جاي ممکن مطيع تنظيمات و خواستههاي سرمايه گردند؛ نهفقط در
کشورهاي کانوني ،بلکه همچنين در کشورهاي پيراموني .چرا که در

پويش تاريخي جوام ِع پيراموني دولتهاي برآمده از جنبشهاي
ضداستعماري و استقاللطلبانه ،در راستاي پيشبرد سياستهاي توسعهي

ملي سرمايهدارانه يا همان مدرنيزاسيون اقتدارگرا (با هدف ادغام در
اقتصاد جهاني) و بهمنظور قواميابي جامعهي شهري و طبقهي کارگر
نوظهور ،اَشکالي از دولتهاي رفاهي را هدايت ميکردند .بر مبناي اين

زمينهي تاريخي ،الگوي نوليبرالي اين هدف را پي ميگرفت که با حذف

يا کاهش اساسي حمايتهاي قانوني (حقوق کار) و خدمات دولتي ،ضمن

بازگذاشتن دست سرمايه براي مانورهاي ضروري («چابکسازي

سرمايه») ،عموم مزدبگيرا ِن فرودست را در معرض ناامني شغلي و

زيستي-معيشتي قرار دهد تا بدينترتيب ،جبههي کارگران و مزدبگيران
را دچار رقابتها و واگراييهاي دروني سازد .بهبيان ديگر ،تحقق راهکار
نوليبرالي چابکسازي سرمايه و «منعطفسازي» شرايط کار و نيروي کار

 -در کنار ساير داللتهايش  -مستلزم آن بود که کارگران به کارکردن

تحت شرايطي ناامن (بيثبات ،رقابتي ،و فاقد حمايتهاي قانوني) تن

بدهند؛ يعني نيازمند آن بود که زمينهي مادي و اجتماعي اجبار به «فروش

نيروي کار تحت هر شرايطي» عموميت يابد تا نيروي کار در سطحي

هرچه گستردهتر و بهگونهاي هرچه فرديتر وارد مناسبات کااليي گردد.

در اين ميان ،فراگيرشدن آموزههاي ايدئولوژيک نوليبرالي ،نظير تغيير

محوريت مسيوليت از جامعه به فرد ،نيز شرايط فکري-رواني جامعه براي
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تندادن به اين تغييرات اجتماعي کالن را فراهم ميساخت .خصوصا که
اين فرآيند تابعسازي سرکوبگ ِر جامعه مقارن بود با دورهاي که ناتواني

و بحران سوسياليس ِم واقعًا موجود در نشاندادن بديلي دسترسپذير به

واقعيتي هرچه عيانتر بدل ميشد و درنتيجه بديلي الهامبخش براي بسيج

سياسي و گسترش مقاومت اجتماعي وجود نداشت .بنا بر اديبات نوليبرالي
و با استفاده از ترم متداول «آزادسازي» ( )deregulationاقتصاد ،اين تمهيد

را شايد بتوان «آزادسازي نيروي کار» ناميد ،حال آنکه پيامد عملي آن

چيزي نبود جز مقيدساختن هرچه بيشتر نيروي کار به ملزومات سرمايه.

درهمين راستا ،انواع يارانههاي حمايتي و خدمات گوناگون اجتماعي و

دولتي به ناگهان کاهش يافتند ،اتحاديهها و نهادهاي کارگري رزمنده در

ف حمايت
تنگناي سرکوب و حذف قرار گرفتند و حقوق و قوانين متعار ِ

از کارگران و مزدبگيران يکي پس از ديگري ملغي شدند؛ درعوض،

هزينهي بهداشت و درمان ،مسکن ،آموزش ،حملونقل ،حاملهاي انرژي

و بهطور کلي هزينههاي پايهاي زندگي روزمره بهطرز بيسابقهاي افزايش

ت عمده مستلزم
يافتند («آزادسازي قيمتها») .تحميل همهي اين تغييرا ِ
تهاجمي فراگير به سنتها ،نهادها و سازمانهاي کارگري و سوسياليستي،

تخريب سنگرهاي فکري و گفتماني آنان در فضاي عمومي جامعه و
ن حاملين انساني اين گرايشها بود .گرچه سراشيب
حذف يا منزويساخت ِ

زوال اردوگاههاي «سوسياليستي» موجود و افول جنبشهاي چپ و
سوسياليستي (و درمقابل ،عروج ايدئولوژي نوظهور نوليبراليسم) در سطح

جهاني اين روند تهاجم و تخريب و حذف سيستماتيک را تسهيل ميکرد،
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اما چگونگي پيشبرد و تحقق آن در هر کشور معين مسلمًا تابع شرايط و

مختصات انضمامي-تاريخي آن کشور بود؛ و اين فرآيندي بود که دولت
بهدليل جايگاه قاهرش (بهويژه در جنوب جهاني) نقش تعيينکنندهاي در

آن داشت.

از سوي ديگر ،ضرورت «آزادسازي اقتصاد بازار» که نظريهپردازان و

مبلغان و مجريان نوليبراليسم آن را بهعنوان هدف نهايي اين تغييرات
اقتصادي برجسته ميکردند ،همچنين نيازمند «آزادسازي سرمايه» از

قيدوبندهاي قانوني دستوپاگير در سطوح ملي و بينالمللي بود .اما

چيزي که بهناگزير و در عمل رخ داد ،نهفقط استقالل بيمحاباي سرمايهي

مالي از توليد صنعتي ،بلکه بهواقع آزادسازي بازار سرمايهي مالي

بهشيوههايي سوداگرانه بود .مسير طيشده کمابيش بدين قرار بود :در

غياب چشمانداز مطميني براي سرمايهگذاي توليدي سودآور و/يا بهدليل
اشباع عرصهي توليد از سرمايهي صنعتي ،انبوه نقدينگيهاي سرگردان

که در جستجوي راهي براي حفاظت از خويش (يا منافع سهامداران) در
برابر افت ارزش سرمايه بودند ،به استقبال مقرراتزدايي از حرکت

سرمايهي مالي و يا شيوههاي سوداگرانه و کازينويي «سود»آوري رفتند و
بدينترتيب درنهايت اقتصاد جهاني در وضعيت شکنندهاي قرار گرفت؛

وضعيتي که اصطالح «سرمايهي کازينوني» توصيف مناسبي از آن است.1

1 . Bell & Sekine (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase of Ex-Capitalist
Transition.
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در کنار اين خصلتهاي عمومي روند نوليبراليزهکرد ِن اقتصاد جهاني ،در

ساحت روابط اقتصادهاي مرکز و پيرامونْ دکترين نوليبرالي درصدد آن

بود که مسير حرکت جهاني سرمايه را هموارتر ساخته و امکانات و

درجهي سودآوري اين حرکت را ارتقاء بخشد .از يکسو« ،آزادسازي»

نيروي کار (بسط و تشديد مناسبات کااليي در حوزهي کار) و

مقرراتزدايي از شرايط و محيطهاي کارْ سود سرمايهگذاري خارجي در
کشورهاي «ارزانِ» جنوب جهاني را افزايش ميداد .و از سوي ديگر،

خصوصيسازي منابع اقتصادي جامعه و سلب مالکيت عمومي از آنها

(که روندي دقيقًا خالف جهت «مليسازي»هاي پساجنگ بود) ميتوانست
دسترسي «قانوني» سرمايههاي خارجي (و بعضا دسترسي انحصاري) به

اين منابع را تسهيل کرده و ضمنا حوزههاي جديدتر و وسيعتري از

عرصههاي (سابقا) عمومي و غيرتجاري را وارد چرخههاي دادوستد و

سودآوري خصوصي سرمايه سازد .بههمينسان ،مقرراتزدايي از حوزهي

ت سيال سرمايه را افزايش داده و نيز مسير بازگشت
مالي دامنهي تحرکا ِ
سود و انتقال سرمايهي مازاد به کشورهاي شمال جهاني را هموار ميکرد.

ولي در سطح انضمامي-تاريخي آنچه اين دسترسي استثماري را در

کشورهاي جنوب جهاني تسهيل و تضمين نمود و بهطور کلي امکان

تحميل تهاجمي و پرشتاب سياستهاي نوليبرالي بر جامعه را فراهم

آورد ،2خصلت غيرمردمي دولت (جدايي آن از جامعه) و فساد ساختاري
 . 2فارغ از اينکه در هر کشور معين کدام مولفهها از مجموع سياستهاي کليدي نوليبرالي
(و تا چه ميزاني) رسوخ و بسط يافته باشند.

 | 58دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

آن بود که با ضعف نهادها و آزاديهاي سياسي و مدني (در اثر کارکرد

بازدارندهي سرکوبهاي درازمدت دولت) تشديد ميشد :در حاليکه

پيشبرد سياستهاي نوليبرالي درکشورهاي شمال جهاني بهدليل
شالودههاي ژرف دولت رفاهي ،گستردگي و استواري جامعهي مدني،
نيرومندي سنتهاي کارگري و سازمانهاي چپ و غيره با مقاومت

اجتماعي نسبتًا زيادي همراه بود و درمجموع با آهنگ کندتري پيش

ميرفت ،اين فرآيند در جوامع جنوب جهاني بهدليل استقالل نسبي و
اقتدارآميز دولت از جامعه ،ريشهدارنبودن سياستهاي موجود رفاهي و
نبود يا ضعف ساير المانهاي برشمرده با شتاب بهمراتب بيشتري پيش

برده شد؛ در مواردي هم که برآورد ميشد فرودستان جامعه مقاومت

بااليي از خود نشان دهند و يا تحميل اين سياستها عمال با مقاومت

چشمگيري ار جانب آنان مواجه ميشد ،دولتها به تمهيد «شوکدرماني»

(تعبير نايومي کالين) و شيوههاي سرکوب عريان متوسل ميشدند.3

نگاهي دقيقتر به وضعيت دولتهاي جنوب جهاني در آستانهي اين تحول

تاريخي ميتواند توضيح دهد که اين دولتها تحت چه شرايطي به ايفاي

نقش ميانجيگري گذار به اقتصاد نوليبرالي تن دادند و بعضا حتي فعاالنه
به استقبال آن شتافتند .براي اين بازبيني تاريخي نخست ناچاريم به

دورهي بالفصل پس از جنگ جهاني دوم رجوع کنيم .در اين سالها

روندهاي استقالليابي بسياري از کشورهاي جنوب جهاني مقارن بود با
 . 3نمونههاي تاريخي اين هر دو رويه چنان زياد و شناختهشدهاند که نيازي به ذکر آنها
نيست.
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ت واحد و
تالشهاي عمدتا آمرانه (از باال) براي شکلدادن به دولت-مل ِ
 در پي آن  -تدارک زيرساختهاي حقوقي ،نهادين ،اقتصادي و صنعتيبراي پيوستن به مناسبات جهان مدرن .اين فرآيند مدرنيزاسيو ِن ملي که
عمدتا معطوف به توسعهي سرمايهدارانه بود بيگمان بخشي از مطالبات

جنبشهاي مردمي ضداستعماري ،ضداستبدادي و ترقيخواهانهي پيش

از خود را بازتاب ميداد ،حتي اگر استقرار يا تثبيت نهايي دولت بر

سرکوب بقاياي سياسي اين جنبشها يا مصادرهي مقتدرانهي مازادهاي

آنها استوار بوده باشد .بنا بر گفتمان رايج در اين جنبشها ،اسارت

تاريخي در چنبرهي استعمار و استبداد پيامدي از عقبماندگي عمومي

کشور انگاشته ميشد ،که تداوم آنْ اين عقبماندگي تاريخي را وخيمتر

ميکرد .در مقابل ،پس از عقبراندن استعمار يا دولتهاي دستنشاندهي

استعمار ،پيششرط ضروري براي حفظ استقالل و عزت ملي قرارگرفتن

ت
در مسير پيشرفت اقتصادي-صنعتي تلقي ميشد و حتي باور به ضرور ِ

اين پيشرفت وجه مشترک گرايشهاي سياسي رقيب و متعارض بود .اما

درعمل ،پس از استقرار و تثبيت اوليهي دولتهاي نوظهور در جنوب

جهاني ،اين دولتها بهسرعت در مسير مليگرايي و مدرنيزاسيو ِن آمرانه

خي اين مساله مسلما بسيار متنوع
قرار گرفتند[ .داليل انضمامي-تاري ِ

است ،اما ميتوان سه فاکتور عام و تعيينکننده را برجسته کرد :يکي

کيفيت نارساي فرآيند سياسي طيشده در شکلگيري اين دولتها در

زمين بهجايمانده از استعمار-استبداد (ازجمله بهدليل فقدان
تشکليافتگي جامعه و فساد و اقتدارگرايي نخبگان سياسي)؛ ديگري،

 | 60دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

مداخالت قدرتهاي جهاني براي تعيين مقصد نهايي اين فرآيند (خواه

ازطريق اِعمال فشارهاي سياسي-نظامي بينالمللي 4و خواه بهميانجي نفوذ
در بخشي از طبقه حاکم که موقعيت امروزي آنها ،مرهون مناسبات

استعماري بلندمدت با کانونهاي جهاني سرمايه بود)؛ و سرانجام ،وجود
ي حاد در اين جوامع (قومي،
گرايشهاي ارتجاعي و تضادهاي اجتماع ِ

مذهبي و غيره) که جانسختي و ديرپايي آنها مانعي در مسير رشد و
گسترش انديشهي مدرن و برپايي نهادهاي مدني مدرن در جامعه بود .با

اينحال ،روند مدرنيزاسيون ملي آمرانه و نارسا در جنوب جهاني و
دولتهاي هدايتکنندهي آن عمدتا با اقبال و حمايت جهاني مواجه
شدند ،که براي توضيح آن دستکم دو دليل عمده را ميتوان برشمرد:

يکي شکوفايي اقتصادي خيرهکنندهي پسا جنگ در کانونهاي

سرمايهداري (خصوصا اياالت متحد) ،که هم ضرورت گسترش بازار

جهاني سرمايهدارانه و پيوستن «جهان سوم» به آن را برجسته ساخت و
هم امکانات عملي براي عرضهي برخي حمايتهاي مالي-اقتصادي و
صنعتي از فرآيند مدرنيزاسيون در اين جوامع را فراهم آورد؛ دومي ،آغاز

و گسترش رقابتهاي تاريخي بين بلوک سرمايهداري غربي و بلوک

ب آن هر يک از دو بلوک
«کمونيستي» شرق (جنگ سرد) که بهموج ِ
ميکوشيد کشورهاي هرچه بيشتري را به مدار وابستگي سياسي و
اقتصادي خويش بکشاند و در اين مسير امتيازاتي به آنان اعطا ميکرد،
ازجمله مشاورهي «کارشناسي» و کمکهاي مالي-فناورانه در زمينهي

 . 4براي مثال ،شمار زيادي از کودتاهاي سياسي-نظامي هدايتشده (يا مورد حمايت) از
سوي قدرتهاي غربي در کشورهاي پيراموني عمدتا مقارن با همين دوران انجام گرفتند.
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مدرنسازي زيرساختهاي اقتصادي-صنعتي؛ و مهمتر از آنها ،کمکهاي
نظامي.

