پيشگفتـار
بخش عمدهاي از مقاات پيشرو در بحبوبهي گمانهپردازي دربارهي مداخلهي نظامي آمريكا و همپيمانانش
و بدينانگيزه نوشته و ترجمه شدهاند ،انتشار ديرهنگام اين مقاات را پيش از هرچيز بايد گذاشت به حساب
استحالهي موضوعي پرونده از «احتمال جنگ در سوريه» به مسألهي عامتر و بنياديتر «جنگ و سياست»؛ امري كه
ضرورتهاي درونمادگارِ تفكر بر ما تحميل كرد .تفكر-كنش راديكال كه عاوه بر تفسير واقعيت درصدد تغيير آن
است ،درعين گشودگي و حساسيتِ تام به پيچها و تركهاي واقعيت ،بنابه منطق دروني خويش موضوعات خويش را
برميسازد ،و هرگز ضربآهنگِ حياتِ خويش را با فضاي «رسانه» تنظيم نميكند .در منطق رسانه ،فراز و فرودهاي
واقعيت بهمثابهي كااهاي مصرفياي بازنمايي و بستهبندي ميشوند كه توگويي تاريخ انقضاي مشخصي دارند .در اين
منطق ،تا آنجاييكه پاي بازار مصرف درميان است ،هيچ تفاوت ماهوي ميان كشتار در سوريه و جنجالِ پيرامون
زندگيِ جنسي يك هنرپيشهي هاليوود نيست .وانگهي با حفظ فاصله از موجهاي رسانهاي ،موضوع سوريه هرگز
«كهنه» و تمامشده نيست ،همچنان كه بنابر منطق مداخله در تفكر-كنش راديكال ،كمون پاريس هنوز موضوعيت
خود را از دست نداده است .مفهومِ جنگ بنابر فهم رايج و ايدئولوژيك آن درحاليكه قلبِ تپندهي حيات دولت-
ملتهاي بهاصاح ليبرال دموكرات بوده است ،همواره درقالبِ ايدئولوژي «عدم خشونت» در تضاد با هر حركت
دموكراتيكي تفسير شده است ،در مقابل ،جريانهاي رهاييبخش از انقاب فرانسه تا جنبشهاي ماركسيستي و
آنارشيستي با بُردنِ تنش به درونِ مفهومِ جنگ ،جنگ ضروري ميان ستمديدگان با ستمگران را از جنگ ميان
دولتها متمايز ساخته اند .تجربهي تاريخي ،از جنگ جهاني اول تا مورد سوريه ،به ما نشان داده است كه جنگ در
فهم دولتي آن و سرريزش در تضاد داخلي ،ستيزِ راستين فرودستان با فرادستان را تحتالشعاع قرار داده و نيروي
جنبشهاي رهاييبخش را تحليل ميبرد .در مجلهي پيشرو ،نظر به اضطرار فكري-سياسي مورد اشاره ،به نسبت
چندوجهي «جنگ و سياست» بپردازيم.

چندي پيش اساوي ژيژك مقالهاي دربارهي ادامهي جنگ داخلي در سوريه نوشت و بر اساسِ سردرگمي
سياسي ،دخالتهاي خارجي و رشد نيروهاي سلفي چنين نتيجه گرفت كه در سوريه ديگر نميتوان از مبارزهي
مردمي و بر حق سخن راند .مقالهي ژيژك با انگشت نهادن بر وضعيتِ بُنبست و تاييد كمابيش غيرديالكتيكي آن،
بحث دربارهي سوريهي امروز را خاتمه يافته دانسته و فقط به اين پيشبيني گُنگ بسنده ميكند كه در درازمدت
پيروزي و بقاي رژيم اسد زمينهساز رشد گرايشي متضاد خواهد شد و تودههاي فقير سوريه و خاورميانه را بهسمت
بنيادگرايي و طالبانيسم سوق خواهد داد .اما اين مقاله سروصداي زيادي به پا كرد و مقاومت زيادي بر انگيخت.
ترديدي نيست كه وضعيت فعلي سوريه گوياي نوعي بازگشت به دوگانهي قديمي است :دموكراسي ليبرال غربي در
برابر بنيادگرايي اسامي ،بوش در برابر بن ادن .اما اين واقعيت را نيز نبايد از ياد بُرد كه اين تقابل دوتايي ،برخاف
سال  ،٢١١٣در زمينهي تاريخي كاما متفاوتي تحقق مي يابد :يعني پس از وقوع بحرانِ سراسري سرمايهداري و پس
از اوجگيري جنبشهاي مردمي در خاورميانه .با توجه به همين پسزمينه است كه ميتوان از درسهاي بُنبست
سوريه سخن گفت .صرفنظر از مواضع مخالفان ژيژك ،و صرفنظر از اين حقيقت كلي كه مسالهي اصلي سياستِ
راديكال چپ هنوز هم واسازي اين تقابل بهواسطهي ساختن يك راه سوم است ،وضعيت امروز سوريه حاوي نكات
مهمي در ارتباط با مبارزه عليه نظام سرمايهداري بوروكراتيك جهاني ( يا غلبه بر سه بُتِ سرمايه ،دولت ،هويت
جوهري ملي -قومي-مذهبي) است .در ادامه به برخي از اين نكات خواهيم پرداخت.
احتماا نخستين و مهمترين نكتهاي كه بايد بدان پرداخت همان وضعيت «بُنبست» است .بنبست پديدهي
سراپا جديدي نيست و در تاريخ مبارزات يكي دو قرن اخير احتمااً ميتوان به موارد گوناگوني از بُنبست براي
سياست مردمي و چپ اشاره كرد .براي مثال وضعيت يك مبارزِ كمونيستِ حقيقي در افغانستان سال  ٠٥١١در اوجِ
جنگ ميان ارتش اشغالگر شوروي و نيروهاي طالبان و القاعده كه از حمايت مالي و نظامي آمريكا برخوردار بودند.
بايد توجه داشت كه بُنبست حقيقي فقط از منظرِ مبارزه و كنش دروني و براي سوژههاي مبارز متعلق به خود
وضعيت معنادار است .مسأله بر سر جنگي نيست كه ما از بيرون و بهميانجي اخبار با آن مواجه شدهايم و ازقضا از هر
دو طرفِ آن بيزاريم .خروج از بُنبست نيازمند تاش عملي براي ساختن راه سوم است و به همينسبب قضاوت
شتابزده در اين خصوص يعني همان كاري كه ژيژك كرده كاري اشتباه است .قضاوت در مورد وضعيت سوريه يا حتّا
مصر و پتانسيلها و خطرات قابل پيشبيني آن ،نيازمند آشنايي با صدها واقعيت ريز و درشت و گوناگونيست كه
هيچگاه در اخبار  CNNتجلي نمييابند ،و همانها هستند كه وضعيتِ سوريه را شكل ميدهند .براي مثال اگرچه

امروزه انقاب  ٢١٠٠مصر ممكن است براي ما تمامشده و بيثمر جلوه كند ،ولي درواقع اين مبارزان مصرياند كه
ميتوانند با تكيه بر شناختِ عمليشان از شكلگيري صدها اعتصاب كارگري ،مبارزات دانشجويي ،وانواع تشكلهاي
صنفي و سياسي و غيره ارزيابيِ درستي از آن ارائه دهند .اما وضعيتِ امروز سوريه ما را با شكل جديدي از بُنبست
مواجه كرده كه تا حد زيادي تفاوت ميان درون و برون را بيمعنا ميسازد .حضور سهمگين نيروهاي نظامي
غيررسمي و گروههاي وابسته به دولتهاي خارجي و مراكز پنهاني قدرت ،انفعال جهان و سازمانهاي بينالمللي در
برابر دهشتناكترين شيوههاي كشتار جمعي و نهايتاً ناتواني هر جنبشِ مردمي با هر درجهاي از تشكل و انسجام در
رويارويي با زورِ عريان مسلسلها و بمبها و هليكوپترها ،جملگي گوياي شكل جديدي از بُنبستاند كه تبيينِ آن
محتاج بررسي ساختارِ جهاني سرمايه و قدرت در زمانهي ماست.
بُنبستي كه امروزه مردم سوريه گرفتار آناند اساساً محصول شرايط جهاني است .حتا در سطحِ نظامي نيز كاما
روشن است كه هيچ راهحلِ دروني براي جنگ ممكن نيست زيرا با دخالت حزباه از يكسو و گروههاي سلفي
متكّي به قطر و عربستان از سوي ديگر توازن نيروها برهم نخوردنيست و هر دو طرف ميتوانند با تكيه بر منابع
بيروني جنگ را ادامه دهند .سرنوشت سوريه تا حدّي در گرو نزاع ميان شيعه و سنيست كه ازقضا ممكن است كل
منطقه را به آتش كشد .ولي روشن است كه خود اين نزاع بيش از آن كه ستيزي عقيدتي و مذهبي باشد نتيجه
استفادهي دولتها و قدرتهاي منطقهاي و فرا منطقهاي از مذهب براي بسط قدرت و منافع خويش است .بدينسان،
بايد بُنبست سوريه را بر اساس عملكرد جهانيِ دو ساختارِ سرمايه و قدرت تحليل كرد.
تا آنجاكه به سرمايه مربوط ميشود ما با تغييري عظيم در ساختار اقتصادي سرمايهداري و تعيّناتِ
اجتماعي و سياسي آن روبه روييم .اين تغيير كه فروپاشي شوروي و بلوك شرق يكي از نمودهاي تاريخي آن بود
هويت اجتماعي و شكل سازماني سرمايه و كار هر دو را دگرگون ساخته و به شيوههاي جديدي از رويارويي و
مصالحه بين اين دو دامن زده است .امروزه بيش از هر زمان ديگر سرمايهداري درمقام يك شبكهي جهاني و قائم به
ذاتْ جهانِ ما را تسخير كرده است .بازتوليدِ اين شبكه اساساً متكي بر حركتِ انتزاعي سرمايه در شكلهاي گوناگون
پول ،كاا و اوراق بهادار است .بحران اخير نشان داد كه اين شبكه تا چه حد جهانگستر شده و در همهي ابعادِ حيات
انساني رسوخ كرده است .تا آنجاكه به مسألهي اقتدار دولت-ملتها و نبردِ قدرت مربوط ميشود ،اثراتِ گسترش
اين شبكه متناقض و چندگانه بوده است .بااينهمه ،قدرت سرمايه و نهادهايي چون بانك جهاني و اتحاديه اروپا و
غيره بيشك اقتدار دولت -ملت ها را محدود ساخته است .اين امر به ويژه در مورد دولت -ملت هاي توسعهيافته
اروپايي كه مدتها پيش نهادهاي اصلي خود را شكل بخشيدهاند صادق است .براي مثال ميتوان به وضعيتِ
كشورهايي چون قبرس ،يونان ،اسپانيا و ...اشاره كرد كه امروزه هستي اقتصادي و حتّا تركيب بودجهشان در
بروكسل رقم ميخورد .بيمعناشدنِ دموكراسي ليبرال و انتخابات پارلماني در اين كشورها بارزترين پيامد همين
وابستگي و نزول اقتدار دولت –ملتهاست .به عبارت ديگر ،اگر قرار باشد همهي احزابِ موجود در يك كشور

سياست اقتصاديِ تعيينشده در بروكسل را پياده كنند ،آنگاه چه فرق ميكند كه مردم به كدام يك از اين احزاب
رأي دهند .اما فروپاشيِ نظام سياسي فقط به انتخابات محدود نميشود .زيرا همانطور كه در مورد يونان و اسپانيا
ديديم سلطهي سي چهل ساله نئوليبراليسم ،و اضمحال روابطِ كاري و سازمانهاي صنفي و سياسي كارگري ،موجب
گشته تا حتّا جنبشِ گستردهي مردم نيز قادر به حفظ انسجام خود نباشد .زيرا اكنون طرف مقابل به صورت جهاني و
با استفاده از ابزارهاي فرامليتي عمل ميكند ،در حاليكه جنبشهاي مردمي هنوز وابسته به چارچوب ملياند و در
محدوده مرزهاي كشوري عمل مي كنند.
اما اگر به جهانيشدنِ سرمايه بهشكلي ديالكتيكي بنگريم ،با نتايجي متفاوت و حتّا متضاد روبهرو ميشويم.
بهرغم حركت كلي به سمت محدودشدن اقتدار دولت ملت ،شبكه جهاني سرمايه در برخي موارد و در حيطههايي
خاص ،قدرت و همچنين توحش دولتها را چند برابر كرده است .گذشته از موردِ استثنايي اياات متحده امريكا كه
با ايفاي نقش ژاندارم نظام جهاني و استفاده از زور نظامي و اقتصادي به صورت نامحدود (نظير جنگ پيشگيرانه يا
دخالت نظامي وراي قوانين سازمان ملل) كل ثبات جهاني را بههم زده و احتمال بروز جنگ و توسل به خشونت را
افزايش داده است ،امروزه بسياري از دولتهاي كوچك و بزرگِ ديگر نيز ميكوشند نقش ابرقدرت منطقه اي را ايفا
كنند .از اين لحاظ دستكم در برخي موارد قدرت دولتها در سركوبِ مردم خود يا تهديد همسايگان و دخالت در
مناطق آشوبزده افزايش نيز يافته است .براي مثال ميتوان به نقش پاكستان در منطقه اشاره كرد و يا مهمتر از آن
نقش دولتِ كوچك قطر كه امروزه دقيقاً بهواسطهي ثروت نفتي ،ارتباط با بانكها و مراكز سرمايه ،و استفاده از
فرهنگ و شبكهي جهانيِ رسانهها ،نقشي به مراتب بااتر از حدّ و اندازهاش ايفا ميكند .اكنون همگان ميدانند كه
گذشته از تركيه و عربستان ،اين اميرنشين قطر است كه با حمايتِ مالي و تسليحاتي از گروههاي سلفي و
سازمانهاي وابسته به القاعده ،توانسته به يكي از بازيگرهاي اصليِ وضعيت سوريه بدل شود .بخش مهمي از
مسئوليتِ وضعيتِ بُنبست در سوريه به عهدهي همين دولت و متحدان و رقباي ايدئولوژيك آن در منطقه است.
استفادهي عربستان و قطر از گروههاي سلفي در سوريه و اصواً بااگرفتن نزاع هاي قومي و مذهبي ،در كلِ
خاورميانه ،نكتهي مهم ديگري را آشكار ميسازد .همانطور كه پيشتر گفتيم مسأله فقط به دو نيروي انتزاعيِ سرمايه
و قدرت منحصر نميشود ،بلكه شّرِ سومي نيز در كار است :فروپاشيِ سياستِ مردمي كلّيگرا و واپسروي
جنبشهاي مردمي به سوي هويتهاي جوهريِ ملي ،قومي ،و مذهبي .اين شرّ سوم كه امروزه حضورش در سوريه
كاماً محسوس است خود يكي از اجزا وضعيت بُنبست و بلكه در حكم جوهر و نام حقيقي آن است .بُنبست سوريه،
يعني وضعيتي كه در آن كُرد و شيعه و عرب و مسيحي و سني به جان هم افتادهاند يا بدينسمت هدايت ميشوند،
خود بهترين گواه بر دوزخيست كه جهانيشدن ميتواند براي جهان به ارمغان آورد .شك نيست كه عامل اصلي اين
هرجومرج قومي و مذهبي همان تركيب سرمايه و قدرت است كه باعث ميشود همهي دولتهاي كوچك و بزرگ و
جريانات سياسي نظاميِ منطقه همراهِ با آمريكا و اروپا و شركتهاي بينالمللي براي كسب منفعت واردِ معركه شوند

و هر كدام قوميّ ت و مذهب و ايدئولوژي خاصي را آلت دست قرار دهند .عمدهشدنِ هويتهاي جوهريِ ملّي ،قومي و
مذهبي در زمينهي دورانِ پس از جنگ سرد معنادار ميشوند .آرايش ژئوپوليتيكِ دورانِ جنگِ سرد استوار بود بر
نظمي جهاني كه حول متحد ان و دشمنان بلوكِ شرق شكل گرفته بود .امّا اكنون پس از پايان جنگِ سرد و افولِ
آرايشِ ژئوپوليتيك آن ،ما با نظمي ديگر مواجههايم كه بناست بر مبناي هويّتهاي نژادي و تاريخيِ ايدئولوژيك
ساخته شود و همين هويّتها هستند كه «متحدّان و دشمنان» را تعريف خواهند كرد .ازاينرو ،يكي از پيامدهاي اصلي
جهانيشدن˚ همانا نوعي محلّيشدن و برجستهشدنِ هويّتهاي قومي ،نژادي و مذهبي خواهد بود كه در مبارزه
اهدافي جزئي خواهند داشت .نزاعِ كنوني سوريه حدّ اعاي بدلشدن به اين وضعيت است كه طرفينِ منازعه براي
حفظ اين هويّتهاي جزئي مبارزه ميكنند.
اگرچه مسئوليت اصلي زوالِ سياست و گسترشِ بُن بست دوزخي در سوريه به عهده حكوت بشار اسد است
(زيرا حمايت اين رژيم از تسامح قومي و مذهبي نيز ماهيتي ابزاري دارد و نقش قبلي اين حكومت در سركوب
اكثريت سني و اكراد در بروز وضعيتِ فعلي سوريه را نبايد فراموش كرد) ،ولي در وراي اوضاع فعلي در سوريه
ميتوان از اين جنگ بيمعنا به يك نتيجهگيري كلي رسيد .كاماً روشن است كه دربرابر اين شبكهي پيچيدهي
سرمايه و قدرت كه بهشكلي هرچه بيشتر مرموز و پنهاني عمل ميكند جنبشهاي مردمي بهرغم همهي فداكاريها
دير يا زود از پاي در ميآيند .بدون جهانيشدنِ مبارزه و بهويژه بدونِ دخيلشدنِ مردمان جوامعِ توسعهيافته در اين
مبارزه بخت پيروزي كمرنگ است .ازاينرو ،مبارزاني كه از درون وضعيت ،و با توجه به همه پيچيدگيها و عواملِ
حادث ملي و منطقهاي پيكار ميكنند ،ميبايست در عين اتكّا به قابليتهاي درونيِ وضعيت ،مبارزهي مردمي را در
راستاي افقي جهاني پيگيري كنند .بدون اين افق جهاني ،يعني بدون اتصالِ با امر كلي هرگونه مبارزه در شرايط فعلي
به راحتي ميتواند در دام هويّتگرايي جوهري اسير شود.
***

ما در عصر «تركيبهاي فصلي» بسر ميبريم :تركيبهايي كه جملگي در چارچوب كلي «سرمايهداري
جهاني -بنيادگرايي مذهبي» خاصه ميشوند .همواره با تقابل و تعارض دو نيروي متخاصمي سر و كار داريم كه از
طريق جداشدن به هم ميپيوندند تا نيروي سومي را حذف كنند كه به صحنهآمدنش به معناي «تجزيهي عطفي»
طرفين تخاصم است (يعني فروپاشاندن تركيب از طريق عطف دو طرف تخاصم به همديگر) .چرا كه نيروي سوم
رهايي را در برهمزدن بازي جاري و تعريف مجدد چارچوب و قواعد بازي ميداند.
در غائله سوريه دو «تركيب فصلي» به موازات هم مختصات طرح مسأله را تعريف ميكنند .از يكسو ،جنگ داخلي
سوريه ميان دولتي سركوبگر (كه مدعي است براي حفظ تماميت ارضي كشور ناگزير از محدودكردن آزاديهاي
ليبرالي -مدني است) و مخالفان مسلح (كه جملگي در لزوم سرنگوني رژيم ستمگر همداستاناند اما توان تشكيل
جبهه واحد ندارند) ،از سوي ديگر ،اختاف ميان «صلحطلبان بشردوستي» كه مداخله نظامي در سوريه را تقبيح
ميكنند و «جنگطلبان مداخلهجويي» كه مدعياند بايد بهگونهاي در سوريه وارد عمل شد كه در كوتاهترين زمان به
سقوط رژيم بينجامد .تركيب فصلي اين دو گروه به اين معناست كه هر دو در عمل زمينهساز جنگي بيپايان در
سوريهاند :گروه اول به نهگفتن به «جنگ با سوريه» بسنده ميكنند ( )No war on Syriaو با تأكيد بيمارگون بر
عدم مداخله عماً به تداوم جنگ در سوريه ( )war in Syriaصحه ميگذارند ،چرا كه مثل روز روشن است نه زور
دولت اسد به مخالفانش ميرسد (چون از هرچه بگذريم برخي دولتهاي عرب در هر حال به تقويت مخالفان مسلح
ادامه خواهند داد) و نه زور مخالفان به اسد (چون هر چه باشد اسد هم ارتشي منظم دارد و هم از پشتوانهي خارجي
برخوردار است) .در مقابل گروه دوم چشماندازي براي سوريهي پس از جنگ تصوير ميكنند كه در آن دو راه بيشتر
وجود ندارد :يا تأسيس دولتي دستنشانده كه در بهترين حالت تكرار تجربه اسفبار افغانستان است ،يا وانهادن
صحنهي سوريه بهدست نيروهاي مسلحي كه چارهاي جز ادامهي جنگ با يكديگر ندارند .در هر دو تركيب فوق با
غيبت (مفروض) يك نيرو-گفتار سوم مواجهيم .از منظر دولت اسد ،يك دشمن بيشتر وجود ندارد :تجزيهطلبان
تندروي مذهبي .دولت اسد بدينسان دو كار ميكند :هم مجموعهي ناهمگن مخالفانش را هويتي واحد ميبخشد و هم
خاطرهي اعتراضات نخستين را كه متصل به جنبشهاي بهار عربي بود مدفون ميكند .از اين گذشته ،اسد از خود
«دال اعظمي» ميسازد كه محل همگرايي خيل كثير منافع متنافر و بعضاً متناقض ميشود :او در آنِ واحد در خط مقدم
مقاومت در برابر زيادهخواهي اسرائيل ايستاده است؛ بهعنوان نمايندهي منافع قدرتهاي اقتصادي نوظهور (بااخص
روسيه) در برابر زيادهخواهي ژئوپليتيكي قدرتهاي غربي در منطقه قرار ميگيرد؛ بهعنوان چهرهاي سكوار حامي

منافع اقليتهاي قومي -مذهبي (بهويژه كردها و مسيحيان) مينمايد؛ بهعنوان وزنه تعادلبخش بر بلندپروازيهاي
قدرت اقتصادي منطقه ،يعني تركيه ،حد ميگذارد؛ و بهعنوان دولتي مقتدر (و بهتعبيري ديكتاتوري معتدل) در برابر
افراطگريهاي مذهبي ايستادگي ميكند ... ،بديناعتبار ،بشار اسد به جهانيان گوشزد ميكند كه سقوط او به نفع
هيچكس نيست.
پرسش اين است :آيا مداخلهي قدرتهاي خارجي مي تواند هر دو تركيب فصلي فوق را تجزيه كند و عرصه را
براي بازگشت نيرويي كه از نظر تمام بازيگران بينالمللي ديگر وجود خارجي ندارد باز كند؟ پاسخ به اين پرسش
براي برون شد از مخمصه كنوني ،مسلماً قمار سياسي گفتاري است كه يگانه راه نجات سوريه را برهمزدن دوگانهي
«جنگ با»« -جنگ در» سوريه ميداند.
در بحثهاي جاري بر سر مداخله يا عدم مداخله نظامي در سوريه عمدتاً به بهانهي واهي و انگيزههاي پنهاني آمريكا
اشاره ميشد ،در آن زمان گفته ميشد ابتدا بايد صبر كرد تا روشن شود كدام طرف نبرد از تسليحات شيميايي
(غيرقانوني) استفاده كرده است تا پس از آن بهصورت قانوني ،يعني با مجوز شوراي امنيت ،واكنشي مقتضي به
فاجعهي رويداده نشان داده شود .بدينسان تكليف همهچيز از همان ابتدا روشن شده بود :دو عضو اصلي شوراي
امنيت بههر روي با مداخلهي نظامي مخالفت ميكردند (براي رئيسجمهور روسيه كاماً روشن بود كه كاربرد
ساح هاي شيميايي كار مخالفان دولت سوريه بوده است) و از سوي ديگر ،آمريكا ناچار بود بهصورت غيرقانوني وارد
عمل شود (چون برايش روشن بود كه حكومت سوريه از اين تسليحات استفاده كرده است) .بدينسان دوگانهي
مداخله -عدم مداخله بدل به نزاعي ديپلماتيك در ميآمد و عاوه بر اين به مناقشه ميان دولتهاي قانونمدار و
قدرتهاي قانونگريز يا فراتر از قانون ترجمه ميشد .در چنين شرايطي محل نزاع اصلي متداوماً فراموش ميشود:
پيكار دموكراتيك مردم براي برقراري عدالت و آزادي ،يا آنچه «سياست راديكال» در تقابل با «زدوبندهاي سياسي»
خوانده ميشود .آنچه در اين ميان به حاشيه رانده ميشود تأثير مداخله در امكان تداوم پيكار دموكراتيك است،
پيكاري كه ميتواند «تركيب فصلي» دولت سكوار اسد -نيروهاي چندپاره مخالف (با ماط بنيادگرايي مذهبي) را
تجزيه كند و بدينسان سوريه را از نو به موقعيت بهار عربي و وضعيت ميدان التحرير بازگرداند.
در روايتهاي مسلط در باب وضع كنوني سوريه فاصلهي زماني٠١مارس  ٢١٠٠تا زمان نظاميشدن درگيريها
بهطرز معناداري غايب است .در تاريخ  ٠١مارس سوريه شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمي بود كه تا آوريل ٢١٠٠
كل كشور را در بر گرفت .از اينحيث اعتراضات سوريه در حكم تداوم زماني -مكاني بهار عربي بود با معترضاني كه
خواستار كنارهگيري بشار اسد و پايان حكومت  ٤١ساله خاندان او و همچنين پايان حكمراني نيمقرني حزب بعث
بودند .مسلماً آنچه وضع سوريه را بغرنج ساخت تبديل منطق «شورش -قيام -انقاب» به منطق «سركوب -جنگ
داخلي -تهديد منطقهاي» بود .حكومت سوريه خواستار آنست كه وضعيت كشور را به شرايط پيش از بهار عربي باز
گرداند .بدينسان سوريه كشوري نيست كه در آن آزاديخواهاني عدالتخواه در برابر رژيمي تماميتخواه به پا

خاسته اند ــ آزاديخواهاني مركب از اقوام و مذاهب و اقشار مختلف جامعه ــ بلكه كشوري است كه پيش و بيش از
هر چيز به مديريت مقتدرانهي تهديدِ هميشهحاضر بحرانهاي قومي -مذهبي -اجتماعي نياز دارد .بشار اسد
بهدرستي كشور خود را گسل سياسي خاورميانه معرفي ميكند ،اما زلزلهاي كه بشار اسد جهانيان را نسبت به وقوع
آن هشدار ميدهد نه جنگ منطقهاي يا چه بسا جنگ جهاني سوم (جنگي كه در آن قدرتهاي غربي و قدرتهاي
نوظهور بر سر منافع منطقهاي به جانِ هم خواهند افتاد) بلكه انقابي اجتماعي است كه لرزهها و پسلرزههايش دامن
همه رژيمهاي منطقه را از عربستان تا تركيه خواهد گرفت .تعجيل وسواسآميز خاندان آلسعود («آلسيسيل») در
تجهيز گروههاي فاشيستي مذهبي (چه از جنس شبهنظامي در سوريه و چه از جنس دولتي در بحرين) از همين
نگراني پرده بر مي دارد :گسترش اعتراضات مردمي در كل منطقه و سرايت آن به بستهترين نظام سلطنتي-موروثي
منطقه در عربستان.
آيا مي توان با اشغال نظامي عراق و افغانستان مخالف بود و درباره سوريه به شكل ديگري از مداخله فكر كرد؟
شكلهاي مردميتري نظير ارتشي متشكل از مبارزان داوطلب عرب يا غيرعرب ،يا مثاً شكلي از مداخله محدود
بهمنظور خنثيسازي مداخات قبلي و كوتاهكردن دست مداخلهجويان فعلي؟ آيا در اين ميان چيزي به نام مداخلهي
نظامي محدود امكانپذير است يا اينكه مداخلهي محدود همان مداخلهي نامحدود است با نقاب بشردوستي براي
سرپوش نهادن بر ترس از دادن تلفات انساني (تكرار تجربه عراق و افغانستان) و هزينههاي جنگي؟ آيا اساساً
چيزي به نام «مداخلهي غيربشردوستانه» امكانپذير است؟ آيا مداخله بشردوستانه نام ديگر سياستزدايي از
مجموعهي روابط بينالملل و تعقيب منافع اقتصادي -سوقالجيشي در اقصينقاط جهان نيست؟ آيا در تقابل با اين
چارچوب مسلط ــ كه مبادرت به هر مداخلهي «بشردوستانهاي» را مشروط ميكند به تأمين و تضمين مقولهي گنگ و
بيمصداقي به نام «امنيت ملي» ــ ميتوان از شكل تازهاي از مداخلهي سياسي دفاع كرد؛ مداخلهاي مبتني بر تقويت
امكانهاي بالقوه براي جنبشهاي مردمي-رهاييبخش؟ آيا اساساً هيچگونه مداخلهي دولتي امكان فراروي از
دوگانهي «دموكراسي آمريكايي -بنيادگرايي مذهبي» دارد ،آنهم زماني كه هرگونه مداخله بر پايهي پيشفرض
دموكراتيكبودن دولتهاي جهان آزاد و «غير» يا «ضد» يا «شبه» دموكراتيك بودن ممالك غيرغربي توجيه ميشود؟
از اين گذشته ،تجربهي مداخلههاي سالهاي اخير دولتهاي غربي به اين ترديد دامن ميزند كه هيچگاه
«بشردوستي» انگيزهي اوليه يا اصلي مداخلهكنندگان نبوده است .مورد رواندا گواه آنستكه در يكي از حادترين
فاجعههاي انساني قرن بيستم دولتهاي غربي به اين دليل ساده از مداخله تن زدند كه هيچگونه توجيه اقتصادي-
ژئوپليتيكي براي آن نيافتند .از اين گذشته ،در بهترين حالت مداخلهها بر اساس ايدئولوژي قربانيسازي (يعني
نجات انسانهايي كه قدرت سازماندهي و مبارزه يا مقاومت در برابر رژيمهاي سركوبگر ندارند) صورت گرفته و نه
هرگز به قصد تقويت آزاديخواهان راستين ،چراكه خواست آزادي ،در همهحال ،در تحليل نهايي در گرو آزادي
نيروي كار از يوغ سرمايه است .بدينسان ميتوان گفت «جهان-بازار آزاد» اجرم فقط يكنوع از مداخله را

بهرسميت ميشناسد ،مداخلهاي كه در سناريوي پيشنوشتهي «پايان تاريخ» تعريف شده باشد :سرنوشت محتوم تمام
ممالك غيرغربي حركت در مسيري است كه ممالك غربي چندين سده است در آن پيش رفتهاند؛ رهايي از
ديكتاتوري داخلي براي پيوستن به جهان-بازار آزاد و پيروي «آزادانه» از سياستهاي صندوق بينالمللي پول .همهي
اينها به يك معني است :هيچ مبارزهاي در راه آزادي افقي بهغير از ادغامشدن در روايت بنيادگرايان بازار آزاد ندارد.
نكته اينجاست كه پس از يازدهسپتامبر تمام تخاصمها در چارچوب تقابل غيرسياسي دو نوع بنيادگرايي جاي
گرفته اند :بنيادگرايي بازار آزاد (كه خود را در هيأت دفاع از سكواريسم ،ليبراليسم و حقوق بشر ميشناساند) و
بنيادگرايي مذهبي (كه در لباس مبارزه با فساد اخاقي دنياي غرب ظاهر ميشود).
سوريه تاقيگاه رياكاريها است .تمام بلندگوهايي كه از مخالفت با جنگ دم ميزدند و ميزنند به شكلهاي
گوناگون ترس خود را از تغيير موازنه قوا در منطقه پنهان ميكنند ]٠[.رياكاري فعاان ضدجنگ آنجا ظاهر ميشود
كه از مخالفت تمامعيار با جنگ سخن ميگويند بيآنكه به جنگ جاري در سوريه اشارهاي كنند .اين قسم صلحجويي
«بشردوستانه» از موضعگيري مشخص سر باز ميزند و عماً در موضع تماشاگري مينشيند كه نمايشي دردناك اما در
دوردست را نظاره ميكند ،گاهي اشك ميريزد ،گاهي به خشم ميآيد اما در همه حال خيالش راحت است كه نمايشِ
پيشرو ،از مرزهاي مشخصشده قبلياش تجاوز نخواهد كرد .مخالفت با مداخلهي نظامي در حكم تضمين
برقرارماندن همين مرزهاست .آنچه ميماند تاشي است براي ساماندهي (غيرسياسي) خيل كثير و فزايندهي
آوارگان و پناهجويان و از سوي ديگر سوقدادن مخالفان مسلح به سمت گروههاي ديرآشناي تروريستي .ترس
اصلي اين تماشاگران از عكسالعمل پيشبينينكردني دولت بشار و حاميان منطقهاي و بينالمللي آن است ،ترس از
اينكه مبادا جنگ «داخلي» سوريه بدل به مسألهاي بينالمللي شود .از اين منظر ،موضعي كه ديده نميشود ،صدايي كه
شنيده نمي شود ،موضع و صداي معترضاني است كه پس از آغاز جنگ داخلي عماً به حاشيه رانده شدهاند و همراه با
خاطرهي بهار عربي به محاق فراموشي رفتهاند.
بنابراين ،شكلهاي جاافتادهي نهگفتن به گزينهي «مداخله محدود» در حكم آريگفتن به تداوم وضع موجود و بهطور
مشخص موضعگيري به نفع دولت مستقر است .و نكته اين است كه دفاع از اسد در شرايط كنوني در عمل به معناي
دفاع از موضع جريان هاي تندروي مخالف او نيز هست .استحكام موضع بشار اسد بهطور ضمني منطق جريانهايي را
تقويت مي كند كه نزاع كنوني در سوريه برايشان ،كاماً مستقل از منطق بهار عربي ،بهمثابه نزاعي قومي -فرقهاي-
مذهبي است.

بدينترتيب دو راه بيشتر وجود ندارد :يا ،جنگ داخلي همچنان ادامه خواهد يافت و «نه جنگ نه

صلحِ» هميشگي از سوريه فلسطين ديگري خواهد ساخت ،يا ،دير يا زود جامعه بينالمللي ناگزير از مداخلهاي

[ .]٠چنانكه اخيراً مايكل هيدن رئيس سابق سازمان سيا (تا سال  )٢١١٥در جمع كارشناسان تروريسم بنياد جيمز تاون گفته است« :چه
خوشتان بيايد چه نيايد بهترين گزينه براي اداره سوريه همچنان بشار اسد است».

«نامحدود» خواهد شد و اين بدان معناست كه سوريه در دوراهي بدلشدن به «مصر التحرير» يا رسيدن به سرحد
«عراق صدامحسين -افغانستان طالبان» راه دوم را خواهد پيمود .طرفه اينكه منطق «عدم مداخله» در وضعيت كنوني
روي ديگر گفتار حامي مداخله «نامحدود» است ،زيرا عدم مداخله در شرايط فعلي (پرهيز از جنگ عليه سوريه) جنگ
جاري در سوريه را به حال خود وا ميگذارد.
تنها راه برونرفت از مخمصهي سوريه فرارفتن از نزاع ژئوپليتيك دو اردوگاه دولتهاي غربي و سلطنتهاي عربي
از يكسو ،و روسيه و حزباه از سوي ديگر به نزاعي سياسي است .بدينمنظور ،هم بايد با «مداخلهي نامحدود» در
سوريه مخالف بود و هم با مسلحكردن جهادگرايان سني و القاعده .در مقابل آنچه در شرايط كنوني اساسي است،
تجهيز ارتش آزاد ،كمك تسليحاتي به آن ،بازگرداندن نقش محوري آن در نبرد جاري و تقويت معترضان مدني
مخالف اسد است .چنين چيزي در حكم قماري است بر چندين و چند هدف توأمان :مخالفت با رژيم اسد و اسقاط
اين رژيم ،مخالفت با رياكاري هر دو اردوگاه «آمريكايي -غربي -عربي» و «حزباه -روسي -چيني» در قضيه
سوريه ،مخالفت با رياكاري مخالفان جنگ عليه سوريه ،و در ضمن كمك به حل بحران سوريه از طريق انتقال آن از
شرايط «جنگي» به شرايط «انقابي» ،از نبرد «مذهبي-فرقهاي» به نبرد «سياسي-طبقاتي» ،و ادامه مبارزه براي سرنگوني
رژيم اسد از سوي معترضان مدني و نيز ارتش آزاد.
نزاع ميان طرفداران و مخالفان مداخله نظامي در سوريه در عمل انتخاب ميان جنگ و جنگ است .مخالفان جنگ از
كنار شرايطي كه جنگ را ضروري ميكند ميگذرند .اين بدانمعناست كه ميتوان از وقوع جنگي جديد جلوگيري
كرد و در عين حال ،ناخواسته ،به تداوم شرايطي كمك كرد كه جنگ جاري را تشديد خواهد كرد .اومانيسم كاذبي كه
سنگ صلح و مخالفت با جنگ را به سينه ميزند ،در واقع توحش ملبّسي است كه از تداوم شرايط موجود نفع ميبرد:
شرايط فقدان «سياست» و به طور مشخص جلوگيري از روييدن بذرهايي كه بهار عربي در خاك سوريه افشانده است.
فقدان «سياست» يعني تداوم كشتار به دو شكل دولتي و غيردولتي ،از سوي آمريكا و سوريه يا گروههاي فاشيستي
مذهبي ،يعني لزوم انتخاب بين كشتهشدن هزاران نفر در سوريه با بمبهاي اسد و القاعده و كشتهشدن هزاران نفر
در سوريه و لبنان و اردن با بمبهاي اسد و آمريكا .جايي كه سياست نيست ،راهحل سياسي نيست ــ آنچه هست
توحش است و بس .مادام كه سياست در كار نيست در عرصهي پيكار ميان رياكاري امريكايي -عربي و رياكاري
روسي -سوري بايد طرف اقدامي را گرفت كه تداوم منطق پشتيبان اين رياكاري را ناممكن سازد .اگرچه در وضعيت
كنوني همه راهها بسته مي نمايد و افقي به جز تداوم جنگ و كشتار و غيبت پيكار سياسي پيشرويمان نيست ،نبايد از
وقوع رويدادهاي خافآمدي نااميد بود كه ممكن است ،بهاتكاي پتانسيل شكلگرفته در منطقه ،قاعدهي كنوني را در
هم شكند ،گو اينكه تاريخ هرگز تضميني به هيچكس نميدهد و شايد از همينروست كه هيچگاه پايان نميپذيرد.
***

وضعيتِ موجود در سوريه را نميتوان نامگذاري كرد .هيچ نامي واقعيتِ واقعاً موجود را بازنمايي نميكند .نه
آن ژستهاي سانتيماتال و دكوراتيوِ بشردوستانه كه ماژيك به دست منتظرند تا بر صفرهاي عدد قربانيان بيافزايند،
و نه آن تقاهايي كسلكننده «كارشناسان» براي اطاق نامهايي چون «فاجعه» « ،بحران» و  ،...هيچيك قادر به بازنمايي
واقعيت نيستند .توگويي در اين نامها و شمارشها ،نوعي بياعتنايي و تاش براي ازسربازكردنِ صورت مسأله وجود
دارد« .فاجعه» ناميدنِ واقعيتِ موجود در سوريه تنها به درد دولتها و تلويزيونها و «كارشناسان» ميخورد.
همانطور كه شمارش تعداد جنازههاي قربانيان و تأكيد بر «كودكان و زنان و غير نظامي» بودنِ اكثر آنها ،كمكي به
كاهش ابعاد كشتار نخواهد كرد .
لفظ «فاجعه» هماكنون چيزي جز يك دال فُرمال براي انكار واقعيت «فاجعه» نيست .واژهاي براي فرار از فاجعه و
عقبزدنِ پيامدهاي آن .فرصتي براي «تحركات ديپلماتيك» بيحاصل از اين كشور به آن كشور و تكرار هزاران باره
جمات مالآور و رسواي دولتها و رسانهها و «خيرخواهان» جا خوش كرده در نهادهاي سياسي و حقوق بشري
بينالمللي« :بحران سوريه راهحل نظامي ندارد و ما بايد به دنبال راه حل ديپلماتيك باشيم» .اين جمله از فرط استعمال
از سوي قدرتهاي درگير در سوريه ،حتي ديگر اهميت مرسوم گفتارهاي رسمي را نيز از دست داده است .تقاها
براي نامگذاري يك وضعيت نامناپذير ،از همان روزهاي اولي كه «مردم» از معادات سياسي سوريه حذف شدند ،در
حال بااگرفته است .تكراريكه بههيچ «تغييري» منجر نميشود و نشانهايست از اينكه زمانيكه هيچ چيز تغيير
نميكند ،يعني فاجعهاي بيرون از لفاظيها در حال وقوع است .فاجعهايكه نميتوان به آن بدون تاكيد بر «فقدان
سياست مردم» اشاره كرد.
وضعيت موجود در سوريه در هيچ يك از تعاريفِ «استاندارد» و «مدون» و مورد توافق دولتها و
دپارتمانهاي حقوق بينالملل نميگنجد .مثاً نميتوان كشته شدن  ٠٣١هزار نفر را فقط با يك عبارت ساده مثل
«فاجعه انساني» توضيح داد يا هجوم بيش از چند ميليون پناهجو و آواره به مرزهاي تركيه و عراق و اردن را «كوچ
اجباري» دانست يا مثاً از نزاع موجود در بين گروههاي مسلح در شهرهاي ويرانشده به تعريف «جنگ داخلي»
متوسل شد( براساس گزارشهاي رسمي ،تعداد كل نيروهاي مسلح موجود در نبردهاي ميداني سوريه از  ٠١١هزار
نفر تجاوز نمي كند) .درواقع همهي اين تعاريف ،چيزي جز تاش براي سرپوش گذاشتن بر يك «لكهي ننگ» نيست.
سوريه امروز -البته اگر بتوان هنوز از موجوديتي سرزميني به نام «سوريه» نام برد -يك «لكه ننگ» است .لكه ننگِ

جهانيكه در يك دوگانه كاذب ،فقط يك چيز را ميتواند بازنمايي كند :سياست زدايي از سياست .در سوريه «توحشِ»
محض جاي «سياست» را گرفته و «دوستان سوريه» هركدام در بخشي از اين توحش سهيم اند :سوسياليسم يا
بربريت؟ بربريت لطفا!
از يك طرف ،طبق معمول ائتاف پنهان «بوش-بن ادن» يا همان «بنيادگرايي بازار -بنيادگرايي ديني»
ايستاده است .همان دوگانهي نيهيليستيِ پستمدرن كه يكي نماد «هيچي نخواستن»يست كه گمان ميكند با
دموكراسيِ صوريِ ليبراليستي و مصرفگرايي و منطق بازار آزاد و چرخهي جهانيِ سرمايه به «پايان تاريخ» رسيده ،و
ديگري كه در فقدان ايدهي جهاني كمونيسم خود را به يگانه نيروي موثر در برابر نيهيليسم نوع اول جا زده و در
شكل مادهاي سياه و مسموم و ارتجاعي ،خودِ «هيچ» را ميخواهد .ميخواهد جهان برساختهي بنيادگرايان بازار را از
طريق كمربند انفجاري و بُمب كنارجادهاي و فيلمبرداري از مراسم سر بريدن (چيزي شبيه ژانر وحشتِ فيلمهاي
هاليوودي) و سازماندهي شبكهاي كينهتوز در تركيبي از خُرافه و عقبماندگي و پولِ شيوخ منهدم كند .جالب آنكه
اين جريان خواهانِ «بازگشت به اصول قبيلهاي» ،در بدهبستان خود با سويهي سرمايهدارانهي غربياش ،به انواع و
اقسام تكنولوژيهاي پيشرفتهي همان جهاني كه خواهان انهدام آن است ،متكي است.
در طرف ديگر ،ائتاف گنگستريسم روسي -سرمايهداري هار چيني و «شركا»  ،در پي آن است كه به اسم
«دوستان راستين سوريه» ،تا آخرين آجر بناها و سنگفرشهاي سرزميني كه سه سال قبل با خيزشي مردمي به «بهار
عرب» پيوست را بر سر همان مردم كه امروز از تمامي معادات حذف شده اند ،آوار كند تا در «توازن قواي جهاني»
مبادا «شرق سرمايه دار» در جهد و جهاد براي انهدام «سياست مردم» از وارياسيون غربياش عقب بماند .جالب
آنجاست كه گفتار مسلط همه اين «دوستان» را عباراتي مشابه تشكيل ميدهد؛ تهوعآورترين عبارات« :ديپلماسي»،
«راه حل»« ،جامعهي جهاني»« ،دموكراسي» و اليآخر .همه آنها از لزوم يافتن «راه حل غيرنظامي» سخن ميگويند .اما
نميگويند «راهحل غيرنظامي» براي چه چيزي؟ از همينرو ،اين گفته ،بيبر-و-برگرد چيزي جز يك ژست توخالي
و ادعايي رياكارانه بيش نيست .نه به آن دليل كه تعداد قربانيان هر روز بيشتر ميشود ،نه بهخاطر تكهپارهشدنِ
جغرافياي سرزميني سوريه و از بين رفتن تمامي زيرساختهاي تمدني و شهرنشيني ،بلكه از آنرو كه اين «راهحل»ي
كه مدام از آن سخن گفته ميشود ،تا پيش از مداخله قدرتهايي كه هماكنون باد در غبغب مياندازند و پشت
ميكروفونها از «ديپلماسي بهجاي جنگ» دم ميزنند ،وجود داشت .بله! راهحل سوريه خودِ «مردم» بودند كه اكنون
گُمشودهاند و هرگونه ادعاي تاش براي يافتن «راه حل» در شرايطي كه مردمي در كار نيست ،ادعايي توخالي و
رياكارانه است.
مردم سوريه در موج «بهار عربي» در منطقه ،همچون مصر و تونس و بحرين و « ...خيابان» را به عرصه پيكار
سياسي مسالمتآميز بر عليه نظام تك حزبي و جبارانهي اسد تبديل كردند .عرصهاي كه با وجود شدتِ بيسابقهي
سركوبِ خشونتبار قواي دولتي ،كماكان بر حفظ آن اصرار ميشد و نزديك به يكسال ،هر جمعه ،دمشق ،حلب،

حمص و ادلب و غيره را به كانوني گداخته از «خواست مردم» تبديل ميكرد :خواست عقبراندنِ قدرتِ مسلط از
طريق مقاومت سياسي در خيابان.
اين راه حل اما بهمجردِ مداخلهي نيروهاي فرامنطقهاي از دست رفت .پاي «ارتش» ها به «خيابان» باز شد .ارتشي
دوپاره كه نطفهي وضع موجود را بست« .ارتش آزاد» به جاي پيوستن به صفوف مردم در خيابان و كاستن از توان
سركوب دولتي ،به سرعت مسلح شد و به «ارتش دولتي» اعام جنگ داد .جنگي كه با بااگرفتناش ،نتيجهاي
هولناك درپي داشت :خروج مردم از معادات سياسي و ورود نقابداران بنيادگرا از هر دو سو.
بدينترتيب ،راهحليكه «مردم» از طريق خيزشي غيرمسلحانه و مدني بر عليه دمودستگاه دولتِ متكي بر
نظامِ تكحزبي بهپا كرده بودند ،از همان لحظهاي كه وراجيهاي وزراي خارجهي دولتهاي خارجي در كنارِ باا
گرفتنِ تنشهاي نظاميِ داخلي آغاز شد ،روبهزوال گذاشت .مردميكه در فاصلهي ژانويه تا اوت  ،٢١٠٠يكديگر را
فارغ از هر نوع تعصب قومي و مذهبي و فرقهاي بهشكلي معجزهآسا در خيابانها پيدا كرده بودند ،اكنون يا قتلعام
شدهاند يا پناهنده  -آواره .پناهنده-آوارگانيكه تا پيش از مداخلهي «دوستان سوريه»« ،مردم»ي بودند كه
بهواسطهي مقاومتِ شجاعانهشان در برابر ماشينِ سركوبِ دولتي ،از آنها بهعنوان «آبروي جهان» ياد ميشد .اما
اكنون چه؟ اكنون در كمپها و كپرها ،چيزي جز «وبال گردنِ» دولتهاي پذيرنده و نهادهاي بينالمللي نيستند.
«سوژه»هايي براي دلسوزيهاي سانتيمانتال و كمپينهاي تبليغاتي خيريههايكه «وظيفه» اصليشان پولشوييست.
موجوداتي بيموطنشده كه جان ميدهند براي «گزارش خبري» و «عكاسي» و دكلمه و آه و اوه خبرنگاران و كاسبان
حقوق بشر .همانها كه وراجيهايشان بر فراز ويرانهها و كمپها ،همگي به اين جمله ختم ميشود« :جهان در انتظار
يافتن راهحلِ مسالمتآميز براي سوريه است» .چه خوراك رسانهاي مضحكي! راهحل ديپلماتيك آنهم درست در
لحظهاي كه نه سوريهاي باقي مانده ،نه مردمي و نه مسلماً راهحلي .پذيرش اين واقعيت كه مسألهي سوريه «راهحل»
ندارد ،دشوار است .آنهم زمانيكه دريابيم آن لحظه نابِ «سياست مردم» از دسترفته است ،پيوندها ازهمگسيخته و
سوژههاي حقيقي سياست˚ پناهنده و قصابي شده اند .در اين شرايط ،تنها ميتوان به «رخداد»ي ناگهاني بهجاي
«راهحل» هاي برنامهريزيشده از سوي دولتها اميد داشت :شورش و عصيان سوژههاي پناهنده در كمپها و
كشورهاي پذيرنده و پيوند آنها با معترضان در ديگر كشورها و در نهايت شكلگيري جبههاي جهاني و مردمي در
برابر اتحاديه بينالمللي دولتها و پليسها و نقابداران.
***

بهمدتِ بيش از دو سال ،اكثر ناظران فرآيند انقابي سوريه را با اصطاحات ژئوپوليتيكي و از باا تحليل
كردهاند بدون آنكه توجهي به پوياييهاي سياسي مردمي و اجتماعي-اقتصادي از پايين داشته باشند .تهديدهاي
مداخلهي غربي صرفاً اين ايدهي مخالفت ميان دو اردوگاه را تقويت كرده است :دولتهاي غربي و پادشاهيهاي
خليج از يك سو ،ايران ،روسيه و حزباه از سوي ديگر .ما انتخاب ميان اين دو اردوگاه را نميپذيريم ،ما خواهان
رد اين منطقِ «شرّ كم ضررتر» هستيم كه صرفاً به از دسترفتنِ انقاب سوريه و هدف آن ،يعني دموكراسي ،برابري
اجتماعي و نفي فرقهگرايي ميانجامد .ما حامي مردمان انقابييي هستيم كه براي آزادي و رهايي مبارزه ميكنند.
درواقع ،تنها مردماني مبارز خواهند توانست عاوه بر سرنگوني رژيم ،دست به ايجاد يك دولتِ سكوارِ دموكراتيك
بزنند و عدالتِ اجتماعي را ممكن سازند .جامعهاي كه حقوق تمام افراد را بهمنظور بهجاي آوردنِ دين خود تضمين
ميكند و محترم ميشمارد و برابري آنها را صرفنظر از اِعمال تبعيض بر مبناي دين ،پيشزمينهي قومي ،جنسيت و
غيره عليهشان گرامي ميدارد.
تنها تودههايي كه بالقوگي تحرك خود را بسط ميدهند توانايي آن را دارند كه از خال كنش جمعيشان تغيير به
وجود آورند .اين الفباي سياست انقابي است .اما اين الفبا ،امروز با شكاكيتي عميق از جانب گروههاي متعدد چپ در
غرب مواجه است .به ما گفته ميشود كه دلخواستهاي خود را واقعي تلقي ميكنيم و اينكه ممكن است انقابي
اوليّه دو سالو نيم پيش در سوريه وجود داشته اما از آن پس اوضاع تغيير كرد .به ما ميگويند كه جهادگرايي در
جنگ عليه رژيم پيروز شده و اكنون ديگر انقابي در كار نيست بلكه فقط جنگ وجود دارد و اينكه نياز به گزينش
يك اردوگاه جهت يافتن راهحلي انضمامي در ميان است.
تمام «مباحث» در چپ آغشته به همين منطق «اردوگاهمحور» است كه اغلب همراه با نظريات توطئهايست كه تفاوت-
هاي بنيادين ميان چپ و راست -مخصوصاً راست هار را محو ميكند .هنگاميكه يك روزنامهنگار به آنچه در اين يا
آن منطقهي تحت كنترل شورشيان ديده شهادت ميدهد و اين شهادت ،زيرآب تبيينهاي غالب در باب هژموني
جهادگرايان را ميزند ،آن روزنامهنگار ناديده گرفته ميشود .بعضي حتي ميگويند قصههاي او بخشي از دروغهاي
رسانههاست كه ميخواهند اپوزيسيون را طوري نشان دهند تا مداخلهي نظامي را توجيه كنند و از اينرو ،نميتوانيم
اعتباري براي مشاهدات آن روزنامهنگار قائل شويم.

ما از ژوزف داهر ،فعال انقابي سوري ،عضو جريان انقابي چپ در سوريه ،كه اكنون در سوئيس به سر ميبرد
خواستيم تا وضعيت جنبشهاي مردمي در كشور خود ،بهويژه خودسازمانيابي تودهها در مناطق آزادسازيشده،
نبرد عليه فرقهگرايي و اسامگراها را تبيين كند .نتيجهي اين پرسش آشكار است :بله ،انقاب در سوريه همچنان
زنده است و نيازمند همبستگي ماست.

كميتههاي مردمي ،انتخابات و سازمانهاي مدني
از ابتداي انقاب ،شكلهاي اصلي سازمانيابي ،كميتههاي مردمي در روستا ،شهر و سطوح منطقهاي بودهاند.
كميتههاي مردمي صفوف مقدم راستين جنبش بودند كه مردم را براي اعتراضات بسيج كردند .در آن هنگام ،مناطق
آزادسازيشده از دست رژيم شكلهاي خودراهبري مبتني بر سازمانيابي تودهها را بسط دادند .شوراهاي منتخب
مردمي پديد آمدند تا آن منا طق آزادشده را مديريت كنند و ثابت نمايند كه اين رژيم بود كه بذر هرجومرج را
گستراند ،نه مردم.
در برخي مناطق آزادشده از دست نيروهاي مسلح رژيم ،سازمانهاي مدني بهمنظور جبران غيبتِ دولت و
برعهدهگرفتنِ مسئوليتهاي آن در زمينههاي گوناگون مانند مدارس ،بيمارستانها ،جادهها ،سيستمهاي آب،
الكتريسيته و ارتباطات ايجاد شدند .آن سازمانهاي مدني از طريق انتخابات و (يا بهوسيلهي) اجماع مردمي آغاز به
كار كردند و وظايف اصلي آنها تأمين امنيت ،خدمات و صلح مدني بود.
انتخابات آزادِ محلي در مناطق «آزادسازيشده» براي نخستينبار پس از چهل سال در مناطق ،نواحي و روستاهاي
معيني به وقوع پيوستند .براي مثال در شهر دير الزور در اواخر فوريه  ،٢١٠٣يك رأيدهنده با نام احمد محمد اعام
كرد كه «ما خواهان حكومتي دموكراتيك هستيم نه حكومتي اسامي ،ما حكومتي سكوار ميخواهيم كه توسط
غيرنظاميان اداره شود نه روحانيون ».آن شوراهاي محلي حس مسئوليت و توانايي شهروندان را براي به كار بستن
ابتكاراتي جهت مديريت امور كه متكي بر پرسنل مديريتي ،تجارب و انرژي آشكار آنهاست ،انعكاس ميدهد.
شكلهاي گوناگوني هم در مناطق همچنان تحت كنترل رژيم و هم مناطقي كه خود را از دست آن آزاد كردهاند،
وجود دارند.
مثال انضمامي ديگري از اين خودمديريتي را ميتوان در گردهمايي بنياد ائتاف جوانان انقابي در سوريه مشاهده
كرد كه در اوايل ژوئن در حلب برگزار شد .اين گردهمايي دامنهي وسيعي از فعالين كميتهها و كميتههاي هماهنگي
را دور هم جمع كرد كه نقش مهمي پس از شروع انقاب در سوريه ايفا كردهاند .آنها از مناطق گوناگون كشور

آمده بودند و بخشهاي بزرگي از جامعهي سوريه را نمايندگي ميكردند .كنفرانس به عنوان گامي اساسي جهت
معرفي جوانان انقابي تمام انجمنها برگزار شد.
البته اين امر بدين معني نيست كه گاهي اوقات محدوديتهايي از قبيل فقدان نمايندگي زنان يا اقليتهايي مشخص
براي شوراهاي عمومي وجود ندارد .اين ربطي به زيباسازي واقعيت ندارد ،بلكه مربوط به پايهريزي مجدد حقيقت
است.

مورد شهر رقه
مثال بارزِ خودمديريتي تودهها شهر رقه است ،تنها مركز استاني كه (پس از مارس  )٢١٠٣از دست رژيم
آزاد شده است .رقه باوجود آنكه هنوز زير آتش رژيم است ،كاماً خودمختار مانده و جمعيت محلياش تمام
خدمات مدني براي مالكيت اشتراكي را مديريت ميكنند .ديگر عنصرِ به همان ميزان حائز اهميت در پويايي مردميِ
انقاب ،ازدياد روزنامههاي مستقليست كه به دست سازمانهاي مردمي انتشار مييابند .شمار روزنامهها از سه عدد
پيش از انقاب -كه آن هم در اختيار دولت بود -به بيش از شصت عدد رسيده كه توسط گروههاي مردمي منتشر
ميشوند .در رقه ،سازمانهاي مردمي اغلب به دست جوانان اداره ميشوند .اين سازمانها چندبرابر شدهاند تا جايي
كه بيش از  ٤٢جنبش اجتماعي رسماً در پايان ماه مي ثبت شدند .كميتههاي مردمي كارزارهاي گوناگوني را
سازماندهي كردهاند .يك مورد ،كارزار «پرچم انقابي نمايندگيام ميكند» است كه شامل نقاشيكردنِ پرچم انقابي
در محلهها و خيابانهاي شهر ميشود در تقابل با كارزار اسامگرايان براي تحميل پرچم سياهرنگ اسامگرايي .در
جبههي فرهنگي ،نمايشنامهاي كه رژيم اسد را مسخره ميكرد در مركز شهر اجرا شد و در اوايل ماه ژوئن،
سازمانهاي مردمي نمايشگاه هنر و صنايع دستي محلي بر پا كردهاند .اين مراكز ايجاد شدند تا از جوانان مراقبت
كنند و اختاات روانشناختي ناشي از جنگ را درمان نمايند .امتحانات ليسانس پايان سال سوريها در ماه ژوئن و
جواي تماماً از طريق داوطلبان ترتيب يافتند.
اين نوع تجربيات خودمديريتي در بسياري از مناطق آزادشده يافت ميشوند .شايان ذكر است كه زنان نقشي اساسي
در اين جنبشها و در اعتراضات به طور كلي ايفا ميكنند .براي مثال ،در ٠١ژوئن  ٢١٠٣در شهر رقه ،جنبشي توده-
اي به رهبري زنان در برابر مقّر سازماندهي گروه اسامگراي جبهه النصر به راه افتاد ،جاييكه معترضان خواهان
آزادسازي زندانيان بودند .معترضان شعارهايي عليه جبهه النصر سر دادند و اَعمال آنها را محكوم كردند .آنها
درنگ نكردند تا اولين شعار به كار رفته در فوريه  ٢١٠٠در دمشق را ،يعني «مردم سوريه ذلت نميپذيرند» ،فرياد
كنند .گروه «حق ما» نيز كه بسياري از زنان عضو آن هستند ،تجمعات زيادي عليه گروههاي اسامگرا در رقه
سازماندهي كردهاند و در ميان شعارهايشان شعار «رقه آزاد است ،مرگ بر جبهات النصر» سر دادند.

در شهر دير ال زور ،در ماه ژوئن ،فعاان محلي كه در پي ترغيب شهروندان به مشاركت در فرآيند نظارت و ثبت
اَعمال شوراهاي محلي بودند ،كارزاري ايجاد كردند .در ميان ساير موارد ،اين كارزار شهروندان را ترغيب به
گسترش حقوق خود و فرهنگ حقوق بشر در جامعه ميكرد .تأكيد مشخصي بر ايدهي حقوق و عدالت براي همه
وجود داشت.
نمود واضحِ پويايي مردمي انقاب ،ظهور روزنامههاييست كه سازمانهاي مردمنهاد منتشر ميكنند .تعداد روزنامهها
بهواقع از سه عدد پيش از انقاب -كه همگي متعلق به رژيم بودند -به بيش از  ١١عدد كه توسط گروههاي مردمي
نوشته ميشوند ،افزايش يافت.

عليه اسامگرايان
اغلب اين سازمانهاي مردمي مشابه هستند كه عليه گروههاي مسلّح اسامگرا ايستادهاند .اين گروههاي
مسلّح خواستار استفاده از زور براي تحتكنترل درآوردنِ مناطق آزادشده هستند درحاليكه هيچ ريشهاي در جنبش
مردمي ندارند و از انقاب برنيامدهاند .شهر رقه براي مثال ،شاهد مقاومتي استوار و مداوم در برابر گروههاي اسام-
گرا بوده .پس از زماني كه رقه در مارس  ٢١٠٣از چنگ نظاميان رژيم آزاد شد ،اعتراضات زيادي سازماندهي شدند
كه مخالف ايدئولوژي و اَعمال مستبدانهي گروههاي اسامگرا بودند.
تجمعات همبستگي در جهت آزادي فعاان ربودهشدهاي كه در زندانهاي اسامگرايان نگهداري ميشدند ،به وجود
آمد .اعتراضات منجر به آزادي برخي از فعاان شد اما بسياري ديگر مانند پدر پائولوي معروف ،و سايريني چون
فيراس ،پسر روشنفكر سوري ،ياسين حاج صاحل ،تا امروز همچنان در زندان به سر ميبرند.
اعتراضاتي مشابه در برابر اَعمال ارتجاعي و خودكامهي اسامگرايان در حلب ،ميادين ،القصير ،و شهرهايي همانند
كفرانبل ،به وقوع پيوست .اين اعتراضات اكنون نيز در جريان هستند.
در محلهي بوستان قصر در حلب ،جمعيت محلي بارها به منظور محكومكردن اَعمال شوراي شريعت حلب كه بسياري
از گروههاي اسامگرا را جمع ميكند ،اعتراض كردهاند .براي مثال در  ٢٣آگوست ،معترضان بوستان قصر ،در عين
آنكه كشتار با ساحهاي شيميايي را محكوم ميكردند ،كشتاريكه بهدست رژيم عليه مردم در قوطاي شرقي انجام
گرفته بود ،همچنين خواستار آزادي ابو مريم ،فعال معروف بودند كه يكبار ديگر توسط شوراي شريعت حلب به
زندان انداخته شده بود .معترضان تا به امروز آزادي وي را مطالبه كردهاند .در پايان ژوئن  ،٢١٠٣در محلهاي مشابه،
فعاان عليه سياستهاي سركوبگرانه و خودكامهي شوراي اسامي اعتراض كردند و شعار «لعنت بر شما» را خطاب
به آن سر دادند .خشم مردم همچنين در پي ترور پسر بچهاي ٠٤ساله ،كه بهاصطاح حرفي كفرآميز در لطيفهاي زد

كه به مقدّسات اشاره داشت ،تروري كه به دست جهادگرايان خارجي متعلق به حكومت اسامي عراق و گروه سوري
( )ISISانجام گرفت ،برانگيخته شد .شوراي مردمي بوستان قصر اين اعتراض را عليه شوراي اسامي و گروههاي
اسامگرا سازماندهي كرد .فعاان شعار «چه ننگي ،چه شرمي ،انقابيون تبديل به شبيحه* شدند» را سرميدادند و
شوراي اسامي را با پليس مخفي رژيم سوريه ،كه اشارهاي آشكار به اَعمال مستبدانهي آنها داشت ،مقايسه مي-
كردند.
اعتراضات هفتگي در روزهاي جمعه همچنان پابرجاست .در طول يكي از اين اعتراضات در روز جمعه ٢ ،آگوست
 ،٢١٠٣كميتههاي هماهنگي محلي ( )LCCsكه نقش آگاهيبخش مهمي براي جنبش ايفا ميكنند و همچنين نقشي
حمايتي بهواسطهي تهيهي غذا ،كاا و خدمات براي مردم و پناهندگان بازي مينمايند ،اين متن را منتشر كردند« :در
پيامي واحد از جانب انقاب خطاب به تمام جهان ميگوييم كه از نظر ما ربودن فعاان و كنشگرانِ اصلي انقاب،
عاوه بر خدمت به استبداد ،مانع آزادي ميگردد و نيز شأنِ انقاب را زير سوال ميبرد ».اين پيام مستقيماً گروههاي
اسامگراي جهادي را خطاب قرار ميداد .به همان طريق در  ٢١جواي  ،٢١٠٣كميتههاي هماهنگي محلي متني
انتشار دادند با عنوان «خودكامگي يك چيز است ،خواه با نام دين يا سكواريسم» و هم اسامگراها و هم رژيم را
مردود دانستند.
همچنين بايد اشاره كنيم كه برخي از نيروهاي جهادي از قبيل جبههي النصر و  ،ISISبر تاش در جهت كسب
هژموني در بعضي از مناطق آزادشده كه به فعاان و مبارزان  FSAحمله ميكنند ،تمركز يافتهاند در عوض آنكه
عليه رژيم دست به مبارزه برند ،درحاليكه جهاديونِ بسياري از كشورهايي چون عراق و لبنان كه به سوريه سرازير
ميشوند به خطوط مقدم نميپيوندند .در عوض ،آنها تاشهاي خود را بر تقويت كنترل در مناطق شمالي كشور كه
تحت نظر شورشيان است ،متمركز ساختهاند .بسياري از مبارزان جبههي نصر در ميانهي عملياتهاي شورشي در
حُمص ،حما و ايدليب باقي ماندند تا زماني كه پايتخت در مارس ٢١٠٣سقوط كرد ،به شهر رقه بروند .در خال
مبارزه بر سر قصيره در اواخر ماه مي ،واحدهاي جبههي النصر به طرز چشمگيري غيبت داشتند .در اوايل ژوئن،
قواي كمكي شورشيان به منظور تصرّف شهر تلبيسه در شمال حُمص ،صفآرايي كردند درحاليكه مبارزان جههي
النصر ترجيح دادند در مناطق آزادسازيشده باقي بمانند تا خأيي را پُر كنند كه اعضاي ارتش آزاد سوريه آن را
مغفول گذاشته بودند.
يكبار ديگر تكرار ميكنيم كه اين جهاديون و گروههاي اسامگراي ارتجاعي ،دوشادوش تمام گروههايي كه فرقه-
گرايي ،ربايش افراد ،شكنجه و كشتار را ترويج ميكنند ،دشمن انقاب هستند و بهعنوان كاربست قدرت بايد
دشمنان انقاب تلقي شوند و با آنها مبارزه كرد .برخي از وقايع اخير ،رفتار ارتجاعي آنها را براي ما تصديق ميكند.
*

 :Shabihaگروههاي لباسشخصيِ مسلح كه به طرفداري از حزب بعث آدمكشي ميكنند .م.

براي مثال ،تصرّف شهر معلوا كه گزارش رسمي جبههي النصر بهعنوان بخشي از كارزار انتقامجويانهي «چشم در
برابر چشم» آن را ارائه داد ،ابتداً پس از حمات ساحهاي شيميايي در گوتا اعام شد .يكي از تصاوير حملهي النصر
به معلوا با آيهاي از قرآن در فيسبوك منتشر شد« :خداوند به ما صبر و پيروزي بر كافران اعطا ميكند» -كه شايد
بهترين شعار براي استفاده نبود هنگاميكه حملهاي تحت هدايت القاعده صورت گرفت كه در آن يك اسامگرا
اردني خود را در ورودي يك روستاي مسيحي قديمي منفجر كرد.
 ISISنيز متهم بود به گردآوري زورمندانهي مالياتهاي جمعي براي دارندگان مغازهها در مناطق گوناگون تحت
كنترل خود ،مناطقي چون رقه (مالياتها بالغ بر  ٠١١١١لير سوريه ميشدند) ،تلابياد و ساير شهرها.
چند هفته پيش ،ديدهبان حقوق بشر سوريه فيلمي از جانب مبارزان  ISISدريافت كرد كه در آن داشتند سر دو مرد
را ميبريدند ،مردي كه در فيلم بود ميگفت كه اين دو مرد با رژيم همكاري ميكردند .فعاان شهر حلب خبر از
اعدامي دادند كه در پايان ماه آگوست در نزديكي روستاي الدويرانيه واقع در كرانهي شرقي حلب به وقوع پيوست.
چنين رفتارهايي بايد شديداً محكوم شوند ،درست همانند حملههاي آنان به فعاان مدافع انقاب و مبارزان .FSA

اتحاد اعراب و اكراد
در بخش شمالشرقي سوريه كه جمعيت آن اكثراً كردها هستند ،نزاعهاي اخير ميان اسامگرايان و
ميليشياي كُرد ( PYDمرتبط با پ.ك.ك ).منجر به پديداري ابتكارعملهاي مردمي بسيار زيادي از جانب فعاان و
افراد بومي شده است .هدف از آن ابتكارعملهاي مردمي ،نشاندادنِ اُخُوتِ ميان اكراد و اعراب منطقه و اذعان
مجدد اين امر بود كه انقاب مردمي سوريه متعلق به همه است و اين انقاب ،نژادپرستي و فرقهگرايي را محكوم
ميكند .در طول آن نزاعها ،در استان رقه ،شهر تلابياد شاهد شكلگيري بريگاد «شيركو ايوبي» بوده كه در ٢٢
جواي  ٢١٠٣به جبههي بريگاد كُرد پيوست .اين بريگاد اكنون اعراب و اكراد را گردهم جمع ميكند .آنها
اعاميهاي مشترك منتشر كردند و خشونتهاي انجام گرفته بهدست گروههاي اسامگرا و تاش براي تفرقهاندازي
ميان مردم سوريه و پايگاههاي قومي و فرقهاي را مردود شمردند .متأسفانه برخي ديگر از نيروهاي  FSAبه
طرفداري از اسامگراها مبارزه كردهاند.
در شهر حلب ،در محلهي اشرفيه -كه جمعيت غالب آن اكراد هستند -اعتراضي در  ٠آگوست  ٢١٠٣سازماندهي
شد كه هزاران نفر از مردم هوادار اُخُوت ميان اعراب و اكراد را گردهم آورد و در آن ،اَعمال گروههاي اسامگراي
افراطي در برابر جمعيت كُرد محكوم شد و سرود وحدت مردم سوريه به صدا درآمد.

در شهر تلابياد كه متحمّل جنگ شديدي شده ،فعاان كوشيدهاند تا ابتكاراتي را سازمان دهند كه هدف از آنها
پايان بخشيدن به مبارزهي نظامي ميان دو گروه ،و توقف عزيمت اجباري (تبعيد؟) شهروندان بود تا كميتهاي مردمي
را روي كار آورند كه بر شهر مديريت و رهبري كند و نيز بهمنظور ترويج ابتكارعملها و كنشهاي مشاركتي ميان
جمعيت اعراب و اكراد تا سرانجام از خال ابزارهايي صلحآميز به اجماع نائل شوند .تاشها همچنان بهرغم نزاع
مداوم بين اسامگرايان و ميليشياي كُرد صورت ميپذيرند.
در شهر عمودا ،حدود  ٣١نفر از فعاان در  ١آگوست  ٢١٠٣زير بيرقهاي انقابي سوري و كُرد ،در پشت پوستري
كه ميگفت «دوستت دارم حُمص» جمع شدند تا همبستگيشان را با اين شهر كه تحت محاصرهي ارتش رژيم سوريه
است ،نشان دهند.
يكبار ديگر در شهر قامشلي -جايي كه اعراب (مسيحيان و مسلمانان) ،كُردها و آسوريها زندگي ميكنند ،فعاان
محلي برنامههاي زيادي به منظور تضمين همزيستي و مديريت محاتي مشخص بهدست كميتههاي مشترك سازمان
دادند .در همين شهر ،شاخهي اتحاديهي دانشجويان آزاد كُرد ،كارزار اينترنتي كوچكي راه انداخته كه خواستار
آزادي ،صلح و برادري ،تساهل و برابري براي آيندهي سوريه است.
در بخش اعظمي از موارد ،جنبش مردمي سوريه ،از مردود شمردن فرقهگرايي دست نشسته ،هرچند رژيم و گروه-
هاي اسامگرا سعي ميكنند اين آتش مهلك را شعلهور سازند .شعارهاي معترضان از قبيل «همهي ما سوري هستيم،
همهي ما يگانهايم» و «نه به فرقهگرايي» تا به امروز مدام تكرار ميشوند.
بدينترتيب ،كميتهها و سازمانهاي مردمي نقشي حياتي در تداوم فرآيند انقابي ايفا ميكنند ،زيرا كنشگران اصلي
هستند كه جنبش مردمي را قادر به مقاومت ميسازند .اين ربطي به دستِ كم گرفتن نقشي ندارد كه مقاومت
مسلحانه ايفا ميكند ،بلكه مورد اخير براي تداوم بخشيدن به مبارزهي خود بر جنبشهاي مردمي اتكا دارد .بدون اين
جنبشها ،شانسي نخواهيم داشت.

«سوري ميميرد ،ذلت نميپذيرد»
در نتيجه ،انقاب سوريه همچنان ادامه دارد و متوقف نخواهد شد .اين انقاب بهرغم جنگ بيرحمانه تحتِ
رهبري رژيم در برابر جنبش مردمي ،و نيز كشتارهاي مكرّر آن عليه مردم غيرنظامي و همچنين با وجود تهديدهاي
دروني از جانب گروههاي اسامگراي ارتجاعي ادامه خواهد داشت .هرچند اسامگرايان يك اقليت را نمايندگي مي-

كنند ،اما خطرناك و دشمنان انقابند ،دليل اين امر هم مخالفتشان با اهداف خيزش براي دموكراسي و برابري
اجتماعي ،ايدئولوژي فرقهگرايانه و اَعمال مستبدّانه است.
همانند معترضان در بسياري از اعتراضات بايد فرياد سر داد« :مردم سوريه تحقير نخواهند شد» و «سوري ميميرد،
ذلت نميپذيرد» .جنبش مردمي مبارزهي خود را تا پيروزي اهداف انقاب پي خواهد گرفت.
زندهباد انقابهاي مردمي!
قدرت و شوكت از آنِ مردم باد!

پينوشت :در باب مداخات خارجي و كمپينهاي ضدّ جنگ
جريان چپ انقابي در سوريه همراه با پنج سازمان سوسياليست انقابي ديگر در منطقه ،مخالفت خود را با
هر نوع مداخلهي احتمالي غرب در آينده اعام كردهاند و همچنين مداخات گسترده ،بيرحمانه و نابودگر روسيه و
ديگر گروهها و كشورها را به طرفداري از رژيم اسد در جنگ او با انقابيون محكوم نمودهاند .اين اعاميه همچنين
با مداخات گروههاي تروريستي و ارتجاعي جهاديون كه تحت حمايت پادشاهيهاي خليج هستند كه خواهان تبديل
اين انقاب مردمي به جنگي فرقهاياند ،زيرا از پيروزي و گسترش انقاب به منطقه و مرزهاي خود ميهراسند،
مخالفت داشت .ميدانيم كه مداخلهي آمريكا قصد سرنگوني رژيم را ندارد بلكه فقط بنا به گفتهي اوباما ميخواهد
رهبران كنوني رژيم سوريه را تنبيه كند و وجههي حكومت آمريكا را حفظ نمايد و بيش از همه خواهان برطرف
كردن تهديدهاي مربوط به استفاده از ساحهاي شيمايي است .و البته وادار كردن رژيم به نشستن بر سر ميز
مذاكره .حملهي آمريكا را بايد در چهارچوب دفاع از منافع حياتياش به اضافهي منافع و امنيت اسرائيل در نظر
گرفت .ما ،جريان چپ انقابي در سوريه ،در عوض خواستار تأمين ساح بدون شروط سياسي براي اعضاي دموكرات
ارتش آزاد سوريه و نيز تأمين كمكهاي انساندوستانه به افراد نيازمند داخل و خارج از سوريه هستيم.
 FSAآنطور كه در بيشتر رسانهها نشان داده شده ،نيرويي اسامي نيست ،آنها شماري از مبارزان نمايندهي غناي
جامعهي سوريهاند كه متشكل هستند از مسلمانان سنّي ،علوي ،مسيحيان ،دروزها ،كُردها ،آسوريها و غيره .آنها در
بسياري از مناطق به مرجعيت غيرنظاميان تن داده و با آنها همكاري كردهاند و با شوراهاي اجرايي محلي نيز ارتباط
تنگاتنگ داشتهاند FSA .كوشيده تا تضمين كند كه جنگ آنها عليه اسد راه را براي يك جامعهي دموكراتيك جديد
هموار خواهد كرد .در برخي مناطق تحت كنترل  ،FSAمجامع و گردهماييهاي هفتگي برگزار ميشوند كه در آنها
شهروندان ميتوانند آزادانه سخن بگويند و دغدغههاي خود را مستقيماً با مقامات محلي ،همانطور كه در باا توضيح

داديم ،در ميان بگذارند .در همين حين رژيم اسد ،آن بهاصطاح حافظ اقليتها كه برخي چنين توصيفش كردهاند،
چيزي بيش از ٣١كليسا را پس از شروع انقاب ويران كرده است.
ما يكبار ديگر حمايتمان را از انقاب سوريه و اهداف آن اعام ميكنيم :دموكراسي ،برابري اجتماعي ،و «نه» به
فرقهگرايي .گفته ميشود كه بهاصطاح همبستگي با مردم سوريه يك شوخيست و عاوه بر اين توهينيست از جانب
سازمانها و مردمي كه به مداخات خارجي غربي در سوريه «نه» ميگويند درحاليكه هيچچيز در باب مداخات
خارجي گستردهي روسيه ،حزباه و ديگر كشورهاي حامي اسد ،نگفتهاند و از آن بيش ،هيچ توجهي به محكوميت
كشتار بيش از  ٠١١١١١شهيد ،قتلعامهاي متعدّد ،ميليونها پناهنده و ويراني از زمان شروع انقاب در سوريه كه
به دست رژيم اسد انجام گرفت نداشتهاند ،و در برابر به انقاب آسيب رسانده و/يا كوشيدهاند به تأسي از خطوط
پروپاگانداي رژيم اسد در اكثر موارد ،جنبش را بهمثابهي يك توطئه جا بزنند .همبستگي در وهلهي نخست بايد
مبتني بر حمايت از جنبش مردمي در انقابش براي دموكراسي و برابري اجتماعي در مورد سوريه و هر كجاي ديگر
بر حسب انترناسيوناليسم باشد ،به بيان ديگر ،همبستگي بايد حامي مردم در مبارزاتشان براي رهايي و آزادي باشد.
تنها زماني كه اين موضوع مشخص باشد شما ميتوانيد چنين شعارهايي سر دهيد.
هر اتفاقي كه بيافتد ،ما بهسان يك جوان انقابي سوري در حُمص كه روي پاكاردش نوشت ،اعتقاد داريم:
«اظهارات اوباما و ديگران اهميتي براي ما ندارد .ما انقابمان را آغاز كرديم و همان كساني هستيم كه آن را به پايان
ميبريم .وحدت ما نيرومندتر از هر حملهي خارجي است».
انقاب ادامه دارد و همچنان پابرجاست ...و به همبستگي ما نياز دارد!
***
اينمقاله ترجمهايست از:
http://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/09/08/self-organization-of-the-popularstruggles-in-syria-against-the-regime-and-islamist-groups-yes-it-exists/

) يادداشت فوق با الهام از فيلم مستند  Dirty Warsنوشته شده(.