اما چنانچه گفته شد فرآيند مدرنيزاسيون در اکثر کشورهاي جنوب

جهاني در دستيابي به اهداف تعيين شدهاش شکست خورد .5در

اينخصوص نيز بار ديگر فارغ از تنوعات شرايط انضمامي-تاريخي
کشورها و مسيرهاي واقعي طيشده به سمت شکست نهايي پروژه

مدرنيزاسيون ،ميتوان دستکم سه فاکتور کلي را برشمرد که سهم مهمي
در تحقق اين روند تاريخي داشتند :يکي آنکه تاثيرات ريشهدار استعمار

و استبداد (مازادهاي گذشته) در تعينبخشي به صورتبندي اقتصادي و

اجتماعي اين جوامع (نظير نابودي اقتصاد بومي بهنفع رشد اقتصاد

تکمحصولي ،نازلبودن سطح آموزش عمومي و توليد دانش علمي و
غيره) ،جاي چنداني براي جهش اقتصادي و صنعتي باقي نميگذاشت ،آن
هم در جهاني که در اثر پيشرفت شتابا ِن دانش علمي و فناوريهاي

صنعتي نوين ،هرچه بيشتر به عرصهي جايگاههاي رقابتي نابرابر و

مناسبات سلطه بدل ميشد .دوم اينکه دولت مقتد ِر راهب ِر مدرنيزاسيون

ت
ملي ،عموما بهدليل سرکوب آزاديهاي سياسي و مدني (بهبهانهي اولوي ِ
مدرنسازي) عمال شرايط رشد دروني جامعه را سد ميکرد و درنتيجه با

ال
تضعيف يا حذف فاعليت مردمي در پروسهي گذار به جهان مدرن ،عم ً

سرنوشت نهايي پروژهي مدرنسازي را به بوروکراسي ناکارآمد دولتي و

 . 5روبرت کورتس« :شکست سياست توسعه در شرق و جهانسوم» ،ترجمه :رضا سلحشور،
مجله نقد .9
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فساد فزآيندهي نخبگان سياسي ميسپرد .سوم اينکه دولتي که استقرار و

تثبيت نهايي آن در فرآيندهايي جدا از ملت (جامعه) انجام يافته بود و
عملکردهاي آن نيز در جدايي فزآينده از جامعه شکل ميگرفت و
نخبگان سياسي آن نيز عمدتا برآمده يا متأثر از طبقهي حاکم شکليافته

در عصر استعمار بودند ،دير يا زود بهسمت فساد ساختاري گرايش يافت.

درنتيجه دولت در جنوب جهاني نهايتًا به هدفي در خود بدل گرديد و لذا

همان آرمان نارساي مدرنيزاسيون نيز به شعاري رتوريک و پوششي براي

مشروعيتيابي و حفظ اقتدار دولت تنزل يافت (به استثناي برخي

حوزههاي گزينشي که تمرکز بر يا «سرمايهگذاري» در آنها براي دوام

دولت و حفظ و بسط اقتدار آن بر جامعه ضرورت مييافتند) .و چهارم

آنکه تشديد سير جدايي دولت از جامعه در جنوب جهاني توامان در
بستر تاريخي قطببنديهاي جنگ سرد و تعميق نظام تقسيم کار

استثماري در اقتصاد جهاني انجام ميگرفت و اين واقعيتْ دولت را خواه
ناخواه هرچه بيشتر بدينسمت سوق ميداد که براي گريز از شکنندگي و

حفظ ثبات خويش به يکي از بلوکهاي قدرت امپرياليستي نزديک شود

يا بر آن تکيه نمايد و يا حتي در آن ادغام گردد .يکي از پيامدهاي مهم
اين گرايش ساختاري اخير ،تقويت و تشديد رويکرد نظاميگري دولت

يا بسط شالودهي نظامي دولت بود؛ امري که هم براي دولت (بهمثابهي

هدفي در خود) ضروري بود ،هم با ملزومات ايفاي نقش در درون

قطببنديهاي امپرياليستي سازگار بود6؛ و هم با جايگاه رشديافتهي

 . 6نگاهي به وضعيت کشورهاي آسياي غربي ،آمريکاي التين و آفريقا در دهههاي 1950
تا  1980نشان ميدهد که اغلب دولتهايي که در اين دوره بر جوامع جنوب جهاني حکم
ميراندند ،دولتهايي بيش و کم استبدادي و نظامي بودند که در پهنهي قطببنديهاي
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نظاميگري در سطح جهان و وز ِن فزآيندهي اقتصاد نظامي در اقتصادهاي

کانونهاي سرمايهداري همخواني داشت.7

بدينترتيب ،ماحصل اين فرآيند ناکام صرفًا شکست پروژهي

مدرنيزاسيو ِن (توسعهي اقتصادي-صنعتي) آمرانهي ملي نبود ،بلکه مازاد

يا ميراث اين شکست ،جامعهي درهمشکسته و تضعيفشدهاي بود که
بيش از هميشه تحت استيالي دولتي اقتدارگرا ،فاسد و تا بن دندان مسلح

قرار گرفته بود .افزونبر اين ،بهلحاظ اقتصادي ،کشور با انباشت

بدهيهاي خارجي مواجه بود؛ بدهيهايي که دولت خواه براي پيشبرد

لجوجانهي پروژهي متناقض و ناکام مدرنسازي ،خواه درجهت بسط
نظاميگري ،و خواه براي جلوگيري از (يا تعديل) سقوط اقتصادي يا

تأمين ملزومات معيشتي مبرم جامعه بدان متوسل و وابسته شد ،تا سرانجام
در گرداب مهارناپذير آنها گرفتار گرديد .در ابتداي دههي  ،1980که

رؤياي توسعهي اقتصادي-صنعتي براي بسياري از کشورهاي جنوب
جهاني کمابيش به پايان تراژيک خويش رسيده بود« ،بحران بدهيهاي

جهانسوم »8سر باز نمود« :در اين مقطع 33 ،کشور از جوامع جنوب

جهاني نيازي عاجل به تمديد بدهيهاي انباشتهشدهي خارجيشان
امپرياليستي به يکي از دو اردوگاه شرق يا غرب تکيه داشتند .يکي از وجوه اشتراک
برجستهي اين دولتها ،بسط نظاميگري تحت هدايت و حمايت يکي از دو قطب
امپرياليستي بود.

 . 7براي نگاهي دقيقتر به ديناميزم نظاميگري در نيمهي دوم قرن بيستم از جمله رجوع
کنيد به پيوست دوم کتابچهي زير :امين حصوري« :انکار خيزش ديماه :دربارهي رويکرد
چپ آنتيامپ  .»...نشريهي منجنيق.1398 ،
8 . The Third World debt crisis
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داشتند .اين امر صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني را در موقعيتي
فرادست قرار داد تا با سهولت بيشتري دولتهاي مربوطه را به اجراي

طرحهاي تعديل ساختاري اقتصاد ترغيب يا وادار سازد.»9

با اين همه ،بايد درنظر داشت که دولتهاي جنوبي جدا از فشار اجبار به

بازپرداخت وامهايي که بنا بود شکست پروژهي مدرنيزاسيون ،ناکارآمدي

حاد اقتصادي ،فساد ساختاري دولت و نيز پيامدهاي رابطهي فرودستانهي
اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني را جبران کنند ،داليل محکمي براي همراهي

با راهکارها و توصيههاي آمرانهي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول

داشتند .جدا از گرايش قوي اين دولتها به حفظ ثبات سياسيشان (تحت

هر شرايطي) در عرصهي داخلي و بينالمللي ،راهکار خصوصيسازي

منابع اقتصادي جامعه (يا بيرونکشيدن اين منابع از نظارت قانوني و
عمومي) در حقيقت نخبگان دولتي و طبقهي سياسي حاکم را به مالکان
آن منابع و يا به طبقهي اقتصادي حاکم بدل ميکرد .از سوي ديگر،

راهکار تعديل ساختاري در پوشش ظاهري «ضرورت کوچکسازي
دولت» ،آزادي عمل بيشتري به دولت ميداد تا با کاستن از هزينههاي

خدمات اجتماعي دولتي ،بودجهي محدود کشور را هرچه بيشتر صرف

محفاظت از خويش نمايد و ازجمله گامهاي بلندتري در بسط نظاميگري

بردارد .10درنتيجه ،آنچه تحت فشار يا «توصيه»هاي آمرانهي صندوق
9 . Patrick Bond & George Dor (2003): Neoliberalism and Poverty Reduction
Strategies in Africa.

 .10در اينجا با يک رابطهي رفتوبرگشتي و تشديدکننده مواجهيم :هرچه هزينههاي عمومي
دولت کاهش يابد ،دست دولت براي تخصيص بودجه به کارويژهي محافظتياش
(فربهسازي نظامي-امنيتي خويش ،تجهيز سازوبرگهاي ايدئولوژيک و بسيج و
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بينالمللي پول و بانک جهاني در بسياري از کشورهاي جنوب جهاني

اجرا گرديد ،همخواني شگرفي با گرايش ويژهي دولت به حفظ و بسط

اقتدار (شکنندهي) خويش داشت و در عمل نيز بهخوبي با آن مفصلبندي

گرديد .11درنتيجه ،بهاعتبار آنچه پيشتر گفته شد ،تحميل سياستهاي

نوليبرالي در جنوب جهاني نميتوانست صرفا نتايج ناب و مطلوبي چون

خلع يد جامعه از منابع ثروت عمومي ،آزادسازي نيروي کار و بسط
مناسبات کااليي و پولي-مالي به بار بياورد؛ بهعکس ،کسب اين

«دستاوردها» در جنوب جهاني نه ميتوانست مستقل از مازادهاي ظاهرا

متناقضي چون فربهشدن اقتصادي دولت (خواه در قالب نهادهاي
شبهدولتي و خواه در قالب عروج اقتصادي نخبگان سياسي) و رشد

نظاميگري و تلفيق هرچهبيشتر آن در ساختار دولت تحقق يابد؛ و نه

اساسا بدون آنها قابل تحقق بود .چرا که تحميل اين سياستها بر جوامعي
ن دولتي «مقتدر»
با اکثريت فرودست نميتوانست جز توسط مشت آهني ِ

انجام گيرد و يا بهرغم مقاومت مردمي تثبيت گردد .تکرار مشابه چنين

فرآيندي در بسياري از کشورهاي جنوب جهاني که بهعنوان نمونههاي

سازماندهي وابستگانش) بازتر ميشود؛ و بالعکس ،با افزايش اينگونه هزينهها ،سهم
کمتري به خدمات عمومي و اجتماعي تعلق ميگيرد.

 .11براي مثال ،کابينهي احمدينژاد در ايران که به نيابت از دولت به تمام دنياي غرب اعالم
جنگ ميکرد ،بابت شتاب چشمگيري که به پيشبرد و بسط سياستهاي نوليبرالي بخشيد،
مورد قدرداني رسمي صندوق بينالمللي پول قرار گرفت (خوانندهي آشنا به وضعيت ايران
بهخوبي ميداند که چگونه در دورهي رياستجمهوري وي روند فربهشدن اقتصادي و
سياسي نظاميان به مرزهاي بيسابقهاي رسيد) .صندوق بينالمللي پول بههمين ترتيب،
عملکرد اقتصادي برخي ديگر از دولتهاي نظاميگرا (يا دولتهاي نظاميان) در پيشبرد
سياستهاي نوليبرالي را مورد تجليل قرار گرفت (نظير دولتهاي شيلي ،سودان ،مصر،
الجزاير و .)...
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مهم يا موفق پيشبرد سياستهاي نوليبرالي شناخته ميشوند نشان ميدهد
که برخالف داعيههاي نمايندگان بورژوازي ،هدف نوليبرالي اعالمشدهي

«آزادسازي اقتصاد» ازطريق سياستهاي تعديل ساختاري ،دستکم در
جنوب جهاني هيچ منافاتي با فربهشدن اقتصادي دولت (و نخبگان
سياسي) ندارد ،يعني «کوچکشدن دولت» معيار گمراهکنندهاي براي
سنجش ميزان رسوخ و پيشروي مناسبات نوليبراليست.

اگر  -بنا بر آنچه گفته شد بپذيريم -که دولت در جنوب جهاني جايگاه
ويژهاي در روند گسترش جهاني نوليبراليسم داشته است ،در اينصورت

توصيفاتي نظير «امتناع مسير نوليبرالي»« ،شکست پروژهي نوليبرالي» يا

«غلبهي اقتصاد رانتي/مافيايي بر سياستهاي نوليبرالي» دربارهي برخي

از کشورهاي جنوب جهاني ،اين خطا/خطر را با خود حمل ميکنند که:
الف) تصويري ناب از تحقق اقتصاد نوليبرالي را مالک ارزيابي خود قرار

ميدهند که در آنْ وجوهي از سياستهاي نوليبرالي بهبهاي ناديدهگرفتن
وجوهي ديگر برجسته ميشوند؛ ب) برآمدن اقتصاد نوليبرالي را تنها در

امتداد اقتصاد متعارف ليبرالي و ذيل چتر روبنايي ليبرالدموکراسي

تصورپذير ميدانند؛ ج) فرآيندي متکي بر زمينههاي ساختاري (بهويژه

جايگاه متناقض دولت در جنوب جهاني و فکشدگي آن از جامعه و
جايگاه جنوب جهاني در بطن نظام استثماري اقتصاد جهاني) را که به

ايفاي نقش فعال دولت در اجرا و پيشبرد سياستهاي نوليبرالي ميانجامد،
ناديده ميگيرند؛ د) پديدهي فراگير فساد اقتصادي نزد نخبگان

دستاندرکار دولت و يا بسط نظاميگري در کشورهاي جنوب جهاني را
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بهمثابهي اموري حادث تلقي ميکنند ،نه همچون پيامدي ساختاري از

جايگاه و کارکردهاي ويژهي دولت در اين جوامع (جايگاه و

کارکردهايي که خود از تلفيق تاريخي پيچيده ولي همسا ِز عوامل دروني
و بيروني حاصل ميشوند) .بهلحاظ معرفتشناسانه چنين نگرشهايي

عمدتا -بهتعبير مارکس و باسکار -در سطح «پديدار»ها باقي ميمانند و
به سير تکويني پديدارها ،پيوندهاي دروني آنها و بهويژه رابطهمندي

هستيشناسانهي آنها با کليت توجهي نشان نميدهند .اين امر بازتابي از

خطاي معرفتي رايج در عصر ماست که خود از غلبهي آموزههاي

شناختشناسانهي پوزيتيويسم و پسامدرنيسم/پساساختارگرايي نشات

ميگيرد و نيروهاي چپ نيز لزوما نسبت به آن مصون نيستند .اما در
ساحت نظري ،اين نگرشها با همان خطايي خويشاوندي دارند که گاه
درخصوص نحوهي فهم جهان سرمايهداري يا جهانيشد ِن سرمايهداري با

آن روبرو ميشويم :برخي مفسران از گسترش سرمايهداري

مجموعهخصلتها و کارکردهاي يکسان و مشابهي («مناسبات
سرمايهدارانه») را در جوامع مختلف انتظار ميکشند و نبود يا ضعف

پارهاي از آنها در يک جامعهي معين را دليلي بر غلبهي مناسبات

پيشاسرمايهدارانه در آن جامعه تلقي ميکنند .چون حاملين چنين گرايشي
ي جهانيشده را بهمثابهي يک کليت همبسته 12درک نميکنند
سرمايهدار ِ

 .12با اين همه ،نگارنده بر اين باور نيست که نظام سرمايهداري در جهان امروزي نمايانگر
کليتي ارگانيک است؛ چون بسياري از کارکردهاي بازتوليدياي که بايد در روندي کمابيش
خودپو در يک کليت ارگانيک انجام گيرند ،در جهان امروزي وابسته به مناسبات قدرت و
سلطهي امپرياليستي هستند که وجه حادث آنها بر ريشهمندي آنها در منطق سرمايه غلبه
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و طبعا اقتصاد جهاني بهمثابهي يک کل را «واحد تحليلِ» خود نميگيرند،
بلکه جهانيشد ِن فرضي سرمايهداري در نظر آنان صرفا همچون تکثير

واحدهاي ملي سرمايهدارانه (واحدهايي کمابيش مشابه ،ولي در اشلهاي

مختلف) قابلتصور است .بهبيان ديگر ،آنان بهرغم تصديق ناموزوني

جغرافيايي-تاريخي اقتصاد سرمايهداري ،به ريشهمندي تکويني و
هستيشناسانهي اين ناموزوني و داللتها و پيامدهاي ناگزير آن توجه

(کافي) نشان نميدهند.

بنا بر آنچه گفته شد ،پيدايش موج تهاجم نوليبرالي در کشورهاي جنوب

جهاني را نميتوان صرفا در چارچوب تضاد بنيادي کار و سرمايه و
وسعتبخشيدن به اين تضاد تا گسترهاي جهاني (مثال موج جديد

جهانيشدن سرمايهداري) درک کرد .چنين درکي ،حتي اگر از

نارساييهاي برآمده از تکساحتيبودنش بگذريم ،بهدليل باقيماندن در

سطح تحليل انتزاعي قادر نيست به پرسشهاي بسياري درخصوص

تنوعات و تناقضات ساحت انضمامي پاسخ دهد و درنتيجه نميتواند

راهگشاي شناخت انضمامي باشد .درعوض ،فهم جامعتر روند پيدايش

و تکوين تاريخي اين تهاجم سراسري نيازمند آن است که تضاد عمومي

کار و سرمايه در بستر عملکرد سازوکارهاي عليتي متداخل و چندگانهاي

(با جايگاههاي مختلفي بهلحاظ اليهمندي هستيشناسانه) قرار گيرد که

ن اين
مسير نهايي عينيتيابي اين تضاد را تعيين ميکنند .مهمتري ِ

دارد .بهبيان ديگر ،نظام تاريخي-جهاني سرمايهداري يک بستار نظري درمعناي هگلي آن
نيست ،بلکه بهتعبير باسکار يک «سيستم باز» است.
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سازوکارهاي همبسته بنا بر رهيافت متن حاضر عبارتند از )1 :پيامدهاي
بحران تاريخي تداوم انباشت در نظام توليدي فورديستي که در قالب

بحران اقتصاد کينزي يا شکست دولتهاي رفاهي در کشورهاي کانوني

سرمايهداري نمايان شد و تغيير بنيادي در سازکارهاي انباشت سرمايه را

ضروري ساخت؛  )2جايگاه و کارکردهاي ويژهي دولت در کشورهاي

جنوب جهاني بهعنوان ميانجي پيونددهندهي نظم جهاني و نظم ملي/بومي
که نتيجتا فاعليت مستقيم (بيواسطه) در فرآيند پيادهسازي سياستهاي

اقتصادي نوليبرالي را بر عهده داشته است؛ و  )3کارکردهاي سيال

مناسبات قدرت امپرياليستي در ساحت جهاني که در تحليل نهايي تداوم
انباشت جهاني سرمايه بهنفع کانونهاي سرمايهداري را تامين ميکنند و
بهشيوههاي هرچه متناقضتري کاستيهاي خودپويي اقتصاد سرمايهداري
در سطح انضمامي-تاريخي را جبران ميکنند.

در ساحت نخست ،با ظهور بحران فراگير سرمايهداري در دههي ،1970

سرمايهداري در مسير زوال يا دگرديسي تاريخي خويش نيازمند

چرخشي اساسي بود تا بحران انباشت را مهار کند و بديلي براي آن عرضه

نمايد .از اين منظر ،نوليبراليسم تالشي «بنيادگرايانه» (بازگشت به

ريشههاي آرماني بازار آزاد) بود براي احياي سرمايهداري رو به احتضار.
هرچند داليل دگرديسي سرمايهداري (کمابيش از دههي  )131920چنان

ژرف است که چرخش نوليبرالي اقتصاد جهاني درست همانند پيدايش

 .13بنا بر ديدگاه اونو و سکين.

 | 70دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

بنيادگرايي اسالمي ،بيشتر تالشي از سر استيصال بود؛ کما اينکه تا امروز

هم ناکامي نوليبراليسم در رسيدن به اهداف اعالمشدهاش بهصورت تداوم
مزمن بحران و سربازکردن ناگهاني آن نمايان شده است .با اينهمه ،در

پي آغاز اين فرآين ِد «نجات اضطراري» ،ضروري بود که کشورهاي جنوب

جهاني نيز تا جاي ممکن در مقتضيات جديد اقتصاد جهاني ادغام گردند
و در همين راستا الزم بود که اقتصادهاي جنوب جهاني که در زير آوار
شکست پروژهي مدرنيزاسيون آمرانه بهسختي نفس ميکشيدند مطابق اين

مقتصيات جديد بازسازي شوند تا بهنوبهي خويش راههاي گريز از بحران
جهاني انباشت را هموارتر سازند .از اينجا تا رسيدن به ضرورت خلعيد
(سلب مالکيت) اکثريت جامعه از منابع ثروت عمومي و حمايتهاي

اجتماعي-قانوني بهمنظور کاالييسازي فراگير نيروي کار و منابع ثروت
اجتماعي راه چنداني نبود.

در ساحت دوم ،با پيدايش نوليبراليسم بهعنوان سياست اقتصادي مسلط
در سطح جهاني عصر تازهاي براي «بازتقسيم امپرياليستي جهان» رقم

خورد؛ فرآيندي که با توجه به جايگاه جنوب جهاني در نظم اقتصادي-
سياسي حاکم بر جهان و نيز برمبناي مختصات و شرايط داخلي اين

کشورها ،در سه سطح مختلف محقق گرديد :ازطريق روابط سياسي-

اقتصادي نابرابر جوامع جنوب جهاني با کشورهاي کانوني سرمايهداري

و فشارهاي برآمده از آنها؛ ازطريق سازوکارهاي و نهادهاي بينالمللي

نظير سلطهي دالر بر اقتصاد جهاني ،صندوق بينالمللي پول و بانک

جهاني؛ و سرانجام ازطريق مداخالت مستقيم نظامي و نفوذ امنيتي
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قدرتهاي جهاني در تحوالت سياسي و سرنوشت اقتصادي جوامع

جنوب جهاني .ولي تفاوت مهم اين نمونهي متاخر بازتقسيم امپرياليستي
جهان با الگوي تحققيافتهي عصر «امپرياليسم نو» (از ربع آخر قرن

نوزدهم تا جنگ جهاني اول )14در آن است که اينبار جهان در قالب

مرزگذارهاي سرزميني بازتقسيم نشد؛ بلکه تشديد استثما ِر امپرياليستي
جهان با حفظ همان مرزهاي ملي محقق گرديد .در اين فرآيند ،با همراهي

و همدستي دولتهاي جنوب جهاني با کانونهاي اصلي انباشت جهاني

سرمايه ،منابع ثروت جهان در درون همين مرزهاي ملي-سرزميني

موجود از صاحبان اصلي آنها ربوده شد .از اين منظر ،ميتوان گفت با

اينکه در پس جنبشها و تحوالت استقاللطلبانهي ملي ،شکل سلطهي

خاص استعمار امپرياليستي در جنوب جهاني به پايان تاريخياش رسيده
بود ،تحميل پروژهي نوليبرالي بر جنوب جهاني برخي از درونمايههاي

اقتصادي سلطهي کلونياليستي را مطابق با مقتصيات و ملزومات جديد

اقتصاد جهاني احيا کرد.

در ساحت سوم ،با خصلتهاي ويژهي دولت در جنوب جهاني مواجهيم

که بازتابي است از :خودويژگيهاي تاريخي اين جوامع ،روند تضادمند

تکوين دولت-ملت مدرن از دل ويرانههاي استعماري-استبدادي اين
ال به سلطهجوييهاي فراملي و
 .14ترم «موج نخست امپرياليسم» (يا امپرياليسم کالسيک) معمو ً
استعماري قدرتهاي اروپايي در بازهي  1402تا ( 1815پايان جنگهاي ناپلئوني) اطالق
ميشود.
Louis, William Roger (2006): Ends of British Imperialism: The Scramble for
Empire, Suez, and Decolonization. London: I. B. Tauris. p. 910.

 | 72دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

جوامع ،نحوهي الصاق فرودستانهي آنها به اقتصاد جهاني و جايگاه

کارکردي (فونکسيونال) آنها در نظام تقسيمکار جهاني ،همزيستي و
امتزاج پارادوکسيال (متناقضنماي) مناسبات اقتصادي سرمايهدارانه با

اِشکال پيشاسرمايهدارانهي حيات اجتماعي در اين جوامع و غيره .در اين

ميان ،مهمترين خصلتهاي دولت که توامان هم مسير تکوين/تحميل

مولفههاي مهمي از سياستهاي نوليبرالي را هموار کردند و هم در اثر

پيامدهاي اين فرآيند رشد چشمگيري يافتند عبارتند از فکشدگي
فزآيندهي دولت از ملت/جامعه ،فساد ساختاري دولت و گرايش حاکمان

سياسي بهسمت بدلشدن به طبقهي اقتصادي حاکم ،گرايش فزآيندهي
دولت بهسمت محافظت از خويش و درنتيجه بهسمت بسط نظاميگري و

نظامي-امنيتيکرد ِن ساختار سياسي حاکم .بهرغم اين واقعيت که در هر

کشور معين از گسترهي جنوب جهاني ماحصل مديريت سرکوبگرانهي

دولت بر اجراي پروژهي نوليبرالي تجليهاي مختص خود را داشته و يا

مولفههاي ويژهاي از مجموعهسياستهاي نوليبرالي را محقق ساخته است،

خصلتها و پيامدهاي مشترک اين فرايند تاريخي در جنوب جهاني

انکارناپذير است :خواه تعميق شگرف شکاف طبقاتي و گسترش
بيسابقهي دامنهي بيکاري ،بيثباتي شغلي و ناامنيهاي معيشتي؛ خواه

شتاب بيمحاباي روند نابودسازي و آلودهسازي محيط زيست و منابع
طبيعي؛ و خواه بسط قدرت انحصاري دولت و فساد اقتصادي نخبگان

سياسي و ماشين نظامي-امنيتي .درعين حال ،پيامدهاي تحميل پروژهي
نوليبرالي به جنوب جهاني صرفا به تغيير مختصات اقتصادي جوامع ،بسط

گرايشهاي دروني دولت و تشديد نابودسازي طبيعت محدود نمانده
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است .بلکه نوليبراليسم بهعنوان يک نظام ايدئولوژي هژمونيطلب  -طي
بيش از سي سال -الگوهاي رايج فکري و زيستي جوامع (و الجرم

بازتابهاي آنها در ساحت سياسي و اجتماعي) را نيز دگرگون ساخته

است .تا جاييکه به مضوع اصلي بحث اين نوشتار مربوط ميشود،
برجستهساختن اين موضوع اهميت دارد که دولتهاي مجري

سياستهاي نوليبرالي در جنوب جهاني (کمابيش فارغ از نوع پوشش

توجيهي و شيوهي پيشبرد اين سياستها و حتي نوع مولفههاي محوري
پيادهشده) ،درست همانند دگرديسي چهرهي «دوريان گري» (در داستان

معروف اسکار وايلد) ،خصلتها و گرايشهاي ضدمردمي خويش را تا

مرزهاي شگرف و بيسابقهاي امتداد و عينيت بخشيدند.

بهطور خالصه ،چرخش نوليبرالي اقتصاد جهاني از دههي  1980مستلزم

انطباق وضعيت اقتصادي کشورهاي جنوب جهاني با جريا ِن تغييرات

کالن جهاني و شرايط جدي ِد پيش رو بود .اين چرخش نهفقط اقتصادهاي
واماندهي جنوب جهاني را متاثر ميساخت ،بلکه تحقق «موفقيتآميز» آن

مستلزم بسترسازي در مقياسي جهاني و همراهي فعال يا انفعالي همهي

کشورها بود .دولتها در جنوب جهاني بنا به جايگاه تاريخي خاص و

متناقضشان و منافع مستقيم سياسي و اقتصادي برآمده از آن ،نقشي
کليدي در تحميل و پيشبرد سياستهاي نوليبرالي ايفا کردند .گرچه

پيادهسازي سياستهاي نوليبرالي در اين جوامع با شکلها و شيوههاي

يکسان و با مضامين واحدي محقق نشد ،ولي کارويژهي نهايي آنها
معطوف به الصاق مجدد اقتصاد سپهر جنوب جهاني به ملزومات و
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مختصات تغييريافتهي اقتصاد جهاني بود؛ الصاقي که بهويژه در پي ناکامي
ناگزي ِر پروژههاي مدرنيزاسيون ملي آمرانه و «بحران بدهيهاي جهان

سوم» ضرورتا ماهيتي فرودستانه و استثماري داشت .فارغ از اينکه ثبات

سياسي اين دولتها در ساحت بينالمللي تا چه حد وابسته به اجراي

سياستهاي نوليبرالي بوده باشد ،اجراي فعاالنهي چنين سياستهايي بر
بستر زمينههاي سياسي-اجتماعي تاريخا موجود در خود اين جوامع

عمدتا به تقويت قدرت انحصاري دولت در بطن رابطهي پرتضادش با

جامعه انجاميد (و طبعا بر دامنه و شدت تضادها افزود) و در بسياري از
اين کشورها موجب ارتقاي منافع اقتصادي نخبگان سياسي تا مرتبهي

طبقهي اقتصادي حاکم گرديد .همهي اينها بازتاب دگربارهي اين

واقعيت/آموزهي قديميست که «منافع طبقهي حاکم در کشورهاي

پيراموني  -خواهناخواه  -با منافع طبقات حاکم در کشورهاي متروپل
درهمتنيده است» .بههمين اعتبار ،در عصر ما (از حدود چهل سال گذشته)

پروژهي نوليبرالي حلقهي اقتصادي-ايدئولوژيک پيونددهندهي ساختار
سياسي استبدادي در جوامع جنوب جهاني به نظام بحرانزدهي
سرمايهداري جهاني بوده است.

.7

سرکوب دولتي بهسان اصل سازماندهندهي جامعه

ب
ف جنو ِ
اگر وقوع همزمان خيزشهاي تودهاي اخير در کشورهاي مختل ِ

جهاني نتيجهاي از عملکرد سي سالهي نوليبراليسم و پيامدهاي مخرب آن
باشد ،شيوهي مواجههي مشترک دولتها با اين خيزشها بر پايهي

سرکوب عريان (از شيلي و کلمبيا تا سودان و عراق و لبنان و ايران) نشان

ميدهد که دولت در جنوب جهاني کارويژههاي مشخصي دارد که با
«ضرورت سرکوب» پيوند دارد .توازي تاريخي اين کارويژهها در

گذشتهي نزديک ،خصوصا در سرکوب شديد جنبشهاي مسلحانهي

چپگرا ،سازمانهاي انقالبي و سوسياليست و اتحاديههاي کارگري
مستقل در دوران جنگ سرد قابل رديابي است.