ماسك انساني اوباما
ژيژك در يكي از ذوقزدگيهاي بيشمارش ،كه گاه بيمورد هم هست ،و به سنت هميشگي شناكردنِ
خاف جريان (اين بار جريان عمدتاً چپ) ،كه گاه بيمعنيست ،به كساني كه اوباما را جورج بوشي با ماسك انسانيتر
تصوير كرده بودند خرده ميگيرد[ ،]٠استدال ژيژك برمبناي برخي تغييرات داخلي و البته بنيادينيست كه اوباما در
سياست داخلي آمريكا ايجاد كرد ،تغييراتي مانند برنامه بيمه همگاني كه از سوي راستگرايانِ افراطي تا حدي
ناخوشايند بود كه به اوباما لقب «سوسياليست» دادند ،لقبي كه در ادبيات سياسي آمريكا دستكمي از ناسزا ندارد .تا
اينجاي كار حق با ژيژك است ،اما چه اتفاقي رخ داد كه بهنظر ميرسد حتي ژيژك نيز جسته و گريخته در
يادداشتهاي اخيرش حرف خود را پس گرفته؟[]٢

جنگِ كثيف
خانوادهاي افغاني در يكي از شبها دور هم جمعشده تا جشني به مناسبت مياد يكي از فرزندان برپا كند،
صاحب خانه پليسيست افغاني كه دورههاي ضدتروريستي را تحتنظر آمريكاييها گذرانده و در جنگ عليه طالبان
و القاعده شانهبهشانه آنها جنگيده ،ناگهان در تاريكي شب افرادي مسلح به آنها حمله ميكنند ،مرد پليس افغان به
همراه دو زن باردار كشته ميشوند ،حملهكنندگانِ آمريكايي كه بهسبب ريش بلندشان از سوي افغانها لقب طالبان
آمريكايي دارند پس از مطلعشدن از اشتباه خود در صدد زدودن رد پاها بر ميآيند و برخي از حاضرين از جمله
برادر قرباني را با خود ميبرند ،از سوي ديگر سعي ميكنند تا گلولهها را با چاقو از بدن كشتهشدگان خارج كنند تا
رد پايي بر جاي نگذارند .جِرِمي اسكيهيل ( )Jeremy Scahillخبرنگار نشريه نيشن از ماجرا مطلعشده و درصدد
دستيابي به واقعيت ماجرا ميشود .واقعيتي تاريك كه سويهي شيطانياي از اوباما ترسيم ميكند كه نزديكترين
حاميانش را نيز به وحشت مياندازد.

[١]. http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/nov/13/obama-ground-floor-thinking
[ .]٢بهطور مثال رجوع شود به پاسخ ژيژك به چامسكي تحتعنوان ،رفع پارهاي ابهامها؛ پاسخي از سر حيرت به نوام چامسكي ،منتشر شده
در سايت تز يازدهم.

طالبان آمريكايي
سئوال اين است :اين طالبان آمريكايي چه كساني هستند؟ هيچ رد پايي از عمليات فوق در گزارشهاي
رسمي وجود ندارد ،از سوي ديگر صدها مورد مشابه در افغانستان ،پاكستان ،يمن ،و عراق ثبت شده .اسكيهيل در
جستجوي خود بهنامي برميخورد كه كليد حل ماجرا است ،ناميكه تا زمان كشتهشدن بن ادن سعي ميشد
حتيالمقدور مخفي نگاه داشته شود JSOC .يا نيروهاي ويژه مشترك ]٠[،اين نام اشاره به نيروي واكنش سريعيست
كه از بههمپيوستنِ زبدهترين نيروهاي آمريكايي تشكيلشده ،نيروهاي دلتا فورس ،تفنگداران زبدهي نيروي
دريايي ،ماموران سي آي اي و خاصه زبدهترين زبدهها ،با امكاناتي نامحدود و مستقيماً زير نظر رييس جمهور .در
سلسله مراتب نظامي ،فرمانده اين نيرو فقط به فرمانده كل قواي مسلح يعني رييس جمهور پاسخگو است .رد پاي
نيروي فوق در همه اين عملياتها ديده ميشود ،ويژگي عمليات فوق ،حمله در شب ،بدون اخطار ،به صورت
غافلگيركننده و به قصد كشتن است .با كشتهشدن بن ادن در يكي از اين عملياتها بود كه نام  JSOCرسانهاي شده
و از آنها تقدير شد .اسكيهيل در تحقيقاتش متوجه شد كه جنگ فوق كه او نام آنرا جنگ كثيف گذاشته بود مبتني
بر اطاعاتِ عمدتاً غلط و با تلفات جانبي بسيار زياد صورت ميگيرد ،با روشهاي نامتعارفي نظير حمله به خانههاي
مسكوني ،معمواً در شبها و در مناطقي كه مشخصاً درگيري نظامي وجود ندارد رخ ميدهد ،كه اغلب به دليل خارج
بودن از حيطه تحقيقات نظامي كسي از عاقبت قربانيان خبردار نميشود و عقوبتي نيز براي متخلفين متصور نيست.
در عمليات ذكرشده در افغانستان ،ظاهراً منبع اطاعات كساني بودهاند كه با شخص فوق خصومت شخصي
داشتهاند ،و نيروهاي آمريكايي ،تشنه موفقيت ،بدون چككردنِ اطاعات دست به اشتباه فوق زدند .بعدها مشخص
شد كه نيروهاي آمريكايي ابتدا درصدد برآمدند كه مسأله را به يك دعواي خانوادگي نسبت بدهند ،سپس آنرا كار
طالبان دانستند و دستآخر مجبور به پذيرش خطاي خود شدند ،بدون اينكه كسي را بابت اين امر توبيخ كرده و يا
تاواني بپردازند .ژنرال ويليام مك ريون ( )William H. McRavenبا حضور در روستاي فوق در صدد برآمد تا با
قربانيكردن يك گوسفند به كدورتها خاتمه بدهد ،امري كه به قدري شرمآور بود كه اگر منع روحاني روستا نبود
روستاييان بر آن بودند كه به نيروهاي آمريكايي حمله كنند.
به گفته اسكيهيل حجم و شدتِ چنين عملياتي در دوره اوباما چندين برابر دوره بوش است ،گويا اوباما شهوت
بيشتري براي كشتن انسانها دارد .امروزه  JSOCدر بيش از  ١١كشور دنيا در حال عمليات است]٢ [.

[١]. Joint Special Operation Command
[ .]٢بهطور مثال رجوع شود به پاسخ ژيژك به چامسكي تحتعنوان ،رفع پارهاي ابهامها؛ پاسخي از سر حيرت به نوام چامسكي ،منتشر شده
در سايت تز يازدهم.

حمايت از روزنامهنگاران
در گوشهاي ديگر از خاورميانه و در منطقهي المعجله در كشور يمن ،در تاريخ  ٠١دسامبر  ، ٢١١٥در سال
اول زمامداري باراك اوباما ،موشك كروزِ تام هاوكِ رها شده از ناو آمريكايي به ميان گروهي از زنان و كودكان
بيگناه يمني ميخورد .نتيجهاش كشتهشدنِ  ٢٠كودك و  ٠٤زن بود كه  ١تن از آن زنان باردار بودند .عبداه
حيدر شايه خبرنگار يمني به منطقه رفته و با بقاياي موشك كروز آمريكايي مواجه ميشود ،عليرغم اينكه دولت
دستنشانده ي ديكتاتور يمني علي عبداه صالح كه از دوستان آمريكا و يارِ غارِ ملك عبداه است سعي ميكند
مسئوليت حمله را بر عهده بگيرد ،اما شواهد واضحتر از اين است كه بتوان آنرا كتمان كرد ،آمريكا بهراحتي مسأله
را انكار ميكند ،عليرغم بقاياي موشك تام هاوك باقي مانده در محل و تاييد سازمان عفو بينالملل به همراه شواهد
منتشرشده در ويكي ليكس .اما نكته دردناك ماجرا سرنوشت خبرنگار يمنيست ،خبرنگاري كه در زندان تحت
شديدترين شكنجهها دندان هاي خود را ازدست داده ،حتي وكيل اين خبرنگار عبدالرحمن برمن جرات نميكند با
اسكيهيل در دفترش ماقات كند ،زيرا دفترش روزانه تحتحملهي نيروهاي هوادار حكومت و گارد رياست جمهوري
قرار دارد .تحتفشار افكار عمومي رئيس جمهور تصميم مي گيرد كه خبرنگار فوق را آزاد كند ،اما در اينجاست كه
اوباما مجبور است ماسك انساندوستياش را كنار بزند ،طي تماسي از كاخ سفيد ،اوباما شخصا از عبده صالح
ميخواهد آزادي خبرنگار يمني را به تعويق بياندازد زيرا اين امر براي امنيت ملي آمريكا خطرناك است ،مسالهاي
كه با افتخار در وب سايت كاخ سفيد نيز به آن اشاره شده .عبداه حيدر از  ٠١آگوست  ٢١٠١تا  ٢٣جواي ٢١٠٣
در زندان يمن بود ،وي هماكنون در حصر خانگي درحال گذراندن دوسال باقيمانده از حبس خود است ،بعيد است
نگه داشتن وي در زندان اهميتي حياتي براي آمريكا داشته باشد ،شواهد اين جنايت خيلي پيش از اين به بيرون درز
پيدا كرده بود ،بهنظر مي رسد تنها هدف آمريكا در نگهداشتن وي در زندان ،رساندن پيامشان به ساير
روزنامهنگارانِ مستقل در كشورهاي تحت نفوذ آمريكاست كه :بله ،ما ميتوانيم.
حتي شخص اسكيهيل كه سابقه ي افشاي نقشِ پيمانكاران نظامي بلك واتر در عراق و افغانستان را نيز در كارنامه
دارد به گفته خود بارها تهديد شده ،مايكل هستينگز ( )Michael Hastingsاز دوستان اسكيهيل و يكي از
خبرنگاراني كه در مورد جنايات مشابه آمريكا تحقيق ميكرد در تصادفي عجيب با ماشينش كشته شد ،تصادفي كه
تعمداً ساختگي بهنظر ميرسيد تا زنگ خطري باشد براي امثال اسكيهيل.
گلن گرينوالد ( )Glenn Greenwaldخبرنگار روزنامه گاردين و كسي كه براي اولينبار بهماجراي ادوارد اسنوودن
پرداخت و دست به افشاي جاسوسي گسترده سازمان امنيت ملي آمريكا و سازمان جاسوسي انگليس عليه شهروندان
خود و ساير كشورها پرداخت نيز بارها با چنين تهديداتي مواجه شد ،ديويد ميراندا ( )David Mirandaشريك
گرينوالد به مدت  ٥ساعت در فرودگاه هيتروي لندن بدون هيچ اتهامي بازداشت شد ،دفتر روزنامه گاردين مورد
حمله نيروهاي سازمان اطاعات انگليس قرار گرفت و در اقدامي كينه توزانه برخي از رايانههاي آنها در حضور

خودشان تخريب شد ،بارها آپارتمانش در برزيل مورد دستبُرد قرار گرفته و لوازم شخصياش به سرقت رفته ،همه
اينها در كنار اتهامات عجيب به جوليان آسانژ ( )Julian Assangeو نحوه برخورد با چلسي (برادلي) منينگ
( )Chelsea Manningنشاندهنده اين است كه عبور از خط قرمزهاي ليبراليسم حتي خطرناكتر از آنيست كه
تصور ميشد.

گزارش اقليت
اسپيلبرگ در فيلم گزارش اقليت ،جامعهاي را تصوير ميكند كه در آن گروهي توانايي شناخت و رد يابي
جنايت پيش از وقوع را دارند و از اينسو ميتوانند بهصورت پيشدستانه از وقوع آن جلوگيري كنند .بهنظر ميرسد
داستان خيالي فوق امروزه در آمريكا به وقوع پيوسته ،رئيس جمهور آمريكا تحتعنوانِ قانونِ مبارزه با تروريسم
ميتواند حكم مرگ هر كس در هر جا را بدون برگزاري تشريفات قانوني صادر كند.
ايمن العولقي شهروند آمريكايي يمنيتباري بود كه سرنوشتي دردناك و عبرتآموز دارد .عبرتآموز از آنرو كه
نشاندهنده اين است كه چگونه سياست جنگ عليه ترور آمريكا ،به رشد افراطيگري كمك كرده و شهروندان
ميانه رو مسلمان را به طرفداران سرسخت القاعده تبديل كرد .العولقي از جمله كساني بود كه در ابتدا مسلمانان
آمريكايي را به جذبشدن در جامعه آمريكا دعوت ميكرد ،تا حدي كه در دوره اول بوش جزو طرفداران وي بوده و
مردم را به راي دادن به بوش تشويق ميكرد و حتي پس از حمات يازدهم سپتامبر به محكومكردنِ اين حمات
پرداخت .اما كمكم پس از مشاهده سياستِ خصمانهي بوش عليه كشورهاي اسامي و جنايات آمريكا در عراق و
افغانستان ،در ابوغريب و بگرام ،به سمت القاعده متمايل شد و درنهايت به يمن هجرت كرد .دولت آمريكا وي را از
دشمنان آمريكا برشمرد كه به تبليغ عليه آمريكا ميپردازد .جرمي كه در هيچ دادگاهي در آمريكا مستحق مرگ
نيست .اما در تاريخ  ٣١سپتامبر  ٢١٠٠يكي از پهپادهاي آمريكايي وي را در يمن هدف قرار داده و از پا درآورد.
اينبار اما مسأله كشتنِ يك عضو القاعده نبود ،بلكه كشتنِ يك شهروند آمريكايي بود كه در هيچ دادگاهي به مرگ
محكوم نشده بود و صرفاً با حكم مستقيم رئيس جمهور كه قاعدتاً در نظام سياسي آمريكا قدرت حقوقي صدور حكم
اعدام را ندارد ،به اعدام محكوم شده بود .اوباما البته هرگز به خود زحمت ارائه شواهدي كه منجر به محكوميت
العولقي ميشدند را نداد .اما نكته دردناك ماجرا چند هفته بعد رخ داد وقتي كه پسر شانزده ساله العولقي كه او هم
شهروندي آمريكايي بود و هيچگونه پيشينه سياسي هم نداشت بههمراه دو تن از بستگانش در حينِ صرف صبحانه
در يمن هدف يكي ديگر از پهپادها قرار گرفته و كشته شدند ،شرمآور اما پاسخ رابرت گيبز ()Robert Gibbs

سخنگوي كاخ سفيد به خبرنگاري بود كه از او پرسيد جرم پسر العولقي چه بوده ،و او پاسخ داد« :او بايد پدر
مسئولتري ميداشت»[ .]٠در قاموس اوباما ظاهراً ما در انتخاب پدران خود نيز مسئوليم.

بله ما ميتوانيم[]٢
دستآخر اينكه ظاهراً ژيژك هم متوجهشده كه اوباما نهتنها جرج بوشي با ماسك انساني نيست ،بلكه
جنايتكاريست كه حتي زحمت زدنِ ماسك هم بهخود نميدهد و سرخوشانه فرياد ميزند :بله ما ميتوانيم ]٣[.ما
ميتوانيم هر كس را در هر كجاي دنيا با هر دليلي كه خودمان ميدانيم بكشيم ،ما ميتوانيم به مكالمات هر كس در
هر كجا گوش بدهيم ،ما ميتوانيم عليه هر دولتي دست به وضع تحريم بزنيم ،ميتوانيم از هر ديكتاتوري حمايت
كنيم و در عينحال فرياد آزادي سر بدهيم ،ميتوانيم سنگ روزنامهنگاران دربند را به سينه بزنيم و در هر كجا كه
خواستيم روزنامه نگاران را به بند بكشيم يا از سر راه بر داريم .ما ليبراليم و اين همه را بهنام ليبراليسم انجام
ميدهيم .امروزه اوباماي ليبرال ،بسيار هوشمندانهتر از بوشِ محافظهكار دست به آدم كشي و جاسوسي ميزند ،و
همهي اينها را با بزكي ليبرالي انجام ميدهد ،به گفته اسكيهيل ،بزرگترين جرم اوباما نه اين جنايات ،بلكه جا
انداختن چنين سياستهاي ضدانساني تحت نقابِ فريبنده ليبراليسم است.
***

[1]. http://www.huffingtonpost.com/2012/10/24/robert-gibbs-anwar-al-awlaki_n_2012438.html
[ .]٢اشاره به شعار انتخاباتي اوباما در دوره اول رياست جمهورياش !Yes, We Can
[3].
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/03/snowden-manning-assange-newheroes

«آن نسلي كه با واگن اسبي به مدرسه رفته بود ،اكنون
به زير آسمـانِ فراخ دشت و روستـايي ايستاده بود كه
هيچ چيز آن بيتغيير برجاي نمانده بود مگر ابرهايش؛
و زير اين ابرها ،در ميدانِ نيروي برساخته از سيابها
و انفجـارهاي ويـرانگـر ،تن نحيف و شكنندهي انسـان

ايستاده بود ».والتر بنيامين []٠
«تصوير در زمـان رستـاخيـز خواهد آمـد ».سن پل []٢
يك
اگر بخواهيم بيآنكه يك دلوزي تماموعيار باشيم ،بهپيروي از او كنش خاقهي هنر را بهمثابهي شكلي از
كنش تفكر تلقي كنيم ،آنگاه با دقت قابل قبولي ميتوان گفت :هرجا كه هنر به جنگ ميانديشد پاي نوعي حدود
امكان تفكر بهميان كشيده ميشود .درواقع تنها زماني ميتوان گفت «هنر جنگ» يا «هنري كه به جنگ مي انديشد» كه
به نوعي ازپيش جنگ را در مفهومي مستقل احضار كرده باشيم وگرنه هنرها تا آنجا كه در مقولهي زيباشناسيِ
صرف در نظر گرفته شوند نميتوانند تحت موضوعيت نامها يا هويتهاي متمركز محقق شوند.
پس بهتر است از همين آغاز شروط امكان موضوعيت بحثمان را مشخص كنيم .عبارت «هنري كه به جنگ
ميانديشد» از پيش جنگ را در بيرون از هنر فرض ميگيرد .اينجا براي تحليل ما ،تنها دو راه باقي ميماند .اول اين
كه جنگ همانطور درمقامِ يك موضوع يا مفهوم مستقل بيرون از هنر باقي بماند و هنر چيزي نباشد بهجز تطبيق و
همسويي بازنمايانهاش با آن موضوع معين .اين تعريف ،هنر را با موضوعي بيرون از خودش اينهمان ميكند .صورت
دوم قضيه اين است كه هنر ،جنگ را به درون خودش بكشد .بهگونهاي كه حقيقتاً به بياني يگانه از جنگ بدل شود.
طوريكه مرزها درهم فرو بروند .به عبارتي ،يعني هنر ،جنگ را (چه در مقام مفهومي عام يا در مقام رخدادي خاص)
در هيأت يگانهي خودش همواره ممكن كند .هيأتيكه با چيز ديگري جز خودش همان نميشود .اينجا داريم به
[ .]٠والتر بنيامين ،قصهگو :تاماتي در آثار نيكاي لسكوف ،ترجمه :مراد فرهادپور -فضل اه پاكزاد ،فصلنامه ارغنون (مجموعه مقاات
دربارهي رمان) ،شماره  ٥و  ،٠١سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد٠٣١٣ ،

[.]٢گفتگوي ژان لوك گدار و يوسف اسحاقپور ،باستانشناسي سينما و خاطرهي يك قرن ،ترجمه :مازيار اسامي ،نشر حرفه نويسنده،
تهران،

نوعي پاي بنيانها يا ارزشهاي رويهي تحليلمان را درمقام اموري كه ضرورتاً موضوعيت مييابند به ميان ميكشيم.
به زبان روشن اين متن تا آنجا مي تواند هنر و جنگ را در ارتباط با يكديگر موضوع خود بيابد كه هم جنگ و هم
هنر را بر مبناي ارزشهايي بيان كند كه – به زبان ديالكتيك – هم به نوعي ،پيش شرط تحقق اين متن است و هم
نتيجهي آن.
همان طور كه دلوز در نيچه مي خواند همواره پاي نوعي ارزش يا بنيان در ميان است .نوعي غلبه يا سلطهي نيرو بر
ساير نيروها .حتي نسبيگرايي نيز كه مي خواهد در كثرت ارزشها بهنوعي بيتفاوتيِ عام برسد بر مبناي ارزشهايي
معين ممكن ميشود .ارزشهايي از جنس حفظ وضعيت موجود يا همان اخاق كينتوزانه .پس كدام ارزش است كه
ميتواند حد نهايي ارزش بودن باشد؟ يعني چهطور ميتوان قائل به ارزش بود و در عينحال كثرت ارزشهاي ممكن
را نيز لحاظ كرد؟ به عبارتي در كدام سياست؟ با كدام اخاق؟
چگونه هنري ميتواند به جنگ بپردازد بيآنكه دست به خطايي بزرگ بزند؟(و همينطور اين متن چگونه ميتواند
بدون چنان خطايي هنر را در رابطه با موضوعي به نام جنگ بخواند؟).
البته اين مسألهاي عام براي هنر است و تنها به مقولهي جنگ محدود نميشود .هرجا كه هنر در رابطه با واقعيتي
تاريخي در نظر آورده شود ،دير يا زود پاي مفهوم بازنمايي بهميان كشيده ميشود و اين ديگر حاا موضوعي بديهي
به نظر مي رسد كه بازنمايي ،واقعيت را دستكاري ميكند .طرح يك سيب ،سيب را دگرگون ميكند .اينجا اما مسأله
را نبايد به ناببودني تقليل داد كه در دل تجربهي واقعيت توسط سوژه حاضر است و مثاً هنرها نميتوانند آن را
بهتمامي بازنمايي كنند .مسأله اين است كه واقعيت همواره در هيأت بياني از جهان نمودار ميشود و از اين حيث،
واقعيت همواره آن چيزيست كه بهواقع نيست .كامو نيز در يكي از خطابههايش بعد از نوبل اين موضوع را تصديق
ميكند كه هنر تا آنجايي واقعگراست كه واقعيت را همچون آن چيزي كه ميتواند باشد بيان كند و نه چيزي كه
هست .ميتوان اين وضعيت تقريباً پارادوكسيكال را در اين صورتبندي نشان داد :از طرفي واقعيت همواره آن
چيزيست كه واقع شده است و از اين پس نيز همانطور واقع ميشود .يعني با چيزي بيرون از خودش (همان
چارچوب تعيّنها و فهم روزمرهي واقعيت) اينهمان است .از طرفي هيچ واقعيتي پيش از واقع شدنش وجود ندارد يا
به عبارتي واقعيت همان چيزيست كه ميتواند باشد .چيزي كه تنها در شدنش ميشود .اين يعني واقعيت با چيزي
بيرون از خودش همان نيست .صورت اول ،واقعيت را در مفهوم فاكت يعني امر واقعشده تعريف ميكند و صورت
دوم آن را درمقامِ امر ممكن به ميان ميكشد .امر واقع شده يا فاكت در رويهاي متناهي بهچنگ ميآيد (مثل داستان
زندگي هر فرد كه ميتوان آن را درصفحات متناهي يك كتاب روايت كرد) و واقعيت در حوزهي امكان  ،نامتناهي
ست (مثل خاطرات هر فرد كه براي بازنماييِ حتي يكي از آنها ،سياه كردن تمام كاغذهاي جهان هم كافي نيست،
زيرا خاطره همواره درحال دگرگوني و شدن است .خاطره به چنگ نيامدني است).
كامو به درستي نشان ميدهد كه ابژهي هنري تا آنجاكه ابژهاي متناهيست نميتواند واقعيت را در رويهي
متناهياش فراچنگ بياورد و از اينروستكه ،درست در همين شكستِ آشكار ،دست به انتخابي ضروري ميزند و

موجوديت مييابد .هنر با دستزدن به چنين انتخابيست كه با زمانهاش بهمثابهي نوعي از تاريخ گره ميخورد.
تاريخي كه پاي رخدادهاي گذشته و رخدادهاي نيامده را بهميان ميكشد .البته كامو بهناگاه تمامي تفاوتها را در
منظري اومانيستي و اخاقگرا به ورطهي بيتفاوتي ميكشاند و از همينروستكه ،مفهوم سياستِ هنر براي او
بهمعناي وظيفهي هنر بدل ميشود.
اما اين رشته را از دست نميدهيم :تاريخ ،هنر و واقعيتِ تاريخي ،زمان و گذرايي :آن چيزيكه هم واقعيت را در
قطعيتي به گذشته ميسپارد و هم آن را در مقام اكنوني كه پيش ميآيد دوباره ممكن ميكند .تاريخ تكرار ميشود امّا
نه چون تكرارِ امرِ همان و در اين فهم است كه هنر با واقعيت تاريخي گره ميخورد .اينجا بايد بر نسبت امر
نااينهمان و مفهوم تاريخ تكيه كنيم .تصادفي نيست كه در طراز گفتارهاي انتقادي سدهي بيست – چه ديالكتيسينها
و فيلسوفانِ تفاوت و تكرار و چه ديگران– ميتوان فرض يك وضعيت مفهومي را بهعنوان منطقهي اشتراك درنظر
گرفت :آنچه هنر را از پا درميآورد و به نابودي ميكشاند ،منقاد شدنش در سلطهي امر همان است( .براي مثال امر
همان در فلسفهي آدورنو با مفهوم بازگشت اسطوره و مشخصاً صنعتِ فرهنگسازي پيوند ميخورد ،در اكان با
فانتزي دادهشده و اقتصاد فاليك ميل ،در دلوز با مفاهيم نيچهاي واكنشگري و اخاق كينتوزانه و در بديو با
حلشدن در تعيّن دايره المعارفي و انطباق با دستهبنديها و توصيفها).
بايد يكگام جلوتر رفت و قائل به نوعي سياست در مواجههي هنر با جنگ (و همچنين براي خود اين متن در مواجهه
با موضوع هنر و جنگ) بود .هنري كه به جنگ ميانديشد همواره بايد با تاريخ در فهمي نا اينهمان مواجه شود .هنر
بايد گذشتهي تاريخي را از حصار تعيّن هاي قطعياش آزاد كند و دوباره آن را در اكنون اثر ممكن سازد .اينجا
ميتوان به فهمي مشترك از تاريخ در بنيامين و دلوز اشاره كرد كه با وجود تفاوتهاي حداكثريِ دو فيلسوف
ميتواند مفصلي منحصربهفرد براي تأمل بر رابطهي هنر و واقعيتي تاريخي چون جنگ بهحساب بيايد .اين تاريخ
براي دلوز گذشتهي ناب است و براي بنيامين با تصوير ديالكتيكي و ايدهي توقف پيوند ميخورد .در اين معنا تاريخ
نه در سير خطيِ زمان – آنگونه كه سوژهها در تجربهي زندگي روزمره از سر ميگذرانند -بلكه در هيأت نوعي
منظومه يا چيزي شبيه به صورت فلكي فهميده ميشود .اين تاريخ ،رخدادها را در زنجيرهي معيّن توالي زماني عرضه
نميكند بلكه در نظر آوريد كه رخدادها از نظم علي معلوليِ رايجشان جدا شوند و ناگهان اكنون را در مقام ظهور
وضعيتي نو دربرگيرند .هر رخداد ستارهايستكه دركنار ستارگان ديگر و ستارگاني كه هر لحظه از راه ميرسند
منظومه را تشكيل ميدهند .هر ستارهي تازه ميتواند بهشكلي تصادفي امّا ضروري با بهميانكشيدنِ ستارگاني كه
پيش از اين رسيدهاند تمام صورتِ منظومه را بههم بزند و طرحي نو بهوجود آورد كه در آن ،جايگاه و معناي
ستارهها ديگر ،آن جايگاه و معناي پيشين نيست .گذشته چيزيست كه ميتوان آن را دگرگون كرد .تاسها از
پيهم ريخته ميشوند و هرچند هر حركت در احتمااتِ متناهيِ تاس ممكن ميشود امّا بازيگران ماهر خوب ميدانند
كه هر تاسي كه از راه ميرسد هرچند تكراريست امّا ميتواند روند پيشيني را متوقف كند و قطعيت ِمتناهي وضعيت

را درهم بريزد .يعني هر تاس براي تاسهايي كه نيامدهاند بازي ميشود بهشكلي كه همواره معناي تاسهاي قبلي
نيز تغيير ميكند .تنها اين گونه است كه گذشته رستگار ميشود.
ابژهي هنري ،وضعيتي متناهيست كه در نسبتاش با گذشتهي تاريخي (در مثال مشخص ما جنگ) و بازنمايي
حقيقت آن شكست خورده است .زيرا حقيقتاَ اين تاريخ ،گذشتهاي نامتناهيست مگر اينكه شيءواره و اخته شود و
به فاكت تقليل داده شود .در ايدههاي بنيامين و امتداد آنها در پروژهي آدورنو بصيرتيست كه بايد در آن دقيق
شد .در عصر ناممكني تجربه ،عصر تبليغات و درخشش نورهاي نئون ،در عصرِ ويرانگيِ زبان ،تجربهي تاريخي با
تباهي گره ميخورد و اين تباهي دامن هنر را نيز ميگيرد .پس از ويراني ،سخن گفتن ناممكن است و زبانِ ويران
(در اينجا زبان هنر) تنها ميتواند اين ناممكني و تباهي را به بيان در بياورد تا گذشته را از نفرين شئوارگي برهاند و
آن را رستگار كند .موضوع جنگ براي هنر را ميتوان تجسمي مضاعف از اين ويراني بهحساب آورد .درست همچون
آينهاي در مقابل آينهاي ديگر .اين ايده را ميتوان در رمانِ ساخخانهي شمارهي پنج ونه گات كه دربارهي بمباران
درسدن نوشته شده بهروشني از نظر گذراند .رمان از پيش ويرانهايست كه ميخواهد به ويرانهاي مجسم همچون
جنگ بيانديشد .ونه گات رمان را در حالوهواي تقاي نوشتنِ خودِ كتاب آغاز ميكند .راوي كتاب كه خود ونه گات
است اظهار ميكند كه نوشتنِ رماني دربارهي بمبارانِ درسدن طرحي قديميست كه در سر داشته اما تاكنون موفق به
انجام آن نشده است .او ميداند كه اگر ساده و سرراست آنچه در جنگ ديده را تشريح كند ،كاري نميكند جز اين
كه جنگ را به واقعياتي اخته تقليل دهد كه بيشتر بهكار اخبار و بازار و فيلمهايي ميخورد كه خواسته يا ناخواسته
نهتنها جنگ را همچون يك كابوس يا ويراني عرضه نميكند بلكه آن را همچون چيزي كه طبيعي و بديهيست هر
چه بيشتر تثبيت ميكند و بهقول همسر دوستِ راوي ،كودكانِ مردم را دوباره در جنگ هاي بعدي به كشتن ميدهد.
ونه گات فصل يك را در جايگاه مقدمه ،بعد از پايان كتاب به كتاب اضافه كرده است .او در اين فصل به ناشرش
ميگويد« :ببين سام .اين كتاب خيلي كوتاه و قرهقاطي و شلوغوپلوغ است .علتش هم اين است كه انسان نميتواند
دربارهي قتلعام حرفهاي زيركانه و قشنگ بزند .بعد از قتلعام قاعدتاً همه مردهاند و طبعاً نه صدايي از كسي
درميآيد و نه كسي ديگر چيزي ميخواهد .بعد از قتلعام انسان انتظار دارد كه آرامش برقرار شود و همين هم
هست .البته بهجز پرندهها .و پرندهها چه ميگويند؟ مگر دربارهي قتلعام حرف هم مي شود زد .شايد فقط بشود
گفت :جيك جيك جيك[٠[ ».
او به داستان لوط كه در يك انجيل گيدئون در مسافرخانهاي خوانده است اشاره ميكند .سدوم وعموره زير گوگرد و
آتشي از حضور خدا با خاك يكسان ميشود .لوط به زنش مي گويد كه نبايد به پشت سر خود و ويراني نگاه كند اما
زن لوط به پشت سر نگاه مي كند و به ستوني از نمك تبديل ميشود .ونه گات در آن طنز تاريكش اظهار ميكند:

[.]٠كورت ونه گات ،ساخ خانه شماره پنج ،ترجمه :علي اصغر بهرامي ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،تهران٠٣١٣ ،

قرار نيست انسان به پشتِ سرِ خود نگاه كند .چراكه تبديل به ستونِ نمك ميشود و داستانيكه نويسندهي آن يك
ستون نمك است ،داستاني گسسته و تكهپاره و ويران است.
جايي آگامبن اين تعبير پل والري را ميستايد كه شعر را دريغي طواني ميان معنا و صوت تلقي كرده بود .آگامبن به
پيروي از والري مينويسد« :سينما يا ااقل نوع خاصي از سينما دريغي طواني است ميان معنا و تصوير ]٠[ ».شايد
بتوان به پيروي از آنها ،هنر يا ااقل نوع خاصي از هنر را دريغي طواني قلمداد كرد ميان معنا و هستي آن هنر .اين
هنري ويران است كه توانايي گفتن آن چه بايد بگويد را از دست داده است .اين ناتواني از به چنگ آوردن گذشته و
واقعيت ،با رنجي گره خورده است كه هنر را بدل به آن دريغ طواني ميكند .ستون نمكشدن كنايه از مكافات و
رنجيست كه گريبان هنرمند و هنر را ميگيرد .نگاهي خيره به گذشتهي تاريخي و حركتي ضروري به آيندهاي كه
در راه است .درست همچون فرشتهي تاريخ ( (angelus novusپل كله كه طوفاني از بهشت آن را به سوي آيندهاي
نامعلوم پرتاب ميكند اما او سرش را برگردانده و در ويرانههاي گذشته ،خيره نگاه ميكند .بنيامين مينويسد «آنجا
كه ما زنجيرهاي از رخدادها را رويت ميكنيم او تنها به فاجعهاي واحد مينگرد كه بيوقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار
ميكند .فرشته سر آن دارد كه بماند و مـردگان را بيدار كند و آنچه را كه خُرد و خراب گشته است مرمت كند( )...
امّا طوفاني از بهشت او را با نيرويي مقاومتناپذير به درون آيندهاي ميراند كه پشت به آن دارد]٢[ ».
دو
ادبيات ،پس از فاجعه˚ ويراني را در زبان و سازههاي فرمال ادبي تجربه كرد .آثار بكت نمونههاي نابي
بودند از تقاي زباني تكهپاره و گسيخته براي بيانكردن آن چيزي كه گفتنش ناممكن بود .تصادفي نبود كه آن آثار
برجستهي ادبي در نيمهي دوم قرن بيست كه عمدتاً در نسبتي با فاجعه خوانده ميشدند (مثل آثار بكت ،يونسكو ،ژنه
و  )...هيچ رابطهي مستقيمي با واقعيت جنگ يا بازنمايي واقع نمايانهي فاجعه نداشتند .چيزي در متن فاجعه حاضر
بود كه حتي پس از فاجعه جريان داشت .هستهاي محال در واقعيت كه امكان هرگونه بازنمايي واقعگرايانه را ازميان
ميبرد .دربارهي تصاوير ويراني نيز بايد قائل به چنين تأملي بود .تصاوير ويراني همه جا هستند .ثبت بازنمايانه ي
فاجعه حاا ديگر رسالت هر دوربين بهدست آماتوريست كه ازقضاي اتفاق در چند متري واقعه ايستاده است .ما در
ميان انبوه تصاوير ويراني نفس ميكشيم ،ميخنديم ،خريد ميكنيم ،عشق ميورزيم و جنگ و تباهي ديگر چيزي
نيست جز آمار و ارقامي پراكنده و تصاويري اخته در پسزمينهي صداي خشك گويندهاي كه بسيار رسمي و
بياحساس هر روز شمار كشتهشدهگان را برايمان به روز ميكند .تصاويري كه آن هستهي بازنماييناپذيرِ واقعيت را
فراموش كرده اند .در اين ميان تفكر به لحظهي پيدايش عكاسي يعني زماني كه عكاسي براي اولين بار موفق به ثبت

[.]٠جورجو آگامبن ،تفاوت و تكرار :در باب فيلم هاي گي دبور ،ترجمه :حسين نمكين ،سايت تز يازدهم www.thesis11.