سرمايهداري متاخر شمار فزآيندهاي از نيروي کار بالاستفاده يا

«کماستفاده» ايجاد ميکند که بدنهي اصلي جمعيت کثير انسانهاي
بهحاشيهرانده و حذف و طردشده را تشکيل ميدهند (آنهايي که يگانه

داراييشان  -قوهي کارشان -خريداري نمييابد) .دليل ايجاد اين

«جمعيت مازاد» در کشورهاي توسعهيافته (متروپل) عمدتا رشد و اشاعهي

فناوريهاي توليد خودکار ماشيني و نيز کوچ/صدور سرمايهي توليدي-
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صنعتي به کشورهاي ارزانتر است که در دهههاي اخير با پيامدهاي

سياستهاي نوليبرالي منعطفسازي نيروي کار و رواج بيثباتکاري

( )precariousو کاهش خدمات اجتماعي تلفيق و تشديد شده است .اما
داليل اصلي 1افزايش نيروي کار مازاد در کشورهاي پيراموني شيوهي

متناقض و استثماري ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني است که با
ناکارآمدي و فساد ساختاري دولت تشديد ميگردد .در حدود سه-چهار

دههي اخير مهمترين تجلي اين ادغام فرودستانه در اقتصاد جهاني با

ميانجيگري دولت ،پيشبرد بيمحاباي سياستهاي نوليبرالي

(خصوصيسازي و تعديل ساختاري اقتصاد) بوده است که به بيکارسازي،

بيثباتسازي (کاري-معيشتي) و محرومسازي بخش بزرگي از جمعيت

اين کشورها انجاميده است و به افزايش چشمگير ابعاد فقر و نابرابري

اجتماعي منجر شده است .بخش قابلتوجهي از اين «انسانهاي مازاد» در

حاشيهي شهرهاي بزرگ (خواه در شهرکهاي اقماري و خواه در

زاغهها) زيست ميکنند .2در جوامع جنوب جهاني که بنا به موقعيت
فرودستشان در هرم اقتصاد جهاني ،علياالصول امکانات اقتصادي

ساماندهي معيشتي و اجتماعي اين انبوه طردشده غالبا محدود است ،و

از سوي ديگر همين امکانات محدود هم بهدليل فساد ساختاري و

هزينههاي دستگاه نظامي-امنيتي بهمراتب محدودتر ميگردد ،اين جمعيت

بزرگ طردشده [و اغلب انکارشده] از اين قابليت برخوردار است که به

 . 1در کنار برخي عوامل اجتماعي نظير نرخ باالي رشد جمعيت و غيره ،که در تحليل نهايي
عوامل جانبي هستند.
 . 2رشد سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني و زاغهنشيني در حاشيهي شهرها نشانهي
روشنيست از ورشکستگي اقتصاد ملي و ناتواني دولت در ساماندهي اقتصادي جامعه.
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نيروها و سوژههاي بالقوهي شورشهاي شهري يا شورشهاي فرودستان

بدل گردد .از همينرو ،دولتهايي که ماهيتا بر فراز مردم قرار دارند و

منافعي متضاد با منافع اکثريت جامعه را پي ميگيرند ،اين جمعيت «مازاد»
را بهسان خطر بالقوهاي براي «ثبات» سياسي کشور يا حفظ نظم موجود

تلقي ميکنند .آگاهي پيشيني و تجربي دولتها نسبت به «خطرات» اين

سوژههاي بينامونشان و بيارج (که در زبان دولتها «وَندال» و آشوبگر
نام ميگيرند) ،اين دولتها را به سمت اتخاذ سياستهاي پيشگيرانه يا
بازدارنده سوق ميدهد ،که مهمترين داللت مشخص آنها بسط هرچه

بيشتر ماشين نظامي-امنيتي و رويکرد نظامي-امنيتي است.

بنابراين ،متاثر از خاستگاه و کارويژههاي دولت و نيز ويژگيها و

پيامدهاي نوليبراليزهکردن اقتصاد در سپهر جنوب جهاني ،دستگاه
سرکوب نظامي-امنيتي نيز در جوامع مربوطه نقش ويژه و برجستهاي

مييابد .روشن است که بنا به تنوعات موجود در مختصات بومي و
ل
سياسي-اجتماعي اين جوامع ،تفاوتهاي مشهودي در شيوههاي عم ِ
دستگاه سرکوب يا شدت و دامنهي عمل آنها وجود دارد؛ اما همهي اين

شيوهها در خدمت کارکرد عمومي واحدي قرار دارند و از ايننظر تفاوت

چنداني بين دولتها در تکيهکردن به دستگاه سرکوب وجود ندارد .در

بسياري از کشورهاي جنوب جهاني ،بهويژه در جوامعي که نهادها و

سنتهاي جامعهي مدني بسيار ضعيف يا شکنندهاند ،سرکوب بيوقفهي

مخالفان سياسي از سوي دولت نهفقط خصلتي سيستماتيک دارد ،بلکه
بهشيوههايي انجام ميگيرد که گويي دولت در برابر تحرکات و کنشهاي
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ل مخالفان در حالت آمادهباش جنگي قرار دارد .بهويژه هر تحرک
محتم ِ

سياسي جمعي که خصلتي سازمانيافته يا حتي پتانسيل سازمانيابي

داشته باشد ،بيدرنگ بهمنزلهي تالشي دشمنانه شناسايي شده آماج تهاجم

دولت قرار ميگيرد تا «خنثي» گردد .يعني ،فعاليت سياسي منتقدانه يا

دگرانديشانه اساسا بهمنزلهي فعاليتي ضدامنيتي تلقي شده و پاسخي در

همان سطح ميگيرد .در همينراستا ،و بسته به شرايط ،روشهاي متعددي

براي نظارت بازدارنده و کنترل اقتدارآميز بر جامعه بهکار گرفته ميشوند،

از قبيل :اِعمال محدوديتهاي رسانهاي ،سانسور مستقيم و حذف و

تحريف صداها و ديدگاههاي مخالفان؛ برپايي نظامهاي متعدد پاداش و
مجازات براي ارعاب مخالفان/منتقدان و سوقدادن آنان به خودسانسوري

يا انفعال سياسي؛ رصدکردن فعاليتهاي شخصي و ارتباطات اجتماعي
افراد (ازجمله و بهويژه در شبکههاي اجتماعي مجازي)؛ حذف امکانات

مشارکت سياسي مستقالنه براي افراد و جريانات دگرانديش و

محرومسازي آنان از حقوق اجتماعي درصورت تنندادن به

محدوديتهاي تحميلي؛ جايگزينسازي احزاب و تشکلهاي سياسي و
صنفي و اتحاديههاي کارگري با نهادهاي برساختهي دولت و غيره.

بدينترتيب ،بهواسطهي فراخبودن رويکردهاي کنترلي-امنيتي دولت،

عمال مرز ميان دولت و دستگاه امنيتي نگهبا ِن آن زايل ميشود؛ همچنان

که خود دستگاه امنيتي نيز عمدتا به هزارتويي از نهادها و عملکردهاي

موازي و بعضا متالقي بدل ميشود 3که بهنوبهي خود مفري براي عدم

 . 3متناسب با رشد تاريخي تنوعات و پيچيدگيهاي جامعه و نيز ديناميزم رويارويي مردم با
دولت ،شبکهي نهادهاي امنيتي نيز گسترش مييابد و دهليزها و سازوبرگهاي تازهاي بر
آن افزوده ميشود .نمونهي شاخصي از اين امر ،رشد ناگهاني کنترل امنيتي شبکههاي
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پاسخگويي دولت يا سازمانهاي امنيتي رسمي آن ايجاد ميکند .4اين

واقعيت که دولت ميتواند ،يا با وسواس تمام ميکوشد ،کل حيات جامعه

را تحت کنترل امنيتي فراگير خويش درآورد نميتوانست تحقق يابد ،مگر

آنکه پيش از آن خود دولت به کنترل و تسخير رويکرد امنيتي درآمده و
در آن مستحيل شده باشد.

ريشهمندي دولتهاي جنوب جهاني در زمين نظامي-امنيتي (يا تکيهي

انحصاري بر اين شالوده) بدانمعناست که بر رويکردهاي کالن سياسي و

جهتيابيهاي استژاتژيک اين دولتها درکي نظامي-امنيتي غلبه دارد.

اين وضعيت طبعا در سطح زبان متعارف و گفتار ايدئولوژيک دولتها نيز
بازتاب مييابد که شاهد آن وزن باالي مفاهيم و ارزشهاي نظامي-

امنيتي (نظير دشمن ،5توطئه ،امنيت ،اسرار محرمانه ،خنثيسازي ،تهاجم

و غيره) در ادبيات دولت و نخبگان سياسي است .وجه مهمي از اين مساله،

تاثيري است که اين نوع درک و رويکرد (و مفاهيم و ارزشهاي

اجتماعي مجازي از سوي دولتها و سياستگزاريهاي کالن و بلندمدت در اين حوزه
است .براي مثال ،در ايران نهادهاي امنيتي ويژهاي کنترل ارتباطات اينترنتي را برعهده دارند،
که يکي از بخشهاي بيروني و آشکار آن «پليس فتا» نام دارد .بهعنوان مثالي ديگر ،در
ايران نهادي دولتي بهنام «ستاد فوريتهاي امنيتي» تشکيل شده است؛ حالآنکه در پي
خصوصيسازي و تجاريشد ِن فزآيندهي خدمات درماني ،کيفيت «فوريتهاي پزشکي و
درماني» رو به افول رفته است و بار هزينههاي آن هرچه بيشتر به خود مردم واگذار
ميشود .پيچيدگيهاي البيرنت دستگاه امنيتي ايران و نحوهي عملکرد آن در حديست
که ترسيم طرحي تقريبي از آن خود ميتواند موضوع يک پژوهش جدي و بسيار مفيد
باشد.

 . 4نمونهها فراوانند :مکزيک ،شيلي ،آرژانتين ،مصر ،الجزاير ،ايران ،ترکيه ،عراق ،و غيره.

 . 5دشمنناميدن معترضان از سوي رهبران ايران بههيچ رو پديدهي منحصربهفردي نيست،
بلکه ريشه در غلبهي نظاميگري بر ساخت دولت دارد .در همين راستا ،براي مثال ،رييس
جمهور شيلي هم که ميراثبر وفادار دولت نظامي پيوشه است ،رويارويي با اعتراضات
جاري در اين کشور را همسنگ با «مقابله با دشمن» ناميد.
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هدايتگر آنها) بر ساخت دروني نهاد دولت و نوع عملکرد و رابطهي

اجزاي دروني آن بر جاي ميگذارد .مشخصا رويکرد نظامي امنيتي

مستلزم ايجاد تمرکز هرچه بيشتر در فرآيندهاي تصميمگيري است ،که

خود با ساختارها و شيوههاي فرماندهي نظامي-عملياتي خويشاوندي

دارد .بههمينسان ،از آنجا که نظاميگري مبتني بر شيوههاي جنگ
اطالعات و ضداطالعات و حفظ محرمانگي و توطئهانديشي (براي

ت متکي بر
ت دول ِ
خنثيسازي توطيههاي دشمن) است ،در درون ساخ ِ
نظاميگري نيز خصلتهايي چون پنهانکاري و عدمشفافيت،

سلسلهمراتب آشکار و پنهان در روندهاي تصميمسازي ،دسترسي نابرابر
به اطالعات و منابع نفوذ و نظاير اينها به رويههايي معمول بدل ميشوند.

درنتيجه ،در بطن فعاليتهاي بازتوليدي دولت و کشاکشهاي معمول

نخبگان سياسي ،با شکلگيري نهادهاي امنيتي موازي ،نهادها و اقدامات

فراقانوني و پنهان از مردم ،يارگيريهاي دروني ،نفي و انکار و تحريف

واقعيات ،پروندهسازي امنيتي و بازيهاي چندگانهي دولت و نخبگانش

ت متکي بر نظاميگري بهواسطهي
مواجه ميشويم .بهبيان ديگر ،دول ِ

گرايش عينياش به توطئهانديشي ،ناگزير به ظرف تاريخي تجلي توطئه

ب
بدل ميگردد .از مجموع اينگونه خصلتهاست که قباي عاريتي و با ِ

روز دموکراسي پارلماني به تن دولتهاي حنوب جهاني زار ميزند؛ حتي
اگر در مقاطع کوتاهي رنگ و جالي خوشايندي بيابد.

اما فراتر از چارچوب تمهيدات بازدارندهي کنترلي -امنيتي ،شيوههاي

مجازات مخالفان سياسي نيز نقش ويژهاي در کارکردهاي دستگاه
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سرکوب دولت دارد .احکام قضايي و مجازاتهاي اعمالشده عليه

متهمين سياسي (امنيتي) چنان سنگين و نامتناسباند که حتي از سطح
مجاز نظام قانوني کشور نيز فراتر ميروند؛ بهبيان ديگر ،قانون رسمي

همواره در وضعيتي اضطراري بهتعليق درميآيد .مشخصا ،مجازات

معترضين و مخالفان سياسي (و کساني که چنين ظني به آنها ميرود)

آشکارا وجهي ارعابگرانه دارد؛ ارعابي که دنبالههاي آن به درون زندان
(پس از اتمام رويهي قضايي تعيين جرم و مجازات) کشيده ميشود و

حتي دامنهي آن خانوادههاي متهمين و زندانيان را نيز در بر ميگيرد .اين

ارعاب در عامترين بياناش پيام روشن و موجزي دارد« :عدالت و قانون

آن چيزيست که ما بخواهيم و مخالف سياسي هيچ پناهگاهي ندارد و
هيچکجا از گزند مکافات ما در امان نيست»؛ و يا «هر شهروندي بهطور

بالقوه يک مجرم يا خرابکار است ،مگر آنکه بتواند وفادارياش را ثابت
کند» .نظام قضايي بهمنظور انتقال عمومي اين پيام و درونيسازي آن

توسط شهروندان ،در همکاري تنگاتنگ با سيستم امنيتي عمل ميکند.

چنين امري تنها از آن رو ممکن ميگردد که در جنوب جهاني عمدتا

تفکيک متعارف (در حقوق و عرف سياسي جهاني) ميان قوهي اجرايي و

قوهي قضايي وجود ندارد؛ درعوض ،نظام قضايي در چنين جوامعي عمدتا
خود بخش مهمي از سازوکارها و سازوبرگهاي سرکوب است.

بههمينترتيب ،نهادهاي متعدد امنيتي بدون هيچ واهمهاي از نظارت و

پيگرد قانوني ،با مخالفان سياسي و «عناصر مشکوک» مستقل از هر
ضابطهاي و بههر ترتيبي که سريعتر به مقصودشان برسند برخورد ميکنند.

عدم استقالل دستگاه قضايي از قوهي اجرايي و دستگاه امنيتي دولت ،هم
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نشانهي ديگريست از جدايي دولت از جامعه و هم بيانگر اين واقعيت

که مهمترين اصل ساماندهندهي فعاليتهاي دولت يا مهمترين کارويژهي

آنْ حفاظت از هستي خويش است و طبعا سرکوب دايمي شهروندان،

مهمترين ابزار تحقق اين اصل خواهد بود .در کنار همهي اينها ،بايد به

عملکرد گروههاي فشار سازمانيافته در عرصههاي سياسي و اجتماعي
و دستهجات شبهنظامي اشاره کرد که ظاهرا تجلي «خودانگيختگيهاي

مردمي» در حمايت از دولت و ايدئولوژي رسمي آن هستند .نقش اين
نيروها در شرايط عادي پرکردن ظاهري شکاف بين دولت و جامعه

(بهويژه در مناسکي که دولت نياز به نمايش پايههاي مردمي خويش دارد)

و روغنکاري چرخدندههاي ايدئولوژيک نظام حاکم است؛ ولي همزمان،

ب دولت عليه جامعه را نيز با ماسک
سطوحي از کارويژهي کنترل و سرکو ِ

«نيروهاي مردمي» برعهده ميگيرند تا  -الاقل در سطح قانون رسمي -

اصطکاک مستقيم و روزمرهي دولت با جامعه را کاهش دهند .با اينهمه،

نقش اساسيتر اين «نيروهاي مردمي» (بهواقع مردم مستحيلشده در دولت)

در برهههاي ناآراميهاي سياسي و شورشهاي راستين مردمي آشکار

ميشود؛ چرا که در اين مواقع به پيادهنظام سرکوب عريان خيزشها و
اعتراضات فرودستان بدل ميشوند تا دولت بتواند تا جاي ممکن

دستهاي خويش را پاکيزهتر نگه دارد .6بهمحض شروع ناآراميهاي

 . 6براي مثال ،در سرکوب اعتراضات تودهاي در سودان و الجزاير و عراق امروز ،مصر و
سوريهي بهار عربي ،جنبش پارک گزي در ترکيه ،و جنبش سبز  88و ديماه  9۶در ايران
شواهد روشني در اينباره وجود دارد .در کشورهايي نظير مکزيک و کلمبيا دولت
پاکسازيهاي الزم در فرآيند سرکوب مخالفان سياسي را به گروههاي مافيايي
«برونسپاري» ميکند.
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سياسي و خيزشهاي تودهاي ،جمعيت خشمگين ولي سازماننيافته و
پراکنده و بيدفا ِع معترضانْ در سطح خيابانها با نيروهايي سازمانيافته

و مسلح( 7عمدتا بدون اونيفورم ماموران پليس) مواجه ميشود که اغلب

تحت حفاظت و نظارت نيروهاي رسمي پليس بهشيوههاي بسيار خشني
دست به سرکوب مستقيم معترضان ميزنند تا مردم را مرعوب و پراکنده

سازند.