[.]٢والتر بنيامين ،عروسك و كوتوله ،ترجمه :مراد فرهادپور -اميد مهرگان ،نشر گام نو ،تهران٠٣١٥ ،

عيني واقعيت ميشود همانقدر كه ماخوليايي بهنظر مي رسد ميتواند زمينهاي براي تأمل بر مسألهي بحران بازنمايي
ويراني باشد .البته اين ماخوليا را بايد در معنايي دوگانه فهميد .اول اين كه حاا كه در ميان عكسها و تصاوير
ديجيتال واقعيت غلط ميزنيم ،مواجهه با گذشته و لحظهي پيدايش عكاسي در نوعي حالوهواي فقدان ميسر ميشود.
گويي چيزي (در مسير تاريخي تحول عكاسي) از دست رفته و البته اين درست همان چيزيست كه عكاسي از پيش،
از همان لحظهي پيدايش ،آن را از دست داده است .همانطور كه روانكاوي دربارهي ماخوليا به ما ميآموزد آ نچه از
دست رفته است بهواقع ابژهايست كه همواره و از ابتدا دسترسناپذير بوده است .از اين منظر است كه آن هستهي
محال كه گويي در تاريخ عكاسي از دست رفته در حكمِ ابژهي ماخوليا ،در سايه روشن و گرگ و ميش نمودار
ميشود .ابژهاي كه اين منظر ماخوليايي درآنواحد هم به آن اشاره ميكند و هم پاي غيبتاش را بهميان ميكشد .امّا
معناي ديگر اين ماخوليا را بايد در جوهر عكاسي جستجو كرد .ميتوان لحظهي پيدايش عكاسي را بهمثابهي ثبت
عيني واقعيت ،به لحظهي آفرينش جهان تشبيه كرد .نور فلش دوربين در لحظهي ثبت واقعيت يادآور آيهاي از سِفر
پيدايش است« .گفت كه نور باشد و نور شد ».نور باشد در مقام يك عمل اجرايي ) (Performative actگويي بنا
دارد جهان را تابناك كند و فقدان و نيستي را به پس براند .اين استعارهايست براي فهم آن سويهي ايجابي كه از
آغاز در عكاسي حاضر بوده است :ثبت واقعيت و حفظ آن براي هميشه .لحظهي پيدايش عكاسي و امكان بازنمايي
واقعيت گويي شروع تاريخ را براي بشر رقم ميزند .گويي آدميان در آغاز تاريخ ايستاده باشند .در فرداي انقاب.
در درخشش آفرينش از عدم و تاريكي و نيستي.
اما اينجاست كه بُعد تازهاي از مفهوم زوالِ عكاسي ،آنچنانكه بنيامين بيان ميكند نمودار ميشود .نزد بنيامين
وفادارترين عكسها به رخداد عكس ،بيوفاترين آنهايند .چيزي از جنس زوال در خود عكسها هست كه بايد به
صورت بُعدي ضروري و ساختاري در هر عكس فهميده شود .زوالِ خودِ عكس معرف آن بُعد هر عكس است كه
عكس را از الگوي بازتوليد تقليد گونهاش دور ميكند .زوالِ عكاسي در اين معنا همان چيزيست كه نميگذارد از
عكس به امر عكاسي شده رسيد .آنچه عكسها براي هميشه ثبت ميكنند بيان اين حقيقت است كه چيزي براي
هميشه از دسترفته است .اين سويهي بنياميني در اتاق روشن بارت به زيبايي بيان ميشود .بارت مواجهه با عكس و
خواب ديدن را مشابه هم قلمداد ميكند .او مي نويسد« :خواب او را ميبينم ،او را درخواب نميبينم ]٠[».اين همان
وجه مأيوسكننده و افسونگرِ خواب است كه بارت آن را به عكسها نيز نسبت ميدهد .هر دو –مواجهه با عكس و
خواب ديدن– همچون تقاي سيزيفاند« .باز باا رفتن براي رسيدن به ماهيت ،باز به پايين آمدن بدون ديدنش و باز
همه را از سر گرفتن ».تماشاي عكس در معناي واقع شدن در همين فاصلهاي است كه نميگذارد از عكس به امر
عكاسيشده رسيد .يعني همان شكافي كه نهتنها عكس بلكه آنطور كه آدورنو ميگويد زبان حال را بدل به ويرانه
ميكند .همان شكافيكه ميان زبان حال و جهان وجود دارد .در اين معنا تصاوير نيز ويرانهاند و تصوير ويراني تنها

[ .]٠روان بارت ،اتاق روشن ،ترجمه :فرشيد آذرنگ ،نشر حرفه نويسنده ،تهران٠٣١١ ،

زماني ميتواند همچون تكانه يا توقف تاريخ ،امكان دوباره ي آن را محقق كند كه با خودش در مقام ويرانه ماقات
كرده باشد.
گرهارد ريشتر نقاش اين دقيقهي محال است .نقاشي «سپتامبر»[ ]٠حاصل رو در رويي با ناممكن بودنش در
بازنمايي ويراني است .اين بوم كوچك مهآلود ،اين خاكستريها و آبيها ،بهواقع نقاشي ايست كه ريشتر آن را از
روي يك عكس كشيده :تصوير برج جنوبي مركز تجارت جهاني كه در مه برخاسته از برج شمالي  -كه همان زمان
هواپيمايي را در تنهي شكافتهي خود جا داده  -پوشيده شده است .عكسي كه ميخواهد براي هميشه آن فاجعه را
همانطور كه از معناي عبارت فتوگرافي بر ميآيد در آنجا بودگياش حاضر كند امّا در زباني از پيش حاضر ،در ميان
بمباران تصاوير همسانش تنها چيزي را كه فرا ميخواند فراموشي است .فراموشكردنِ چيزيكه همواره در فاجعه
حاضر است امّا در تراز بازنمايي ،تن به حضور نميدهد .نقاشي سپتامبر ريشتر تابلوييست كوچك ،در اندازهي قاب
تصوير يك تلويزيون معمولي (يعني به اندازهي همان قاب آشنايي كه همهي جهان از دريچهي آن به فاجعه
نگريست) كه ابتدا به دقت كشيده شده و بعد با ايهبرداري و خراش و تخريب چنان محو شده است تا يادآوري و
خاطرهي يك تصوير باشد و نه به تصوير كشيدن يك خاطره يا رخداد.

]1[“September”, 2005, 52*72 cm, oil on canvas, The museum of modern Art (MOMA), NY,
USA

عكسِ واقعنما متعلق به واقعيت است اما تصويرِ به چنگ نيامدنِ آن واقعيت ،مثل خاطره (در خاطره نيز ابژهها به
چنگ نميآيند) همچون توقف و درنگي در واقعيت ،دالت ها و معناها را متوقف ميكند .و مگر آنها كه در حادثه

حاضر بودند چه ميديدند؟ رابرت استور ،نظريهپرداز و منتقد هنري در كتابي به نام سپتامبر :يك نقاشي تاريخي از
گرهارد ريشتر[ ]٠در بارهي تجربهي شخصي خودش از واقعهي يازده سپتامبر مي نويسد« :مردم داشتند عكس
ميگرفتند ،امّا آنچه از آن عكس ميگرفتند چيزي جز دود نبود».
برجهاي ويران در انتزاعيͦ دروني و فرو رونده متاشي ميشوند و بدل به خاطرهاي ميشوند كه مبناي تعريف شكل
ديگري از تاريخ است .همان تاريخ مسيحاييكه بر خاف تاريخ خطي كه به رخدادها مي پردازد بيآنكه وارد آنها
شود ،همواره مقيم رخدادهاي در حال وقوع است .توفقي پرتكانه در زمان خطي كه ميتواند گذشته را رستگار كند.
چيزي شبيه به انقاب يا لحظهي بيداري .بنيامين مينويسد« :آيا بيداري ميتواند تركيب يا سنتزي باشد از آگاهي
رويا (به عنوان تز) و آگاهي بيداري (به عنوان آنتي تز)؟در اين صورت لحظهي بيداري با اكنون تشخيصناپذيري
يكي ميشود .اكنونيكه در آن اشيا صورتِ حقيقي و سورئاليستي شان را به خود ميگيرند .از همينجاست اهميت
بيداري نزد پروست .اهميت به قمار گذاشتن كل يك زندگي برسر تماميت ديالكتيكي گسست از زندگي .پروست
كار را با ترسيم فضاي آنكس كه بيدار ميشود آغاز ميكند]٢[ ».
از اين منظر است كه گرهارد ريشتر ،نقاش لحظه ي بيداري است.
سه
فيلم «دو سه چيزي كه دربارهي او ميدانم» اثر ژان لوك گدار ،يك روز را به تصوير ميكشد ٠١،آگوست
 .٠٥١١فيلم داستان بيستوچهار ساعت از زندگي ژوليت ژانسون است .مادري خانهدار و فاحشهاي پارهوقت از قشر
حاشيهنشينِ طبقهي متوسط پاريس .صداي راوي روي فيلم (صداي خود گدار) به ما ميگويد كه ضمير «او» درعنوان
فيلم به چند سطح اشاره دارد .يك سطح ژوليت ژانسون است :كاراكتر زنِ درونِ جهانِ فيلم .سطح ديگر مارينا
وادي است :بازيگري كه نقش ژوليت را در فيلم ايفا ميكند و سطح سوم شهر پاريس :پاريس اواسط دههي شصت
كه تحت سيطرهي اقتصاد دوگوليستي و ايدههاي اروپا مركزيِ ) (Eurocentrismبعد از جنگ جهاني ،نماديست از
شكست فرومايهي ايدهآليسم ،ناسيوناليسم فرهنگي و ايدهي فرانسهاي يكسانسازيشده براي همه .اين سطح در
تأكيدي كه گدار مكرراً بر ساختوسازهاي تازه شكل گرفته و حاشيهنشيني در قسمتهاي شمالي پاريس ميگذارد
نمودار ميشـود .خيـابانهاي پاريس مملو از ماشينآات سنـگين و مصـالح عمـراني هستند ،شهـر در حال گستـرش
[١]. Robert Storr, September: A History Painting by Gerhard Richter, Tate Publishing,
London, 2010
[ .]٢والتر بنيامين ،همان

است و كارگران بيوقفه در حال ساختوسازند .از سوي ديگر ساكنين پاريس توسط پوسترها ،تبليغات كااها،
بيلبوردهاي شهري و تصاوير روزنامهها و مجات احاطه شدهاند .اما سطحي ديگر نيز در فيلم وجود دارد كه به يك
معنا دستمايه و محور اصلي فيلم به حساب ميآيد :جنگ ويتنام .در سال  ٠٥١١كه گدار اين فيلم را ميسازد حدود
يازده سال از آغاز اين جنگ ميگذرد .دركنار انبوه تصاوير تلويزيوني و مجله هاي تبليغات مُد و كاا ،تصاوير پيكر
مجروحين و كشتهشدگانِ ويتنامي نيز به چشم ميخورد .پس دليل بهتوتحير ژوليت در فيلم دربارهي پيوند و
ارتباطش با جنگ «عجيب است ،آدمي كه در هفده آگوست شصت و شش در اروپاست ميتواند در مورد آدم ديگري
كه در آسياست فكر كند» كاماً روشن است .كاراكترهاي فيلم هم مانند ديگران توسط تصاويري كه از جنگ در
رسانهها و مجات چاپ و تكثير ميشود با جنگ پيوند برقرار ميكنند و بهميانجي اين تصاوير است كه دربارهي آن
تأمل ميكنند .فيلم نهفقط در سطح روايت بلكه با تمهيدات فرمال و زيباشناسانه ،بر ناممكنبودن و نقصان اين پيوند
و رابطه تأكيد ميگذارد .تكنيك صداي راوي روي فيلم و حالوهواي مستند تصاوير ،از اهميت روايت در فيلم
ميكاهند .فيلم با تكنيك سينما اسكوپ فيلمبرداري شده كه با نشاندادنِ انبوه تصاوير تبليغاتي به شباهت ابعاد قاب
تصوير با بيلبوردهاي تبليغاتي شهري اشاره ميكند .اما اين توازيسازي در سطحي ديگر نيز در فيلم نفوذ ميكند .از
يكسو تصاويري از مجات كه قصد گزارش و بازنمايي جنگ را دارند در اين قاب ،كاركردي شبيه بيلبوردهاي
تبليغاتي پيدا ميكنند و از سوي ديگر ،خودِ سينما و تصوير سينماتوگرافيك مورد پرسش قرار ميگيرد .گدار با
انتخاب اين قاب به موثر بودن و كاركرد سينما شك ميكند و همانطوركه در نريشنهاي فيلم مكرراً تأكيد ميكند
سينما را در مقام آن چه كه هم مرتكب گناه ميشود و هم خود قرباني اين گناه است مورد تأمل قرار ميدهد .اگر
اين منطق را ادامه دهيم در سطحي ديگر ميان جنگ و فحشا هم نوعي توازي برقرار ميشود و هر دو بدل به
استعارههايي ميشوند كه از منطق و مناسبات مبادلهي كاا ،پول ،كار و سرمايه تبعيت ميكنند .سطوح وسيع و اشباع
شده ي رنگهاي اصلي كه درجا به جاي فيلم بهچشم ميآيند و فيلم را نقطهگذاري ميكنند جوابيهي متقابل و
انتقاديست كه گدار به آثار هنرمندان پاپ مثل اندي وارهول و روي ليختنشتاين ميدهد .هنرمندانيكه مواد و مصالح
خلق و آفرينش هنريشان تصاوير مجات ،روزنامهها ،اشكال و آيكونهاي زندگي عاميانه و پاپ با رنگهايي اغواگر
است .گدار در سرتاسر فيلم از طريق تمهيدات فرمال و زيباشناسانهي سينما درباره ي توانايي سينما در به
دستدادنِ تفسيري انتقادي نسبت به واقعيت تأمل ميكند .واقعيتي كه همواره توسط مناسبات قدرت ،رسانه و
تبليغات برساخته ميشود و تحت يك كليت منسجم و ارگانيك ،بازنمايي ميشود.
مقاومت سينما در برابر تقليد بازنمايانهي واقعيت ،براي گدار با تعبير او از سينما يعني «فرمي كه ميانديشد» در
رابطه است .نزد گدار ،سينما بايد همواره خصلت تأملي ) (Reflectiveخود را حفظ كند .فيلم تأمل در باب هستي
تصاوير سينمايي ،فرم سينماتوگرافيك و در معنايي كليتر تأمل بر حدود امكان انديشهورزي هنر است .فرميكه به
سمت خود بازميگردد تا به چهرهي خود بنگرد و بيانديشد .اين خلقكردن و انديشيدن ،به تعبير دلوز خود نوعي
كنشِ مقاومت است .مقاومت و سر باززدن از آنچه سبب ميشود تصوير ديگر نه تصوير فيالنفسه يا تصوير بهمثابهي

خودِ تصوير بلكه ميانجياي باشد براي بازنمايي واقعيت ،سرشار از پيوندها ،همگراييها و قائلشدن خصلتي
گاهشمارانه براي زمان .اين مقاومت در سينماي گدار درمقامِ نوعي گسست ،وقفه و شكاف در روند و انسجام علّي و
معلولي در كليت روايت ظهور ميكند .شكاف و گسستيكه تجسد غايي و فرمال آن را در مونتاژ هاي نابهنگام گدار
ميتوان ديد .يكي از درخشانترين نمونههاي مونتاژ در آثار گدار ،سكانسي از فيلم «دو سه چيزي كه دربارهي او
ميدانم» است كه در هال آپارتمان ژوليت ژانسون ميگذرد .دو مرد كه يكي از آنها همسر ژوليت است پشت ميز
نشستهاند .روي ميز پر است از دستگاههاي ضبط صوت و پخش .همسر ژوليت هدفُن بزرگي روي گوشهايش
گذاشته و آنچه را كه ميشنود براي ديگري تكرار ميكند .هر دو سيگار ميكشند .آن يكي دارد با يك كيت برقي يا
چيزي شبيه به اجزاي دروني يك وسيلهي الكتريكي ور ميرود .از بيرون قاب صداي گريهي بچهها به گوش ميرسد.
آنچه مرد در هدفن ميشنود صداي جانسون ،رئيس جمهور وقت آمريكا دربارهي جنگ ويتنام است .مرد حرفهاي
جانسون را تكرار ميكند .اين كه رئيسجمهور در سال شصتوپنج تا شصتوهفت با قلبي آكنده از اندوه براي آن كه
هانوي را مجبور به مذاكره كند به خلبان هايش دستور ميدهد تا شمال ويتنام ،هانوي ،هايفونگ و پكن را بمباران
كنند و اين كه حاا ديگر طاقتشان طاق شده و موشكهايشان مسكو را هم هدف گرفتهاند .صدا قطع ميشود و مرد
ديگر نميتواند چيزي بشنود .ژوليت كه كمي قبلتر وارد قاب شده و پشت ميز نشسته در حال ورقزدنِ يك مجلهي
مُد است .او بعد از بگو مگويي حاشيهاي ميرود و دوباره اينبار با بچهها به قاب باز ميگردد تا آنها به پدرشان شب
به خير بگويند .بچهها پدر را ميبوسند و همراه ژوليت ميروند .دو مرد اينبار دربارهي تصميم ژنرال آمريكايي براي
بازگرداندن شمال ويتنام به عصر سنگ حرف ميزنند ]٠[.ناگهان صداي انفجاري ،تصوير را در خود فرو ميبرد .انگار
حملهاي رخ داده اما خيلي زود ميفهميم كه اين صدايي مونتاژ شده بر روي تصوير است چرا كه دو مرد به آرامي و
همانطور كه بودهاند ،نشستهاند .صدا همهي صداهاي خانه را درخود فرو ميبرد .كمي بعد يك مونتاژ و اتصال
نابهنگام رخ ميدهد .تصوير قبلي قطع ميشود و نمايي نزديك از اتصاات مدار الكتريكي ،خازنها و سيمها جاي آن
را ميگيرد .تصويري مستقيم و از باا .درست شبيه تصاوير هوايي از يك شهر با ساختمانها ،برجها ،خيابانها و
تأسيسات صنعتي .دود سيگار و صداي انفجار ،شهر را در خود فرو ميبرد .با فاصله ي كوتاهي ،دو بار اين بمباران رخ
ميدهد و صداي نجواگر گدار كه آقاي رئيس جمهور را خطاب قرار ميدهد بر روي تصاويري از دو نوشته كه ميانِ
برش تصاوير بمباران مدارهاي الكتريكي كار گذاشته شدهاند ،شنيده ميشود.
مونتاژ براي گدار اينگونه است .چيزي شاعرانه .نوعي استعاره يا سرهمبنديِ عمودي كه روند ارجاعي و بازنمايانهي
تصوير و وحدت منسجم و ارگانيك واقعيت را مختل مي كند .گدار در اين منطقهي تميزناپذير ،در اين شكاف و
فاصله است كه به قول يوسف اسحاق پور «ميان تصوير واقعيت و واقعيت تصوير»] [٢شكاف ايجاد ميكند و امكان
انديشه ،خلق و گشودگي در مديوم هنرياش را فراهم ميآورد .مونتاژ همواره در مقام لحظهي وقوع يا اكنونيت
]١[. “We’re going to bomb them back into the stone Age” Curtis E.Lenay, American Air Force officer
[ .]٢گفتگوي ژان لوك گدار و يوسف اسحاقپور ،باستان شناسي سينما و خاطرهي يك قرن

رخداد ،تجربهي توالي و پيوستگي را متاشي ميكند و اجزايي كه به هم مونتاژ شدهاند با حفظ استقال ،نوعي عنصر
ناپيـوسته را كه مولد تنشي درونيست در اتصـالشان به وجود ميآورند .مونتاژ در اين معنـا ديگر نهفقط يك تكنيك

كه اصلي زيباشناختيست كه به قول بنيامين اصل ضروري و شكل دهندهي تخيل هنري در عصر مدرن است .اينجا
تصاوير ،ديگر تصاوير بازنمايانهي جنگ نيستند .اجزا و عناصر در مسير و جهت هم حركت نميكنند .تصاوير و
اصوات از درون پسزمينهشان بيرون كشيده ميشوند و با همنشيني دركنار هم ،در عين حفظ تفاوتشان ،واجد
پيوند و رابطهاي جديد با ديگر تصاوير و عناصر و خلق ايدهاي نو ميشوند« .نشاندادنِ عكس چيزي براي معرفي
ايدهاي ديگر»[ ]٠كه امكان تأمل ،انديشه و خلق را در بستري جديد فراهم ميكند .براي خلق مفهوم جنگ گدار
انگشت اشارهاش را به سوي تصويري ديگر ميگيرد تا بر ناممكني بازنمايي و به چنگآوردن واقعيت تأكيد كند.
مونتاژ گدار اين تز بارت را به خاطرمان ميآورد« :براي خوب ديدن يك عكس ،بهترين كار اين است كه سرتان را
بگردانيد يا چشمهايتان را ببنديد»[ ]٢و كدام لحظهاي را در تاريخ سينما و تصاوير سينماتوگرافيك ميتوان سراغ
گرفت كه اينچنين انديشهورزانه بر آنچه كه از نشاندادنش ناتوان است چشم فروبسته باشد.
در «پيرو خله» فيلمي كه گدار دو سال پيش از اين فيلم ساخته بود ،هنگاميكه راديوي ماشين مرگ صدوپانزده
سرباز ويتكنگي را در نهايت خونسردي خبر ميدهد ،ماريان– آناكارينا ميگويد« :وحشتناك است .مگر نه؟ چهقدر
بينامونشاناند .راحت ميگويند صدوپانزده سرباز ويتكنگي ولي واقعاً براي من انگار هيچ معنايي نميدهد.
بااينوجود آنها همه انسان بودند و ما هيچكدامشان را نميشناسيم .اصاً نميدانيم آيا همسرانشان را دوست
داشتهاند يا نه؟ بچهاي داشتهاند يا نه؟ سينما را دوست داشتهاند يا تئاتر را؟ ما چيزي دربارهي آنها نميدانيم و آنها
فقط ميگويند صدوپانزده نفر كشته شدهاند .درست شبيه عكسها است .عكسها هميشه مرا افسون كردهاند ».گدار
تصوير سينما را از جمود و شيءوارگي آزاد ميكند و افسون تصاوير را دوباره به آنها بازميگرداند تا رستگار شوند.
ميتوان گفت در همين وجه رستگاري تصويرست كه سينماي گدار با زمانهاش بهمثابهي تاريخ درهم ميآميزد.
***

[ .]٠همان

[ .]٢روان بارت ،همان

()٠
ظاهراً مجاورت دو واژهي «جنگ» و «سياست» امري ديرپا و عادي است( .همانطور كه لورل و هاردي،
ليبراليسم و سرمايه داري ،رسانه و تبليغات  )...امّا عليرغم اين بداهت و آشنايي ،چنين مينمايد كه ما با دو عرصهي
مانعةالجمع سروكار داريم:
از يكسو ،در عرصهي «سياست دولتي» شاهديم كه گفتار غالب برسياستهاي خارجي اغلب خود را از طريق رابطهاي
منفي با جنگ سرپا نگاه ميدارد :يك طرف مذاكره ،چانهزني و معامله يا در يك كام ديپلماسي و طرف ديگر جنگ
بهمثابهي آخرين گزينهي روي ميز .جنگ آنجا آغاز ميشود كه ديپلماسي پايان مييابد و آنجا پايان مييابد كه
ديپلماسي آغاز ميشود .حتي وقتي سياستمداران جنگي را آغاز ميكنند ،هدف عموماً جلوگيري از جنگ است.
(يعني همان تركيب «جنگ پيشگيرانه» كه شوخي مشهور فيلم «دكتر استرنج او» را بهياد ميآورد :دعوا نكنيد آقايان.
اينجا اتاق جنگ است!)
از سوي ديگر ،در عرصهي «سياست مردمي» با اين واقعيت يأسآور مواجهيم كه امروزه (چهبسا بيش از هر زمان
ديگر) تبديل قصابانهي عرصهي تظاهرات مردمي به ميدان جنگ ،بهروشي كارآمد براي حاكمان بدلشده تا
بدينطريق از سقوط در گرداب سياست بگريزند .در اينجا نيز عموماً وقتي جنگ و سياستِ مردمي در مجاورت هم
قرار گيرند با اين فرمول مواجهيم :جنگ آنجا آغاز ميشود كه سياست مردمي پايان مييابد و آنجا پايان مييابد
كه سياست مردمي آغاز ميشود .همچنان كه عمر هفتاد و دو روزهي كمون پاريس به ميان-پردهي سياست در بين
دو ميدان جنگ ميمانست.
بنابراين« ،سياست» و «جنگ» را نميتوان در يك منظر واحد نظاره كرد .چنين منظري اجرم به همان تصوير مشهوري
شبيه ميشود كه در آن خطوط بيروني دو نيمرخ روبههم ،شكل يك گلدان را تداعي ميكند .با اين كه نميتوانيم دو
نيمرخ و گلدان را همزمان با هم ببينيم ،اما خطوطي مشترك هست كه دو تصوير را بههم مرتبط ميسازد.
بدينترتيب ،رابطه/نارابطهي سياست و جنگ ،درهيأتِ نوعي نسبت «پارااكسي» نمودار ميشود كه درآن گره
گاههاي متعدد تاريخي و مفهومي ميان جنگ و سياست نقش نقاط «اتصالي» ميان دو عرصهي ناهمگون را بر عهده
دارند .اين يادداشت تاشيست كوتاه براي رديابي برخي از اين نقاط.

()٢
براي امكانپذيرشدن يك صورتبندي حداقلي از نسبت ميان سياست و جنگ در قدم نخست ميبايست از
يك سو گسترهي بيمرزي را كه امروزه واژهي «جنگ» بدان ارجاع ميدهد به قلمرويي معين ولو با مرزهاي متزلزل و
طيفگونه محدود ساخت .مقصود از جنگ كمابيش تقابلي مسلحانه و در مقياس وسيع است ميان دو يا چند گروه
براي به تسليم وادار كردن يكديگر از طريق كشتار و تخريب ،يعني همان چيزي كه هنگام شنيدن اين كلمه از اخبار
تلويزيوني به ذهن القاء ميشود .از سوي ديگر ،ميبايست آن «اختاف نظر» بنيادين در تلقي معناي سياست را وارد
اين نسبت كنيم كه عماً منجر به دو شيوهي متفاوت «سياست ورزي» ميشود :يكي «سياست دولتي» كه عرصهي
دولتمردان و نمايندگان و ديپلماتها است و ديگري «سياست مردمي» كه عرصهي خود-سازماندهي خاقانهي
مردمان آزاد و برابر در تقابل با سياست دولتي است .رابطهي جنگ با هر كدام از اين دوشكل از سياستورزي
متفاوت است.
همانطور كه اشميت نشان ميدهد ،تمايز برسازندهي عرصهي سياست دولتي تمايز «دوست و دشمن» است ،يعني
همان تمايزي كه عرصهي جنگ را ميسازد .به همين دليل است كه فرض وجود بالقوه يا بالفعل دشمن خارجي نقشي
ساختاري در برساختهشدن هر دولتي ايفا ميكند .بدينترتيب ،اجرم شرط وجود هر دولتي ،وجود تكثري از
دولتهاست كه هر كدام براي مقابله با دشمن بالقوه يا بالفعل به ارتش مجهزند .بنابراين ،شيوهي غالب سازماندهي
سياسي جوامع در جهان ،يعني شيوهي مبتني بر تكثر «دولت-ملت»ها بهشكل ساختاري با «امكان جنگ» پيوند دارد .از
سوي ديگر ،در آن دمودستگاه جهانگسترِ اقتصادِ سرمايهداري كه تقريباً تمامي دولتها از آن حمايت ميكنند،
جنگ يكي از چند بازار اقتصادي برتر از لحاظ سودآوري است .بنابراين ،رابطهي سياست دولتي و جنگ وراي منافع
مشخص موجود در جنگ در شرايط انضمامي و تاريخي خاص براي دولتها و قدرتهاي اقتصادي ،رابطهاي ساختاري
و بنيادين است :جنگ در جوهرهي سياست دولتي تنيده شده است ،هرچند اين سياست اغلب به شكل مداوم در
تاش است (يا وانمود ميكند در تاش است) تا خود را از اين لكهي ننگ مبرا سازد.
اما رابطهي جنگ با سياست مردمي از نوعي ديگر است .در اين عرصه نيز چنانكه گفتيم سياست و جنگ مانعهالجمع
به نظر ميآيند .اما در اينجا نيز ميتوان رد آن نقاط «اتصالي» تاريخي و مفهومي را گرفت كه در آنها اين دو عرصه
همچون دو نيمرخ و گلدان در تصويري واحد بههم ميپيوندند( .ميگويند پس از شكست قيام  ٠٥١١مجارستان به
دست تانكهاي روسي ،هنگاميكه يك افسر ك.گ.ب از لوكاچ خواست تا اسلحهاش را تحويل دهد ،او قلمش را از
جيب درآورد و به مأمور داد .قلمي كه همزمان اسلحه است :دو تصوير در قابي واحد ).ميتوان گفت در طول تاريخ
شاهد نمونههاي متعددي از چنين نقاط اتصالياي بودهايم كه هر كدام ويژگيهاي منحصربهفرد خود را دارند كه
بسته به شرايط تاريخي آنهاست .سازماندهي مردمي با مشاركت گستردهي روشنفكران در «نهضت مقاومت» در
خال جنگ جهاني دوم ،ابداع بريگاد بينالملل بهدست مردم و نيروهاي مترقي اعم از روشنفكران و هنرمندان براي

نجات جمهوري در اسپانيا پس از كودتاي فرانكو و بسياري از مبارزات ضداستعماري در جهان سوم  ،...اينها
نمونههايي از نفوذ و نشت عرصهي سياست مردمي به عرصهي جنگ است ،نمونههايي كه در آنها مرز ميان سياست
و جنگ مبهم ميشود .با اين حال نبايد فريب خورد :حتي اگر به ياد آوريم كه در برخي دورههاي تاريخي تنها
نجيبزادگان و اشراف داراي «حق» مشاركت در جنگ بودند ،شكي نيست كه صرف همگانيشدنِ چنين حقي به
خودي خود دستاورد سياسي محسوب نميشود! ماركس مينويسد« :بهزعم بورژوازي فقط يك مورد هست كه
پرولتاريا حق دارد پيش بيفتد و به ديگران اعتنايي نكند ،آنهم وقتي است كه بايد سنگر به پا كرد و جنگيد!»][٠
پس چه چيز را در اين اتصاليها ميتوان دستاورد سياسي دانست؟
چنان كه پيشتر گفتيم ،تفكيك دوست و دشمن نقشي برسازنده در ساختار «سياست دولتي» بازي ميكند ،اما در مورد
«سياست مردمي» عليرغم آنكه باز هم بهصراحت با چنين تفكيكي مواجهيم ،مسأله قدري پيچيدهتر است .ميتوان
در برابر تفكيك برسازندهي دوست و دشمن در سياست دولتي كه در هيأت نوعي غلبهي «منطق دو» جلوهگر
ميشود ،منطق غالب بر سياست مردمي را «منطق يك» ناميد .سياست مردمي همواره با امر كلي و همگاني سروكار
دارد و به همين دليل نوعي عرصهي برابري را خلق ميكند كه به روي همگان گشوده است .تنها پس از اين است كه
پاي تفكيك ميان دوست و دشمن و «منطق دو» به ميان ميآيد .تفكيك نيروهاي انقابي از نيروهاي ارتجاعي «تفكيكي
از خود تفكيك» است ،تفكيكي كه فضاي تفكيكشده را بهروي خود تا ميزند و هر چيزي را از خودش منفك ميكند.
بدينسان ،اين تفكيك در هيأت نوعي برش عرضي جلوهگر ميشود كه نسبت به تفكيكهاي ازپيشموجود در
وضعيت بياعتناست و به همين دليل بهروي همه گشوده است .آستانهي شروع جنگ جهاني اول يكي از بهترين
نمونههاي تقابل اين دو نوع تفكيك در سطح قارهي اروپاست .از يكسو ،تفكيكي متكي بر مرزهاي دولت-ملتها كه
در هيأتِ تقابل دو گروه از دولتها عماً منجر به آن جنگ خانمانسوز شد ،از سوي ديگر ،تفكيكي متكي بر امر
جهانشمول كه حاصل بُرشي عرضي بود كه «بين الملل دوم» در سطحي گسترده از قارهي اروپا ايجاد كرد و چهبسا
تنها نيروي بالقوهاي بود كه امكان جلوگيري از آن جنگ را داشت .از اينرو ،حمايت تقريباً تمام احزاب «سوسيال
دموكراسي» اروپا از جنگ نهتنها عماً اميد يگانهي جلوگيري از جنگ را نابود كرد كه در عينحال نقطهي عطفي بود
معرف تغيير رويهي «سوسيال دموكراسي» از «سياست مردمي» به «سياست دولتي».
بنابراين ،ميتوان گفت سياست مردمي همچون يك بيضي دو مركز ،دو كانون ،دو قطب دارد كه هر يك بر ديگري
اثر ميگذارد و تكيه ميكند :يكي بر منطق دو (تمايز دوست و دشمن ،منطق جنگ) استوار است و ديگري بر منطق
يك (امر تكين ،برابري ،تحقق اوتوپيايي اجتماعي نو) .اولي دومي را امكانپذير ميكند و دومي به اولي مشروعيت
ميبخشد .بدينسان« ،سياست مردمي» جنگ را در دل خود هضم ميكند و ماهيت معمول آن را تغيير ميدهد .همين
مركز اضافيست كه يك كنش انقابي قهرآميز و معطوف به قبضهي مسلحانهي قدرت را از انواع كودتاها و
]  .[٠كارل ماركس ،نبردهاي طبقاتي در فرانسه ،ترجمهي باقر پرهام ،نشر مركز.

شورشهاي مسلحانهي كور متفاوت ميسازد .سياست مردمي چيزي افزون بر جنگيدن صرف براي كسب قدرت
است و اين مازاد چيزي نيست جز همان وجه اوتوپيايي آن .بهزعم ژيژك وجود همين مركز اضافي است كه انقاب
اكتبر را به چيزي فراتر از قبضهي فرصت طلبانهي قدرت به دست يك حزب بدل ميسازد:
«انفجار باور نكردني دموكراسي تودهي عوام ،انفجار كميتههاي محلياي كه مثل قارچ در سرتاسر شهرهاي بزرگ
روسيه سبز ميشدند و بياعتنا به اقتدار حكومت مشروع زمام امور را بهدست ميگرفتند .اين همان داستان ناگفتهي
انقاب اكتبر است ،داستاني وارونهي اين اسطوره كه ميگويد كار كار گروه كوچكي از انقابيون پايبند و سرسپرده
بود كه دست به كودتا زدند]٠[ ».
و باز بر اساس همين منطق دوقطبي است كه ميبايست نبرد مسلحانهي بنيادگرايان مذهبي را نقد كرد :آنچه طالبان
و القاعده را از سياست رهاييبخش متمايز ميكند پيش از هر چيز عدمِ وجود اين مركز اضافي ،اين وجه اوتوپيايي
برابريطلبانه در چارچوب مختصات ايدئولوژيكي آنان است ،چارچوبي كه زنان ،همجنسگرايان ،پيروان اديان ديگر
و  ...در آن جايي ندارند.

()٣
كمون پاريس احتمااً بهترين نمونه از اين اتصاليهاي ميان جنگ و سياست است .در اينجا شاهد رابطهي تودرتويي
ميانِ «سياست دولتي»« ،سياست مردمي» و «جنگ» هستيم .اگر حاكمان تاش ميكنند عرصهي سياست مردمي را به
عرصهي جنگ بدل كنند ،كمون پاريس عرصهي جنگ را بهنحو معجزهگوني (كه مرتبط با وضعيت ويژه و حادث
تاريخي آن و البته غيرقابل تعميم است) به عرصهي سياست مردمي بدل كرد .تروتسكي در بخشي از
يادداشتهايش دربارهي كمون به رابطهي جنگ و انقاب ميپردازد ]٢[.او با اشاره به اين كه «در تاريخ بيشتر اوقات
انقاب بعد از جنگ فرا ميرسد» مينويسد« :جنگ كه تودهها را چنين شكنجه ميكند و تباه ميسازد ،براي
فرمانروايان هم خطرناك است – درست به اين دليل كه با يك ضربت مردم را از وضع عاديشان بيرون ميكشد و با
تندر خود عقبماندهترين و غافلترين افراد را بيدار ميسازد كه از اعمال خود سياههاي تهيه كنند و به اطراف
خويش بنگرند ».او ميداند كه حاكمان «براي به زور راندن ميليونها رنجبر به درون شعلههاي جنگ» چگونه جنگ را
با كلماتي نظير آزادي «بزك» ميكنند ،با اين حال «جنگ كه تودهها را از پستترين بيغولههايشان بيرون ميكشد،
هميشه دستآخـر آنها را گول ميزند و برايشـان ارمغـاني نميآورد جز زخمها و زنجيـرهاي تازه» ،از اينرو« ،وضع
[ .]٠اساوي ژيژك ،انتخاب لنين ،ترجمهي اميد مهرگان ،جلد اول مجموعهي رخداد ،انتشارات گام نو.
[ .]٢لئو تروتسكي ،كمون پاريس ،ترجمهي احمد بيرشك.

برانگيختهي تودههاي فريبخورده كه حاصل جنگ است گاهي به انفجاري عليه فرمانروايان كشانده ميشود :جنگ
انقاب ميزايد ».اگرچه اين زايش امروزه قدري دور از ذهن مينمايد ،اما ميتوان كمون پاريس را نمونهي تمام عيار
آن دانست.
كمون همچون تپشي ميان دو مرگ با توقف جنگ فرانسه و پروس آغاز شد و با يك جنگ خونين داخلي پايان يافت
و در اين ميان فضاي جنگ به عرصهاي براي تحقق يك اوتوپيا بدل گشت .با اين حال سازماندهي نيروهاي مردمي
براي مشاركت در جنگ با پروس كه معرف نشت و نفوذ سياست مردمي به درون عرصهي جنگ بود ،به ميانجي
سلسلهاي از وقايع تاريخي حادث از عوامل اصلي شكلگيري اين رخداد بود .ابتدا شاهد ظهور جنگ از دل مناسبات
ميان دولتها هستيم ،جنگ ابلهانهاي كه حاصل دسيسههاي حكومت پروس و بيكفايتي ناپلئون سوم بود و از بطن
«سياست دولتي» زاده شد .وقتي اين جنگ با شكستهاي متعدد لشكر فرانسه همراه شد ،حاكمان فرانسه خطر
مسلحشدنِ داوطلبانهي مردم پاريس را پذيرفتند .اما پس از انعقاد معاهدهي صلح با پروس از طريق «ديپلماسي»،
مردم پاريس تن به خلع ساح ندادند و متعاقباً دولت مركزي را به فرار واداشتند و كنترل پاريس را در دست
گرفتند .اين امر مقدمهاي شد براي تشكيل كمون پاريس و تبديل كيميايي جنگ به عرصهي سياست :تكاپويي
مبدعانه و انضمامي براي تصور ،ابداع و تحقق يك اوتوپيا ،يعني آزمودن شكل جديدي از سازماندهي اجتماع بر مبناي
ايدهي برابري و آزادي تا به قول ماركس «بر خاف سابق ماشين اداري و نظامي از دستي به دست ديگر داده نشود،
بلكه درهم شكسته شود ]٠[».وجود همين وجه اوتوپيايي است كه موجب شد ماركس كمون را همچون «يورشي به
عرش اعلي» توصيف كند.
اما در ميان اقدامات اصاحي كمونارها (جدايي دولت از كليسا ،سازماندهي تعاونيهاي كارگري در كارخانهها ،تعليق
بدهيهاي شهروندان )... ،يكي از نخستين قوانين مصوب آنها جلب نظر ميكند :انحال ارتش دائمي و تعويض آن با
ارتشي متشكل از مردم مسلح كه به شكلي داوطلبانه و با سازوكاري بهغايت دموكراتيك سازماندهي شده بود ،ارتشي
كه وظيفهي دفاع از انقاب را به عهده داشت .بدينسان ،با توجه به آنچه در باب دو قطبي بودن سياست انقابي
گفتيم ،كمون حول دو مركز سازمان يافته بود :يكي «گارد ملي»كه همان ارتش مردمي بود با ساختاري همچون يك
فدراسيون (به همين سبب اعضاي آن را فدره ميناميدند) و ديگري «كميتهي مركزي» متشكل از نمايندگان منتخب
مردم كه بياعتنا به تفكيك رايج قوا همزمان وظيفهي قانونگذاري و اجراي قوانين را بر عهده داشتند .اما چنان كه
ميدانيم معجزه چندان نپاييد و پس از هفتاد و دو روز رؤيا ،كابوس سر رسيد :تحميل جنگ (اينبار جنگ داخلي با
حكومت مركزي) بار ديگر به معناي نقطهي پايان سياست مردمي بود.

[ .]٠از نامهي ماركس به كوگلمان در ٠٢آوريل  ٠١١٠به نقل از دولت و انقاب لنين ترجمهي محمد پورهرمزان.

در صحنهي مشهوري از رمان قصر كافكا« ،ك» به همراه دو دستيارش و فريدا يك كاس درس را به يك اتاق خواب
بدل ميكنند .هنگام صبح ،وقتي كه آموزگار و دانشآموزان وارد ميشوند ،با اين چهار نفر در حال انجام مناسكِ
بامداديشان مواجه ميشوند ،آنها پشت پتوهايي كه از ميلههاي پارالل آويختهاند ،جامه عوض ميكنند درحاليكه
كودكان شادمان و شگفتزده به آنها مينگرند  . ...بهزعم ميان كوندرا «اين چيزي بيش از برخورد چتر با يك
چرخ خياطي است .اين برخورد بينهايت ناهمگون دو فضاست :يك كاس درس با يك اتاق خواب مشكوك]٠ [».
«برخورد بي نهايت ناهمگون دو فضا»! اين توصيف مناسبي از كمون پاريس است.
***

[ .]٠ميان كوندرا ،وصاياي تحريف شده ،ترجمهي كاوه باسمنجي.

براي ماركسيسم جنگ دقيقاً يك مفهوم نيست ،اما قطعاً يك مسأله( )problemاست .با اينكـه ماركسيسـم
نتوانست مفهومي از جنگ ابـداع كنـد ،مـيتـوان گفـت كـه توانسـت بـه آنْ هسـتي دوبـاره بدهـد – بـه بيـان ديگـر،
[ماركسيسم] پرسش جنگ را درون پرابلماتيكهاي خود ميگنجاند ،و با محتوايي كاماً اصـيلْ نقـدي ماركسيسـتي از
جنگ ،يا نظريهاي انتقادي دربارهي جنگاوري ،موقعيتها و فرايندهاي جنگ ارائه ميدهـد .بـه يـك معنـي ،ايـن امـر
توانست بهعنوان محكي براي توانايي و ظرفيت ماركسيسم در جهت تثبيت خود بهعنوان گفتاري اصـالتاً مسـتقل فهـم
شود .در تاريخ تفكر ماركسيستي انبوه زيادي تحليل روشنگر در خصوص جنـگْ بـهطـور عـامْ و انـواع ويـژهي جنـگ
وجود دارد .اما اتفاق ناجوري رخ داد :بهعوضِ كمك به توسعهي حوزهي ماركسيسم و تحكيمِ انسجامِ آن ،در عـوض،
پرابلم جنگ تأثيري عميقاً واسازانه ( )deconstructiveبر جاي گذاشت ،كشاندن ماترياليسم تاريخي تا آنجـا كـه
با حدودوثغور خود روبهرو شود و نشان دادن اينكه ماترياليسم تاريخي در عمل نتوانست شرحي از اين حدودوثغـور
ارائه دهد.
اما ماجرا بيش از اين است :مداخلهي ماركسيسم در بحثهاي مربوط به جنگ ،و در نتيجه بحثهاي مربـوط
به صلح و سياست نيز ،عميقاً اين الگوي بهطور سنتي متقارنِ [جنگ/صلح] را آشـفته كـرده اسـت ،آن هـم بـا تكليـف
كردن ماحظهي انقاب درمقام اصطاحي الحاقي (و ،تا حد زيادي ،فرم «مبارزهي طبقاتي» بهعنوان يگانه پـسزمينـهي
ايدهي انقاب) .تأثيرات اين آشفتگي بر مفهوم امر سياسي قرار است نه فقط از درون خودِ ماركسيسم بلكـه همچنـين
از درون نظريهي بهاصطاح «بورژوايي» مشاهده شوند .بـا وجـود ايـن ،از نقطـهنظـر ماركسيسـتي كـه مشـاهده كنـيم،
آنطور كه بدواً توسط ماركس در فقر فلسفه و مانيفست كمونيست بيان شد ،ميبينيم كه مفـاهيم مبـارزهي طبقـاتي و
انقابْ سياسي نيست اند؛ آنها «پايان وضعيت سياسي» را تدارك ميبينند ،يا اينكه آنها خودآئيني قلمرو سياسـي را
سركوب ميكنند .برعكس ،سرانجام بهنظر ميرسد كه تركيب «جنگ» و «انقاب» بهعنوان عرصههـاي تحقـق و موانـعِ
مبارزهي طبقاتي ،عميقـاً غيرسياسـي باشـد .بـه بيـان ديگـر ،نـه فقـط فهـم و ادارهي جنـگ بـهعنـوان مسـألهاي بـراي
ماركسيسم باقي ميماند ،نهفقط بهمثابهي حدوحدود ماترياليسم تاريخي برجسته ميشـود ،بلكـه ،از طريـق مواجهـهي
جنگ با ماركسيسم ،خصيصهي غيرسياسي جنگ آشكار ميشود .اين امر هم به با ربط بودن ماركسيسم بهعنوان يكي
از عميقترين كوششها در جهت تئوريزهكردن سياست و امر سياسي در اعصار مدرن شهادت ميدهد ،و هم بـهنظـر
ميرسد اشاره ميكند به اينكه راهحلي «ماركسيستي» ،يا پاياني بر معمـايِ هـر نـوع سياسـت جنـگ ،دسـترسناپـذير
است.

حولِ اين پرسشهاست ،و بهمنظور تحقيـق در دالـتهـاي ضـمني آنهاسـت ،كـه مـيخـواهم مفصـلبنـدي
ماركسيسم و جنگ را از طريق سه مسير راهنما كه در توالي هم قرار دارند بررسي كنم ،سه مسـيري كـه هـر يـك از
آنها بهخاطر نويسندگان و متنهاي مشخص مزيتي دارند .البته ،اين مسيرها بهواقـع مسـتقل نيسـتند ،آنهـا بـهطـور
مستمر هم پوشاني دارند ،اما شايسته است كه به طور مجزا بررسي شـوند .ايـن سـه مسـير از ايـن قـرار انـد ،نخسـت،
مسألهي مفهومپردازي مبارزهي طبقاتي بر حسبِ «جنگ داخلـي» يـا «جنـگ اجتمـاعي»؛ دوم ،مسـألهي رابطـهي ميـان
سرمايهداري و جنـگ ،و «جنـگهـاي كاپيتاليسـتي» ،يـا فـرم ويـژه ،مقاصـد و پـيآمـدهاي سياسـي جنـگهـايِ درون
سرمايهداري ،از نقطهنظر ماركسيستي .و سومين مرحله به مسألهي رابطهي تـاريخي ميـان انقـاب و جنـگ اختصـاص
خواهد يافت ،يعني تنش ديالكتيكي ميان عناصر نظامي و سياسي در فرايندها يا موقعيتهاي انقابي .ايـن بررسـي بـه
پرســشهــاي برآشــوبندهاي در خصــوص معكــوسشــدن سياس ـتِ انقابــي در هيــأت سياســت ضــدانقابي از طريــق
نظاميسازي انقابها راه ميبرد.
مبارزهي طبقاتي بهمنزلهي جنگ داخلي :مفهومي جديد از امر سياسي

برابــر دانســتن «مبــارزهي طبقــاتي» ( )Klassenkamptو «جنــگ داخلــي» ( )Bürgerkriegدر مانيفســت
كمونيست مطرح شد و در سنّتِ ماركسيسم و پيرامون آن نتايج ماندگاري داشته است .به منظور اينكه فهم لنينيستيِ
ديكتاتوري پرولتاريا را قدرتمندانه احيا كنيم ازم است بفهميم كه اين برابرانگاري از كجا آمد ،دقيقاً واجد چه معنايي
بود ،چه مشكاتي را به ميـان آورد ،و چـه آثـاري در گفتـار ماركسيسـتي بـر جـاي گذاشـت .اگـر بخـواهيم برخـي از
دوراهههاي دشواري را تفسير كنيم كه امروزه به گفتار سياسي ساختار ميدهند آنگاه اين احياي لنينيستي ،به نوبـهي
خود ،بسيار مهم و تعيينكننده خواهد بود ،بهطور ويژه در هيأت آنچه بهعنوان [انتخاب] ميان بـديلهـاي «اشـميتي» و
«گرامشياي» مفهوم امر سياسي تعريف خواهم كرد.
در دوران اخير برجستگي و اهميت اين پرسش با مداخلهي برانگيزاننـدهي ميشـل فوكـو زيـاد شـده اسـت.
فوكو در سخنرانيهاي سال  ٠٥١١خود در كلژ دو فرانس ،از نقطهنظري انتقادي و تاريخي ،اين نكتـه را مطـرح كـرد
كه شعار معروفِ مطرحشده در كتاب دربارهي جنگ كاوزويتس بايد وارونه شود :فوكـو مـينويسـد كـه ايـن جنـگ
نيست كه بايستي بهعنوان تداوم ( )Fortsetzungسياست با ابزارهاي ديگر فهم شود ،بلكه كمابيش سياست خودش
به همان اندازه شكل ديگري از جنگ است .فوكو عماً دربارهي كاوزويتس بهندرت حرف ميزند ،امـا بـراي عبـارت
«مبارزهي طبقاتي» قسمي تبارشناسي ارائه ميكند و تبار اين عبارت را به مورخاني نسبت مـيدهـد كـه ،در حـد فاصـل
قرن هفدهم و نوزدهم ،سلسلهمراتب جامعهي فئودالي و تقابل ميان آريستوكراتها و بورژواهـا را در هيـأت «جنـگ
نژادها» تفسير كردند ،جنگي كه بهخاطر روحيهي چيرگي و استيا در آن دوران درميگرفت .فوكو مفهـوم «مبـارزهي
طبقاتي» را (مفهومي كه آشكارا ماركس هرگز شخصاً ادعايي بـه ابـداع آن نداشـت) بـهعنـوان نتيجـهي فرعـيِ پسـينِ

دگرگوني عبارت «جنگ نژادها» ميبيند ،درست همچون رقيب اين عبارت در قرن نـوزدهم كـه سـويهي ضـدانقابي
داشت« :مبارزهي نژادي» ( .)der Rassenkampfاين تفسير اشاره ميكند به يكي از پسزمينـههـاي «بـداع» مفهـوم
مبارزهي-طبقاتيِ-مبتني بر نظريهي تاريخ جهاني در مانيفست كمونيست ،و از اين جهت مفيد است .اما همچنـين ايـن
تفسير تا حدي آنچه در بافتار متن مانيفست كمونيست معنا ميدهد را تحريف ميكند و ،بهطرز شگفتانگيزي ،بهنظر
ميرسد عليه ماركس از چيزي استفاده ميكند كه خود ماركس دقيقاً آن را در مركز نظريهي خود قـرار داده بـود ،بـه
عبارتي ايدهي آنتاگونيسم آشتيناپذير – كه بهترين نام آن «جنگ» در معنايي تعميميافته است.
بايد به صورتبنديهاي عملي بازگرديم .برابرانگاريِ مبارزهي طبقاتي و جنگ اجتمـاعي يـا داخلـي از دو گـزارهاي
ناشي ميشود كه در آغاز و پايان فصل اول مانيفست كمونيست يافت ميشوند:
تاريخ همهي جوامع تاكنون موجود ،تاريخ مبارزهي طبقاتي بوده است .آزاد و برده ،پاتريسين و پلبين ،ماك و سرف،
استاد كارگاه و شاگرد ،و به يك سخن ستمگر و ستمديده باهم در تضاد دائم بوده و همواره عليه يكديگر به پيكاري
گاه نهان و گاه عيان برخاستهاند ،پيكاريكه هميشه يا به نوسازي انقابيِ كلِ جامعه يا به به نابودي هر دو طبقهي
پيكارگر انجاميده است...

ما ضمن تشريحِ عامترين مراحل رشد پرولتاريا جنگ داخليِ كموبيش نهانِ درونِ جامعهي كنوني را تا لحظهاي كـه
اين جنگ به انقاب عيان ميانجامد و پرولتاريا با سرنگون ساختن قهري بورژوازي ،حكومـت خـود را بنيـاد مـينهـد،
دنبال كرديم.
اين برابرانگاري شماري مسـائل هيجـانانگيـز ايجـاد مـيكنـد .نخسـتين مسـأله ،در خصـوص مرجـعهـا و مأخـذهاي
بيواسطهي اين برابرانگاري است ،كه معناي آن را نيز تعيّن ميبخشند .ميدانيم كه متن مانيفست قصـهي تودرتـويي
است :تقريباً هر عبارتي در اين متن از نويسندگان پيشين ،قديمي يـا معاصـر ،وام گرفتـه شـده ،امـا نتيجـهي تركيـب
عبارات ايشان آشكارا تازه و اصيل است .در اين مـورد دو بافتـار بـهطـور خـاص و جزئـي مطـرح انـد .خـودِ انگـارهي
آنتاگونيسم (تخاصم) ،كه بيشتر خاستگاهي كانتي دارد تا هگلي ،دريافتي است از شرح آمـوزهي سـنسـيموني ،متنـي
مهم كه الگوهاي دوتايي طبقههاي «استثمارگر» و «استثمارشونده» را نيز ارائه داده ،الگويي كه با بـردهداران و بـردههـا
شروع ميشود و با سرمايهداران و كارگران مزدبگير پايان مييابد .اما خودِ سنسيمونيهـا ايـدهاي را اتخـاذ ،يـا حتـي
نظاممند ،كردند كه يكي از اركان «سنتِ جامعهشناختي» مـيباشـد ،بـه عبـارتي ايـن ايـده كـه صـنعتيسـازي مسـتلزمِ
چيرهشدن بر شكلهاي نظامي سلطه در تاريخ است ،گرايشي به جايگزيني جنگ با تجارت و توليد .ماركس تـا حـدي
اين نتيجهگيري را معكوس ميكند ،و توضيح ميدهـد كـه انقـاب صـنعتي و فراينـد پرولتاريـاييكـردن دقيقـاً شـكل
ديگري از جنگ را بـه راه انـداخت .مـاركس ،بـا انجـام چنـين كـاري ،بـه قسـمي اصـطاحشناسـي و گفتـار اسـتعاري
بازميگردد كه هم پسزمينهاي محدود و هم گسترده دارد .بـه بيـاني دقيـق و محـدود ايـن اصـطاحشناسـي و گفتـار

استعاري مستقيماً از گفتار بانكيستيِ «ميان طبقات جنگي تا سرحد مرگ [وجود دارد]» ( guerre à mort entre les

 )classesاخذ ميشود – به بياني ديگر ،گفتاري نئوژاكوبني كه چند سال بعد «ديكتاتوري پرولتاريا» نيـز از آن مشـتق
خواهد شد .پسزمينهي گسترده ،كه اهميتي هماندازهي پسزمينـهي محـدود دارد ،بـه كـلِ گفتـار انتقـادي جامعـهي
بورژوايي و صنعتي جديد در دههي  ٠١٤١بر حسب مبارزهي «دو ملت» با يـك ديگـر مربـوط اسـت ،آنطـور كـه در
رمان بنيامين ديزرلي روايت ميشود ،يا در چارچوب «جنگ اجتماعي» ( )guerre socialeآنطـور كـه در رمـانهـاي
بالزاك ميبينيم و خوب ميدانيم كه به غايت بر ماركس و انگلس اثرگذار بود.
در نسبت با اهميت اين صورتبندي ،بر سه نكته تمركز ميكنم:
( .)٠اگرچه ماركس اتخاذِ مدل جنگي براي مبارزهي طبقاتي را به عنوان نقد راديكال ايدهي «سياست» فهـم مـيكنـد،
يا خودآييني سياست آن طور كه توسـط سياسـت حزبـيِ پـس از انقـابهـاي بـورژوايي تعريـف شـد ،امـا ايـن مـدلْ
بدونشك مستلزمِ مفهوم جديدي از امر سياسي است .بهنظر ميرسد بهتـرين شـيوهي فهـم ايـن موضـوع بسـط دادن
دالتهاي متن مانيفست در خصوصِ نوسانهايي است ميان «برهههـايي» كـه جنـگ داخلـيِ نهـان يـا نـامرئي اسـت و
«برهههاي» ديگري كه جنگ داخليِ عيان يا مرئي ميشود .سياست در معنايي جـوهري دقيقـاً گـذار از يـك برهـه بـه
برههي ديگر است ،مرئي شدن مبارزهي نهان (از اينرو همچنين آگاه شدن و سازمانيـابي ايـن مبـارزه) – و چـهبسـا
برعكس .بنابراين هدايتِ اين مبارزه به يك تصميم در آنتاگونيسم اجتماعي ،پذيرفتن «پيروزي» يا «شكسـت» بـود (و
ما بايد هرگز فراموش نكنيم سومين امكـان برآشـوبنده را :نـابودي هـر دو طبقـهي پيكـارگر ( der gemeinsame

 .)Untergang der kämpfenden Klassenمورد «تراژيكي» كـه يـادآور صـورتبنـديهـاي هگلـي در خصـوصِ
سقوط تمدنهاي باستاني است) .بحـث دربـاره ي تناظرهـاي ميـان ايـن مفهـوم از سياسـت و مفهـومي كـه در فرمـول
كاوزويتس حضور دارد بسيار جذاب ميباشد ،هرچند ماركس و انگلس در آن زمان كاوزويـتس را نخوانـده بودنـد،
اما در واقع حقيقت دارد كه در اينجا فرمول كاوزويتس تا حدي دگرگون ميشود.
( .)٢بازنمايي مبارزهي طبقاتي بهعنوان جنگِ داخليِ طواني ،كه كل اعصـار تـاريخي و سـرانجام كـل دورهي تـاريخ را
پوشش ميدهد ،حاكي از آن است كه خودِ طبقات به عنوان «لشكرگاهها» يا «ارتشها» توصيف شدهاند .بهطـرز جـالبي
اين بازنماييِ طبقات بهعنوان ارتشها مقدم است بر ماحظههاي ماركسي دربارهي طبقـه-حـزب ،يـا آگـاهي طبقـاتي،
ماحظههايي كه تابعِ اين بازنمايياند.
( .)٣و سرانجام ايدهي آنتاگونيسمِ (تخاصم) آشتيناپذير يا جنگ مستقيماً به بازنمايي قطبيسازي طبقات پيونـد دارد،
و به پيامد فاجعهبار فرآيند اقتصادي در سرمايهداري .در اينجا قسمي غايتشناسي كامل وجود دارد ،و هرچه بيشـتر
در انقاب صنعتي درون خودِ سرمايهداري پيش برويم ،عماً جامعهي مدني بيشتر به گروههاي آنتاگونيسـتيِ بـهطـور
ريشهاي بسته و انحصاري تقسيم ميشود ،گروههايي كه نسبت به يكديگر بيرونياند ،و رويارويي نهـايي وقتـي اتفـاق

خواهد افتاد كه نظم كهنهي اجتماعي كاماً فسخ مـيشـود و سـرمايهدارن بـورژوا پرولتاريـا را بـه موقعيـت يـأسآور
گرسنگي يا شورش فرو بكاهند – شورشيكه به بيان ديگر ،انقاب است.
همهي اينها آثار عميقي در گفتار ماركسيستي برجاي گذاشتند ،و همانطور كه خواهيم ديد ،پـس از دورهي نهفتگـيْ
آنتاگونيسم آشتيناپزير دوباره در موقعيتي جديـد فعـال مـيشـود ،مـوقعيتي كـه در آن انقـاب و فاجعـه دوبـاره در
بههمپيوستگي عميق نمايان شدند .با وجود اين ،در كوتاه مدت ،اين بههمپيوستگي خاتمه يافت ،و اين خاتمـهيـافتگي
ظهور نقد اقتصاد سياسي ماركسي و آموزهي انگلسي «ماترياليسم تاريخي» را ممكن كـرد :بايـد چرايـي ايـن ظهـور را
بفهميم .فرضيههاي من به قرار زير اند:
( .)١برابرانگاري «مبارزه ي طبقاتي» ( )Klassenkamptو «جنگ داخلي» ( )Bürgerkriegبايد خاتمه مييافت زيـرا
انقابها و ضدانقابهاي  ٠١٤١تا  ٠١١١الگويي از «جنـگهـاي داخلـي» واقعـي را بـه نمـايش گذاشـتند كـه در آن
پرولتاريا نهفقط شكست خورد ،بلكه نابسندگياش در بازنمايي رابطهي ميـان بحـرانهـا و سياسـت طبقـاتي را تجربـه
كرد :قطبيسازي در جهت مخالف كمونيسم عمل كرد .پرولتاريا هـمچنـين نابسـندگي فهـم خـود از قـدرت دولـت و
داستگاه دولت را تجربه كرد .نتيجاً اينكـه رابطـهي ميـان ايـدهي «ارتـش طبقـاتي» و «حـزب سياسـي كـل طبقـه» بـه
معكوسشدن گرايش داشت.
( .)٢اين تجربه ي تراژيك تا به امروز در تاريخ ماركسيسم بارها تكرار شد .اما همچنين :هـر نـوع جديـدي از جنـگ
داخلي مسائلِ جديدي ايجاد ميكند ،مسائلِ در خصوص ساختار طبقاتي جنگهاي داخلي ،يا شيوهاي كه اين جنـگهـا
در ساختارهاي طبقاتي شكاف مياندازند و آنها را از شكل مياندازند.
( .)٣استثناي بزرگ اين گرايش مربوط است به نظريه و عمل ديكتاتوري پرولتاريـايِ لنـين در حـد فاصـلِ سـالهـاي
 ٠٥٠١و  .٠٥٢٠احياي اين نظريه نتايج پيشبينيناپذيري داشته است .درواقع در خصوص اين احيا شـماري اقـدامات
اوليه ضروري ميباشد ،كه از بحث دربارهي فهمهاي متوالي مفهوم «ديكتاتوري» در ميـان ماركسيسـتهـا تـا توصـيف
بزنگاه ( )conjunctureجنگ ادامه مييابـد كـه لنـين و بلشـويكهـا را نسـبت بـه ارائـهي شـعار «دگرگـوني جنـگ
امپرياليستي در هيأت جنگ داخلي انقابي» ترغيب كرد .در اين باره همينقدر كافي است اشاره كنيم كه ديكتـاتوري
پرولتاريا از سوي لنين به عنوان قسمي «مبارزه مرگ و زندگي» طواني ميان جامعـهي قـديمي و جامعـهي جديـد فهـم
ميشود ،مبارزهاي كه تاكتيكهاي نظاميگري و اداري ،خشن يـا «تروريسـتي» و غيرخشـن يـا «آموزشـيِ» تـودهاي را
تركيب ميكند ،و از اينرو رهبري (يا حزب) سياسي را با يك وضع دشوار استراتژيك دائمي رويارو ميكند .درنتيجـه
اين جنگ طبقاتي از بسياري جهات همچنين يك نه-جنگ ،يـا يـك ضـد-جنـگ اسـت – درسـت همـانطـور كـه در
ديكتاتوري پرولتاريا دولت بهعنوان يك نه-دولت ،يا يك ضد-دولت توصيف ميشود ،توصيفي كه از پيش در جريـانِ
[ايدهي] «محو شدن» دولت وجـود دارد .هـمچنـين بسـياري از صـورتبنـديهـاي ديـالكتيكيْ جـوابگـوي معماهـاي
اينحلاند ،معماهايي ازجمله چگونگي تركيبكردنِ شور و هيجانِ ايدئولوژيِ پرولتري ،كـه بـهمنظـور ايجـادِ وحـدتِ

طبقهي كارگر بهعنوان يك ارتش ،و تضمين و محافظت ازهژموني آن بر طبقات متحد ،همـراه بـا پيشـروي بـه سـوي
جامعهي بدون طبقه ضروري است.
( .)٤مطلوب است كه به اين نخستين بررسي بايد با توصيفي از وضع دشوار جديدي پايان دهـيم كـه از تأمـل بـر ايـن

تجربه سر بر ميآورد :تجربهاي كه آن را در هيأتي نشانهاي بيان ميكنم :كارل اشميت يـا آنتونيـو گرامشـي – كـدام
مفهوم «پسا لنينيستيِ» امرسياسي؟ اتفاقي نيست كه اين بديل بـهطـور خـاص و جزئـي درون ماركسيسـم ايتاليـايي يـا
پساماركسيسم دههي  ٠٥١١و نيز بهعنوان پيامدي كه در جاي ديگر تحتنفوذ آن بود بررسي شـد .مطمئنـاً اشـميت
ماركسيست نيست ،اما فهم عميقي از جنبههاي مشخص ماركسيسم داشت ،فهمي كه بهنوبهي خود بـر ماركسيسـم بـه
عنوان يك نظريهي سياسي اثر گذاشت .اين امر از اين واقعيت ميآيد كه اشميت ميخواست مفهومي از امر «سياسـي»
به عنوان ضدانقاب پيشگيرانه ،در هيأت استياي يك دشمن خـارجي (بـه عبـارتي ،دشـمن ملـي) بـر دشـمن داخلـي
(دشمن طبقاتي دولت) ابداع كند ،اما در عمل اشميت ميداند كه سركوب دشمن داخلي بايستي مقدم بر هر چيز باشد
و بهطور بيوقفه بايد تكرار شود .در ارتباط با گرامشي ،مفهوم امر سياسي او مبتني بر تقدم انگارهي دشـمن (نـه حتـي
دشمن طبقاتي) نيست ،بلكه اين مفهوم به صورتي شفاف به مدل جنگ گـره خـورده اسـت .در ايـن بـاره ديكتـاتوري
پرولتاريا بدل ميشود به جستجو براي «هژموني» و هسـتهي اسـتراتژيك آن بـه موقعيـتهـاي اجتمـاعي متفـاوت در
«روابط نيروها» مربوط است ،كه اين خود به تفوق «جنگ مواضع» بر «جنگ جنبشها» ميانجامد ،هرچنـد ايـن امـر بـه
شرايط و ساختار خودِ جامعه وابسته است .به جاي «سركوب ضدانقاب»« ،جنگ مواضع» بـه بهتـرين شـكل بـهعنـوان
بديلي براي «انقابهاي منفعلِ» بورژوازياي توصيف شده كه فرايندهاي مدرنيزاسيون از باا را هدايت ميكننـد و در
همان حال اقشار «زيردست» را از طريق عملكردِ داراييهاي اقتصادي ناب كه به حيثِ سياسـي مسـلطِ اسـت بـه عقـب
ميرانند.
***
اين متن ترجمهايست از بخش اول مقالهي ماركسيسم و جنگ:
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براي ياد و خاطرهي ’كمال م‘ كه در ناكجاآبادِ تنِ حاكم دفن شد.

( )٠٠و گفت حقّ پادشاهي كه بر شما سلطنت نمايد اين مي شود كه پسران شما را گرفته از براي خود بر عرّادهها و بر اسبها خواهد
گذاشت تا آنكه دربرابرِ عرّادهاش بدوند ( )٠٢و ايشان را سردارانِ هزاره و سرادارانِ پنجاهه تعيين خواهد نمود تا آنكه كِشتش را
بكارند و محصولش را دِرو نمايند و آاتِ جنگش را و اسبابِ عرّادهاش را بسازند ( )٠٣و دختران شما را تا آنكه عطركشان و طبّاخان
و نانبايان باشند خواهد گرفت ( )٠٤و كِشتزارهاي شما و تاكستانهاي شما و باغاتِ زيتونِ شما را خوبترينش را گرفته به بندگان
خود خواهد داد ( )٠١و عشرِ زِراعات و تاكستانهاي شما را گرفته به خواجهسرايانِ خود و بندگانش خواهد داد ( )٠١و بندهگانِ شما و
كنيزكاني شما و جوانانِ شما از گزيدهگانِ ايشان و همچنين حمارانِ شما را خواهد گرفت و ايشان را كاركُنانِ خود خواهد كرد ( )٠١و
عشرِ گوسفندانِ شما را ميگيرد و خودِ شما بندهگانش خواهيد بود.
عهد عتيق ،كتاب اول شموئيل ،فصل هشتم

از اينجا آشكار ميگردد كه در زمانيكه آدميان بدون قدرتي عمومي به سر برند كه همگان را در حال ترس نگه دارد ،در وضعي قرار
دارند كه جنگ خوانده ميشود؛ و چنين جنگي جنگ همه برضد همه است .زيرا جنگ تنها بهمعني نبرد يا عملِ جنگيدن نيست ،بلكه

بُرههاي از زمان است كه در آن ارادهي معطوف به منازعه از طريق نبرد بهاندازهي كافي آشكار باشد :و بنابراين زمان را بايد در تعيينِ
ماهيتِ جنگ دخيل دانست ،چنانكه در ماهيت هوا نيز دخيل است .زيرا چنانكه معنايِ هوايِ بد در اين نيست كه يكي دوبار باران
ببارد بلكه بايد كه چندين روز پياپي احتمال بارش باران وجود داشته باشد :بههمينسان ،معناي جنگ نه در جنگيدنِ واقعي بلكه در
احتمالِ آشكار وقوعِ آن در طي مدت زماني نهفته است كه در آن اطميناني بهخاف آن نباشد.
لوياتان ،تامس هابز

در آغاز همهي جهانͦ آمريكا بود.
جان اك

تماميِ شورشهاي سياسي ،بهجاي درهمشكستنِ ماشين دولت به تقويت و تكميل آن كمك كردهاند.
كارل ماركس

باآنكه نظريهي هابز و ديگر گفتارهاي نوپاييكه غالباً در قرن شانزدهم و هفدهم حولوحوشِ نظريهي حاكميت
شكلگرفتند ،درپي رها ساختنِ سياست از نظامِ فكريِ قرونِ ميانه بودند ،ولي درعينحال نيمنگاهي نيز به حفظ سنّتِ
تأسيس بهواسطهي انعقاد قرارداد داشتند ،چندانكه تأسيسِ نظامِ حكومتي از دل «قرارداد اجتماعي» مضمون نهايي
متون فلسفهي سياسي تا قرن هجدهم بود ]٠[.ليكن اين شباهت نبايد ما را گمراه سازد ،زيرا چنانكه اشاره شد ما در
اين متون شاهد گذر از فلسفهي باستان به فلسفهي مدرن هستيم و نيز اينكه هدفِ معاهده در عصر دولتمطلقه،
برخافِ قرون ميانه ،تمركز و انسجامِ قدرت بود .هابز با تمسك به علم ديناميك و مكانيكِ نوظهور گاليله ،دريافتي
از طبيعت را عرضه مينمايد كه بالكل از مفاهيم سنتّيِ فلسفهي مدرسيّون فاصله دارد .علمِ ارسطويي و كيهانشناسيِ
بطلميوسي درصدد بودند با توسل به مفاهيمي نظيرِ ماهيّت و صورت و ماده ،و نيز مقوات ااهياتي ،علل غايي را
دريابند ،ليكن در داانهاي تودرتويِ منطق و قياس صوري چنان گرفتار شدند كه شناختِ عالم واقع در حاشيه قرار
گرفت .طبيعتشناسيِ نوپاي كپلر و گاليله ،نسبتي تماماً هندسي و رياضياتي ميان اشياء و پديدارها برقرار ميكرد.
اينك دانشِ مبتني بر كميّت بود كه طبيعتِ «بيعاطفه» را بر وفقِ براهين رياضي لخت و عريان ميساخت .بنابراين،
كميّت كه در نزد ارسطوئيان شأنِ ناچيزي داشت ،در پارادايم جديد ،به مرتبه اعاء رسيد]٢[.
هابز كه مفتونِ علمِ گاليله گشته بود ،كوشيد علم ديناميك را شالودهي مقوات دستگاه سياسي و حقوقي قرار
دهد .او در معرفتشناسياش قوانين حاكم بر طبيعت را همان قوانين حاكم بر آدمي فرض گرفت ،و لذا آدمي نيز
مانند هر جسم ديگري ،تابع حركتِ قوانين فيزيك شد .نوميناليسم هابز كه شأني براي ماهيّات و طبايع قائل نبود ،او
را به سمتِ نوعي ماتريالسمِ حادِ مكانيكي سوق داد .او با رد ثنوّيتِ دكارتي« ،جوهر» را (كه قهراً جسمانياست) يكسر
[ .]٠بهجرأت ميتوان گفت انعقاد قرارداد بهمنظور سازماندهيِ جامعه ،مهمترين ابزار ساختبنديِ اجتماعي در فئوداليسم بود كه ريشه در
حقوق رُمي يا شريعتِ مسيحي نداشت بلكه مرهون سُننِ كهنِ ژرمني بود .سنّتِ هوماژ در مقامِ مهمترينِ اين ابزارها ،پايه و مبناي زايشِ
نظامِ واسالي بهمنزلهي ركنِ اصلي فُرماسيون فئوداليته شد و از دلاش سنّتهايي چون لژ و تااژ زايش يافت .غالباً كاركرد سياسيِ اين
سنّتها ،تقسيمِ قدرت ميان شاه و اشراف بود تا هرگز حاكميتي مقتّدر و يك پارچه ايجاد نگردد؛ بااخص در عصر امپراطوري كارولينژين،
با گسترشِ نظمِ مبتني بر سنت هوماژ ،شاه و شاهزادگان بهكساني كه تحتالحمايهي آنان ميشدند ،زمين هديه ميدادند .اين تابعين عاوه
بر گرفتنِ هديه ،حقّ داشتند كه براي خود ارتش مستقل تشكيل دهند و نيز اينكه خود حامي كساني ديگر شوند و بدانها زمين و ديگر
حقوق اعطا كنند؛ بدينسان ،شبكهاي پراكنده و متكثّر از وابستگيها در سراسر قلمرو سلطنتي حاكم ميشد.
[ .]٢برت در كتاب درخشان خود ،تفاوت ميان علم مدرسيّون با علم جوانِ گاليله را چنين تلخيص ميكند « :فلسفهي مدرسي بجاي تبيينِ
علتِ قريب حوادث (چگونگي) به تبيينِ علتي قصواي آنها (چرايي) ميپرداخت ...در اين فلسفه ،نظامي طولي از ’فعليت‘هاي محضه در

رأس آن قرار داشت و انسان ،در مرتبهي متوسطهاي از تأصل و شرافت ،در ميان خدا و عالم عنصري قرار ميگرفت .علتِ غاييِ اشياء و
حوادثِ عالمِ عنصري را از راه فايدهاي كه براي آدمي داشت ،تبيين ميكردند و علتِ غاييِ كوششها و افعالِ آدمي را از راه طلب و عطش
بيپايانِ آدمي براي رسيدن به حقّ و يكي شدن با او .امّا براي گاليله ،جهانِ عينيِ واقعي مساوي بود با اتمهاي مادّي و نِسبِ رياضي آنها .و
انسان و بااتر از انسان هم كه از اين جهان بيرون رانده شده بودند ،لذا ديگر جايي براي بررسيِ عللِ غايي نمانده بود ،و تنها موضوعي كه
براي تحقيق مانده بود عبارت بود از عللِ قريبِ حوادث (چگونگي آنها) ...در چنين عالمي تنها خانهي معقولي كه به علل ميتوان داد،

حركات اتمهاست ،و لذا هر حادثهاي معلولِ دگرگونيهاي رياضي (كمّي) اين عناصر مادّي خواهد بود و اغير ».ادوين آثر برت ،مبادي

مابعدالطبيعي علوم نوين ،ترجمهي عبدالكريم سروش ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،٠٣١١ ،ص.٥١

تابع امتداد و تحرك قلمداد كرد؛ در چنين رويكردي ،برخاف باور «آقاي دكارت» ،ذهن چيزي نخواهد بود مگر

«حركاتي در اعضائي از جسم آلي» .بنابراين او قوياً بدين نتيجه رسيد كه ميتوان از انسان همچون هر امر مُمتدّ
ديگري ،بهسياقي مُقنع تبييني مكانيكي ارائه كرد .به دنبالهي اين كشف و تحول پُراهميت است كه «وضعيت طبيعي»
بهمثابهي خاستگاه و پيشتاريخِ تكوين اجتماع و دولت ،بروفقِ همان قاعدهاي نظمونسق مييابد كه حاكم بر طبيعتِ
مادي است؛ دقت بدين امر نكاتِ ظريفِ تفكرِ هابز را عيان ميسازد.
در فقدانِ مناسبات اجتماعي و سياسي ،انسانِ طبيعي با بهرهمندي از كوناتوس (ميل به صيانت نفس) و در راستاي
كامجويي و دوري از درد و رنج ،حياتِ خويش را سازماندهي ميكند .انسانها چون ذرهها و اتمهاي منفصل ازهم در
راستاي قواعد و قوانين داخلي خود ،آزادانه در فضايي بري از هر مانع درحركتاند و تنها وقتي در هيأتِ «باران
ذرهها» بهسكون ميرسند كه جسمِ ديگري مانع حركتشان گردد .اين توقف اجباري براي انسان بهمعناي بهخطر
افتادنِ كوناتوس و آزاديِ نامتناهي است ،پس اين عدمامنيت بهمنزلهي مجاليست براي برماشدنِ سرشتِ
گُرگآساي او .فقدان يك قدرت عمومي باعث ميشود تا انسان بدل به يگانه قاعدهي سنجشِ اعمال خود شود و از
آنجاكه در چنين اوضاعي همهچيز به نسبيگرايي افراطي ميل ميكند ،براي هر شخص اميال و خواهشهاي خويش
پسنديده ،و اميال و خواهشهاي ديگران مُضر و خطرناك خواهد بود .افزونبراين ،چون يگانه معيار اخاق ،صيانت
نفس است پس انسانها با تكثري از معيارهاي اخاقي مواجه ميشوند كه صحنه را براي زدوخوردي هولناك مهيا
ميكند .بااينهمه ،انسانِ طبيعي ذاتاً رغبت به تجاوز و تهاجم ندارد ،بلكه برعكس ،از هر شكلي از تقابل و مواجهه

گريزان بوده ،به تنهايي و انزوا گرايش دارد .ليكن در فقدان معيار عمومي و همگاني ،هر فعل و كنش ديگري
بهمثابهي نوعي خطر و تهديد قلمداد ميشود و مهمتر اينكه با بالفعل شدن اين تهديد هيچ مجازاتي نيز دركار
نخواهد بود؛ زيرا بهزعم هابز «تا وقتيكه آدميان در مورد شخصيكه بايد قانون را وضع كند ،به توافق نرسيده باشند،
هيچ قانوني نميتواند وضع شود»[ .]٠اين باور هابز دقيقاً ماحصل همان باور مكانيكيايست كه طبيعت را سرد و
بياحساس توصيف ميكند و «شؤون و وجوه» اشياء را بر پايهي كميّت تبيين مينمايد .بدينترتيب ،نوميناليسم هابزي
با نسخِ موجوديّتِ طبايع و غايات ،وضعيت طبيعي را براساس تحركاتِ كمّيِ اتمها (كه آدمي نيز ازجمله آن است)
دكارتي هر نوع تمايز ميان اجسامِ متحرك را كنار نهاده ،برخافِ باور
ͦ
توصيف ميكند .هابز براي رفع انشقاقِ
آدمي پرهيز ميكند ،و لذا شگفتآور نيست كه
ͦ
مدرسيّون ،از سنجش حوادث كيهان و طبيعت برحسب سود و زيان
هابز با تقليل انسان به طبيعتِ محض ،او را بيرحمانه در جوار اشياء عاري از عاطفه و اخاق مينشاند .بدينسان ،قهراً
اخاق بهمثابهي معيار عامِ خير و شرّ مُقيّد به دولت ميگردد؛ طبعاً ،در وضعيت طبيعي كه حاكمي دركار نيست،
مفاهيمي نظيرِ گُناه و تخطي از قانون فاقد دالتي قضايي و ااهياتي خواهند بود .در چنين وضعيتي ،امكان هر شكلي
از انعقاد قرارداد يا مصالحه منتفيست ،چراكه پايبندي شخص به معاهده بهمنزلهي زدنِ مُهر باطل بر حيات خود
[ .]١توماس هابز ،لوياتان ،ترجمهي حسين بشيريه ،نشر ني ،٠٣١١ ،ص ٠١٥