بهطور کلي ،ماهيت نظامي يا چهرهي مسلح دولت در کشورهاي جنوب

جهاني بهوقت خيزشهاي تودهاي فرودستان هرچه بيشتر عيان ميشود؛
جاييکه مردم بيدفاع و مستاصل و اغلب نامتشکل با هيوالي ماشين

نظامي دولت مواجه ميشوند و مصافي نابرابر و عمدتا تراژيک رقم

ميخورد .دولتها اساسا براي مواجهه با چنين وضعيتيست که بهطور

مستمر شالودهي نظامي-امنيتي خويش را تقويت ميکنند .چون دولت

(برخالف جامعهي فرودستان) بهمثابهي يک نهاد کامال سازمانيافته،

خويشمدار و هدفمند و برخوردار از منابع و امکانات مادي ،توان

دورانديشي دارد؛ بهتعبيري هگلي ميتوان گفت :اگر جامعهي فرودستان

«جامعهاي درخود» است ،دولت همواره «دولتي براي خود» است .بارها
ديدهايم که دولتها در آستانهي خطر و تهديد فروپاشي بهراحتي به

ال تحت هدايت
 . 7نيروهاي شبهنظامي ضمن کسب آموزشها و القايات ايدئولوژيک ،معمو ً
و نظارت دستگاه نظامي-امنيتي سازماندهي و تجهيز ميشوند؛ درخصوص وظايف و
کارويژههاي خود آموزشهاي فني الزم را دريافت ميکنند و در قالب ساختارهايي معين
با سلسلهمراتبي مشخص نظم داده ميشوند .از اين منظر« ،خودانگيختگي» ادعايي آنها
آنها صرفًا ويتريني رتوريک و تزييني است؛ بلکه دقيقتر آن است که آنها را بخشي از
سازوبرگهاي ضروري دستگاه نظامي-امنيتي تلقي کنيم.
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ملتهاي خويش اعالن جنگ ميدهند .8اما بهراستي با چه پشتوانهاي؟

بههمين ترتيب ،برقراري حکومت نظامي و يا اعالم وضعيت

اضطراري/استثنايي در کشورهاي جنوب جهاني امر بيسابقه و خاصي
نيست؛ بلکه همانا وضعيت عادي و شکل غيررسمي حکمراني دولت

است.

در کنار همهي اين سازوکارها و سازوبرگهاي سرکوب ،بههيچ رو

اغراق نيست که بگوييم مهمترين سازوکار دستگاه سرکوب در بسياري

از نظامهاي سياسي بستهي مستقر در جنوب جهاني ،محرومکردن جامعه

از امکان جمعبودگي ،تشکليابي ،مشق سياسي و تمرين خودگرداني و

 ....است؛ خواه ازطريق منع «قانوني» يا سرکوب مستقيم همهي اشکال

آزادي بيان ،دگرانديشي و کنش جمعي مستقل (فرهنگي ،صنفي و سياسي)

و درعوض ،ترويج گستردهي ايدههاي فرهنگي و سياسي نوليبرالي و ساير

آموزههاي ارتجاعي ايدئولوژيک و مذهبي؛ و خواه ازطريق محرومکردن

اکثريت فرودست جامعه از اوقات فراغت و درنتيجه محرومسازي آنان

از زمينههاي مادي شکوفايي و گسترش انديشهي انتقادي و امکانات

شکلگيري هويت جمعي مترقي و کنش سياسي مستقل؛ فرآيندي که

بهطور سيستماتيک در اثر تشديد فشارهاي اقتصادي و رشد مداوم ناامني

زيستي و معيشتي و ترويج گفتماني فردگرايي (در برابر همبستگي
 . 8براي مثال ،دولت شيلي در جريان خيزش تودهاي اخير و دولت ايران در مواجهه با خيزش
 9۶بهروشني اعالم کردند که« :ما در شرايط جنگي هستيم» .در جريان خيزش تودهاي
حاضر ايران نيز رييس اصلي دولت [خامنهاي] معترضان را اشرار ناميد و به دستگاه امنيتي
دولت امر کرد که در انجام وظايف خويش [بخوانيد سرکوب بيرحمانه] کوتاهي نکنند.
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اجتماعي) روي ميدهد .ضمن اينکه چنين دولتهايي بنا به ماهيت

اقتدارگرا و سرکوبگر خويش با تشديد شکافها و تبعيضهاي

اجتماعي (مذهبي ،فرهنگي و اتنيکي و غيره) به واگراييهاي موجود دامن

ميزنند و حتي اغلب با دستکاري برخي از اين شکافها سياست

تفرقهافکني در ميان اکثريت فرودست جامعه را دنبال کرده و با سوقداد ِن
ش جامعه
جامعه به سمت گسستگي اجتماعي ،دولت را محور وحدتبخ ِ

قلمداد ميکنند .کارکرد همافزاي اين عوامل نهفقط شانس شکلگيري يا
دوام و رشد پوياي سوژههاي فردي و جنبشهاي اجتماعي را بهشدت

فرو ميکاهد ،بلکه خيزشهاي تودهاي ناگزير را از بسترهاي جمعي و

گفتماني و زيرساختهاي الزم براي پيشروي موفقيتآميز محروم ميکند.

طوريکه خيزشهاي تودهاي اغلب به عرصه و بزنگاه فوران خشم تودهها
بدل ميشوند ،بيآنکه امکانات چنداني براي حرکت و مقاومت

سازمانيافته و منسجم در اختيار داشته باشند .درعين حال ،امکاناتي که

علياالصول خودانگيختگي تودهها (در بستر پراتيک جمعي) ميتواند
درخالل چنين خيزشهايي خلق کند ،يعني امکانات درونزايي که با

ترميم کاستيها و فقدانها بهطور بالقوه ميتوانند زمينهي پيشروي خيزش

را فراهم گردانند ،عموما بهواسطهي سرکوب بسيار خشونتآميز و

رعبآور اعتراضات از سوي دولت بهمحاق ميروند .دولتْ آگاهانه و بنا
به تجارب خويش (يا دولتهاي مشابه) از درجهي اِعمال خشونت در

مواجهه با معترضان غيرمسلح مرززُدايي ميکند و اين تمهيد را بهعنوان

ابزاري براي رعبآفريني بهکار ميگيرد تا فرودستان جامعه را از
مشارکت در تجربهي جمعي و بارآو ِر خيابان محروم سازد؛ و ترديدي
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نيست که براي انجام چنين کاري عموما از آمادگي «رزمي» و توان مادي

بااليي برخوردار است .بدينترتيب ،يک سناريوي محتمل آن است که با

شکست نهايي خيزش ،خشم سرکوبشدهي معترضان بهسرخوردگي بدل

ميشود که در پيوند با فالکت و ناامني روزمره و فقدان چشمانداز تغيير
درنهايت آماج آن ميتواند بهجاي دولت بهسوي زخمزدن بر خويش و
جامعه (در قالب بزهکاري و خشونتهاي اجتماعي) تغيير جهت يابد.

پس ،دولت «مقتدر» در جنوب جهاني نهفقط ميکوشد نارضايتيهاي و
مخالفتهاي مردمي را با هدايت به ساحت «سياست رسمي» مديريت کند،
بلکه با توسل به ماشين سرکوب (دستگاه نظامي-امنيتي) ميکوشد

سرنوشت اعتراضات تودهاي را نيز بهدست بگيرد.

چنانکه ديديم ،دولت با آمادگي نسبي بااليي خيزشهاي تودهاي را

سرکوب مينمايد .حالآنکه پيامدهاي ويژهي بحران جهاني انباشت

سرمايه در کشورهاي جنوب جهاني (بهواسطهي پيوند فرودستانهي آنان

با اقتصاد جهاني) ،درکنار ناکارآمدي مزمن و فساد ساختاري حاکم بر

اين جوامع و ساير تضادهاي اجتماعي و سياسي موجود در آنها ريشههاي
وقوع مجدد اين خيزشها را آبياري ميکنند .درنتيجه ،خشم انباشتهشده

از وضعيت عيني در کنار خشم و آگاهي حاصل از سرکوبهاي گذشته

بار ديگر مردم ستمديده و فرودست و انکارشده را به خيابانها ميکشانند

تا خيزشها با بسامد و دامنهي بيشتري تکرار شوند .در اين ميان ،رويکرد

يک دولت استبدادي و ناکارآمد و فرورفته در چنبرهي فساد ساختاري
در جنوب جهاني چه ميتواند باشد جز تشديد کنترل سرکوب؛رانهي

 .7سرکوب دولتي بهسان اصل سازماندهندهي جامعه| 87

جامعه و افزايش آمادگي نظامي-امنيتي خويش براي سرکوبهاي بعدي؟
راهکاري که نخستين پيامد ملموس و روزمرهي آن پليسي-امنيتيشدن
هرچهبيشتر فضاي عمومي است .9افزونبر اين ،دولت سازوبرگهاي

ايدئولوژيکي سرکوب را با قوت تمام براي تحريف واقعيتهاي گذشته و

جاري و القاي انگارهي «فقدان بديل» ( )There is no alternativeبهکار

ميبندد .بهموازات کاربست اين ادوات متعارف سرکوب ،چنانکه گفته

شد دولت خواهد کوشيد شکافهاي فعال يا پنهان در بطن جامعه را (با

توسل به ناسيوناليسم ،مذهب رسمي و اِعمال تبعيضهاي آشکار در
برخورداري از منابع مادي و فرصتهاي اجتماعي) دستکاري و تشديد
نمايد تا جامعهي فرودستان را پراکنده سازد10؛ و همزمان با چنگزدن

هرچهبيشتر به ريسمان انتزاعي ناسيوناليسم و شيوههاي پوپوليستي خواهد

کوشيد فضاي کاذبي از «وحدت ملي» و يا «پويايي سياسي» بيافريند و

«مردم» دستساز خويش را هرچهبيشتر سازماندهي و تجهيز کند ،تا هم
صداهاي مخالف کمتر شنيده شوند و هم زمينهي مادي الزم براي سرکوب

 . 9در سالهاي اخير بهموازات روشنشد ِن ابعاد «خطرناک» تبادل آزاد انديشه و اطالعات
در فضاي رسانههاي مجازي ،اعمال نظارت پليسي-امنيتي بر فضاي اينترنت و
ل دسترسي شهروندان به اينترنت (بهويژه در مقاطع خيزشهاي
محدودسازي نسبي يا کام ِ
تودهاي) از جمله تمهيداتي است که برخي از دولتهاي جنوب جهاني (نظير مصر ،سودان،
عراق ،ايران ،ترکيه) به آن روي آوردهاند.

 .10اين راهکار عبارتست از محرومکردن بخشهايي از جامعه از زبان مادري و فرهنگ و
سنن بومي يا اعمال تبعيض در مشارکت سياسي و توزيع منابع اقتصادي جامعه .در
کشورهاي خاورميانه (ازجمله در ترکيه ،سوريه ،ايران ،عراق ،افغانستان ،پاکستان ،لبنان)
مسلما نمونههاي بارزي از کاربست اين سياستهاي غيرانساني و مخرب را ديدهايم .اما
گسترهي جغرافيايي اين تبعيض و ستم ساختاري به خاورميانه محدود نميشود :براي مثال
در شيلي و آرژانتين هم (بهرغم برخورداري جامعهي مدني از سنتها و نهادهاي وسيعتر
و ريشهدارتر) ،تبعيض و سرکوب سيستماتيک نسبت به بوميان ماپوچه از ديرباز تاکنون
همچنان ادامه دارد.
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موثر دور بعدي اعتراضات تودهاي فراهم گردد .بايد در نظر داشت که در
آن دسته از کشورهاي جنوب جهاني که در آنها منابع ثروت طبيعي (نفت،
گاز ،مس و ديگر منابع معدني) از فراواني بااليي برخوردارند ،دولت از
امکانات نسبتا مساعدي براي خلق و برساختن مردمي همسو با خويش

يا دستکم منتفع (و درمجموع خرسند) از تداوم وضع موجود برخوردار

است :از يکسو دولت بخشي از ثروت ملي را صرف بازتوليد پايههاي

اجتماعي و ايدئولوژيک قدرت خويش ميکند :از تغذيهي انبوه

روشنفکران ،هنرمندان ،ژورناليستها ،آکادمسينها و کارشناسان همسو
با دولت تا پرورش و هدايت گروههاي صنفي ،سياسي ،مذهبي و

شبهنظامي ظاهرا «مستقل و خودجوش» ،تا جذب بخشي از جمعيت

مستمريبگيران در زيرطبقه؛ و از سوي ديگر ،فساد ساختاري دولت و
رانتجوييهاي اقتصادي نخبگان سياسي و نظامي خودبهخود به تراوش

بخشي از از ثروت ملي (يا «فرصتهاي بهرهمندي») بهسوي اليههايي غير

از طبقهي حاکم ميانجامد .درنتيجهي اين بازتوزيع هدايتشدهي ثروت

ملي و تراوشهاي ناگزير آن ،اليههاي اجتماعياي شکل ميگيرند که

مستقيم يا غيرمستقيم به دولت و ساختار اقتصاد رانتي و فساد دولتي
وابستهاند؛ خواه در بخشهاي مياني و فوقاني طبقهي متوسط 11و خواه

در ميان زيرطبقات اجتماعي.

 .11فقر و فرودستي مطلق اکثريت جامعه به معني ثروت و فرادستي مطلق اقليت است؛ اليهاي
که جاذبهي سبک زندگياش (بهويژه در عصر سياستزدايي از عرصهي عمومي) اليههاي
بينابيني و پايينتر جامعه را افسون و راهبري ميکند و بههمين دليل ارزشها و ديدگاههاي
مالزم اين سبک زندگي مضمون اصلي برنامههاي سرگرمي رسانههاي صنعت فرهنگ را
در چارچوب ايدئولوژي رسمي دولت ميسازد .اين رسانهها با تکثير فعال نوعي
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بدينترتيب ،بهنظر ميرسد که در جنوب جهاني آرزوي تغيير سياسي و

اجتماعي هدفي کمابيش دستنيافتني باشد .در مقابل ،بايد گفت با اينکه

وجود پايههاي مادي اين چرخهي بدشگون و سيزيفوار قابل انکار
نيست ،ولي قدرت کنترل-سرکوب دولت بر جامعه نيز به هيچرو قدرت

مطلقي نيست؛ از سوي ديگر ،امکانات و زايندگيهاي دروني جامعه در

بستر پويشهاي متنوع و تضادمند تاريخي هم امري پيشبينيناپذير است؛

و سرانجام آنکه فرودستان جامعه از مبارزات و شکستهاي خويش و

جوامع ديگر و يا از انباشت تجارب تاريخي خويش و ديگر ستمديدگان
بيشوکم ميآموزند و درسهاي آن را در نحوهي تدارک و پيشبرد

خيزشهاي بعدي بهکار ميبندند .12درعينحال ،مسالهاي که اين نوشتار
بر آن تاکيد دارد آن است که بسط دولت و شالودههاي نظامي-امنيتي آن

در جنوب جهاني روندي است نظاممند درجهت تقليل امکانات فرودستان
تصويرپردازي آرماني از الگوي زندگي فردي مطلوب و کليشههاي موفقيت و خوشبختي،
اکثريت فرودست جامعه را بهسمت پذيرش الگوي مصرف فردي و موفقيت فردي ترغيب
ميکند و بهسهم خود آنا را از بازشناسي انتقادي موقعيت جمعي و طبقاتي خويش
بازميدارند .در اين بين ،در دورههاي «ثبات سياسي-اقتصادي» ،طبقهي متوسط بهواسطهي
جايگاه بينابينياش نقش قابلتوجهي در گسترش دامنهي نفوذ ارزشها و ديدگاههاي
طبقهي حاکم دارد؛ و از همينروست که اغلبْ مخاطب اصلي دولت واقع ميشود،
هنگاميکه دولت «شهروندان» نمونهوار خويش را مورد خطاب قرار ميدهد.