است .در وضعيت طبيعي قسمي برابريِ طبيعي وجود دارد و همين مسأله امكان چيرگيِ تامِ بر ديگري را از ميان
ميبرد ،در اين اثنا آنچه استمرار دارد جوِ عدمامنيت است .ماداميكه اين برابري وجود دارد و آدميان جملگي واجدِ
«حقّ طبيعي»اند -كه حقّ دفاع از خود با هر وسيلهايست -ضُعفا نيز با خُدعه و نيرنگ ميتوانند بر اقوياء فائق آيند و
امكانِ ترك مخاصمه را منتفي سازند .بدينسان ،بهنظر ميرسد وضعيت طبيعياي كه هابز ترسيم ميكند داراي دو
اپيزود است :از يكسو ،با شرايطي روبهروييم كه در آن ذرهها و اتمها بدونِ هيچ مانع و سدّي در آزادياي مطلق
زندگي ميكنند ،و از سوي ديگر ،در سيطرهي وضعي قرار دارند كه شاكلهاش جز مرگ و جنگ نيست.
هابز براي ساختنِ هستيشناسياش ،عاوهبر سودجُستن از دستاوردهاي علومدقيقه ،نوعي انسانشناسي را نيز
فرا ميخواند ،و عماً امتزاج اين دو حوزه است كه امكان شكلگرفتنِ نظامي منسجم را براي او مهيا ميسازد .در
چنين نظامي ،انسان بهعنوان جسمي زنده همچون ديگر حيوانات ،حياتش را براساسِ غرايزي چون ترس و شرارت
سازماندهي ميكند .بدينترتيب ،هابز برخاف اصحاب روشنگري ،بههيچوجه قائل به سازوكاري تربيتي براي
رامشدنِ انسان نيست و هر شكلي از آموزش را در غيابِ قدرتي فائقه بيهوده ميداند .فرآيند خروج انسان از
وضعيت طبيعي و حيات در ظل نيستي ،سازوكار خاصي دارد كه همانا تكوين قدرتي عمومي است .فارغ از اين دست
تمايزها ،آنچه بهواسطهي سنّت اصحابِ قرارداد اجتماعي حاصل ميآيد ،تدوينِ نظريِ سازوكار خروج از وضعيت
طبيعي به وضعيت اجتماعي برپايهي معاهده و ميثاق است كه در تحليل نهايي نهتنها نميتواند پرتوي بر پيشتاريخ
حاكميت بيافكند ،بلكه خود بدل به بزرگترين مانع ايدئولوژيكي و معرفتي در اين مسير ميشود .اين موضوعيست
كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت .ازقضا ،خودِ هابز لوازم و وسايلي را به ما ميدهد تا برخوردي ريشهايتر با مسائل
داشته باشيم .از اين حيث ،رجوع به هابزِ بدبين واجد معنايي راديكال است.
اگر شرارت و رذالتِ انسان طبيعي ،جزء ضرورتهاي حيات است ،پس ميل به ساختن اجتماع و حاكميت
بهمنزلهي كجروي و انحراف محسوب ميشود ،ولو اينكه بكوشيم اين كجروي را بهواسطهي عقل يا قانون طبيعي
نظاممند كنيم .منتها آنچه جاي تأمل دارد سبكوسياقِ اين انحراف است .نخست بگذاريد اشاره كنيم به آنچه
بهواسطهي اين كجروي از دست ميرود .در وضعيت طبيعي گواينكه هيچ سازمانِ سياسياي در كار نيست ،اما نوعي
حكومت برخود وجود دارد كه از همان حقّ طبيعي استنتاج ميشود .بنابراين ،آنچه در طي انعقاد معاهده واگذار
ميشود و تكتك انسانها از آن چشمپوشي ميكنند همين حقّ حكومت برخويش است« :من حقّ خود به حكومت بر
خويشتن را به اين شخص يا به اين مجمع از اشخاص واميگذارم و همهي اعمال او را برحقّ و جايز ميدانم ،به اين
شرط كه تو نيز حقّ خود را به او واگذار كني و بههمان نحو تمام اعمال وي را برحقّ و جايز بداني ]٠[».در اين اثنا،
گرچه حاكم صاحبِ مطلقِ اين حقّ ميشود ،اما جز ايجاد امنيتͦ هيچ تكليف و مسئوليتِ ديگري بر گردن نميگيرد.
چراكه او رسماً هيچ معاهدهاي را امضاء نكرده است.
[ .]١هابز ،همان ،ص ٠٥٢

اين اتاتيسمِ (دولتپرستي) هابر ،ليبراليسم را واميدارد تا به انحاء گوناگون بكوشد ضمن نفي تعاليِ حاكم
نسبت به قرارداد ،جايگاه او را در مناسبات و مقرّراتِ قرارداد تحليل ببرد .در تبين هابز ،نظر به اين كه حاكم يك پا
بيرون از قانون دارد نميتوان هيچيك از اعمالاش را برمبناي قانون سنجيد .حتي ايجاد امنيت هم «تكليف» او نيست،
و صرفاً از آنجاكه صيانتِ حاكم منوط به حفظ امنيت است ،اين مسأله بدل به بُنمايهي حاكميت ميشود .ليكن،
اجرايي شدن قرارداد در گرو متعالي بودن حاكم نسبت به قرارداد است .هدف نهايي ميثاق ،ايجاد هيوايي ترسناك
بيرون از قانون است تا معياري همگاني و كلي براي سنجشِ اعمال قانوني و غيرقانوني وجود داشته باشد .براساس
نص قرارداد ،طرفين حقّ پشيماني ندارند و بايد در برابر فرامين حاكم سرسپردهي محض باشند و اطاعت را اصلي
مقدّس قلمداد كنند ]٠[.بدينترتيب است كه هابز ميتواند دستاوردهاي علوم دقيقه را به علوم سياسي انتقال دهد ،تا
برخافِ فاسفهي باستان ،حاكميت/اجتماع ،نه نتيجهي سرشت و طبع آدمي بلكه امري مصنوع دانسته شود كه
تحققاش در گرو قسمي كجي و انحراف است.
بخش عمده و راديكالِ دستاورد هابز بعداً از سوي سنّتِ لبيراليستي از اك تا رالز كنار گذاشته شد .فاسفهي
سياسي ليبرال نظيرِ جان اك ،آدام اسميت و آدام فرگُسن كوشيدند تا برخاف هابز ،ميان لحظهي تأسيسِ اجتماع و
تأسيسِ دولت تمايز بگذارند و نشان دهند كه جامعهي مدني محصولِ نظمي حاكمانه يا شكلي از معاهده نيست بلكه
ماحصلِ نظمي خودجوش است]٢[.
بههر حال ،ميتوان بر دو مسألهي پُراهميت در تز هابز دست گذاشت :نخست ،بر فرآيند اخذ تصميمِ اشخاص
دربارهي بستن معاهده ،و دوم ،بر نسبت و شكل پيوند وضعيت طبيعي با وضعيت اجتماعي .اگرچه ،هابز بهواسطهي
«قانون طبيعي» كه ناظر بر تداوم يا ترك افعال درجهتِ بقا است ،ايدهي معاهده را استخراج ميكند ،ليكن هيچگاه
معلوم نميشود كه انسانِ تابع قوانين جبري ،چگونه آناً حاضر به انعقاد قرارداد در راستاي ترك وضعيت طبيعي
است .آنچه در اين مورد اهميت دارد فقدان كوگيتو است ،چراكه صرفاً با رجوع به نوعي سوبژكتيويته ميتوان شأني
فاعلي براي انسان قائل شد و لحظهي گذر از طبيعت به فرهنگ را منوط به اخذ تصميم كرد .فارغ از اين ايراد
معرفتشناختي ،توجه به تمايز ميانِ «دولت تأسيسي» ( )by Institutionو «دولت اكتسابي» ( )by Acquisitionدر
انديشهي هابز ميتواند در روشنشدن اين گذر به ما كمك كند .بهزعم او دولت تأسيسي محصول معاهده و توافق
[ .]٠اگرچه هابز از صفاتي كه داراي بار اخاقي هستند براي توصيف انسان طبيعي استفاده ميكند اما آنها فقط صفاتند نه مفاهيمي حقوقي و
ااهياتي .قصد هابز انتقال گُناه و جُرم از ااهيات به قانون است تا جُرم و گُناه در هيأتِ مفاهيمي قضايي مشروط به قانون گردند و چون

قانون نتيجه ي آمريتِ حاكم است پس اين مفاهيم چيزي نيستند مگر تبلورِ زور حاكم .درباب تعريف هابز از گُناه بنگريد به لوياتان ،فصل

بيستوهفتم ،ص .٢١٠

[ .]٢هگل در فلسفهي حقّ در ادامهي تاشهاي فاسفهي ليبرال و اقتصاددانهاي بورژوا ،دوگانگيِ جامعهي مدني و جامعهي سياسي (دولت)
را كنار گذاشت تا جامعهي مدني را بهمنزلهي عرصهاي تحليل كند كه بهميانجياش اتمهاي منفرد ،واجد شكلي منظم ميشوند و از جزئيت و
خامبودگيِ «طبيعي»شان فاصله ميگيرند تا بتوانند به امر كلي و جهانشمول (يعني همان دولت) وصل گردند .بدينسان ،هگل وضعيت طبيعي
را صرفاً يكي از مراحلِ تطور و تحولِ درونيِ جامعهي مدني ميداند كه بهواسطهي قسمي مكانيزمِ آموزشي و اقتصادي ارتقا مييابد.

است اما دولت اكتسابي ماحصل فتح و اشغالگري است .سرنخي كه هابز ناخواسته در اين تمايزگذاري به ما ميدهد
اين است كه حاكمِ فاتح در سرزميني اشغالي ،داراي همان حقوقيست كه حاكمِ منتج از قرارداد اجتماعي .اينك جالب
خواهد بود اگر اولويتهاي هابز را جابهجا كنيم .اگر ارجحيّت را به دولت اكتسابي بدهيم و دولتِ شكلگرفته از
معاهده را امر ثانوي و حتي ايدئولوژيكي بدانيم انگيزهي هابز در بياهميت نشان دادنِ دولت اكتسابي روشن خواهد
شد و پارههاي درخشان تفكر هابز در ميان بقاياي خرابههاي بناي علمي و فلسفياش عيان خواهند شد.
چنانكه اشاره شد اشخاص براي تحصيلِ امنيت ،حقّ حكومت برخود را واگذار ميكنند ،منتها جوهر و عصارهي
اين حكومت برخود چيزي نيست مگر حقّ اعمال خشونت .پس آنچيزيكه به حاكم واگذار ميشود حقّ
خشونتورزي است .ليكن با سروته كردن تز هابز ،مي توان به اين بصيرت رسيد كه انحصار خشونت در دستان
حاكم ،بههيچوجه نتيجهي مباحثه و توافق نيست بلكه نتيجهي يك كنشِ خشنِ اوليهي برسازنده است كه بهواقع همانا
تصرف و اشغال يك قلمروست .بدينسان ،هر شكلي از معاهده دقيقاً بدان سبكوسياق منعقد ميگردد كه هابز
مبناي مشروعيت دولت اكتسابي ميداند ،يعني هراس از مرگͦ مغلوبان را واميدارد تا ضمن دادنِ باجوخراج به فاتحͦ
وي را بهعنوان حاكم نيز قبول كنند .بنابراي ،در فرآيند گذر از وضعيتِ طبيعي به وضعيتِ اجتماعي دو چيز بدون
هيچ تغييري وارد اجتماع ميشود ،يكي خشونتِ محض و ديگري حيات لرزان در ظل اين خشونت .بهعبارت ديگر،
وضعيتِ اجتماعي دقيقاً همان وضعيتِ طبيعيست با اين تفاوت كه خشونتِ همگاني از آن كسرشده و اينك حاكم
است كه يكسره قدرتِ اعمال خشونت را در يد خود دارد .حال ميتوان وضعيت طبيعي را همان كنش برسازندهي
حاكميت يعني فتح و تصرف قلمداد كرد .اگر تصرف بهمنزلهي فرآيندِ «انباشت اوليهي» قدرت باشد ،درنتيجه
پيوندش با حاكميت هميشگيست ،چراكه رمزِ تداومِ زورِ حاكم دقيقاً در رجوع هميشگي به آن تصرف اوليه است.
ازهمينرو ،وضعيت طبيعي بهمنزلهي آنچه ما در اينجا تصرف و فتح ناميديم بهمثابهي رمز حاكميت در درون قانون
تعبيه گشته است ،زيرا هيچ «قاعده» و قانوني نميتواند بر يك «آشوب» و بينظمي اعمال گردد و هميشه يك عمل
اوليهي برسازنده نياز است .اين واقعيت كه حاكم حافظ معاهده است اما بيرون از آن قرار دارد ،مؤيد تقدم تصرف
به قرارداد است.
حال اجازه دهيد به خود هابز برگرديم .چه چيزي مايهي وحشتِ هابز شد تا در نظريهاي بديع وضعيت جنگي را
قطب مخالف اجتماع و دولت قلمداد نمايد ،آنهم زمانيكه بهقول فوكو ،جنگ بهمثابهي اصلي برسازنده ،جايگاه
رفيعي نزد هيچ فيلسوفي نداشت؟ نقبي به عصر هابز مسأله را روشن ميكند .باآنكه ابهام و سردرگمي ،سرمشقِ
حاكم بر قرن هفدهم بود ،آگاهيِ تراژيك بهوضوح بدل به كانون گفتارهاي هنري ،ادبي و نظري شد و لذا احياي
گذشتهي ازدسترفته مقصود نهايي بسياري از اين گفتارها شد .آريستوكراسي در پي احياي حقوق از دسترفتهاش
بود و سوداي بازگشت به فئوداليسم را داشت ،كليسا ميكوشيد تا كاتوليسيسم روبهافول را بازسازي نمايد،
ژانسنيستها كه اينك جهان و عالم سياست را شيطاني و تباهگشته قلمداد ميكردند ،مبلغ ايماني تراژيك شده

بودند .در اين اثنا ،فيلسوف انگليسيِ ما،هم درپي احياي شكوه و جالِ هنري هشتم بود -يعني عصري كه در آن
كليسا تابع حاكم شد و اشراف سرتعظيم در برابر جالِ پادشاه فروآوردند و بااخره ،تمام شمشيرها جز شمشير شاه
غاف شدند .از اينروست كه هابز مكرراً در لوياتان هشدار ميدهد كه جنگ داخلي ما را به وضعيت طبيعي
برميگرداند؛ يعني جاييكه ديگر حاكمي نظير هنري هشتم وجود نخواهد داشت.
ميدانيم كه هابز در گرماگرم جنگهاي داخلي انگلستان و تضادِ ميان طرفداران پارلمان و سلطنت استوارتها
لوياتان را نوشت .بدينسان ،هابز با نوشتنِ اين كتاب قصدِ غلبه بر موانع معرفتي و نظرياي را داشت كه امكان وجود
حاكمي قدرتمند را منتفي كرده بودند .جنگهاي مذهبي و فرقهاي در انگلستان عصر اليزابت و كل اروپا باعث
خشكشدنِ ريشه تفرقه و نفاق نشد ،از اين حيث ،چه چيزي ميتوانست دستاويز هابز سلطنتطلب گردد جز باور
به ايجادِ امنيت و صلح در قبال اطاعت محض .وانگهي ،جنگ داخلي انگلستان چنان بهمباحثِ تاريخي و حقوقيِ
گوناگوني دامن زد كه هابز در اين بلوا و آشوب صورتبنديِ مجدد مباني سلطنتِ مطلقه را ضروري دانست .جدال
استوارتها با طرفداران مشروطه بهرهبري كرامول از جدالِ قديميِ نُرمنها و ساكسونها نبش قبر كرد و منبعي شد
براي ايدههاي حقوقي و سياسي اين ستيز .جيمز اول عاوه بر رجعت به حقّ الهي سلطنت (كه هابز بدان باور نداشت)
به حقّي اشاره ميكرد كه براي هابز درمقام ريشهي فتنه و شرّ بود -يعني حقّ تصرف انگلستان توسط نُرمنها .بهزعم
شاه ،انگلستان يك سرزمين فتحشده است و از آنرو كه مغلوبان اين شكست را پذيرفتهاند ،پس حقّ سلطنت از آنان
سلب شده است .حقوقدانان پيروِ پادشاه ،عيناً موقعيتِ انگلستانِ زمانِ يورشِ دوك نُرماندي (ويليام فاتح) را مشابه
موقعيتِ آمريكاي چارلز پنجم ميديدند؛ همانطور كه انگلستان براساسِ حقّ تصرف مالك ينگهدنيا شد پس نُرمنها
نيز واجد اين حقّاند ]٠[.از سوي ديگر مقارن با طرحشدنِ گفتار حقوقي-فلسفي توسط ژان بُدن و هابز گفتاري
«تاريخي-سياسي» درمقامِ رقيب ظهور كرد .طرفداران پارلمان بهانحاء گوناگون بدين گفتار توسل ميجستند تا
عدممشروعيت شاه و خاندانش را صورتبندي كنند .آنان با رجوع به اين گفتار ،ويليام را فاتحِ نبرد هيستينگز
نميدانستند بلكه معتقد بودند كه بنا به درخواست مردم او شاه انگلستان شد .اما بهزعمِ جناح راديكالتر ،نُرمنها نه
با رغبت مردم بلكه با جنگ و استعمار حاكم شدند و از اينرو ،هنوز اين ستيز در هيأتِ «جنگي خاموش» ادامه دارد.
اگر هابز حقّ حكمراني را ماحصلِ وضعيتِ غيرجنگي ميدانست ،درعوض اين گفتار ضد سلطنت ،با رجوع به حقّ
ساكسوني و ژرمني ،حقّ حكمراني را صرفاً در وضعيت جنگي قبول داشت و معتقد بود كه در شرايط عادي شاه تنها
يك قاضي غيرنظامي است .بهواقع ،گفتار تاريخي-سياسي با گفتار حقوق رومي (كه عمدتاً مدافعان سلطنت مطلقه
بدان رجوع ميكردند) سرجنگ داشت .در تقابل با گفتار فلسفي-حقوقيِ بُدن و هابز كه مبتني بر صلح و امنيت بود،
[ .]٠تقارن زمانيِ كشف آمريكا با ظهور نظريه هاي نو درباره حاكميت امري تصادفي نبود ،بلكه كشف جهاني بيرون از منطق حاكميت ،اين
فرصت را به نظريه پردازاني چون بُدن و پوفندورف و هابز داد تا از نزديك شاهد فرآيند چيرگيِ قدرت و امكان ساختن وضعيت مدني و
اجتماعي در سرزميني بينظم و بكر باشند؛ بهواقع ،بعد از فرانسيسكو د ويتوريا ماجراي «فتح آمريكا» بدل به يكي از مؤلفههاي مهم
حقوقدانان در صورتبندي نزاعهاي داخلي ميشود.

گفتار تاريخي-سياسي جنگ را بنيان اجتماع و روابط سياسي ميدانست .بنابه اين گفتار ،ايجاد صلح و دولت ربطي به
انعقاد معاهده ندارد بلكه سرچشمهي آنها جنگ و غارت است و ازهمينرو ،در ذيلِ صلح و قانون ،جنگ همچنان
ادامه دارد .در اين جنگ هيچ «سوژهي» بيطرفي وجود ندارد و حاكم نميتواند بيطرف باشد زيرا نشانِ بارزِ تداومِ
وضعيتِ جنگي ،خودِ اوست .اين گفتار بهزعم فوكو بنيان تحليلِ نيروهاي درگير در قرون هفدهم تا نوزدهم بود و
مؤرخين و حقوقداناني چون كُنت دو بولن ويليه ،آبه سييز و ژول ميشله آن را بسط و توسعه دادند تا سرانجام با
جرحوتعديلهاي فراوان بنيانِ تز نبرد طبقاتي ماركس و انگلس شود.
مقصودِ نهاييِ هابز خنثيكردنِ نتايج اين گفتار ضددولتيست و از همينرو ،ميكوشد تا با ارائهي نوعي فلسفهي
مبتني بر حقͦ دو سنت پارلمانتاريستي و سلطنتي را در يكديگر ادغام نمايد .تأمل در چارچوب گفتار تاريخي-سياسي
و بسط دستاوردهاي آن بهخوبي نقاط حساس وضربهپذير هابز را به ما نشان ميدهد .توصيف او از دولت اكتسابي و
سازوكار مشروعيتاش جوابي بود به نزاعهاي تاريخياي كه در باا بدان اشاره كرديم .بهعاوه ،تدوين سازوكارِ گذر
از وضعيت طبيعي به وضعيت اجتماعي ،راهحلي نظري بود براي خاتمهدادنِ به نزاعهاي داخلي و نيز كمرنگكردنِ
واقعه ي فتح و تداومِ وضعيت جنگي در متن صلح و امنيت .يكسانكردنِ حقّ حاكمِ فاتح با حاكمِ برآمده از دل يك
قرارداد ،دقيقاً ترفندي بود براي رفع اين تنش .بااينهمه ،دستاوردهاي گفتار تاريخي-سياسي ،نشان داد كه ساختنِ
حاكميت منوط به قرارداد و عهدنامه نيست بلكه وجود يك زور اوليه ضروري است تا بعداً قرارداد معنا يابد .به
عبارت ديگر ،بهقول اشميت ،حاكم براي «خلق قانون» هيچ نيازي به قانون ندارد .درنتيجه ،وضعيت طبيعيͦ اسطوره يا
پيشفرضي منطقي (آنطور كه كاسيرر ميپندارد) نيست بلكه وضعيتي بيرون از قانون است كه قانون را ممكن
ميسازد تا حاكم با رجعت هرباره به آن ،زور خود را سازمان دهد .بهواقع ،اين حاكم است كه با مخدوشكردنِ
مرزها ،امكان رجعت به وضعيت طبيعي را مهيا ميسازد ،زيرا اينك تنها اوست كه واجد حقّيست كه در وضعيت
طبيعي همگاني بود -يعني حقّ اعمال خشونت.
گرچه هدف هابز ،علميكردن سياست بود ،ليكن او در برههاي ميزيست كه مفاهيم الهياتي قاچاقي واردِ نظام
فكري عالمان ميشدند .نوميناليسمِ هابز نيز مانع از آن نشد تا صفاتي نظيرِ مطلقيّت و استقال كه بازماندهي فلسفهي
قرون ميانه بودند جزو ويژگيهاي اصليِ «خداي فاني» يعني لوياتان شوند .البته در اين مورد او تنها نبود .بعد از
فروپاشي امپراطوري روم ،از قرون ميانه تا رنسانس سودايِ بازسازي حاكمي قدرقدرت وجود داشت و دقيقاً از
همينرو بود كه اغلب اين عالمان و بزرگان از جمله مارسيلهي پادوايي و ويليام اُكامي در جدال ميان وايتِ پاپ و
شاه ،طرفدارِ سلطنت بودند .هرچند سلسلههاي قدرتمند از كارولينژينها و كاپسينها تا هابسبورگها همواره خود
را خلفِ عمارت ويران روم معرفي ميكردند ،ليكن توصيهي عيسي مسيح دربارهي سرسپردگي به قيصر و نيز تز دو

شمشير[ ]٠كه ميان اقتدار آسماني و زميني تفاوت ميگذاشت در كنار شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي قرون ميانه،
مانع ايجاد حاكميتي مطلق ميشد .با ظهورِ جنبش رفورماسيون و انشقاق عظيميكه در كليسا بهمثابهي اجتماع مؤمنان
عيسي مسيح رخداد ،بهوضوح اين اميد و پندار برباد رفت ،چراكه ساختنِ امپراطورياي قدرقدرت بعد از مؤمنشدنِ
كّنستانتين در سايهي اروپاي مسيحي معنا داشت ،ولي اكنون ميسحيت نه بشارتدهندهي صلح و امنيت بلكه باعث
تفرقه و جنگ شده بود و اين سلطنت عثماني بود كه بعضاً در هيأتِ همپيمان يكي از طرفين ظاهر ميشد .جنگهاي
خانمانسوزِ مذهبي و فرقهاي راه هر گونه بازسازي امپراطوريِ متحد را سد كرد و فرصتِ ظهور دولتملتهاي
متعدد را فراهم آورد .رفتهرفته بر هابز معلوم شد كه خروج از آشوب صرفاَ وقتي صورت ميگيرد كه اقتدار دو
مرجع كنار گذاشته شود و كليسا رسماً در تن حاكم ادغام گردد و لوياتان صاحب برحقّ شمشير باشد .هابز برخاف
اشميت هيچگاه چندان خوشبين به نوموس جوشيده از  Jus Publcum Europaeumنبود و كل اروپا را بهمثابهي
عرصهي دروني درنظر گرفت؛ او دقيقاً وضعيت جنگي و «طبيعي» حاكم بر اروپاي مابعد رنسانس را ناشي از فقدانِ
دولتي قدرتمند ميدانست.
بهموازات رشد جريانهاي مشروطهخواه كه خواهانِ حاكمي شبيه خداي دكارت و ايبنيتس بودند كه بيشتر
ناظم بود تا حكمران ،هابز اقتدار مطلقِ خدايي را ميجُست كه خودͦ هراسان بهواسطهي كپلر و علم ديناميك تبعيدش
كرده بود .اگرچه بهميانجيِ مفاهيمِ ااهياتي ،لوياتان واجد بعدي الوهي بود ،با اينهمه ،سايهي سنگين علوم طبيعي
سكوار در نظريهي حاكميتِ هابز ،خود بدل به بزرگترين مانعِ معرفتشناختي براي احيا اقتدار خداگونهي پادشاه
شده بود .اگر از منظر ااهياتِ سياسي به تحواتِ مدرنيتهي سياسي بنگريم ،اين جريان مبينِ بازگشت به شكلي از
پاگانيسم (چند خدايي) است .در پاگانيسم با قسمي تساهل و تكثر روبهرويم؛ خدايان بهمنزلهي مراجع اقتدار ،فقط در
قلمرو خاصِ خود سلطنت ميكنند با اينهمه ،سرحداتِ اين قلمروها گُنگ و ناروشن است ،نتيجه چيزي نيست مگر
نبرد و ستيزِ خدايان و حتي بعضاً نبرد خدايان و انسانها .اين درحالي است كه ااهيات سياسي و ازجمله نظريهي
[ .]١اين تز به آيهي  ٣١از فصل بيستودوم انجيل لوقااشاره ميكند كه در برههاي از قرون ميانه جنگافزاري عليه زيادهخواهيهاي پاپ و
كليسا بود .با استناد بدين آيه ،پادشاه مالك نهاييِ شمشير دنيا بود و كليسا صاحب شمشير آخرت ،و هر چيزي غير از اين ،بهمنزلهي
سرپيچي از حكم پروردگاه محسوب ميشد .از آن جا كه پس سلطنتِ كارولينژين حضور مقامات روحاني در تاجگذاري و مراسمِ تعميدِ
پادشاهي باب شد و با استناد به اين سخن پولس قديس كه «تعميد دهنده برتر از تعميد يابنده است» ،برخي از متألهين پيرو پاپ ،بدين
باور رسيده بودند كه خواهناخواه شمشير دنيوي نيز آغشته به اقتدار الهي است و لذا پادشاه بهتمامي مستقل از جسم مقدس كليسا نيست.
مراسم تدهينِ شاه كه از زمانِ پپن كوتاه قد مرسوم شد نتيجهاي غير از خواست كليسا داشت  .اين رسم پادشاه را بهرمند از فيض الهي و
عماً واجد حقّي فوقطبيعي كرد  .كوشش پاپ گرگوريوس هفتم براي فائق آمدن بر حقّ فوقطبيعيِ پادشاه هم نتوانست دستاورد زيادي
به همراه داشته باشد لذا غالباً اين سلطنت و عرفِ زميني بود كه بهمنزلهي نيروي فرادست بهحساب ميآمد .مثاً در سال  ،٠١٣١در جدال
بزرگيكه ميان زميندارهاي خُردهپا (واواسورها) و اشراف بزرگ در ميان درگرفت ،درحاليكه كليسا بهشدت از اشراف بزرگ حمايت
مي كرد ،امپراطور كُنراد دوم از واواسورها دفاع كرد و حقِ وراثت آنها بر زمينها را بهرسميت شناخت .تا قبل از قرن دوازدهم ،عمدتاً
انتخاب كشيش و اسقف در اختيار ارباب يا اهالي محلي بود .در اين مورد و نيز فراز و فرودهاي تاريخ فئوداليسم و مراتب اجتماعي آن

بنگريد به ،مارك بلوخ ،جامعهي فئودالي  ،ترجمهي بهزاد باشي ،مؤسسهي انتشارات آگاه.٠٣١٣ ،

سياسي هابز درپي نوعي مرجع اقتدار واحد هستند ،مرجعيكه حوزهي اقتدارش ،نه يك قلمرو خاص ،بلكه كل گيتي
است و هيچ عرصهاي بيرون از زور و اقتدارش وجود ندارد .بنابراين هر شكلي از تضعيفِ خداي واحد و يگانه
بهمثابهي تضعيفِ خداي فانيِ زميني است .بهنظر ميرسد همين اشارهي اجمالي و ناكافي ،درهمتنيدگيِ متافيزيك و
سياست غربي را به خوبي عيان ميكند ،درهمتنيدگياي كه از عصر باستان تا امروز همچنان به شكلي پروبلماتيك
بهقوت خود باقي است.
كارل اشميت بهمنزله ي هابزِ عصر خود ،كوشش زيادي كرد تا با قرائتِ مجدد هابز ،عناصر برسازندهي نظريهي
حاكميت را ،در زمانهاي كه بهزعماش اين مفهومِ حقوقي و سياسي به قهقرا رفته بود ،بازسازي و نجات دهد .او نيز
چون هابز در عصري ميزيست كه حقوقدانان پوزيتيويست و پلوراليست با پشتيباني نظام پارلماني عماً دولت را به
نمايندهي دستههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي تقليل ميدادند .او همچون هابز شاهد شكستها و اضمحالِ
كشورش بود -از فروپاشيِ رايش دوم به رهبري قيصر ويلهلم دوم تا عجز و سترونيِ جمهوري نوپاي وايمار و
سرانجام انحال فاجعهآميزِ رايش سوم .او شاهد حذف حقّ اعامِ جنگ ( )jus belliاز قانون نوشتهشده توسط
متفقين براي آلمان بود ،آنهم حقّيكه بهباورش ،درحكمِ جوهر و ماهيت نهاييِ حاكميت را شكل ميدهد و حذفاش
از دولتي پرده برميداشت كه فاقد قدرت حاكمانه بود ،از ياد نبريم براي اشميت «حاكم فردي است كه دربارهي
وضعيت استثنايي تصميم ميگيرد»[.]٠
اشميت برآنست كه ،هابز بهيُمنِ تشبيه دكارت از جسم بهمثابهي ماشين« ،ماشين كبير» ( machine

 )machinarumخود يا همان لوياتان را بهمنزلهي نخستين سازهي تكنولوژيكيِ عصر مدرن ابداع كرد ]٢[.بنابراين،
لوياتان جسميست مركب از حاكم آسماني ،وحدت درعين كثرت ،ماشيني هيوايي و نيز يادماني از صلح و پايان
جنگ .بنا به روايت اشميت ،فاسفهي عصر روشنگري گرچه بعضاً استعارهي ماشين را بهكار گرفتند اما هابز را
بهمثابهي ابليسي هولانگيز به محاق بردند و ايضاً كوشيدند با انفكاكِ روح از ماشين ،از استقال و كاراييِ آن
چشمپوشي كنند تا بعداً بتوانند دولت را دقيقاً بهمثابهي يك ماشين خنثي و فاقد اراده قرائت نمايند .ليبراليسمِ دولت
را از درون استعمار ميكند و با قرائتي اقتصادمحور و «علمي» ،آنرا به يك ناظر بيطرفِ جامعهي مدني تقليل ميدهد.
اشميت نيز ،مخالف با همجواريِ علوم طبيعي و سياست معتقد است كه فلسفه حقوق بدون ارجاع به علوم طبيعي به
تنهايي ميتواند مفاد و مؤلفههاي حاكميت را برسازد .ازقضا ،جريان مقابل اشميت ،يعني جريان نئوكانتي كه
بههيچوجه هابزي نبود ،مُناديِ درهمتافتگيِ علوم طبيعي و حقوق شد .نتيجهي اين تاقي ،تفوقِ نسبيگرايي و
تكثرگرايياي بود كه تمايز ميان دولت و «نظمِ قانوني» را كنار ميگذاشت و دولت را بهمثابهي «ارگاني مردمي» تابع
[1] . Carl Schmitt, Political Theology: Four chapters on the concept of sovereignty, University of
Chicago Press, 2005,p.5
[2]. Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes꞉ Meaning and Failure of a
Political Symbol, Greenwood Press,1996,p.34

هنجار ميكرد ]٠[.بهزعمِ نئوكانتيهايي نظيرِ كلسن و گيركه حاكم آفرييندهي نظمِ قانوني نيست و آنچه قانون را
برميسازد هنجار است و دولت تنها در فرآيندي صوري قانون را تأييد ميكند.
حال اجازه دهيد اين پرسش را طرح كنيم كه اشميت چگونه در عين تأييد وجه آنتاگونيستيِ سياست ،اقتدار
حاكمانه را توجيه ميكند؟ در وهلهي اول برداشتِ ستيزمحورِ اشميتِ محافظهكار از سياست شگفتانگيز مينمايد،
چراكه همواره اقتدارگرايان و محافظهكاران ميل به زدودنِ هر ردي از تخاصم در روابط سياسي را دارند .اما اشميت با
طرح تز «تكثر دولتها» ،سعي ميكند تا اين جنبهي زهرآگينِ سياست را در هيأتِ تز «تكثر دولتها» به وراي مرزها
سوق دهد .بدينسان ،اشميت از يك سو ،با نقد جريان نئوكانتي منشأ قانون را همچون گفتار راديكال تاريخي-
سياسي ،اقتدار مي داند و از سوي ديگر ،با انتقال آنتاگونيسم به بيرون از جامعه امكان هرگونه تخاصم ريشهاي را
دشمن هويت جمع را بهخطر مياندازد و اين جمع عمدتاً همان ملّت است .اما ملّت بهمثابهي
ͦ
منتفي ميسازد .بهزعم او
يگانه پيكر سياسي ،محصول سيطرهي گفتار بورژوايي است كه گفتارِ راديكالِ تاريخي-سياسي در سايه قرار داد .در
اين گفتار ،رسماً مفهوم جنگ داخلي با الصاق به گفتار پزشكي و قضايي بدل به وسيلهاي براي حذف و ادغام
«هنجارستيزان» شد و سرانجام تخاصم و جنگ بهميانجي ساختن ارتش منظم و آموزشديده به فراسوي مرزها سوق
داد شد .شگفت آنكه اين تحوات دقيقاً با سبكوسياقي نظامي و جنگي صورت گرفت و بهموازاتِ تبعيد جنگ از
جامعه ،سازماندهي مبتني بر عقانيت نظامي در هيأتِ گفتارهاي علوم انساني عاوه بر يكسان كردنِ دشمن و مُجرم،
تمامي عرصههاي اجتماع را مفصلبندي كرد .بنابراين ،بورژوازي نهتنها قدرتِ برترِ دولت را فسخ نكرد بلكه مبدع
شكلهاي مهيبي از انضباط و تكنيك شد كه تاقيِ آنها با زور حاكم تمامي شؤون حيات را مستعمرهي حاكميت كرد.
بدينسان ،اشميت نهايتاً گرفتار نگرش ليبرالياي ميشود كه قصد انتقاد از آن را دارد .با اين حال ،اشميت با قرائتِ
لوياتان به چيزي دستيافت كه نويسندهاش از آن گريزان بود -يعني تعيّنبخشيدن به جدالي همگاني در كسوتِ
دوست و دشمن .وضعيت طبيعي اين ويژگي را دارد كه بر مدار تعيين دوست و دشمن ميچرخد و كل تكاپوي
اشميت تداوم اين ويژگي در وضعيت اجتماعي و مدني است ،زيرا حاكمِ قدرقدرتيِ كه هابز آرزويش را داشت دقيقاً
در جايي ايستاده است كه او نفياش ميكند .بهعبارت ديگر ،وضعيت اجتماعي بدونِ امكان تعيين دوست و دشمن،
فاقد قدرتِ حاكمانه است؛ امّا ازآنجاكه حاكم تنها حقّ اعام جنگ را دارد پس وضعيت طبيعيِ محضِ هابزي ،مورد
نظر اشميت نيست ،چراكه در وضعيت طبيعي ما هنوز شاهد هيچ سازمان سياسياي نيستيم و صرفاً دشمنيها بر مدار
تمايات شخصي ميچرخد .با اين حال ،اشميت نيز نهايتاً برداشت بورژوايي از جنگ را ميپذيرد و هر شكل ريشهاي
از تخاصم دروني را در ذيل تكثر دولتها منحل ميسازد.
هر شكلي از انتقال تخاصم بهوراي مرزها بهمنزلهي اپوشاني اصل تصرف و اشغال است .همچنين تقليل جنگ
به جدالي صرفاً مسلحانه نگرشي دولتمحور و بورژوايي را نشان ميدهد .جنگِ دولتها دقيقاً همان چيزيست كه
[1]. Political Theology, p 19.