 .12از ميان خيزشهاي اخير اين واقعيت (يعني خودآموزي تاريخي جنبشهاي فرودستان)
بهويژه در اعتراضات تودهاي سودان ،الجزاير ،اکوادور ،شيلي ،عراق ،ايران ،لبنان مشهود
بود؛ چرا که در هر يک از اين خيزشهاي تودهاي هم نشانهاي آشکاري از درسآموزي
و فراروي از تجارب تاريخي همان جامعه وجود داشت و هم شواهد روشني از درسآموزي
از تجارب ديگر جنبشهاي تودهاي در سطح جهاني .براي مثال ،فراز و فرودهاي
اعتراضات مردمي سودان و نحوهي درسآموزي انقالبيون از تجارب بهار عربي (خصوصا
در مصر و سوريه) نمونهي بسيار گويايي است .در خيزشهاي تودهاي ديماه  9۶و آبانماه
 98در ايران هم شواهد متعددي از فرآروي ستمديدگان از تجارب گذشتهي خويش قابل
رويت است؛ از مقايسهي خيزش تودهاي عراق با خيزشهاي دو سال گذشته در اين کشور
نيز ميتوان به نتايج مشابهي رسيد.
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براي غلبه بر اين چرخهي شوم و بهمنظور مستدامسازي آن .البته دولت

در اين مسير تنها نيست ،بلکه  -همانطور که گفته شد  -از آنجاکه دوام
نظم جهاني مستلزم «ثبات» جنوب جهاني است ،هر دولت «مقتدر»در

جنوب جهاني از ميان پاسداران اصلي «وضع موجود» (بسته به جايگاهاش
در بلوکهاي قدرت امپرياليستي) دستکم از پشتيباني مستقيم برخي از

آنها برخوردار است .در چارچوب استداللي اين متن ،توضيح بسيار

مختصر اين گزاره از منظر مرحلهي کنوني سرمايهداري چنين است:

در ساحت بحثهاي نظري ،امروز ديگر اين ديدگاه چندان بيگانه
نمينمايد که سرمايهداري در مرحلهي کنونياش از مدار پويايي سابق

خويش منحرف شده و بازتوليد آن بهمثابهي يک شيوهي توليد اقتصادي
بههيچ رو به روال «اطمينانبخشِ» گذشته انجام نميشود .درنتيجه ،ميتوان

گفت سرمايهداري از دوران اوج خويش فاصله گرفته و بهتعبيري پير و

فرتوت شده است .اما کهولت و فترت سرمايهداري بهمعناي آن نيست که

بورژوازي جهاني (با سطحي از تجريد) بهعنوان نيروي مسلط بر پهنهي

مناسبات سياسي-اقتصادي بينالمللي از مديريت منافع خويش غافل يا

ناتوان است؛ بلکه مساله اين است که شيوههاي اين مديريت هرچه بيشتر

از مدارهاي صرفًا اقتصادي فاصله گرفتهاند .چراکه سرمايهداري با

نزديکشدن به کرانهاي استثمار ارزش استفاده (قوهي کار و طبيعت)

ديگر قادر نيست تضادها و بحرانهايش را بهگونهاي مديريت کند که

هزينههاي مخرب و بحرانزاي بيشتري در سپهرهاي اجتماعي و طبيعي
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(همچون «مازادهايي مهارناپذير») برجاي نگذارد .13درنتيجه ،از يکسو

سرمايهداري به مرحلهي بحران مداوم يا «مزمنشدگي بحران» وارد شده

است و از سوي ديگر ناچار است همين وضعيت آشفته را به شيوههاي

جديدي مديريت کند و تا اطالع ثانوي زيرساختهاي اقتصادي و
اجتماعي تاريخا بناشده و موجود را بههر نحو ممکن براي بازتوليد

خويش بهخدمت بگيرد .بهبيان ديگر ،سرمايهداري بيش از هميشه به
تغذيه از بحرانهايش روي آورده است؛ چراکه سرمايهداري بنا به ماهيت

خويش گرايش بدان دارد که «فرآيند زوال/دگرديسي خويش را نيز
تجاريسازي ( )commercializeکند» .براي مثال ،اگر بسط نظاميگري

براي حفظ مناسبات نابرابر ،ستمبار و استثماري حاکم بر جهان

ضروريست ،همچنانکه پيامدي ناگزير از رقابتهاي بين قطبهاي

امپرياليستيست ،سرمايهداري همين وضعيت دادهشده و ناگزير را به

محملي براي ارزشافزايي و سودآوري بدل کرده است؛ که اثرات آن

بهشکل رخنهي فزآيندهي اقتصاد نظامي در اقتصاد ملي کانونهاي

سرمايهداري و نيز صدور فزآيندهي نظاميگري از نيمهي دوم قرن بيستم
مشهود است .نمونهي برجستهي ديگري از تغذيهي سرمايهداري از
بحرانهايش در تشديد مهارناپذير بحران زيستمحيطي و نحوهي

مواجههي بيپروا و کاسبکارانهي سرمايهداري با بحران خودساختهي
 .13درخصوص نحوهي مواجههي دولتهاي پيشرفتهي سرمايهداري با بحران فراگير معاصر،
ازجمله نگاه کنيد به مقالهي زير که بهطور نمونهوار رويکرد دولت آلمان را مورد مطالعه
قرار ميدهد:
امين حصوري« :بيزنس بايد بچرخد :سياست رسمي در عصر ناسيونالدموکراسي» ،کارگاه
ديالکتيک ،بهمن .97
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گرمايش زمين نمايان ميشود؛ بحراني که بخشي از فرآيند انباشت جهاني
ن
سرمايه را بهسمت حيطهي نسبتا بکر «اقتصاد سبز» و فناوريهاي نوي ِ

«سرمايهداري سبز» مربوطه سوق داده است ،بيآنکه شالودههاي اين
بحران يعني «اولويت رشد اقتصادي» به پرسش گرفته شود .14بههمينسان،

در عصر زوال سرمايهداري ،شيوهي مديريت سرمايهدارانه در مواجهه با

خشم و عصيانگري فزآيندهي انسانها (حامالن ارزش استفادهي قوه

کار) نيز عمدتا بر کاربست فناوريهاي نوين تکيه ميکند؛ فناوريهايي

متکي بر آخرين دستاوردهاي علمي ،که عمدتا امکا ِن سرکوب و کنترل

هرچه بيشتر جامعه از سوي دولت و نيز دستکاري اميال و نيازها و

عادتهاي انساني را محقق ميسازند (يا دستکم هدف قرار ميدهند).

بر چنين بستر جهاني بحرانزدهاي ،از آنجا که حفظ نظم شکنندهي موجود

نيازمند مديريت بومي سرکوب در جوامع جنوب جهاني است ،صدور

مستمر آخرين فناوريها و رهيافتها و متدهاي کنترل و سرکوب به

دولتهاي اين جوامع روند مشهود و روبهرشدي در سالهاي اخير بوده

است .15بهبيان ديگر ،چون تحميل سرکوبگرانهي نظم موجود به مردمان

.14سرمايهداري بهرغم آگاهي از بنيانکنبودن اين بحران ،رويهي «فرار به جلو» را برگزيده
است و درنتيجه شيوههايي را براي تطبيق و سازگاري با پيامدهاي گرمايش زمين
(« )adaptation policiesابداع» و ترويج ميکند.
 .15براي مثال ،در گزارشهاي خبري آمده است که دولت ايران براي رديابي معترضان در
خيزش تودهاي اخير از يک فناوري پيشرفتهي خريداريشده از شرکت زيمنس آلمان
بهره گرفته است که بهواسطهي آن شناسايي هويت دقيق معترضان ازطريق دورخواني
اطالعات مندرج در چيپس الکترونيکي کارتهاي بانکي يا شناسايي همراه آنان ممکن
ميگردد .اين نمونهي متاخر «تزريق دانش فني» به دولتي پيراموني از سوي يک دولت
متروپل درحالي انجام گرفت که نمونهي مشابه آن طي جنبش سبز (فروش تجهيزات شنود
از سوي همين شرکت به دولت ايران) به يک رسوايي رسانهاي منجر شده بود .افزونبر
اين ،همزمان با سرکوب وحشيانهي خيزش تودهاي آبان  98از سوي دولت ايران ،دولت
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جنوب جهاني ازطريق فاعليت مستقيم قدرتهاي خارجي پيچيدگيها و
هزينههاي زيادي در بر دارد (و از همينرو شيوهاي نسبتا سپريشده

است) ،امروزه اين وظيفه  -مطابق با آخرين متدهاي فناورانه  -به

دولتهاي اين جوامع برونسپاري ميشود .همانطور که گفته شد ،بايد
توجه داشت که اين دولتها در انجام چنين کارويژهاي ،صرفا

ل انتقال يک سرکوب ساختاري در محل اتصال
ميانجيهاي خنثي و منفع ِ

نظم بومي با نظم جهاني نيستند؛ بلکه جدا از قدرت انحصاري و منافع

اقتصادي سرشاري که بهواسطهي ايفاي چنين نقشي عايد آنها ميشود،
اساسا بنا به جايگاه شکنندهشان در بطن جامعهي تضادمند و بحرانزدهاي

که بر آن حکم ميرانند ،دوام و بقاي حيات سياسيشان وابسته به سرکوب

مستمر فرودستان است .پس ،با معاملهاي بُرد-بُرد مواجهيم ،که تداوم

موفقيتآميز آن نيازمند تجهيز مستمر دولتهاي جنوب جهاني به آخرين

دستاوردها و فناوريهاي کنترل و سرکوب است .و روشن است که خود

اين روند ضروري نيز بهسان حلقهاي در زنجيرهي اقتصاد نظامي جهاني
ادغام ميشود« :هر هدف/خروجي ،يک وسيله/ورودي تازه است»

(.)multi-purpose policies

روسيه نيز پيشنهادي را در زمينهي فروش آخرين تجهيزات کنترل و شنود به دولت ايران
عرضه نمود .در کنار اينگونه ارسال يکسويهي فناوريهاي سرکوب ،با مراودات مستمر
امنيتي بين دولتهاي شمال و جنوب در سطوح مختلف علني و پنهان مواجهيم ،که
بهواسطهي آنها تجارب و اطالعات در زمينهي شيوههاي کنترل و سرکوب و مهار جامعه
مبادله ميگردد (در سطح علني ،براي مثال« ،نشست منطقهاي کنفرانس امنيتي مونيخ -
دوحه» در  28اکتبر  2019در گرماگرم خيزش مردم عراق برگزار گرديد .نشست مشابهي
در سال  - 2013در همين شهر -برگزار شد که از قضا يکي از موضوعات محوري آن
بررسي امنيت دولتهاي عربي در پس «بهار عربي» بود).
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در جوامع متروپل (شمال جهاني) که در آنها سنت هاي دموکراتيک و
نهادهاي جامعه مدني هنوز پابرجا هستند و کمابيش کارکردهاي خاص

خود را دارند ،دولت در حالت متعارف (غير از دورههاي بحران و تفوق

رژيمهاي فاشيستي) ،نميتواند در سرکوب و کشتار شهروندانش راه
گزافي بپيمايد؛ چراکه عرف جامعه و قانون مرزها و سدهايي در برابر اين

گرايش دولت قرار مي دهند و مشروعيت سياسي دولت بهخطر ميافتد.

در جوامع جنوب جهاني اما دولت در تعيين درجهي خشونتورزي عليه

نافرماني شهروندانش خودمختار است و درصورت لزوم ،بدون مواجهه با

حدو مرزي بازدارنده ،ميتواند حمامخون بهراه بياندازد :در درون مرزها

معموال نيروي قابلتوجهي جلودا ِر قدرت دستگاه عظيم نظامي -امنيتي
دولت نميشود و در خارج از مرزها هم «نجاتدهنده»اي و حتي ساز

مخالفي در کار نيست .در اينجا ممکن است اين پرسش بهميان بيايد که

با توجه به چارچوب حقوقبشري قوانين اساسياي که نهاد دولت در اکثر

دولتهاي متروپل به پشتوانهي آن حکمراني ميکند ،و نيز باتوجه به

سروري قدرتهاي متروپل بر نظم جهاني و منتفعشدن از آن ،آيا سکوت

اين دولتها در قبال ابعاد گستردهي سرکوب فرودستان در جنوب جهاني
صدايي را در درون «جهان متروپل» در مخالفت با دولتهاي مستقر در

اين سپهر بر نميانگيزد؟ بايد گفت اينگونه مخالفتها حتي اگر ابعاد نسبتا
بااليي هم بيابند معموال ادغامپذير اند؛ چراکه تداوم حيات سياسي دولت

در شمال جهاني بر پايهي توان دولت در ادغام نهايي تحرکات جامعهي

مدني استوار است .اين دولتها طبعا تمام توان خويش را براي بازنمايي
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تحريفآميز واقعيت سرکوبها در جنوب جهاني بهکار ميگيرند.16

رسانههاي آلترناتيو يا رسانههاي نسبتا آزادتر نيز معموال دامنهي مخاطبان

محدودي دارند و در عصر حاضر عموما از توان ناجيزي براي بسيج
اجتماعي برخوردارند؛ ضمن اينکه اخبار و گزارشهاي تراوشيافته

ازطريق اين رسانهها ،عموما در انبوهي از اخبار و گزارشهاي ضدونقيض

رسانههاي جريان اصلي نسبيسازي ميشوند و مازاد افشاگرانهي آنها نيز
اغلب در کشاکشهاي بوروکراتيک و بيثمر احزاب رسمي خنثي

ميگردد .بهطور کلي ،وجود امکان عيني خنثيسازي گفتارهاي انتقادي
و مخالف بر بستر تکثر گفتاري رايج در جوامع «دموکراتيک» (يا امکان

باالي حذف ادغامي صداهاي مخالف) يکي از داليلي است که دولتهاي

متروپل معموال هراسي از وجود گفتارهاي انتقادي مخالف ندارند .و مهمتر

اينکه در عصر هزيمت جهاني چپ و گسترش سياستزدايي نوليبرالي

در عرصهي عمومي اساسا پيدايش اشکال تودهاي کنش سياسي اعتراضي
در جوامع متروپل چندان محتمل نيست (با استثناهايي نظير «جنبش

جليقهزردها» ،که آن هم درصد کمي از شهروندان را درگير ساخته است،
که عموما بيرون از سپهر رسمي جامعهي مدني جاي ميگيرند) .با چنين