مانع از ديدن ريشههاي جنگي برسازندهي اجتماع ميشود و اصل مبادلهاي و بورژواييِ امنيت در برابر اطاعت را
تحكيم ميبخشد .وانگهي ،ورود دولت به مرحلهي امپرياليستي ،صرفاً بهمعنايِ انتقالِ زورِ حاكم به وراي مرزها نيست
بلكه همراه است با سازماندهي مجدد جامعه .گرچه سنّت ماركسيسم و چپِ انقابي گرهخوردنِ مرحلهي
امپرياليستي و لزومِ بازسازماندهي جامعه را كشف و تحليل كرد ،ليكن مفهومِ جنگ را بههمان نحوي كه در نظريهي
بورژوايي وجود داشت پذيرفت .سياست راديكال و رهاييبخش بايد پيوندهاي خود را با اين پيشفرض هولناك قطع
كند تا در گام بعدي با موفقيّت به سازوكار ايجاد و تكثيرِ تخاصمِ برسازنده در درون مرزها اشاره كند .تخاصم،
ماحصلِ منقسمشدن جامعه توسط حاكميت براساس حقّ تصرف است و هيچ حاكمي نميتواند به الگويي غيراز الگوي
جنگ توأمان هم وسيلهي بامنازع تصرف است و هم
ͦ
جنگي براي ادارهي اجتماع و سازماندهيِ آن رجوع كند.
وسيلهي مفصلبندي مناسبات سياسي و اجتماعي براساس الگوي درونيِ خودِ جنگ .بهواقع مقارن با وجود مرحلهي
امپرياليستي در كشورگشايي ،ما با حضور همين ميل امپرياليستي در درون مرزها مواجهايم و انفكاك اين دو باعث
گمراهي در تحليلِ هر دو شق اين فرآيند واحد ميشود .بنابراين بايد پذيرفت كه رابطهي نيرو بهمثابهي تكنيكي
سياسي شالودهي حقّ و دستگاه فلسفي-حقوقي است .حقّ صرفاً ايهايست بر مناسبات مبتني بر سلطه تا حقوق
«مشروع» حاكم و لزوم اطاعتِ محض جايگزينِ اين واقعيت گردد .ازاينرو ،بايد سياست را ادامه جنگ دانست نه
بالعكس .با پذيرش اين اصل است كه شخص ميتواند درمقامِ «سوژهاي مبارز» و صاحب حقيقت ،تصرف را بهمنزلهي
يگانه چارچوب فهمِ تاريخ و حاكميت بهكار گيرد .سياست راديكال و غيرحاكمانه بايد ارتباط ميان حاكميت با
خاستگاه خود يعني فرايند انباشت اوليه قدرت (بهمثابهي اصلي هستيشناسانه) را قطع كند و با فسخ زور ناب قانون
جايگاه حاكم را متزلزل كرده و عماً تصرف و اشغال را بهاتمام رساند .اين سرانجام در گروِ كشفِ دوبارهي سازوكار
جنگيِ حاكم بر جامعه است .اما «چرا ميبايست جنگ را از نو كشف كنيم؟ خُب ،چون اين جنگِ كهن ]...[ ،جنگي
پايدار است .ما واقعاً بايد در نبردها متخصّص شويم ،چون جنگ تمام نشده است ،چون هنوز تمهيداتي براي نبردهاي
سرنوشتساز در نظر گرفته ميشود ،و چون ما بايد در نبرد سرنوشتساز پيروز شويم .بهعبارت ديگر ،دشمنانِ
پيشروي ما هنوز ما را تهديد ميكنند و آشتي يا صلحي برقرار نميشود تا جنگ را به پايان ببريم .جنگ فقط تا حدي
به پايان خواهد رسيد كه ما واقعاً فاتح شويم ]٠[».ولع حاكم براي بلعيدن سرزمينهاي عيني و ذهني يا ايدئولوژيكي
پاياني ندارد ،چراكه مبنا و شرايط امكاناش براساس فتح و اشغال سرشته شده است .از اينرو ،سياست راديكال ،بايد
بپذيرد كه پيشاپيش در درونِ قلمرو دولت در حال مبارزه است .برعكس ديدگاه فلسفي-اخاقي كه دولت را
مكانيزمي عقاني و حداقلي ميداند كه كارويژهاش توزيع حقّ ،ثروت و شأن است ،ديدگاه راديكال بايد جنبهي
توليدگر دولت را برجسته سازد ،يعني همان جنبهاي كه عاوه بر سرزمينهاي مادي و معنوي تصرفشده ،درپي
ساختن سرزمينهاي مادي ،ايدئولوژيكي و سوبژكتيويتههاي جديد است .هابز درصدد بود تمامي شؤون حيات را در
[.]١ميشل فوكو ،بايد از جامعه دفاع كرد :درسگفتارهاي كلژ دو فرانس  ،٠٥١١˗٠٥١١ترجمهي رضا نجفزاده ،نشر رخداد
تازه.٠٣٥١،ص.٥٤

حاكميت ادغام كند؛ ليكن برخاف گفتار فلسفي-حقوقي اين فرآيند اجتماعي يا مديريتيشدنِ دولت بود كه بهتمامي
حيات را در ظلِ زورِ حاكم ادغام كرد و عماً همان چيزي را محقق ساخت كه هابز در نظر داشت .براي تفكر-كنشِ
رهاييبخش ،امكانِ خروج از سلولهاي تن لوياتان مشروط به تحليل و ارزيابي اين فرآيند است؛ صرفاً از اين طريق و
در سايهي مفهوم سعادت (مفهوميكه اينك مدرنيتهي سياسي آن را از فرهنگ مفاهيماش حذف كرده است) ميتوان
بارديگر به سازماندهي كمونيستي حيات مبادرت ورزيد.
***

I
براساس تعبيري خاص ،جنگهاي تام ( )Total warدر همهي دورانها وجود داشتهاند؛ بااينحال ،وجود
نظريهاي در باب جنگِ تام احتمااً به زمان كاوزويتس باز ميگردد ،او از «جنگهاي انتزاعي» و «مطلق»* سخن مي-
گفت .بعدها ،تحتتأثير تجاربِ واپسين جنگ جهاني ،فرمول جنگ تام معنايي ويژه و تأثيرگذاريِ خاصّي كسب
كرد .از  ٠٥٢١تاكنون[ ،اصطاح مورد بحث] به تكيهكامي شايع بدل شده است .نخستين بار در ادبيات فرانسه و در
كتابي تحتعنوان  La guerre totaleبود كه اين اصطاح با گونهاي برجستگي خاص مطرح شد .سپس ،مابين
سالهاي  ٠٥٢١و  ٠٥٢١بود كه در ادبيات مورد استفاده در گزارشات منتشرشده از سوي كميتهي خلعساح در ژنو
و در مفاهيمي همچون «امكان جنگ» (« ،)potential de guerreخلعساح اخاقي» ( )desarmement moralو
«خلعساحِ تام» (  ،)desarmement totalاين اصطاح براي خود جايي باز كرد .دكترينِ فاشيستيِ «دولت تام» نيز از
طريق [مفهوم] دولت با آن پيوند خورد؛ ماحَصل اين پيوند جفتِ مفهوميِ دولت تام ،جنگ تام را باعث شد .از سال

 ٠٥٢١تا به اكنون ،در آلمان انتشار مقالهي مفهوم امر سياسي

**

نيز تعداد اين جفت تماميّتها را از دو به سه

افزايش داده است :دشمن تام ،جنگ تام ،دولت تام .چاپ كتاب ارنست يونگر در  ٠٥٣١تحتعنوان بسيجِ تام نيز
باعث شد تا اين فرمول به بخشي از آگاهي عمومي بدل گردد .هرچند تنها چاپ كتابچهي لودِندورف تحت عنوان
جنگ تام ( )Der Totale Kriegدر  ٠٥٣١كافي بود تا به اين اصطاح نيرويي مقاومتناپذير اعطا شود و موجبات
اشاعهي آن در وراي همهي مرزها نيز فراهم گردد.
اين يك فرمولِ همهجاحاضر است؛ اين فرمول به چشمانداز ،حقيقتي را تحميل ميكند كه آگاهي عمومي بر آن است
تا از ترسهاي مربوط به آن دوري جويد .با اينهمه ،همواره اين خطر وجود دارد كه چنين فرمولهايي در مقياسي

* .ژنرال كارل فون كاوزويتس( )٠١١١-٠١٣٠افسر و تئوريسين نظامي كه كتابي با عنوان «در باب جنگ» نوشته است .مفهوم «جنگ
مطلق» ( )Absolute warكه او در اين كتاب تشريح كرده مشابهتي با مفهوم «جنگ تام» در قرن بيست ندارد .مراد از «جنگ تام» گونهاي
بسيج همگاني و تامِ تمامي نيروها در جامعه محسوب ميشود ،با اين هدف كه به قول لودِندُرف (يكي از فرماندهان ارشد آلمان در طول
جنگ جهاني اول) جمعيّت دشمن به تمامي نابود گردد .در مقابل« ،جنگ مطلق» به گونهاي از جنگ اشاره دارد كه جملگي قيدوبندهاي
فيزيكيِ تحميل شده بهخاطر كمبود منابع و محدوديّتهاي سياسي از آن سلب شدهاند .م.

** .اين رساله در جلد دوم كتابهاي رخداد ،توسط صالح نجفي ترجمه شده است .بنگريد به  :قانون و خشونت ،صص  ،١٥-٠١٤انتشارات

رخداد نو .٠٣١١ ،م.

ملّي و بينالمللي شايع شوند و در آسياب [خردكنندهي] تبليغات به شعارهايي كوتاه و صفحههاي گرامافون تنزّل پيدا
كنند .از اينرو ،شايد [ارائهي] توضيحاتي چند مناسب به نظر آيد.
(الف) يك جنگ ممكنست تام باشد بدين تعبير كه حدّاكثر قوا را فرا ميخواند ،و اين تعهد را طلب ميكند كه همه
چيز تا آخرين قوا بهكار گرفته شود .بهعاوه ،اين گونه از جنگ ممكن است بهخاطر استفادهي بيرحمانه از ابزار
جنگي كشتارِ تام خوانده شود .هنگاميكه نويسندهي معروف انگليسي جي .اف .سي .فولر در مقالهاي تحتعنوان
ͦ
«اولين جنگ از جنگهاي جهاني ،درسها و عائم» مينويسد كه لشگركشي ايتاليا به اتيوپي جنگي تام و مدرن بود،
اشارهي او تنها به استفاده از ساحهاي تأثيرگذار [در جنگ] محدود ميشود (هواپيما و گازهاي سمّي) .در حاليكه
اگر موضوع را از نقطهنظر ديگري بررسي كنيم ،نه اتيوپي قادر بود از عهدهي مخارج يك جنگِ تام و مدرن برآيد ،نه
ايتاليا از حدّاكثر قوايش بهره برد تا جنگ را به بااترين حد از شدّت رسانده و مسير صدور نفت را ببندد يا كانالِ
سوئز را مسدود كند .زيرا با توجه به فشارهاي ناشي از تحريمهاي وضعشده از طرف جامعهي ملل اين امر ميسّر
نبود.
ب) يك جنگ هم ميتواند از سوي هر دو طرف تام باشد ،هم از سوي يك طرف .جنگ ممكن است به دليل موقعيّت
جغرافيايي ،تكنيك جنگي مورد استفاده و همچنين اصول سياسيِ غالب در هر دو سوي ،به شكلي عامدانه محدود،
جيرهبنديشده و با دقّت برنامهريزيشده باشد .نوعاً يك جنگ قرن هجدهمي ،به اصطاح «جنگ كابينهاي»* خوانده
ميشد ،جنگي كه در اصل و به گونهاي سنجيده محدود بود .اين دسته از جنگها بر تفكيك آشكارِ سربازان شركت-
كننده در جنگ از سكنهي غيرشركتكننده و غيرجنگجو استوار بودند .با اينوجود ،در مقايسه با بسيجِ نيروها در
ديگر قدرتها جنگ هفتسالهي فرديك كبير در طرف پروسي تاحدودي يك جنگ تام محسوب ميشد .در اين
مورد ،وضعيّتي خود را عيان ميساخت كه خاصّ آلمان بود :دشواريهاي مربوط به شرايط جغرافيايي و ائتافهاي
خارجياي كه آلمان را واداشت تا در سطحي بااتر از همسايگان بزرگتر ،ثروتمندتر و خوشاقبالتر نيروهاي خود
را بسيج كند]٠[.
(پ) خصلت جنگ ممكن است در طول يك روياروييِ نهاييِ خصمانه تغيير كند .همانطور كه از  ٠٥٠٤تا  ٠٥٠١در
جنگ جهاني نيز رخ داد ،ارادهيِ معطوف به جنگ ممكن است دچار شدّت و ضعف گردد .هنگاميكه روند جنگ در
طرف آلماني موجب شد همهي قواي اقتصادي و صنعتي بسيج شوند ،طرف انگليسي نيز مجبور شد تا بافاصله به
سربازگيريِ همگاني تن دهد.
* Cabinet War .يا  Kabinettskriegeدر آلماني ،اصطاحيست كه به جنگهاي دورهي سلطنتهاي مطلقه در اروپا اطاق ميشد ،يعني
از  ٠١٤١زمان معاهدهي صلح وستفالي تا انقاب كبير فرانسه در  .٠١١٥اين دسته از جنگها را «جنگ ميان پرنسها» نيز ميناميدند .چنين
جنگهايي عرصهي ارتشهاي كوچك و افسران نجيبزادهاي بود كه اهداف محدود جنگي را دنبال ميكردند .به زعم كاوزويتس« ،اينگونه
جنگ همان ادامهي سياست بود ليكن به طريقي ديگر» .م.

(ت) در پايان ،برخي ديگر از شيوههاي مواجهه و آزمون قواـ كه تام نيز نيستندـ همواره درونِ همان تامبودهگيِ
جنگ است كه دچار تحوّل ميشوند .بنابراين ،براي مدتي همه به دنبال اجتناب از يك جنگ تام هستند؛ جنگي كه
مخاطرهاي تام با خود به همراه دارد .بدينترتيب ،پس از جنگ جهاني ،درگيريهاي نظاميِ به اصطاح تافيجويانهاي
در جريان بود (درگيري كورفو در  ،٠٥٢٣ژاپن ـ چين در  .)٠٥٣٢متعاقب اين درگيريها تاشهايي صورت گرفت
در خصوص وضع تحريمهاي غيرنظامي و اقتصادي بر اساس بند  ٠١ميثاق جامعهي ملل (تحريمهاي وضعشده عليه
ايتاليا در پاييز  .٠٥٣٢در نهايت ،پديداري شيوههاي خاصي از زورآزمايي در خاك كشور خارجي (اسپانيا -٠٥٣١
 )٠٥٣١به گونهاي صورت پذيرفت كه ميشد بهدرستي آنها را تنها در ارتباطي نزديك با خصلت تامِ جنگاوريِ
مدرن تفسير كرد .اينها فرمهاي بينابيني و موقتيِ موجود مابين جنگ آشكار و صلح راستين هستند؛ فرمهايي كه
معناي خود را از اين حقيقت كسب ميكنند كه جنگ تام در پسزمينه در اندازهاي بزرگ و بهعنوان گونهاي امكان
نمايان ميشود و احتياطي قابلدرك حكم ميكند شرحي از فضاهاي درگيري ارائه گردد .همچنين تنها از همين منظر
است كه فهم آنها توسط علمِ حقوق بينالملل ميسّر ميشود.

II
هستهي اصلي اين موضوع را ميتوان در جنگاوري سراغ گرفت .شايد بتوان از طريق ماهيّت جنگِ تام به
خصلت و تمامي جنبههاي مرتبط با تامبودهگي دولت دست يافت؛ شايد بتوان براساس ويژگي خاص ساحهاي
سرنوشتساز [در نتيجهي جنگ] ،آن خصلت و سويهي عجيب تامبودهگي جنگ را استنباط كرد .بااينهمه ،جنگ تام
معناي خود را از دشمن تام ميگيرد.
نيروهاي مختلف نظامي و انواع مختلف وضعيّتِ جنگي ،اعم از جنگ زميني ،جنگ دريايي ،جنگ هوايي ،هركدام به
طرز ويژهاي تامبودهگي جنگ را تجربه ميكنند .در هر كدام از اين وضعيّتهاي جنگي ،جهاني متناظر از افكار و
ايدهها تلنبار شدهاند .افكار سنتي مربوط به وضع ماليات ( ،)Levyملت مسلّح ( )nation in armsو مردم مسلّح
( )people in armsبه مقولهي جنگِ زميني تعلّق دارند ]٢[.از ميان همهي اينها ،دكترين قارّهاي جنگِ تام اساساً
بهعنوان دكترين جنگ زميني قدم به هستي گذاشت و اين در اصل مديون كاوزويتس است .از سوي ديگر ،جنگ
دريايي واجد معيارها ،شيوههاي استراتژيك و تاكتيكهاي خاص خود است؛ بهعاوه ،تا همين اواخر ،جنگ دريايي
نخست و پيش از هر چيز جنگي بوده عليه اقتصاد و تجارتِ رقيب ،و به همان ترتيب جنگي بوده عليه غيرجنگجويان؛
يك جنگ اقتصادي كه به واسطهي قوانين مربوط به محاصره ،قاچاق و غنيمت جنگي باعث شد تا تجارت خنثي نيز به
مخاصمه كشيده شود .جنگ هوايي هم تاكنون نتوانسته است سيستمي مستقل و كاماً آمادهي پرواز بسازد .هنوز هيچ
دكترين جنگ هوايياي وجود ندارد كه با جهانِ افكار و مفاهيم انباشتهشده در جنگ دريايي و زميني مطابقت داشته

باشد .با اينوجود ،در نتيجهي جنگ هوايي ،رويهمرفته شكل كلّي جنگ به سمت يك جنگ تامِ سهبعدي سوق پيدا
ميكند.
امروزه ديگر «احتمالِ» وقوع يك جنگ تام قطعي است .هرچند« ،چگونگي» آن ممكن است متغيّر باشد .تامبودهگي
آن از نقطهنظرِ مقابل نيز قابلدرك است .از اينرو ،در يك جنگ تام تيپ متعارفِ جلودار و رهبر ضرورتاً [از ديگر
انواع جنگ] متفاوت است .همچنين بسيار سادهانگارانه است اگر اين برابري را بپذيريم كه يك سرباز بهعنوان تيپ
رايج در جنگ تام همانگونه قدم به قلب اين تامبودهگي ميگذارد كه سابق بر اين يك سرباز در ديگر انواع جنگ
چنين ميكرد .اگر ،همانطور كه گفته شد ،بسيج [همهي نيروها] بهشكل تام جدايي سرباز از فرد غيرنظامي را ملغي
كند ،ممكن است به راحتي اين اتفاق رخ دهد كه سرباز به يك غيرنظامي و يك غيرنظامي به سرباز بدل شود ،يا اين-
كه هر دو ممكن است به چيزي جديد بدل شوند ،به يك جايگزين سوم .در واقعيّت همه چيز به خصلت كلّي جنگ
بستگي دارد .يك جنگ مذهبي واقعي سربازان را بدل به ابزاري براي كشيشها و موعظهگرها ميكند .يك جنگِ تام
اگر به سود منافع اقتصادي برپا شده باشد ،ابزاري ميشود در دست گروههاي قدرتمند اقتصادي .شكلهاي ديگري
هم [از جنگ] وجود دارند كه در آنها سرباز خود نمونه ي واقعي و نمود بارزي است از خصلت مردم .شرايط
جغرافيايي به همراه خصيصههاي نژادي و اجتماعي از هر نوع ،مؤلفههايي هستند كه در تعيّنبخشيدن به نوع جنگي
كه توسط ملتهاي بزرگ برپا ميشوند ،دخيلاند .حتي امروزه نيز اين امر كه يك ملت بتواند در همهي آن سه نوع
جنگ به همان اندازهي جنگ تام سهبعدي درگير شود غيرمحتمل به نظر ميرسد .اين احتمال هم وجود دارد كه
مركز ثقلِ آرايش نيروها در يكي از سه نوع جنگ قرار گيرد و دكترين جنگ تام همچون پوششي آن را دربرگيرد.
تاكنون وجه غالب در تاريخ مردمان اروپايي تقابلِ موجود بين جنگ دريايي انگليسي و جنگ زميني قارّهاي بوده
است .مسأله به هيچوجه [تقابل بين] «تاجران و قهرمانان» يا چيزي شبيه به آن نيست ،بلكه بيشتر درك اين نكته
است كه هر يك از انواع جنگ ممكن است تام گردد ،و از دل ويژگيهاي خود جهاني ويژه از افكار وايدهآلها

*

بسازد؛ جهانيكه بهعنوان يك دكترين ،همچنين مطابق با قوانين بينالمللي و قانون اساسي ،بهويژه در ارزيابيِ ارزش
سرباز و جايگاهِ او در كل بدنهي مردم ساخته ميشود .اشتباه است اگر بخواهيم جنگ دريايي انگليسي را
تحتالشّعاع نظريهي كاوزويتس در باب جنگ زميني اساساً بهعنوان تجارت و اقتصادِ صِرف مدّنظر قرار دهيم و نه
يك جنگ تام؛ همچنين اين خطاست كه بر اساس يك سوءبرداشت اين نوع جنگ را بيارتباط به و كاماً متفاوت از
تامبودهگي بدانيم .اين جنگ دريايي انگليسيست كه موجب شد هستهي مركزي يك نگرش جهاني تام شكل گيرد.
جنگ دريايي انگليسي در ظرفيتش براي دشمنيِ تام ،تام است و همانطور كه در چند جنگ بزرگ انجام داده است،
مي داند چگونه بايد نيروهاي مذهبي ،ايدئولوژيك ،روحاني و اخاقي را بسيج كند .جنگ دريايي انگليس عليه اسپانيا
* .بهزعم اشميت ،تاريخ خونبار بشر گواهيست بر وجود ديالكتيكي از نزاع ايدهآلها؛ ايدهآلهايي كه بشر آنها را جدّي ميگيرد و تا
اندازهاي اين جديّت را پي ميگيرد كه بهخاطر اين ايدهآلها با ديگران به رقابت ميپردازد .م.

نبردي بود در سطحِ جهان بين مردمان ژرمن و رومي ،بين پروتستانيسم و كاتوليسيسم ،كالوينيسم و ژزوئيتيسم؛ و از
طغيانِ چنين عداوتهايي مثالهاي اندكي وجود دارند كه بهاندازهي قساوت كراموِل عليه اسپانياييها شديد و
فرجامين باشند .جنگ انگلستان عليه ناپلئون نيز به شكلي مشابه از يك جنگ دريايي به يك «جنگ صليبي» بدل شد.
در جنگ عليه آلمان از  ٠٥٠٤تا  ،٠٥٠١دستگاه تبليغات جهاني انگليسي ميدانست چگونه بايد انرژيهاي عظيمِ
اخاقي و روحاني را به نام تمدن ،انسانيّت ،دموكراسي و آزادي عليه «ميليتاريسمِ» آلماني ـ پروسي تحريك كند.
بهعاوه ذهن انگليسي هم تواناييِ خود در تفسير جهش بيسابقهي صنعتيـفنّي در قرن نوزدهم را با معيارِ جهان-
بيني انگليسي اثبات كرده بود .هربرت اِسپنسِر تصويري بينهايت تأثيرگذار از تاريخ ترسيم كرد كه در همه جاي
جهان اشاعه داده شد ،ازجمله در بيشمار آثار عوامپسندي كه ارزش نيروي تبليغاتيِ خود را در جنگ جهاني ٠٥٠١ـ-
 ٠٥٠٤به اثبات رسانيدند .اين همان فلسفهي پيشرفت بشريت بود ،كه بهمثابهي تكامل از فئوداليسم به تجارت و
صنعت ،از امرِ سياسي به امرِ اقتصادي ،از سربازان به كارخانهداران و از جنگ به صلح ارائه ميشد .اين تفسير
تصويري پروسيـآلماني از سرباز ارائه ميداد ،در حقيقت همان شمايلِ «فئودال مرتجع» و «متعلق به قرون وسطي» كه
راه پيشرفت و صلح را سد كرده است .افزون بر اين ،جنگ دريايي انگليسي بهخاطر برجستگي ويژهاش باعث
تكامليافتن نظامي خودكفا و كامل از قوانين بينالمللي شد .در طول قرن نوزدهم ،اين نظام خود و مفاهيم موجود در
خود را در تضاد با مفاهيم مشابه در حقوق بينالملل قارّهاي نشان ميداد .بر اساس يك مفهوم انگلوساكسوني از
دشمن تمايز بين جنگجويان و غيرجنگجويان ذاتاً رد ميشود؛ همچنين يك دريافت آنگلوساكسون از جنگ نيز
وجود دارد كه جنگِ به اصطاح اقتصادي را نيز شامل ميشود .بهطور خاصه ،مفاهيم و هنجارهاي بنيادينِ مندرج در
اينگونه از حقوق بينالملل انگليسي به معناي واقعي تام محسوب ميشوند و يقيناً نشانگر گونهاي ايدئولوژي هستند
كه در خود تام است.
در پايان ،مقرّرات مندرج در قانون اساسي انگلستان [مسألهي] تبعيّت سربازان از غيرنظاميان را به يك اصل
ايدئولوژيك بدل كرد و در طول قرنِ ليبرال نوزدهم آن را به كلّ سرزمينهاي اروپا نيز تحميل كرد .با چنين
معيارهايي ايدهآلِ متعلّق به بورژواهاي غيرنظامي استياي خود را به تمدن تحميل ميكند؛ ايدهآلي كه اساساً چيزي
نيست مگر سرباز نبودن .از اينرو ،قانون اساسي همواره نظاميست مدنيـبورژوايي كه در آن ،بهزعم كلِمِنسو ،هدفِ
غايي سرباز همانا دفاع از جامعهي بورژواييِ غيرنظامي است؛ در حاليكه عليااصول او از دستور فردي غيرنظامي
تبعيّت ميكند .دولت نظامي پروس مجبور بود نزاع سياسي صدسالهاي را در سنگر داخلي و عليه اين ايدهآل
بورژوايي-مشروطه اداره كند .در پاييز  ٠٥٠١دولتِ نظاميِ پروس تسليمِ اين نزاع شد .تاريخِ سياستِ داخلي در
آلمانِ پروسي از  ٠١٤١تا  ٠٥٠١جدال بيوقفهاي را حكايت ميكند ميان ارتش و پارلمان ،نبردي مداوم كه در آن
دولت مجبور بود حولِ ساختار ارتش و بودجهي مورد نياز آن براي ايجاد آمادگي در نيروها در صورت وقوع جنگي
اجتنابناپذير با پارلمان بستيزد؛ بودجهاي كه نه براساس ضرورتهاي سياست خارجي بلكه بهموجبِ توافقات

مربوط به سياست داخلي تعيين ميشد .معاهدهي ورساي* كه در آن سازماندهيِ ارتش و تجهيزات نظامي تا كوچك
ترين جزئيّات در قالبِ توافقنامهاي مربوط به سياست خارجي تصريح شده بودند ،سابقهاي به مدت نيمقرن از
توافقنامههاي ادواري درخصوص سياست داخلي را پشت سر خود داشت؛ توافقنامههايي ميان دولتِ نظامي پروسي-
ـآلماني و رقبايش در سياستِ داخلي كه بهموجب آنها تمامي جزئيّاتِ مربوط به سازماندهي و تجهيزات ارتش
توسّط [بازيگران] سياست داخلي مقرّر شده بودند .نزاع ميان جامعهي بورژوايي و دولت نظاميِ پروس به جدايي
غيرعادّيِ ادارهي جنگ از فرماندهيِ قوا و بسياري ديگر از جداسازيها منجر شد .اين جداسازيها عمدتاً در يك
تضاد ريشه داشتند :تضادّ ميان ايدهآلِ بورژواييِ مبتني بر قانون اساسي از يك طرفـ كه به شكل مستقيم يا از
انگلستان وارد شده بود يا غيرمستقيم از طريق فرانسه و بلژيك به آلمان رسيده بودـ و ايدهآل قديميِ مبتني بر
قانون اساسي كه به نظاميانِ آلماني تعلّق داشت.
امروز آلمان ديگر بر اين تقسيم بندي فائق آمده و توانسته است در نيروهاي مسلّحِ خود به انسجامي تنگاتنگ دست
يابد ]٣[.درواقع ،بهسياق شيوههاي تبليغاتيِ پيشين ،تاشهايي صورت خواهد گرفت تا اين رخداد بهمثابهي گونهاي
ميليتاريسم تبيين شود و آلمان بهعنوان آغازكنندهي يك جنگ تام متّهم گردد .اينگونه اتّهامپردازيها از تامبوده-
گيِ اين مشاجراتِ ايدئولوژيك نشأت ميگيرند .نبردِ معنوي به همان اندازهي جنگ ميان آدميانͦ ظالمانه است ( Le

 .)combat spiritual est aussi brutal que la bataille d’hommesبا اينوجود ،پيش از آنكه ملتها ديگر
بار از جنگي تام بهتزده شوند ،بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه آيا امروزه براستي ميان ملّتهاي اروپايي
خصومتي تام وجود دارد .جنگ و خصومت به تاريخ ملل تعلّق دارند .ليكن شومترين بدبختي تنها هرآنجايي رخ مي-
دهد كه خصومت توسّط خود جنگ توليد شود ،همچون جنگ  ،٠٥٠٤-٠٥٠١و نه مانند امري صحيح و عقاني،
همچون آن خصومتِ ديرپا و ايتغيِّري كه ـ راستين و تامـ در روزِ داوري ،بايد به يك جنگ تام منجر شود.
***

اين مقاله ترجمهايست از:
Carl Schmitt, Four Essays, 1931–1938, ed. and trans. Simona Draghici (Washington, D.C.:
Plutarch Press, 1999).

* .معاهدهي ورساي توافقنامهاي بود كه در طول كنفرانس صلح پاريس  ٠٥٠٥منعقد گرديد .به موجب اين معاهده جنگ جهاني اول به
پايان رسيد و آلمانِ شكستخورده مجبور شد به خلع ساح ،پرداخت غرامت و پذيرفتن تغييرات سرزميني تن دهد .اين معاهده به دليل
اتّخاذ رويكردي ظالمانه عليه آلمان با انتقادات تند بسياري روبهرو شد .برخي از مورّخان نيز بر اين باورند كه اين معاهده در برآمدنِ هيتلر
و ظهور نازيسم نقش بسزايي ايفا كرد .م.

پانويسها:
] .[٠اگرچه اشارهي اشميت در اينجا كمي بيربط به نظر ميرسد ،بحث او با در نظرگرفتن زمان چاپ اين مقاله در ٠٥٣١واجد اهميّتي
ويژه است .در پاييز  ،٠٥٣١هيتلر يادداشتي را توزيع كرد كه از نيّات توسعهطلبانهي او خبر ميداد .سپس در  ٠٥٣١سازماندهيِ ملّت براي
بهجامهي عمل درآوردن اين نيّات آغاز گرديد و اين جريان مصادف شد با ظهورِ نيروي  .SSدر نوامبر همان سال به رسانههاي آلمان
دستور داده شد تا در خصوص آمادهسازي براي يك «جنگ تام» سكوت اختيار كنند .با در نظر گرفتن همهي اين موارد ،اشارهي تلويحي
اِشميت بيشتر هشداريست دربارهي خطر پيشرو تا گونهاي استراتژيِ نظامي( .يادداشت از مترجم انگليسي)
[ The Nation in Arms.]٢به نظر عنوان كتابيست در باب جنگ تام اثر كلمار فون در گُلتز ()Colmar von der Goltz 1843-1916
كه در  ٠١١٣به چاپ رسيد .اين كتاب بر تأمات آينده حول موضوع جنگ مدرن تأثير بهسزايي گذاشته است( .يادداشت از مترجم
انگليسي)

[ .]٣در سال  ٠٥٣٤ارنست رُم به عنوان يك نظاميِ ايدئولوژيك همزمان با ژنرال فون اشايخر و فون بردو بهعنوان نظاميانِ سياسي حذف
شده بودند .افزون بر اين ،وزارت جنگ نيز در ابتداي سال  ٠٥٣١درحالي تعطيل شد كه فرمانده كلّ قوا فيلد مارشال وِرنر فون بلومبرگ به
جرمِ كوچك كردن خود در ازدواج با «زني با گذشتهاي معلوم» از سمت خود بركنار شده بود و بههمينترتيب ،جانشينِ او ژنرال فون فريتش
نيز به جرم همجنسگرايي مجبور به استعفا گشته بود .در همين مقطع ٠١ ،ژنرال ديگر بازنشسته و  ٤٤تن ديگر منتقل شدند .گورينگ كه
در ايجاد اين «انسجام» فعاليّتِ درخوري از خود نشان داده بود مفتخر به دريافت لقبِ فيلد مارشال گرديد .البته هيتلر نيز براي خود لقبِ
فرمانده عالي كل قوا را برگزيد( .يادداشت از مترجم انگليسي)

تاكيد بر عشق به صلح همواره مدنظر كساني بوده كه جنگافروزي ميكردند .اما كسيكه از صلح صحبت ميكند بايد از جنگ هم
صحبت كند .او بايد از جنگهاي گذشته سخن بگويد  ...و ،حتي از آنهم مهمتر ،بايد از جنگهاي پيشرو نيز]٠[ .

بهنظر ميرسد اجماعي جالبتوجه در ميان چپ رخ داده :اينكه در زمينهي جنگ عليه تروريسم ،خط فاصل
بين جنگ و صلح كمرنگ شده .آلن بديو معتقد است كه مفهوم «جنگ» آنقدر گنگ و مبهمشده كه پايتختهاي
باستاني بدون اينكه كسي به خودش زحمت اعام وقوع جنگ را بدهد ،بمباران ميشوند« .به اين ترتيب ،جنگ مستمر
بدينگونه تثبيت ميشود ،در حاليكه در نقطه مقابل چنين امري ،در گذشته اعام جنگ بيانگر حضور يك
عدماستمرار بود .چنين استمراري هم اكنون تشخيص جنگ از صلح را غيرممكن كرده ».بديو ياد آور ميشود كه «در
نهايت ،اين جنگهاي آمريكايي ...تفاوتي با استمرار ’صلح‘ ندارند ».آنتونيو نگري و اريك آليز نيز بههمينصورت
معتقدند كه «صلح نيز صرفاً به گونهاي ادامه جنگ با ابزاري متفاوت به نظر ميرسد ».و اضافه ميكنند ،زيرا صلح« ،كه
نام ديگر جنگ فراگير است ...وضعيت اضطراري دائم است» ،جنگ هماكنون خود را به «شكل يك حافظ صلح عرضه
ميكند» و از اينرو ،رابطه كاسيك بين خودشان [جنگ و صلح] را حفظ ميكنند .ارجاعشان در اينجا به مفهومي كه
شهرتش مديونِ وضعيت استثناييِآگامبن است با امر استثنايي در اين اجماع تفاوت بسياري دارد .ژيژك بيان ميكند
كه «ما ديگر با جنگ به مفهوم قديمياش كه نبردهايِ منظم بين دولتها بود ،سروكار نداريم ».درعوض ،چيزي كه
باقي ميماند يا «نبرديست بين گروههايي از هوموساكرها ...كه بنا به گفته دولتهاي غربي ،قوانينِ حقوق بشرِ
جهانشمول را زيرپا ميگذارد[ ،كه] بهعنوان جنگِ درستوحسابي تلقي نميشود ،و مداخلهي ’صلحجويانهي
انساندوستانه‘ را طلب ميكند» ،يا «حملهي مستقيميست به اياات متحده آمريكا يا ساير نمايندگانِ نظم نوين
جهاني ،كه در اين صورت ،بازهم ما با جنگ درست و حسابي طرف نيستيم ،صرفاً ’ستيزهجويان بيقانون‘ تبهكارانه
در مقابل نيرويِ نظم جهاني مقاومت ميكنند .از اينرو ،شعار قديمي جورج اورول ’جنگ ،همان صلح است‘ نهايتاً به
واقعيت ميپيوندد».
اين اجماع طيف گستردهاي را دربر ميگيرد .بگذاريد من در ميان طيف متنوعي از نوشتههاي كه اخيراً
منتشر شده ،صرفاً به تحليل دانيل روس از خشونتِ دموكراتيك رجوع كنم كه در آن او مدعي است ،در

[1]. Walter Benjamin, ‘Peace Commodity’ (1926), in Walter Benjamin’s Archive, trans. Esther Leslie,
Verso, London, 2007, pp. 56–7

دموكراسيها «دوران جنگ و دوران صلح ...بهطرز فزايندهاي همگرا هستند» ،پيشنهاد رِي چاو اين است كه امروزه
جنگ امري عادي تلقي ميشود ،گوپال بااكريشنان مدعيست كه اشغال و اعمال قانون نسبت به «دولتهاي سركش»
[دولتهايي كه تن به قوانين نظم موجود جهاني نميدهند] ،به اين معنا است كه «به نظر ميرسد تغيير اپيستميك
بلندمدتي در شرف رخ دادن است كه در آن مرز قديمي بين جنگ و صلح در حال كمرنگشدن است» ،و فرانسوا
دبري استدال ميكند كه امروزه علت فراگيرشدن ماشين جنگ اين است كه مرز بين جنگ و صلح فروپاشيده.
من بهدنبال بهچالشكشيدن اين خوانش نيستم ،خواهيم ديد كه ،برخاف ظاهر جسورانهاش در حقيقت
موضعي است كه اتفاقاً بسيار هم محافظهكارانه است .چيزي كه درصددم بهچالش بگيرم ،حداقل بهعنوان نقطه
عزيمتم ،يك فرض بنيادين تاريخيست كه در درون اين قرائت بهوجود آمده .اين خوانشها همه بر اين فرض تكيه
دارند كه عصري «كاسيك» وجود داشته كه در آن جنگ و صلح قطعاً از هم متمايز بودهاند؛ تصور ميكنند كه اين
بيثباتي بين جنگ و صلح امري نسبتاً جديد است -از اينرو ،ارجاعات همه به جنگ در «گذشته»« ،دوران قديم» و
«عصر كاسيك» است .با فرض اينكه راديكاليسمِ مستتر در اين بصيرت هم مشخص باشد ،اما طبيعتِ گُنگِ برخي از
آنها شگفتانگيز است .از آن بدتر ،اين امر پذيرش نفس ادعاي اياات متحده آمريكا و متحدانش است بر اينكه
همهچيز نسبت به زماني كه تفاوت بين جنگ و صلح طبقهبندي شده و سر راست بود تغيير كرده ،اين خوانش
همچنين فتيشِ همگاني نسبت به «يازدهم سپتامبر» بهمثابهي رخدادِ يگانه سياسي عصر ما را نيز تقويت ميكند .شايد
واقعا «در گذشته» دوراني بوده كه كشتار جمعي واجد شفافيتِ مفهومي بيشتري بوده؛ اما من نسبت به اين امر ترديد
دارم .كتاب نسبيت جنگ و صلح اثر فليكس گروب ،كه در سال  ٠٥٤٥منتشر شد ،مثالهاي بيشماري از
درگيرشدن دولتها در قتلعامها را بر ميشمرد اما با اين تفاوت كه يا منكرش ميشدند يا بعضي وقتها صرفاً
نميدانستند كه درگير جنگ هستند يا نيستند ،كه بيانگر غناي مفهومي دستهبنديهاييست كه قصدشان توضيح
شرايط نه جنگ و نه صلح يا شايد هم كمي جنگ و كمي هم صلحاند[ :مفاهيمي چون] اقدامات تافيجويانه ،تجاوز،
وضعيت متخاصمانه ،اقدامات نزديك به جنگ ،دولتهاي انتقالي ،شبهجنگ ،و اليآخر .بيش از چند وكيل بينالمللي
در اوايل قرن بيستم به طبيعت ساختگيِ فرق بين جنگ و صلح اشاره كرده اند .اين بسيار نشانهي بديست كه
بصيرت كليدي چپ هماني باشد كه نيمقرن پيش وكاي بين المللي به آن رسيده بودند.
هدف اول اين مقاله اشاره به نكتهاي تاريخي بود :اين كه اين اجماع در باب حذف تفاوت بين جنگ و صلح
ريشه در يك تصور اشتباه تاريخيِ عميق دارد .درعوض ،هدف من اين است كه نشان دهم كه تا چه ميزان تفاوت
بين جنگ و صلح همواره مبهم بوده .هدف دوم و سياسيتر بيان اين نكته است كه اين ابهامزايي دستاورد و بخشي از
ليبراليسم فزاينده اي است كه كاربرد سياسي مهمي را در استفاده از زبان صلح در متن قوانين بين المللي يافته.
بنابراين ،پذيرش اينكه «دوران كاسيكي» وجود داشته كه در آن تمايز ميان جنگ و صلح با عقلسليم جور در
ميآمده ،پذيرش يكي از اصليترين اسطورههاي ليبراليسم است ،افسانهاي كه در حلقههاي آكادميك بهوفور

بهعنوان نظريهي «صلح ليبرالي» ورد زبان است :اينكه صلح نقطهي مركزي جامعهي مدني است ،اينكه وجودِ دولت
براي محقق ساختن اين «صلح ليبرالي» درون جامعه مدني است ،و اينكه قوانين بينالمللي براي ضمانت صلح بين
دولتها وضعشده .برمبناي اين ديدگاه ،صلح استثنايي بر جنگ است .بهعنوان يك افسانه ،اين امر كمك كرده تا
تمايل ليبراليسم به خشونت سيستماتيك را تحتِ پوششِ صلح پنهان كند؛ پنهانكردن خشونت بهمثابهي صلح ليبرال.
بنابراين ،مدعاي من اين است كه براي چپ هيچ معنايي ندارد كه اين تمايز بين جنگ و صلح را پذيرا شود.
اين من را به هدف سومم ميرساند ،كه مدعيست با پذيراشدن اين فرض اصلي ليبرال در باب جنگ و
صلح ،چپ خود را از پروراندن مفهوم جنگ خارج از چارچوب روابط بينالملل ( )IRو مطالعات استراتژيك (كه جاي
تعجبي نيست در آن ،بر ايدهي «عصر كاسيك» كراراً تاكيد ميشود) محروم كرده .براي اينكه استدال ليبرالها
موجه جلوه كند ،جنگ بايد بهعنوان پديدهاي در فضاي مفهوم بينالمللي ديده شود :بهمثابهي رويارويي بين
ارتشهاي منظم و دولتهاي متخاصم .نهتنها اين مفهوم حداقلي جنگ طبيعت فرامليتي و بخش عظيمي از جنگ را
ناديده ميگيرد ،بلكه موفق ميشود كه بر خشونت ساختاري و سيستماتيكي كه از طريق آن نظم ليبرال مستقر شده،
سرپوش بگذارد .چپ بهسادگي فريب ايدهي جنگي كه در چارچوب روابط بينالملل و مطالعات استراتژيك
تعريفشده را خورد و از اينرو ،به راهي رفت كه خودش آن را مشخص نكرده بود ،جايگزينكردن ايدهي جنگ
بهمثابهي درگيري نظامي بين دولتها و تقليدِ كوركورانه از روابط بينالملل و مطالعات استراتژيك كمكم بدل به
چيزي بيش از يك سري پاورقي و ارجاعات به كاوزويتس شد .از اينرو ،يكي از نتايج وسيعتر اين مقاله،
فاصلهگرفتنِ مباحث از خوانشهاي عميقاً صُلبِ موجود در افسانههاي ليبرال ،روابط بينالملل و مطالعات استراتژيك
است ،و بسط آن تا حديكه بنياديترين جنگ در تاريخ بشريت را دربر بگيرد :جنگِ اجتماعيِ سرمايه.
بدين منظور ،من با تولد قانون بينالملل آغاز ميكنم و با پارهاي نظرات پيرامون ايدئولوژيِ امنيت به بحث
خاتمه مي دهم .چرا؟ زيرا موضع رسمي ليبرال اين است كه تصميم اينكه آيا جنگي وجود دارد يا نه تصميمي حقوقي
است و اينكه راه دستيابي به صلح از طريق قانون است« .قانون ،ذاتاً ،نظميست براي بسط صلح» ،اين گفته هانس
كلسن در درسگفتارش پيرامون روابط بينالملل است« ،قانون ،استفاده از زور را به انحصار اجتماع در ميآورد .و
صرفاً با اين امر ،قانون ضامن صلح است».از اينرو ،مدعاي وجود سازمانهايي نظير سازمان ملل همواره صلح بوده،
كه از طريق قانون و قانونمندكردنِ جنگ بهدست ميآيد .و اين تنها شامل صلح نيست :همواره توقع اين بوده كه
«صلح و امنيت» با هم باشند؛ دوگانهي مفهومياي كه همان كاركرد بينالمللي را دارند كه دو گانه داخلي «نظم و
قانون» دارد .از اينرو ،من بر روي دورهي ابتدايي قانون بينالملل تمركز ميكنم (يا آنگونه كه ميگفتند ،قانون
ملتها) ،از آن رو كه اين دوراني بود كه ليبراليسم راهي در قانون پيدا كرد كه از طريق آن ديدگاهش در باب صلح و
امنيت را سر و شكل ببخشد .و آنرا در آزمون سخت جنگ داخلي سرمايهداري انجام داد :دوران استعمار.