پسزمينهاي ،جاي شگفتي نيست که نقش موثر دولتهاي متروپل در

ايجاد يا دوام و تشديد روندهاي سرکوب در جنوب جهاني و بهطور کلي
در پيشبرد سياستهاي امپرياليستي بهزيا ِن جوامع ديگر در ساحت

ال رسانههاي رسمي دولت فدرال آلمان در گرماگرم سرکوبهاي خيزش آبان و
 .16مث ً
روزهاي پس از آن ،در اطالعرسانيهاي مختصر خويش از وضعيت ايران به گزارشهاي
رسمي دولت ايران استناد ميکردند .همچنان که بازتاب رسانهاي سرکوبهاي خونين
ال هيچ وزني نداشت.
دولت عراق در برابر اخبار مربوط به اعتراضات هنگکنگ عم ً
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سياست داخلي جوام ِع متروپل چندان مسالهساز نميشود يا نهايتا

تنشهايي موقتي و محدود را برميانگيزد .ابعاد وخيم اين واقعيت زماني
روشنتر ميشود که درنظر بگيريم بنا به شيوهي تکوين حيات سياسي

در کشورهاي متروپل بر شالودههاي ناسيوناليستي و بهويژه رشد متاخر

گرايشهاي ناسيوناليستي (و حتي راستافراطي) در اين جوامع ،تودهي

مردم اگر هم گهگاه عالقه و توجهي به سياست نشان دهند ،اين عالقه و

توجه عموما معطوف و محدود به مسايل داخلي و مليست ،نه مسايل

بينالمللي ،که «دوردست و انتزاعي» بهنظر ميرسند؛ و بايد اذعان کرد که

بخش بزرگي از طيف روشنفکران اين جوامع نيز از اين گرايش عام برکنار

نيستند (گيريم نزد آنها زمختيهاي ناسيوناليسم به ظرافتهاي

يوروسنتريسم دگرديسي مييابد) .بهبيان ديگر ،کارکرد ديرينهي گفتمان

ناسيوناليستي «تقدم اقتصاد ملي» ،نهفقط اولويتهاي سياسي را تعيين کرده

است ،بلکه بهتدريج زوايهي توجه به سپهر واقعيت را نيز شکل بخشيده

است.17

بر اين اساس ،دولتهاي متروپل ،که وزن بااليي در تعيين واکنشها و

موضعگيريهاي جامعهي بينالمللي دارند ،در مواجهه با سرکوب

شدتيافتهي خيزشهاي تودهاي از سوي دولتي معين در جنوب جهاني
بهسادگي ميتوانند رفتاري خنثي و درواقع دوگانه اختيار کنند .خصوصا

 .17در مورد برخي از جوانب تاريخي پيدايش و غلبهي اين وضعيت در جامعهي آلمان براي
مثال رجوع کنيد به :اسکار نگت« :فقر دموکراسي بورژوايي در آلمان» ،ترجمهي امير
هاشمي و رضا سلحشور ،مجلهي نقد ،دفتر نهم ،اسفند  .1371عنوان آلماني:
Oskar Negt (1976): Die Misere der bürgerlichen Demokratie in Deutschland
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که مطابق عرف بينالمللي و در امتداد پيمان وستفالي آزادي عمل دولتها

در محدودهي مرزهاي خويش بهرسميت شناخته ميشود؛ يعني در

چارچوب مناسباتي که دولتها انحصار نمايندگي دولت-ملتها را در

اختيار دارند و نظام حقوقي بينالمللي درحقيقت نظام حقوقي بين
دولتهاست ،دولتها ميتوانند سرکوب ملت خويش را بهمثابهي

«مسالهاي داخلي» قلمداد کنند .واقعيت آن است که تا جاييکه دولتي
بتواند در محدودههاي مرزهاي ملياش نظم موجود جهاني و ملزومات

دوام آن را بهطور با ثباتي بازتوليد کند ،در شيوهي حکمراني داخلياش

با مخالفت خاصي در سطح جهاني روبرو نمي شود .روشن است که متاثر

از بلوکبنديهاي قواي امپرياليستي ،هر بحراني در سطح ملي ميتواند
در ساحت بينالمللي دستمايهي بهرهبرداريهاي جناحي واقع شود تا

توازن قواي موجود اندکي به نفع بلوک امپرياليستي معيني جابجا شود.
اما در عمل رويهي عام اين است که در سطح روابط بينالمللي معموال

درخصوص سرکوبها و کشتارهاي «فوقالعاده» سکوت اختيار ميشود
و تا جاي ممکن بر ابعاد و چندوچون جنايات سرپوش گذاشته

ميشود .18در اغلب موارد دولتها يا سازمان ملل به صدور بيانيهها و
 .18کشتار زندانيان سياسي از سوي دولت ايران در سال  )1988( 13۶7نمونهي بسيار
گويايي است .چون اين کشتار موحش در بستر کشاکشهاي بينالمللي مرتبط با پاياندادن
به جنگ ايران-عراق (که نقش قدرتهاي جهاني در تداوم آن به مرزهاي رسوايي رسيده
بود) و روند امتيازستانيهاي متقابل براي تکوين روند صلح بين دو دولت ،در سکوت
مطلق مجامع بينالمللي انجام گرفت .و البته بايد همچنين در نظر داشت که اين «قتلعام
در سکوت» در شرايط تاريخياي رقم خورد که زمينهسازيهاي بينالمللي براي پيوستن
هموارتر ايران به بازار جهاني در دست انجام بود [بهياد داريم که شروع رسمي پيادهسازي
اقتصاد نوليبرالي در ايران و پيوستن «اختياري» دولت ايران به معاهدات نهادهاي بينالمللي
هدايتگر گسترش جهاني نوليبراليسم اندکزماني پس از خالصييافتن دولت از اپوزيسيون
انقالبي بود .در گزارش هييت اعزامي صندوق بينالمللي پول با عنوان «جمهوري اسالمي

 | 98دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

تذکراتي دوپهلو و ديپلماتيک اکتفا ميکنند و در موارد نادري نيز شوراي
امنيت سازمان ملل قطعنامههايي صادر ميکند که متاثر از ستيز بلوکهاي

امپرياليستي درون همين شورا تناسبي با ابعاد واقعي جنايات ندارد؛
ضمناينکه چنين مصوباتي باز بنا بر تاثيرات بلوکبندي امپرياليستي در

مناسبات واقعي پهنهي بينالمللي ،مابهازاي عملي خاصي بهنفع مردم

سرکوبشده يا تحت ستم ندارند .همانطور که گفته شد عرصهي روابط
بينالمللي ،عرصهي مناسبات بين دولتهاست (نه ملتها) و نخستين

شرط تداوم اين مناسبات ،بهرسميتشناختن متقابل استقالل عمل تام

دولتها (در چارچوب نظم موجود جهاني) يا دستکم پرهيز از تنشهاي

بنيانکن است .ازطرفي ،هيچ دولتي مبرا از سرکوب شهروندانش و مصون

از حوادث آينده نيست؛ بنابراين ،در مواجهه با چنين مواردي ،درکنار

باجخواهيهاي متداول بلوکهاي امپرياليستي ،تا جاي ممکن راه اغماض

در پيش گرفته ميشود .بدينترتيب ،در سطح روابط متعارف بينالمللي
نهفقط مانع بازدارندهاي در برابر سرکوب مضاعف خيزشهاي تودهاي از

سوي دولتهاي جنوب جهاني وجود ندارد ،بلکه در مقطع بروز يک

خيزش تودهاي انبوه معترضاني که تحت شديدترين سرکوبها قرار

ميگيرند حتي حمايتي واقعي از جانب نظام بينالمللي براي کاهش
دامنهي سرکوبها نيز دريافت نميکنند .اين رويهي موضعگيري دوگانه
ايران در پي تغييرات عميق ساختاري و نهادي است» که در ماه ژوييه  - 1990مرداد
 - 1369منتشر شد آمده است که مقامات ايراني «عزم خود را براي حرکت به سمت تعديل
همهجانبهي اقتصاد کالن کشور ،فراهمآوردن نقشي قويتر براي بخش خصوصي و حذف
تدريجي قيد و بندهاي اقتصادي اعالم کردند /».بهداد و نعماني /1386 ،برگرفته از مقالهي
اباذري و ذاکري در سايت نقد اقتصاد سياسي] .از اين نمونهها در تاريخ معاصر جهان
بسيار است.
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(همراهي در سکوت) از جانب قدرتهاي متروپل نسبت به سرکوبهاي

مضاعف در جنوب جهاني در مقاطع خيزشهاي تودهاي ،سويهي مهم
ديگري هم دارد :با اتخاد چنين مواضعي نهفقط نقش واقعي سياستهاي

ت اين دولتها در بروز بحران انساني در کشوري
تحميلي يا مورد حماي ِ

معين ،بلکه منفعت ويژهي آنها از کاربست مضاعف ماشين سرکوب در

جنوب جهاني نيز پوشيده ميماند .با اين توضيحات ،بار ديگر روشن

ميشود که تکوين و تداوم خفقان سياسي و سرکوبوستم از سوي
دولتهاي استبدادي در جنوب جهاني بههيچ رو «پديدهاي داخلي يا

بومي» نيست ،بلکه پيوند تنگاتنگي با مناسبات کالن نظم مسلط جهاني و

نظام قدرت امپرياليستي حاکم بر آن دارد .درعوض ،مختصات بومي هر

کشور (با توجه به آنچه پيشتر گفته شد) روند انضامي-تاريخي تکوين

ت سرکوبگر ،ترکيب نيروهاي برسازندهي دولت ،ساخت دروني
دول ِ
دولت و ابزارهاي مادي و ايدئولوژيک حکمرانياش ،درجهي ثبات و

پايداري يا شکنندگي دولت ،اشکال ،حوزهها و دامنهي ستموسرکوب و
اشکال و امکانات مقاومت مردمي را تعيين ميکند.

.8

جمعبندي

دولت در جنوب جهاني بهطور ساختاري و مزمن به فساد آشکار نخبگان

سياسي و ناکارآمدي رويههاي سازندهاش مبتالست .از سوي ديگر ،در

اين جوامع معموال شکافي ژرف نهاد دولت را از جامعه (تلويحا ملت)

جدا ميکند؛ جامعهاي که بنا به داليلي تاريخي از تضادها و بحرانهاي

متعددي رنج ميبرد .درنتيجه ،دولت درگير ستيزي مداوم و فرساينده (در

مقاطعي نيمهپنهان و در مقاطعي کامال آشکار) با جامعه است و همزمان

بهطور ويژهاي دستخوش تضادها و رقابتها و ستيزهاي بيامان دروني

(جنگ قدرت) است .به اينترتيب ،اينکه دولت در اين جوامع همچنان

دوام مييابد ناشي از آن است که يک اصل کلي ،فراتر از همهي اين

واگراييها و تنشهاي واپاشنده ،تداوم دولت به مثابهي يک کل را تضمين

ميکند و اين اصل چيزي نيست جز تقدم وجودي کارويژهي حفاظت از

خويش بر ساير کارويژههاي دولت .افزون بر اين ،دولت بهطور کلي يک
نهاد قدرت پيکريافته در بطن مناسبات قدرت جهاني است .مشخصا دولت
در جنوب جهاني حلقهي پيونددهندهي نظم جهاني (امپرياليسم

سرمايهدارانه) با سپهر زيست مادي و اجتماعي هر جامعه است .در سپهر

جنوب جهاني نحوهي تحقق کارويژهاي که دولت بنا به جايگاه
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ميانجيگري نظم جهاني (در ساحت ملي/بومي) بر عهده دارد ،با
کارويژهي اصلي حفاظت از خويش مفصلبندي ميگردد .نحوهي اين

مفصلبندي با خصايل سياسي برآمده از مسير تکوين دولت و

خودويژگيهاي تاريخي و مختصات انضمامي جامعه پيوند مييابد .با
اينهمه ،اين خودويژگيهاي تاريخي و مختصات انضمامي در جوامع

مختلف چنان بيربط و پراکنده نيستند که نحوهي انجام مفصلبندي

يادشده از سوي دولتهاي جنوب جهاني را به مسيرهايي ناهمسنخ و
پيشبينيناپذير بدل کنند .بهعکس ،با توجه به اينکه اکثر اين جوامع

حامل دو خصلت عمومي فکشدگي دولت از جامعه و پيوند فرودستانه
و مختلکنندهي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني هستند ،تنشها و تضادهاي

اجتماعي-سياسي برآمده از اين دو خصلت عام ،دولتهاي مربوطه را

عموما به اتخاذ راهبردهاي مشابهي در حيطهي مديريت کالن جامعه سوق

ميدهند :وجه مشترک راهبردي همهي اين دولتها در محققسازي

همزمان اين دو کارويژه ،يا مفصلبندي ميانجيگري نظم جهاني با اصل

حفاظت از خويش ،تکيهي يکسويه و فزآيندهي آنها بر سازوکارهاي
سرکوب است (که شدت و ابعاد انضمامي آن با درجهي وسعت و استواري

نهادها و سنتهاي جامعهي مدني رابطهي عکس دارد) .درعين حال،

رشد قدرت انحصاري دولت در جنوب جهاني که نتيجهي بسط دستگاه

سرکوب در پاسخ به اين وضعيت ساختاري است ،متقابال خود امکاني

است براي کسب درجات آزادي در دل همين وضعيت ساختاري ،که

ماحصل آن ازجمله در فربهشدن اقتصادي و نظامي دولت نمايان ميشود.
بهبيان ديگر ،خواه بازتوليد نظم مسلط جهاني در جوامع جنوب جهاني و
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خواه بازتوليد نهاد دولت (و بسط قدرت انحصاري دولت و جايگاه
اقتصادي نخبگان سياسي) به کاربست هرچه بيشتر دستگاه سرکوب

وابستگي مييابد .بدينترتيب ،کارکرد «خويشافزايي» دولت در جنوب

جهاني با کارکرد آن در بافتار نظم جهاني درهمتنيده است .يعني پاسداري
دولت از منافع خاص خويش بهمثابهي هدفي درخود ،با پاسداري دولت

از تداوم نظم جهاني سرمايهدارانه در ابعاد ملي/بومي همخواني دارد

(نيروي تعيينکنندگي اين سازوکارها علياالصول بيش از تنشهاي
حادث و ناگزيري است که گهگاه براي هر کشور معين در سپهر مناسبات
ديپلماتيک بينالمللي نمود مييابند).

با نظر به خيزشهاي تودهاي اخير (و جاري) در شماري از کشورهاي

جنوب جهاني ،درمييابيم که وجه مشترک خيزشهاي فرودستان در اين

جوامع ،اعتراض عليه تشديد رياضت اقتصادي و فشارهاي معيشتي،

خفقان سياسي و سرکوب ،و فساد نخبگان سياسي است؛ فارغ از اينکه

در هر يک از کشورها کدام شاخص برجستگي بيشتري يافته است .اين

خيزشها را ميتوان بهسان موج اعتراضات تودهاي عليه پيامدهاي بحران

مزمن سرمايهداري در جنوب جهاني تلقي کرد ،چرا که بنا به پيوند

فرودستانه و استثماري جنوب جهاني با ساختار نظم اقتصادي مسلط بر

جهان ،و نيز بهواسطهي سرکوب و خفقان سياسي و فساد ساختاري دولت
در اين کشورها ،جوامع جنوب جهاني همواره بار اصلي بحرانها و

گزندهاي سرمايهداري را به دوش کشيدهاند؛ واقعيتي که ازجمله در

تشديد شکافهاي اجتماعي و طبقاتي اين جوامع طي نيمقرن گذشته
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نمايان ميشود .اما با نظر به اينکه از دههي  1980رهيافت اقتصادي

مسلط براي عبور از بحران جهاني انباشت سرمايه (يا فرافکني اين بحران)

چرخش به سمت آموزههاي نوليبرالي بوده است ،و اينکه دولتها در

جنوب جهاني نيز دستکم طي سه دههي گذشته عمدتا تحميل و پيشبرد
سياستهاي نوليبرالي را سرمشق اقتصادي خود قرار دادهاند ،ميتوان

گفت که اين خيزشهاي تودهاي بيانگر اعتراضات فرودستان به پيامدهاي

سياستهاي نوليبرالي در اين کشورها بودهاند .اين برداشت از يکسو

فارغ از آن است که در اين اعتراضات ،سياستهاي نوليبرالي تا چه حد

مستقيما و بهطور تصريحي آماج اعتراض قرار گرفتهاند (گو اينکه در

برخي کشورها نظير شيلي همينگونه بوده است)؛ و از سوي ديگر فارغ

از آن است که شيوههاي پيشبرد سياستهاي نوليبرالي ،نحوهي تلفيق آنها

در ساختار اقتصادي داخلي و درجهي استقرار سنخنماي آنها در هر

کشور معين چگونه بوده است؛ چرا که نهايتا خودويژگيهاي سياسي-
اقتصادي اين جوامع شکل استقرار و نحوهي تجلي اين سياستها در متن

مناسبات دروني آنها را تعيين ميکنند .افزون بر اين ،برجستهسازي

پيامدهاي سياستهاي نوليبرالي بهعنوان هستهي اصلي برانگيزانندهي
اعتراضات اخير همچنين متکي بر اين واقعيت است که در جوامع جنوب

جهاني فاکتورهاي استبداد سياسي ،نظاميگري ،و فساد ساختاري دولت

حلقههاي درهمتنيدهاي از يک زنجير هستند که نهفقط مانعي براي بسط
سياستهاي نوليبرالي نبودهاند ،بلکه  -همانگونه که در اين متن نشان

داده شد  -اينها اساسا ويژگيهايي ضروري براي تسهيل پيادهسازي اين

سياستها بودهاند و خود متقابال با اجراي چنين سياستهاي گسترش و
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ژرفاي بيشتري يافتهاند .در اين معنا ،تحميل سياستهاي نوليبرالي بر
کشورهاي جنوب جهاني درجهت باز-الصاق اقماري و استثماري آنها به

مقتضيات چرخش اقتصادي سرمايهداري تنها بهواسطهي فشار نيروها و
ساختارهاي «بيروني» (نظير سازوکارهاي امپرياليستي) تحقق نيافته است.
بهعکس ،اين فرآيند تاريخي تنها بهميانجي نقش تعيينکنندهي دولت در

جنوب جهاني تحقق يافت؛ دولتي که ديگر تجسمبخش ساحت سياسي
جامعه نيست ،بلکه طي اين فرآيند خود به يک هيوالي اقتصادي-
نظامي-امنيتي بدل شده است .پس ،بيراه نيست که بگوييم دولت در

جنوب جهاني خواهناخواه نقش کارپرداز بومي مناسبات امپرياليستي را
ن بيواسطهْ در «خانه» نشسته است.
ايفا ميکند؛ بهتعبير ديگر ،دشم ِ

بايد پذيرفت که سرمايهداري بهمثابهي نظام اقتصادي غالب بر جهان،

براي مردم جوامع پيراموني کارکردهاي بسيار مخوفتري از آنچه تصوير

متداول الگوي کالسيک آن روايت ميکند داشته است .مردم جنوب

جهاني بيش از يک قرن انتظار کشيدند تا سرانجام آن نيروي تمدنساز و

رفاهآور از راه برسد .اما دريغ که نجاتدهندهاي در کار نبود و نخواهد

بود .نصيب ما از سرمايهداري همين صورتبنديهاي اقتصادي-سياسي

معوجيست که به اقتصاد جهاني سرمايهداري الصاق شدهاند و ما در
چنبرهي آنها گرفتاريم .و دولت همان دژباني است که اسارت ما در اين

زندان را تضمين ميکند ،چرا که هستي و منافع دولت ،در هيات طبقهي

حاکم سياسي و اقتصادي ،بهطور ويژه و جانسختي با دوام مناسبات

جهاني سرمايهداري مفصلبندي شده است .بر اين اساس ،رهايي از

 | 106دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

ت امپرياليستي مالزم آن،
مناسبات ويرانگر سرمايهدارانه و مناسبات قدر ِ
با رهايي از دولت حاکم و ساختار سياسي سرکوبگر و غارتگر آن

درهمتنيده است .اما در ساحت انضمامي-تاريخي بهنظر نميرسد که
نجات از شر دولت در جنوب جهاني بهسادگي امکانپذير باشد :خواه

بهدليل قدرت نظامي-امنيتي مهيب دولت در بطن جامعهي خفقانزده و

فاقد سازمانيافتگي ،و خواه بهدليل جايگرفتگي سفتوسخت دولت در
ساختار نظم جهاني و پشتيبانيهاي امپرياليستي از تداوم دولت .از سوي

ت منفرد نجات از شر همزاد آن لزوما
ديگر ،با سقوط فرضي يک دول ِ

دستيافتني نيست؛ چون از يکسو ،تکرارنشدن دولت در شکل و هياتي

تازه ،نيازمند بلوغ دروني و رشديابندهي سوژههاي سياسي در فرآيند

مبارزاتيمعطوف به دگرگوني سياسي و سقوط دولت است؛ و از سوي
ديگر ،سقوط يک دولت منفرد و جايگزيني آن با يک دولت مردمي و

مترقي بيدرنگ نابودسازي آن را در کانون تالشهاي قدرتهاي

امپرياليستي قرار ميدهد .بر اين اساس ،تنها نقطهي اميد و اتکاي

ستمديدگانْ پيوند انترناسيوناليستي بين مبارزات ملتهاي تحت ستم و

شکلگيري نوعي بيداري انترناسيوناليستي است :فرآيندي که بهموجب
آن ،مردمان تحت ستم آرمان رهايي از يوغ ستم دولتهاي ملي حاکم را
با ضرورت مبارزهي مشترک عليه شالودههاي جهاني دولت در بطن

مناسبات امپرياليستي سرمايهدارانه تلفيق کنند؛ و درست از همينروست

که تقارن و توازي خيزشهاي تودهاي اخير رويدادي معنادار و بهلحاظ

بالقوهگيهايش اميدبخش است .براي تدارک مسير اين بديل

انترناسيوناليستي ،نخست بايد رويکرد همبستگي و برابري در عين تفاوت
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را در محدودهي مرزهاي سرزميني موجود تمرين کرد ،که نخستين

پيششرط آن بازشناسي «ديگري» و ستمهاي رفته بر اوست.

پايان سخن اينکه ،سرمايهداري با گروگانگيري حيات مردمان ستمديده
و فرودست در سراسر جهان گويي پويش بالقوهگيهاي رهاييبخش

تاريخ را متوقف و منجمد ساخته است .خيزشهاي متعدد تودهاي در

مناطق مختلف جهان طي دو سال گذشته ،بهويژه در ماههاي اخير،

بيگمان واکنشهاي ناگزير ستمديدگان و فرودستان به پيامدهاي

تباهکنندهي حيات سرمايهدارانه بودهاند؛ پيامدهايي که در دهههاي اخير

بهواسطهي تحميل سياستهاي نوليبرالي ،بهمنزلهي پاسخ استيصالي

سرمايهداي فرتوت به شتاب روند دگرديسي تاريخياش ،تشديد و

گسترش يافتهاند .اين خيزشها درعين حال بار ديگر مقاومت ناگزير

«سپهر ارزش استفاده» در برابر پيشرويهاي ويرانگر و تباهکنندهي

«ارزش» را يادآوري و برجسته ساختهاند؛ همچنانکه واکنش خشمگين
طبيعت در قالب بحران اقليمي ،وجه مهم ديگري از مقاومت ارزشهاي

استفاده را نمايان ساخته است .در بياني استعاري ميتوان گفت ظهور

همزمان اين خيزشها در گسترهي وسيعي از جغرافياي جهان نموديست
از تکاپوي تاريخ (يا بهتعبير هگل «مکر تاريخ») براي بازيافتن راه

آزادانهي خويش .چراکه تنها راه نجات بشر و سيارهي زمين از تباهي
بيبازگشت سرمايهداري ،عبور تاريخ از سرمايهداري بهسا ِن يک دورهي

تاريخي و گذراست / .ا .ح - 2۶ .آذر 139

پيوست

توضيح مقدماتي
ش رو دو هدف را دنبال ميکند :نخست آنکه ميکوشد با
پيوست پي ِ
ارايهي برخي آمار و شواهد تجربي (گيريم مقدماتي و ناکافي) تصويري

کلي از خيزشهاي تودهاي اخير و جاري بهدست دهد؛ براي اينکار

تالش بر آن بوده است که ضمن ارايهي برخي شاخصهاي کلي خيزش

(خصوصا دامنهي سرکوب) در هر کشور معين (جدول  ،)2اين خيزشها

را بهگونهاي بسيار کلي و مقدماتي در بستر شرايط تاريخچهاي کشورها
قرار دهيم (جدول  .)1در اين مورد اخير دو خصلت عمده مورد توجه

قرار گرفتهاند :سابقه و وضعيت نظاميگري در هر کشور معين و نيز

سابقهي پيشبرد سياستهاي نوليبرالي در آن کشور .توجه ويژه به اين

خصلتها در امتداد مضمون کلي داعيههاي اين متن درخصوص پيوند
بين نوليبراليسم و نظاميگري بوده است .ذکر اين توضيح هم ضروري

است که اطالعات درجشده در اين جداول عمدتا از دقت بااليي

برخوردار نيستند؛ خواه براي حفظ فشردگي اين ارايه (جدول  )1و خواه

بهدليل تازگي رخدادهاي مورد بحث و فقدان آمار و اطاعات دقيق

دربارهي آنها (جدول .)2
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دوم آنکه با ارايهي نمودارهاي آماري ميکوشد در حدي که متناسب با

ساخت اين مقاله (و محدوديت زماني) باشد ،شواهدي تجربي براي يکي

از داعيههاي پايهاي اين متن عرضه کند ،که اين داعيه عبارت است از

پيوند ساختاري بين نظاميگري (و استبداد سياسي) با نوليبراليسم در سپهر
جنوب جهاني .با نظر به شرايط خاورميانه و ايران و نيز بحثهاي مزمن

دربارهي تناقض ترکيب استبداد و نوليبراليسم ،درخصوص اهميت اين

موضوع نيازي به توضيح بيشتري نيست .براي اين منظور ،نخست با
استفاده از اطالعات پايگاه دادههاي «بانک جهاني» ()World Bank

درخصوص برخي کشورهاي جنوب جهاني که اخيرا دستخوش

خيزشهاي تودهاي بودهاند/هستند (و نيز کشورهاي بحرانزدهاي مثل

سوريه ،يمن ،ترکيه و پاکستان) نسبت هزينهي نظامي ساالنه به کل

هزينههاي دولت (نمودار  )1و نيز نسبت هزينهي نظامي ساالنه به کل

توليد ناخالص ملي( GDP/نمودار  )2را براي سال  2018ترسيم شدهاند.
سپس در نمودارهاي بعدي (نمودارهاي  4 ،3و ،)5با استفاده از اطالعات

پايگاه دادههاي «موسسهي تحقيقات صلح استکهلم» ( ،)SIPRIروند

تغييرات هزينهي خالص نظامي ساالنهي اين کشورها در بازهي زماني

 1988تا  2018ترسيم شدهاند (تا سال  1988در اکثر اين کشورها
فرآيند نوليبراليزهسازي اقتصاد آغاز شده بود يا در آستانهي شروع بود).
نمودار  ۶همين شاخص را بهطور سمبوليک در مورد کشور شيلي از

ابتداي دههي  1970تا  2018نشان ميدهد :خواه بديندليل که تحميل

نوليبراليسم بر جنوب جهاني از شيلي آغاز گرديد؛ و خواه بديندليل که

 | 110دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

معترضان شيلي بهروشنترين و آگاهانهترين وجه اين بنيان را بهچالش
گرفتهاند .نيازي به گفتن نيست که اين بررسي آماري نيز تاحدي مقدماتي
است و ميبايد بهطور دقيقتر و جامعتري بسط يابد .در پايان بايد

خاطرنشان گردد که گويا بود ِن نمودارها مولف را از شيوهي متداول تفسير

موردي آنها بينياز ميکند؛ اين مهم به خوانندهي جستجوگر و عالقمند
واگذار ميشود.

پيوست| 111

جدول .۱
سوابق استعمار ،نظامیگری و نولیبرالیسم در برخی از کشورهای جنوب جهانی

1

 . 1در گردآوري اين اطالعات از منبع واحدي استفاده نشده ،بلکه در مورد هر کشور به
گزارشها و منابعي مربوط به همان کشور رجوع شده است.
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جدول .2
نگاهی اجمالی به اعتراضات تودهای  ۲۰1۹در برخی از کشورهای جنوب جهانی

۲

 . 2در گردآوري اين اطالعات از منبع واحدي استفاده نشده ،بلکه در مورد هر کشور به
گزارشها و منابعي مربوط به همان کشور رجوع شده است .لينک هر منبع در ستون سمت
راست درج شده است (همچنين در فهرست منابع).
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نمودار .۱
درصد هزینهی نظامی به کل هزینههای ساالنهی دولت در سال۲۰1۸ 3

 . 3نمودارهاي 1و 2برمبناي اطالعات پايگاه دادههاي «بانک جهاني» تهيه شدهاند:
World Development Indicators: Military Expenditures and Arms Transfers

در مورد سوريه ،يمن و لبنان بهدليل عدم دسترسي به دادههاي سال  ،2018از شاخصهاي
سال  2010استفاده شده است.
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نمودار .2
درصد هزینهی نظامی به تولید ناخالص ملی در سال۲۰1۸ 4

4 . World Development Indicators: Military expenditures and arms transfers.
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نمودار .3
روند هزینهی نظامی خالص ساالنه (میلیون دالر) از  1۹۸۸تا ۲۰1۸

نمونهی آمریکای التین  - 5تعديلشده برحسب ارزش دالر در سال ۲۰۱۷

 . 5نمودارهاي  5 ،4 ،3و ۶بر مبناي دادههاي «موسسهي تحقيقات صلح استکهلم» ()SIPRI
تهيهشدهاند:
Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019

در محاسبهي کل هزينهي ساالنهي جهاني ( ،)Worldسهم مربوط به کشور عراق (بهدليل
ناکاملبودن دادهها) لحاظ نشده است .همچنين بنا به يادآوري «سيپري» ،اين دادهها صرفا
هزينههاي رسما اعالمشدهي دولتها را شامل ميشوند؛ درنتيجه هزينههاي پنهان يا
اعالمنشده ،ازجمله هزينههاي صرفشده براي تجهيز نيروهاي شبهنظامي ( paramilitary
 ،)forcesدر اين دادهها لحاظ نشدهاند.
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نمودار .۴
روند هزینهی نظامی خالص ساالنه (میلیون دالر) از  1۹۸۸تا ۲۰1۸
نمونهی آفریقا  - 6تعديلشده برحسب ارزش دالر در سال ۲۰۱۷

6 . Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019.
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نمودار .۵
روند هزینهی نظامی خالص ساالنه (میلیون دالر) از  1۹۸۸تا ۲۰1۸
نمونهی غرب آسیا  - 7تعديلشده برحسب ارزش دالر در سال ۲۰۱۷

7 . Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019.

 | 118دربارهي بنيانها و سازوبرگهاي دولت در «جنوب جهاني»

نمودار .۶
روند هزینهی نظامی خالص ساالنه (میلیون دالر) از  1۹7۰تا ۲۰1۸
نمونهی شیلی

۸

8 . Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019.
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