انسانيتِ سرخپوستان
اگرچه درباب اينكه اولين بارقههاي قانون بينالملل چه زماني بود بحث بسيار است ،و بسياري آنرا
نتيجهي معاهدهي وستفالي مي دانند[ ،اما] توافق نسبتاً جامعي وجود دارد كه پيش از وستفالي در «دوران اسپانيايي»
قانون بينالملل وجود داشته ،از اينرو ،به اين نام ناميده ميشد كه اين مباحث شكلگيرياش همزمان بود با ظهور
اسپانيا به عنوان قدرتي استعماري .تفكر سياسي اسپانيايي در آن دوران در مركز ثقل حيات فكري اروپا بود و از
اينرو ،تصادفي نبود كه وارد مباحث پيرامون جنگ نيز بشود .در اين زمينه كارهاي فرانسيسكو دي ويتوريا نقشي
حياتي را ايفا ميكند.
كارهاي ويتوريا در زمرهي اولين گفتارها پيرامون مفهوم جهانشمول و اومانيستيِ قانون بينالملل شمرده
ميشود .اغلب او را بهعنوان اولين كسي كه «داعيهدار جامعهاي ’طبيعي‘ از همه انسانها و ارزش جهانشمول حقوق
بشر بود» ميشناسند ،و بهعنوان كسي كه «شجاعانه از حق سرخپوستها در برابر اسپانياييها دفاع ميكرد» از او ياد
ميشود .اين خوانش ويتوريا ريشه در تصورش از اين دارد كه «همه جهان بهگونهاي يك ثروت مشترك است» و
ايدهي قانون ملتها كه بدل ميشد به «قانوني براي همه جهان» .جيمز براون اسكات يادآور ميشود كه «ويتوريا يك
ليبرال بود ».در حقيقت« ،او چارهاي جز ليبرالبودن نداشت .او ذاتاً يك جهانوطن بود .و از آنرو كه او هر دو آنها
بود ،قانون بين المللاش قانون ليبرالي براي ملتها بود ».يكي از دايل اين تفسير اين است كه تمايات
«انساندوستانه» در ويتوريا بيانگر اين است كه كارهايش در مقابل سياستِ بهوضوح خشونتآميزتر اسپانياي
استعمارگر قرار دارد« :هيچ كاري بيش از قضايا و منافع حاصل از مسألهي سرخپوستها شگفتزده و شرمگين
نميكند… من عدالت را در اين جنگ درك نميكنم ».دليل دوم اين مدعاي اوست كه سرخپوستان داراي حق
مالكيتاند .هرقدر هم گناهكار و كافر باشند ،باز هم «مانعي بر اينكه ارباب واقعي ،در جامعه و بهصورت شخصي
باشند وجود ندارد» و از اينرو« ،نبايد اماكشان را از چنگشان درآورد» .يكي از دايلي كه آنها داراي حق
مالكيتاند ،و دليل سوم براي اينكه ويتوريا را يكي از اولين بانيان قانون بينالملل جهانشمول و انساندوستانه بدانيم،
اين است كه سرخپوستان انسانند ،با اين استدال كه :سرخپوستان ميمون نيستند بلكه «انسانند ،و همسايههاي ما
هستند» ،از اينرو« ،پسنديده نيست حقي كه به مسلمانان و يهوديها دادهايم را از آنها دريغ كنيم».
با اين بيان كه غيرمسيحيان بهگونهاي با مسيحيان برابر ميشوند ،ويتوريا ايدهي نظمِ مسيحيِ جهان كه
توسط پاپ اعمال ميشد و در آن سرخپوستان بهصورت كفار تصوير شده ،حقوق و تكاليفشان بر همان مبنا مشخص
ميشد را بهچالش كشيد .در نتيجه او نقش مذهب بهعنوان مبنايي براي جنگ عليه سرخپوستان و سيطره بر آنان را
از ميان برد .اما ،اگرچه سرخپوستان مانند اسپانياييها بودند ،جامعهشان ،رفتار سياسي و اقتصاديشان ،شامل
برهنگي ،مصرف غذاي خام و آدمخواري ،بيانگر اين بود كه آنها از همينرو ،با قواعد جهاني فاصله دارند و
همچنين باعث ميشد كه با اسپانياييها فرق كنند .بهنظر ميرسيد كه سرخپوستان واجد برخي از مؤلفههاي اجتماعي

و فرهنگي زندگي متمدنانه هستند ،اما باز هم بهعنوان غيرمتمدن شناخته ميشدند؛ سرخپوستان واجد برخي
مشخصات انسان جهانشمول بودند ،اما بهوضوح از اين شمول كنار گذاشته ميشدند .از اينرو« ،مسألهي سرخپوستان»
بدل به مبنايي براي مباحث درباب روابط بين گروههاي مختلفِ انسانها در يك «جمهوري از همهي مردم جهان» شد.
درنتيجه ،همانگونه كه آنتوني آنگي يادآور ميشود ،مسألهي ويتوريا ،برقراري نظم در بين دولتهاي رسمي برابر
نبود ،بلكه برقراري نظم در ميان موجودات با فرهنگهاي مختلف بود .اين تنش بين داعيهي قانون طبيعي در برابر
رفتاري كه بهگونهاي «غيرطبيعي» است ،و لزوم درك ديگري درون چارچوب انسانيتِ جهانشمول بود كه در سراسر
دو درسگفتار ويتوريا در  ٠١٣٥درباب سرخپوستان و درباب قوانين جنگ ،جريان دارد .و همين تنش است كه
بيانگر ارتباط بين خشونت و قانون در سرتاسر امپرياليسم ليبرال كه تازه سربرآورده بود ،ميباشد ،امپرياليسميكه
در آن ايدهي صلح تبديل به تِمِ كليدي شد.
تحتتاثير ديناميسمِ كشورگشاييهاي اسپانيا ،ويتوريا سيطرهي استعماري  -و درنتيجه سلب مالكيت -را
در قلب قانون بينالملل قرار ميدهد .در بطن اين سيطره و سلب مالكيت ،قوانين جنگ و صلح و پرسش از «تجارت
آزاد» قرار دارد .به گفته ويتوريا ،حقوق و تكاليف طبيعيِ قانون ملل شامل جامعه و دوستي ،تجارت و بازرگاني،
ارتباطات ،مشاركت در امور عمومي ،و آزادي مسافرت ميباشد .از آنجاييكه تجارت در ارتباطات انساني و مبادله و
توسعه دانش بشري نقش اساسي را ايفا ميكند ،حق حفاظت از خطوط ارتباطي از طريق تجارت و مبادله حقيست
منشعب از قانون طبيعي .بنابراين« ،اسپانياييها حق دارند كه به آن كشورها سفر كرده و در آنجا پرسه بزنند ،تا
جاييكه به بربرها آسيبي نرسانند» ،و «آنها ميتوانند بهصورت قانوني با بربرها به تجارت بپردازند ،ماداميكه به
سرزمينشان آسيبي نرسانند ».عدمپذيرشِ تجارت با اسپانياييها توسط سرخپوستان يعني عدمپذيرشِ حفظ قانونِ
«طبيعيِ» حفاظت از راههاي ارتباطي ،و اين يعني وحشيگري .بهعاوه« ،اگر چيزي در ميان بربرها بهصورت مشترك
بين خودشان و غريبهها وجود دارد ،قانوني نخواهد بود اگر بربرها ،اسپانياييها را از بهرهمندي و لذتبردن از آن
منع كنند ».دليل اين امر كمي ريشه در اصل تجارت و كمي هم ريشه در اين ايده دارد كه در قانون طبيعي اگر چيزي
متعلق به كسي نباشد ،اولين يابنده مالك آن خواهد بود .معنياش اين است كه اگر بربرها ،اسپانياييها را از چيزي
كه «طبق قانون ملل» متعلق به بربرهاست محروم كنند -از اينرو ،طبق قانون طبيعي« -عليه آنان مرتكب جرم
شدهاند».
اگر استدالهاي ويتوريا سهم زيادي بهظهور قانون جهاني ملتها كرد ،بههمان ميزان هم سهم مهمي داشت
در ظهور گفتمانِ اقتصاد سياسي حول محورِ بازرگاني و انباشت؛ از خال همين امر بود كه ويتوريا به شكلگيري
استدال قانون طبيعي در فتوحات [استعمارگران] كمك كرد ،زيرا حق مشاركت در بازرگاني و تجارت براي ويتوريا
حقي طبيعي بود .همانگونه كه ويليامز اشاره ميكند ،درون گفتارِ تماميتخواهِ اجباريبودنِ قانون طبيعي ملتها،
انگيزهي منفعت به اشغالگر جايگاه بسيار ويژهاي اعطا ميكرد ،بهگونهايكه مشاركت نكردن در تجارت بهعنوان

نقطهي مقابلِ منفعتِ مشترك بين همه انسانها تلقي ميشد .و بايد به اين انگيزه اجازه داده ميشد كه بر حقوق
مالكيت عمومي فائق آيد .به بيان ساده :بايد با زمينهاي سنتي كه توسط سرخپوستان بهرهبرداري ميشد بهعنوان
شكلي از دارايي غيرقانوني برخورد ميشد .از اينرو ،هر گونه «قانون مالكيت عمومي» بوميان بايد برچيدهشده و
بهوسيلهي قانون مالكيت خصوصي جايگزين شود ،و سلب مالكيت بر همين مبناي قانون طبيعي رنگ و بوي قانوني
بهخود گرفت .همه مي دانيم ،اين سلب مالكيت و جايگزيني اماك عمومي با اماك خصوصي تبديل به برنامه مركزي
استعمار و بعد از آن اقتصاد سياسيِ بورژوازي شد .در اين نقطه است كه پرسش از جنگ نقشي حياتي پيدا ميكند،
اسپانياييها با استفاده از حق اساسي ديگري در قانون ملل ،حق دارند كه از خود در برابر جرائمي كه سرخپوستان
عليهشان مرتكب ميشوند دفاع كنند :رفتن به جنگ« .اگر بربرها… بر بدسگالي خود پافشاري كنند و بكوشند
اسپانياييها را نابود كنند ،آنگاه اسپانياييها ميتوانند با آنها ديگر نه مانند دشمنان بيگناه ،بلكه بهمثابهي دشمنان
خائني رفتار كنند كه عليه آنها حق هرگونه جنگي قابل اِعمال است».
با چنين استداليست كه درسگفتار ويتوريا عرصه نظري جديدي را در برابر تفكر استعماري غربي ميگشايد ،با
فراهمكردن منبع قانون طبيعي براي حق اسپانيا  -و در ضمن آن حق هر دولت ديگري -در درگير جنگشدن با هر
مردم بومياي و فرمانروايي جهان جديد بهمثابهي وسيلهاي براي امنيت حق بازرگاني .اگر ظهور قانون ملل براي
مواجهه با مسألهي جنگ بود ،آنگاه جنگ فوق ،جنگ بر سر انباشت بود.
از شاكله جنگ ،بهعنوان جنگ براي انباشت ميتوان فهميد كه جنگي دائمي است« .جنگ ما بر عليه
بتپرستان… دائمي است زيرا آنها بهقدر كفايت نميتوانند هزينه خسارات و تلفات بوجود آمده را جبران كنند» از
اينرو« ،يك شهريار ميتواند هر كاري كه ازم بود را در جنگي عادانه براي حفظ صلح و امنيت ،انجام دهد» ،منجمله
غارتاموالِ بيگناهان ،كشتن بيگناهان ،و به بردگيبردنِ زنها و كودكان ،تا مرز نابودي مطلق:
جنگ افروخته ميشود تا صلح از آن پديدار شود ،اما گاهي امنيت مگر با نابودي كامل دشمن حاصل نميشود.
خاصه اين امر در نبرد با كفار رخ ميدهد ،كه اميد هيچ صلحي با ايشان نيست؛ از اينرو تنها چارهكار نابودي
همه آنهاست كه توان ساح بهدستگرفتن دارند ،با اين فرض كه ايشان فيالحال گناهكارند.

از اينرو ،قانون ملل ويتوريا دو راه پيش پاي ما ميگذارد :جنگي دائم در جستجوي تجارت آزاد يا نابودي كامل
دشمنِ چنين تجارتي.
در پرتو اين روشنگري ،توصيف جيمز براون اسكات از ويتوريا بهعنوان يك ليبرال هم جالب توجه است و
هم از منظر تاريخي با اهميت .بهعنوان يك استادِ باسابقهي حقوق ،اسكات مشاور وزارت كشور اياات متحده در
خال سالهاي ( )٠٥١١-٠٥١٥بود ،و معتمد و دبير بنياد كارنگي براي صلح جهاني در خال سالهاي (-٠٥٤١
)٠٥٠١؛ او همچنين بهعنوان مشاور هيات آمريكايي در كنفرانس دوم اهه در  ٠٥١١انجام وظيفه كرد ،رييس

مؤسسهي آمريكايي حقوق بين الملل بود ( ،)٠٥٠١-٠٥٤١چندين اثر اصلي در حقوق بين الملل و كنفرانس اهه
نوشت ،ويراستار و از همين رو باني سري كارهاي كاسيك در باب حقوق بينالملل بود (ازجمله كارهاي ويتوريا) ،به
تأسيس دادگاه بينالملل در  ٠٥٢٠كمك كرد ،و تحت رياست جمهوري وودرو ويلسون خدمت كرد .با اين تصور كه
ويتوريا ليبرال بوده ،اسكات تاش كرد تا بين ليبراليسمِ قرن شانزدهميِ قانون ملل و ليبراليسمِ در ابتداي قرن
بيستميِ سياست خارجي اياات متحده ،ارتباطي برقرار كند ،البته بهواسطهي كاتوليسيسمي كه مدعي بود بنيانِ قانون
بينالملل است .از ديد او« ،كشف» آمريكا ،باعث تولّد قانون ملل جديدي شد كه در اصل كاتوليك بوده اما امروزه
كاماً در شكل ليبرالش عرفي شده .به همين دليل ،او در صدد قرار دادن ويتوريا در درون سنت ليبرالي بود .امروزه
استدال اسكات به وسعت بهچالش كشيده شده .به طور مثال ،آرتور نوسبام ،يكي از اولينها از خيل كساني بود كه
در پاسخ به اسكات موارد قطعي «غيرليبرالي» كه ويتوريا گفته يا درصدد تاييدشان بوده را نشان داد .هرچند استدال
نوسبام و ديگران ريشه در اين فرض سادهانگارانه دارد كه ليبراليسم هرگز نميتواند صرفاً بهخاطر دايل بازرگاني
درگير چنين امورِ غيرليبرالي نظير خشونت سيستماتيك عليه ضعفا و حتي مخالفان غيرمسلح بشود .اما از همينرو ،و
با اغماض از برخي نكات در قرائت اسكات از ويتوريا ،بهنظر من اسكات بدون اينكه بخواهد كمابيش به هدف زده:
ويتوريا ليبرال است اما چيزي كه اسكات و منتقدانش از ديدنش عاجزند ،اتفاقاً خودِ همين امر است كه باعث ميشود
كه ويتوريا از اعمال جنگ بر عليه سرخپوستان دفاع كند .براي اينكه بفهميم چرا ،ويتوريا را بايد در پرتو سُنت
امپرياليسم ليبرالي شناخت كه از آن موقع به بعد در اروپا مستقر شد.

صلح ،آزادي ،خشونت
در باب آنچه پوكوك آنرا «لحظه ماكياوليستي» در تاريخ فكر سياسي خوانده چيزهاي زيادي گفتهشده ،كه
در آن زبان جديدي تكوين يافت براي پاسخ به پرسشهاي مرتبط با تكوين يك جمهوريِ آزاد از خال ديالكتيكي
بين فضيلت و ثروت .ميكاييل هورنكويست نشانداده كه اين ايدهآل جمهوريخواهانه از آزادي عميقاً درگير با
پروژه امپراتوري است ،كه در آن مالكيت تبديل به سنگمحكِ آزادي ميشود .زيرا در قرني كه ختم به ماكياولي
شد ،همچنين سالهاي بعد ،نويسندهها يكي پس از ديگري درباب اهميت امپراتوري براي آزادي قلمفرسايي كردند:
بروني درباب حق حكمراني بر جهان؛ داتي در باب مركزيت امپراتوري براي امنيت و نظم اقتصادي؛ پالميري درباب
ارتباط بين همبستگي مدني و توسعه امپراتوري؛ ساووناروا درباب اهميت امپراتوري در روم باستان؛ اين ليست
طواني است و بهخوبي توسط هورنكويست ثبتوضبط شده .از اينرو ،هنگاميكه ماكياولي خيمههاي اوليه جمهوريت
روم و فلورانس را برپا ميكرد ،اينكه بهطور مثال شهر دو هدف دارد -يكي ثروتاندوزي است و ديگري آزاد
بودن ،او به جمعبندي و سرو شكل دادن موضعي دست زد كه در خال قرن گذشته جا افتاده بود .اين سنت تصور
ميكرد كه آزادي «مستلزم تعهد به امپراتوري است؛ امپراتوري در مقام دفاع و گسترش آزاديِ حقيقي به صورت

ستيزهجويانه در دنياي دشمن» .ملموستر بگوييم ،اين «معنياش ،پيگيري امنيت ارضي است كه توجيهكنندهي
دخالت در حيات سياسي دولتهاي همسايه و سلطه و درنهايت انضمامكردن سرزمينهاي بيگانه به سرزمين
امپراتوري ميشود ».هورنكويست خاطرنشان ميكند نهتنها آزادي و سلطهي امپراتوري ارزشهايي متضاد شمرده
نميشدند ،بلكه بهعنوان اهداف دوگانه و توامانِ يك جمهوري سالم شناخته ميشدند .مفهوم ليبرال و «انساندوستانه»
از جهاني متشكل از انسانهاي يك شكل ،پيشفرضش سياستي توسعهطلبانه بود كه در آن در خال توليد سياستِ
تملك و تسلط ،دشمنان جديدي را بهوجود ميآورد و درنتيجه مجبور به اعمال خشونت ميشد .از آنرو كه هيچ
امپراتوريِ آزادي بدون ساح وجود ندارد .هنر سياست همان هنر جنگ بود ،عنواني كه ماكياولي به تنها كتاب از
كتابهاي اصلياش كه قرار بود در زمان حياتش منتشر شود ( )٠١٢٠اختصاص داد .يا همانگونه كه در كتاب
معروفترش آورده :شهريار موفق «حرفهاي به جز جنگ و آموختن قوانين و مقرارتش را اختيار نميكند» اين هنر
جنگ نقشي مركزي در سياست امپراتوريِ ماكياولي دارد اما ريشهاش باز ميگردد به آزاديِ با قاعدهاي كه براي نظم
داخلي الزامي است .امپراتوريهاي آزادي [ ]libertyهموراه امپراتوريهاي خشونت بودهاند.
گرچه ،بهعنوان امپراتوري آزادي ،اين خشونت تحت نامهاي صلح و امنيت اعمال ميشد .ويتوريا پيوسته
ميگفت« ،هدف از جنگ ،صلح و امنيت است» .جنگ مشخصاً براي دفاع از مالكيت برافروخته ميشود ،براي
بازپسگيري مالكيت و انتقام از بابت خسارات ،و عموماً براي «استقرار صلح و امنيت» در ميگيرد .اين نكته براي
توجيه جنگهاي تدافعي و همچنين جنگهاي تهاجمي بهكار گرفته ميشد.
هدف جنگ ،صلح و امنيت ثروت عمومي است… اما هيچ تضميني براي ثروت عمومي وجود ندارد مگر اينكه جلوي
بيعدالتي دشمنان آن با ترس از جنگ سد شود .در مجموع عادانه نيست كه جنگ تنها براي عقبراندن دست مهاجمان
بيانصاف از مرزهاي ثروت عمومي آغاز شود ،و هرگز درگيري را به اردوگاه دشمن نكشاند.

در حقيقت ،اين ايدهي پيشگيرانهي «جنگ انساندوستانه» بود كه قرنها بعد سر برآورد ،ويتوريا تاكيد ميكند كه
آتش جنگ بايد براي «خير همهي جهان» افروخته شود.
اهميت اين ايدهي ويتوريا كه جنگ براي صلح و امنيت است ريشه در اين امر دارد كه بهعنوان كليد اصليِ
در پيدايش قانون ملل سر و شكل گرفت ،در اينكه جنگهاي «دائمي» استعماري كه منجر به اين قانون ملل شد
بهصورت فزايندهاي شكل ايدئولوژيك صلح بهخود گرفت ،و اينكه اين لحظهاي كليدي در توسعه و تغيير شكل
ساختاري مفهوم دولت بود .تاثير بلندمدت و روز افزون تكنولوژيِ ساحهاي جديد ،مقررات انضباطي جديد،
استحكامات ،توسعه ابعاد ارتشها و ناوگانها ،و تغييرات در استراتژي و تاكتيكهايي كه بهمدد اين پيشرفتها
حاصل آمد ،شامل مركزيت يافتن منابع مالي كه براي ثبات چنين پيشرفتهايي الزامي بود ،بدينمعني بود كه نهتنها
فرايند مركزيت يافتن و مليشدن ماشين دولت بهصورت پادشاهيها و جمهوريهاي اروپايي سرعت گرفت ،بهطور

خاص در قدرتهاي استعماري اصلي نظير انگليس ،اسپانيا ،هلند و فرانسه ،بلكه ماشين دولت بهصورت يك ماشين
جنگ درآمد .به گفته چارلز تيلي ،جنگ دولتها را ميسازد و دولتها جنگ را .همزمان ،اين ماشين جنگ
مشروعيت فلسفي خود را از شكلهاي گوناگوني اخذ ميكرد :از «تفكر نظامي» ماكياوليستي جديد در كارهاي
نويسندگاني چون جيروامو كاتانئو در ايتاليا و توماس ديجس در انگليس ،تا شرحهاي جا افتادهاي در باب طبيعت
حاكميت ،مانند شش كتاب درباب جمهوري از بُدن ( )٠١١١و مصلحت دولت ( )٠١١٥از بوترو ،كه هر دوشان
توصيه ميكنند كه مقررات نظامي و آموزش جنگي ،براي جنگ با ديگر ملتها و تربيت خود مردم آن دولت الزامي
است.
در خال اين تغيير ايدئولوژيك ،از «صلح» بهعنوان يك موضوع سياسي ياد ميشد .اومانيستهايي نظير
اراسموس توصيه ميكردند كه صلحي ناعادانه بهتر از جنگي عادانه است؛ دولتمردان و حاكمان بايد در باب صلح
فراگير با هم صحبت كنند تا در باب جنگي ابدي ،برخي از آنها «( beati pacificiمتبرك باد ،صلح جويان») را
بهعنوان شعار خود برگزيدند و خود را پادشاهان صلح ناميدند ،جشنهاي در ستايش صلح بهصورت فزايندهاي
برقرار شد با شدتو حرارتي كه حتي يك قرن پيش از آن تصورش هم نميشد .بهطور مثال ،كاترين مديچي ،ردايي
صلحجويانه براي خود در نظر گرفت كه در آن از نشانههاي صلح نظير رنگين كمان و جونو (فرشته صلح و ازدواج)،
بر آن نقش بسته بود ،و چارلز پنجم خود را بهصورت آگوستوسي جديد ميديد ،امپراطور صلح -در تابلوي مشهوري
از او اثر تيتان او در حال تاختن در ميان دشتي است كه در آن در حال گستراندنِ آرامشِ صلح بعد از نبردي خونبار
به تصوير كشيده شده ،در حاليكه در مجسمهاي از او اثر لئوني پامپئو او در حال «غلبه بر خشم» است .مسأله اينجا
فقط بهتصوير درآمدن سواركاريِ پادشاه براي نشاندادن تصوير يك «صلح گستر» نيست ،بلكه پُررنگتر شدن
مسألهي صلح از نظر فرهنگي و فكري است  -براي مثال ،قابل توجه است كه در اواسط قرن شانزدهم سرودن اشعار
در باب صلح فزوني گرفت .همانگونه كه بن لووِ نشانداده ،در قرن شانزدهم «صلح» بهعنوان يك ايده صورت
پيچيدهتر و در عينحال ملموستري بهخود گرفت و بهعنوان اخاقي اجتماعي تثبيت شد .در شكل شخصياش مرتبط
بود با امور خيريه ،بخشش و ترحم نسبت به ديگران؛ در شكل ديني دالت داشت بر آرامش بهمثابهي بخشي از
مسحيت آرماني؛ در حالت «سياسي» ترش معني بازگشت نظم و ثبات به همراه پايان يافتن ياغيگري بود؛ و در
همراهي با برخي از افكار مرتبط با ظهور سرمايه («بازرگاني»« ،سعادت»« ،ثروت»« ،سود») دالت داشت بر برخي منافع
ملموس براي ملت .اين دُكترينِ صلح در مقابل و با فاصله از دُكترين «فقط جنگ» بوده و حول محور دولت-ملت
شكل گرفته بود.
از اينرو ،منصفانه است اگر بگوييم كه در خال «انقاب نظامي» در قرن شانزدهم ،ايده هاي جديدي از صلح
بهعنوان بخشي از گفتار سياسي در حال رشدونمو بود .همانگونه كه حقوقدانِ ليبرالِ قرن نوزدهمي سِر هنري مين
گفته بود« ،بهنظر ميرسد كه جنگ عمري به قدمت عمر بشريت دارد ،حال اينكه صلح اختراعي مدرن است».

اختراعي كه در خال انحصاريشدن خشونت توسط دولتهاي در حال توسعه و دولتهايي كه ميتوانستند به
خشونت تحت كنترل خودشان مشروعيت بخشيده و به آن سر و شكل ببخشند ،ظهور يافت .گفتار صلح به ميدان
آمد تا گفتار جنگ را بسط بدهد ،آنهم در همان قرني كه جنگ را بهعنوان يكي از اجزاي اينفكِ سياست در نظر
ميگرفتند ،بهعنوان الزامي براي امنيت حاكميت ،و بهگونهاي كه «ماشين دائمي جنگ» كامل تلقي ميشد .كتابي چون
كتابِ سياستِ جديدِ جنگ اثر توماس بيكن ( ،٠١٤٢كه تحت نام مستعارِ تئودور باسيله منتشر شد) در چاپ دومش
در همان سال تحت عنوان دفاع راستين از صلح منتشر شد و دوباره پس از مرگ بيكن تحتعنوان اوليهاش منتشر
شد بدون اينكه كسي متوجه چيز عجيبي در اين تغييرات شود .اين تغييرات نشاندهنده اين بود كه تا چه حد
«صلح» ،بهعنوان يك ايدهآل شديداً اغواگر در ذهنِ نظامي طبقه حاكم و نخبه اروپايي ،بايد زير مجموعهي منطق
جنگ قرار ميگرفت .از اينرو ،از سوي ديگر« ،صلحطلبانِ» وفاداري چون اراسموس دستآخر كارشان به اينجا
ميكشيد كه حق جنگافروزي را به رسميت ميشناختند ،مخصوصاً براي «آرامش» و «ثبات» جمهوري مسيحي و
«عقوبت بزهكاران»؛ يعني ،براي برخورد با مخالفان و ياغيان بينالمللي .از سوي ديگر ،مدافعان سرسخت «هنر جنگ»
مانند ماكياولي نيز در باب «هنر صلح» قلمفرسايي كرده بودند .براي اينكه درمقابل دشمن خارجي بهكار گرفته شود
به اميد اينكه آنها را شكست بدهد (به علت اينكه «دليل اتحاد همواره ترس از جنگ است») و در داخل نيز
بهعنوان سازوكاري براي برقراركردنِ نظمداخلي بهكار رود (مثالش اين است كه مردم را نسبت به باور داشتن به
دين متقاعد كنيم) ،و به روشني از اين بحث پيداست كه هنر صلح در امتداد هنر جنگ قرار دارد .ماشين جنگ همان
ماشين صلح است؛ و ماشين صلح نيز ماشين جنگ است .جنگ دائمي تحت عنوان صلح ،به يك هنجار تبديل شده
است.
نمود واقعي اين امر هيچ كجا بيشتر از محورِ هنر جنگ نيست :در امپراتوري .مفهوم [ paxصلح به زبان
اتيني] در عباراتي نظير  ،Pax Romanaبراي شكلگيري و توسعهي تم امپراتوري در اين دوران نقش اساسي
داشت (و همينطور هم در خال رشد امپراتوريهاي بعدي نيز باقي ماند ،نظير Pax Britannica, Pax

 .) Americanaاما در سنت رومي كه  paxاز آن آمده اين لغت بيشتر ناظر به مفهوم «استيا» است تا مفهوم جديد
«صلح» .چيزي كه اين كلمه بر آن دالت ميكند صرفاً غياب درگيري يا عقد يك پيمان نيست ،بلكه تسلط يك
هژموني است كه در نتيجهي يك غلبهي نظامي بدست آمده و با ساح نيز از آن حراست ميشود :الههي  Paxدر
روي سكههاي تراژاني در حالي حك شده كه پاي راستش را بر روي گردن ياغي مغلوب گذاشته .از اينروPax ،

داراي ايههاي مشخصي از هژموني و نظاميگري است و عميقاً مستتر در عائم و روابط نظامي است؛ هموراه صلحِ
پيروزمندي بوده و هست كه از خال جنگ و استيا بهدست ميآيد Pax .و [ imperiumامپراتوري] شانهبهشانهي
هم بودند :صلح بهصورت استيا .يا به گفتهي ما ،تسلط تحت عنوان صلحگستري.

صلحگستري ،قانون ،امنيت
فوكو در سري درسگفتارهايي در خال سالهاي  ٠٥١١تا  ،٠٥١١كه ترجمهي جديدش آن را بسيار اثر
گذار كرده ،به بررسي روشهايي ميپردازد كه از طريق آن شايد جنگ را بتوان بهصورت شبكهاي از تكنيكهاي
استيا در نظر گرفت :بهگونهاي كه سياست در آن ادامهي جنگ است بهروشي ديگر ،در مقابل فرمول مشهور
كاوزويتس .از اين منظر ،وظيفه نيروي سياسي در ديكتهكردنِ دائمي روابطي نهفته كه به شكل يك جنگ پنهان خود
را تحميل ميكند« .صلح متمدنانه» ،به جاي اينكه بهمعني پايان جنگ باشد ،بهمعني ادامه آن است« :اگر ما به ايههاي
زيرين صلح ،نظم ،ثروت ،و قدرت نگاه كنيم… آيا ما صداي گونهاي از جنگ دائمي و اوليه را ميشنويم و مييابيم؟»
«سياستي» در ادامهي جنگ بهشيوههاي ديگر وجود ندارد مگر سياستِ «صلح» .به اين معني كه ،صلحِ ليبرال ،صرفاً
جايگزينيست براي جنگ .از اينرو ،ما بايد «جنگي را كه در زير صلح در جريان است بفهميم» ،زيرا «صلح خودش
يك جنگ رمزگذاريشده است» ]٠[.ميتوان گفت ،رمزگذاريشده تحت رمز صلحگستري.
«صلح گستري» عبارتيست كه در خال جنگ آمريكا در ويتنام شكل گرفت ،بهعنوان عبارتي جايگزين
عبارت «ضد شورش» در سالهاي  .١١-٠٥١٤درواقع ،اين عبارت در متن دوران جنگهاي استعماري در قرن
شانزدهم وارد گفتارِ سياسي شد .در جواي  ٠١١٣فيليپ دوم به اين نتيجه رسيد كه خشونت ممتدي كه نتيجهي
فتوحاتش در مستعمرات است در بين مردم خودش مسبب ميزاني از نارضايتي شده است .از آنرو او اعام كرد كه
هرگونه توسعهطلبيِ جديد براي امپراتوري بايد تحت لواي «صلحگستري» صورت بگيرد نه تحتعنوان
«كشورگشايي».
كشف سرزمينهاي جديد را نبايد كشورگشايي ناميد .از آنجا كه ما ميخواهيم سرزمينهاي تازه را بهصورت صلحآميز و
از روي نوعدوستي كشف كنيم ،نميخواهيم واژه «كشورگشايي» را استفاده كنيم تا بهانهاي شود براي بكار بردن زور يا
صدمهزدن به سرخپوستان … بدون نشاندادن هرگونه طمعي نسبت به مال سرخپوستان ،آنها [«كاشفان»« ،فاتحان» يا
«كشورگشايان»] بايد دست دوستي و همكاري بهسوي اربابان و اعيان و اشرافي دراز كنند كه بيشتر بهكار پيشرفت
صلحگستري در آن سرزمين ميآيند.

همانگونه كه تزوتان تودوروف ياد آور شده ،نفس استيا نبايد متوقف ميشد ،بلكه ايدهي «استيا» بايد با ايدهي
«صلحگستري» جايگزين ميشد ،اين ابهام قرنها بعد نيز هنوز در جريان است .خشونت تغييري نكرده ،اما با
وامگيري از سنت رومي ،يعني شكوه امپراتوري از طريق سلطهي نظامي ،كه در آن  paxدالت بر «صلحگستري»
ميكرد[ ،خشونت] تحتعنوان «تسكيندهنده» شناخته ميشد ،عنواني كه اكنون مهجور است اما در قرن هفدهم
[1].Michel Foucault, ‘Society Must Be Defended’: Lectures at the Collège de France, 1975–76, trans.
David Macey, Allen Lane, London, 2003, pp. 15–16, 46–8, 50–51

بهمعني «صلح كردن» بود .با سروكلهزدن با برساختهشدن [مفهوم] نظمداخلي در زبان رايج ،خيلي زود متوجه
ميشويم كه «صلحگستري» براي توصيف اجباركردنِ نوع خاصي از صلح ،قانون ،و امنيت بهكار ميرود .از اينرو،
صلحگستري ،يك عمل پليسي است :يك حركت نظامي كه با پوشش صلح بزك شده است .در خال صلحگستري،
جنگ (استعماري) تبديل به صلح (استعماري) ميشود ،يك بازي زبانيكه در متن جنگهاي قرن شانزدهم ابداع شد
و در خال قرنهاي بعد به تكامل رسيد :از «احكام صلح گستري» در اواخر قرن شانزدهم تا معاهداتي كه توسط
بسياري بهعنوان مستندات قطعي براي قانون بينالملل تلقي ميشد ،مانند معاهده وستفالي ،كه بارها در آن از خود
بهعنوان معاهدهاي صلحگسترانه ياد شده است؛ از صلحگستري در ويتنام تا خيابانهاي بغداد در «جنگ عليه ترور».
اگر صلح خودش جنگي رمزگذاريشده است ،صلحطلبي هسته اين رمزگذاري است.
در باب قانون هم همين وضع برقرار است .به گفته فوكو« ،قانون ،صلحگستري نيست» .البته كه نه ،حداقل نه
براي اينكه صلحگستري تقريباً همهاش درباب فرهنگ و ايدئولوژي است («قلبها و مغزها») ،بهرهوري و توسعه
(«مدرنيزاسيون») ،رفاه و امر جنسي (از سرشماري نفوس گرفته تا جزوات «اروتيك») ،و خيلي بيش از اين ،طيفي از
فعاليتهايي كه تغيير نامهايي كه در خال صلحگستريهاي خاصي نظير جنگ ويتنام رخداده را توضيح ميدهد:
بازسازي ،ساختوساز روستايي ،فعاليت مدني ،و غيره ،همه اينها گوياي «سويهي مولد» قدرتاند ،همانگونه كه
فوكو ميگفت و پرزيدنت جانسون نيز كمابيش همان را ميگفت.
اما منظور فوكو اين نبود .بلكه برعكس ،براي فوكو ،قانون با صلحطلبي يكي نيست زيرا «پسِ پشت قانون،
جنگ به جنگافروزي خود در همه سازوكارهاي قدرت ادامه ميدهد ».با اين گفته ،فوكو ناخودآگاه مجبور به
رويارويي با پرسش از قانوني ميشود كه در سطح رويين قرار دارد :نگاه كردن به «پسِ پشت» قانون يكي از
روشهاي فوكو است براي اشاره تلويحي به اينكه قانون در پرسش از قدرت-جنگ ،اهميتي ندارد ،نكتهاي كه او
بارها بر روي آن براي فراتر رفتن از مفهوم قدرت در «گفتارِ حقوقي» بر آن تاكيد كرده .با اينحال ،همانگونه كه
فوكو بعدها فهميد ،فهميدن جنگ بدون توجه به پرسش از قانون اشتباهي جدي است .قضيه جديتر از اين است كه
از خال قانون ،جنگ به جنگ افروزيش ادامه ميدهد .اين مدعي ازمهاش توسل به قانون است ،يعني توسل به
خشونت و جنگي كه از خال قانون رخ ميدهد اما قانوني كه هدفش پوشاندن اين خشونت و جنگ است -زيرا
خشونتِ قانونͦ همواره تحتعنوان «صلح» اعمال ميشود .برخاف نظر فوكو ،قانون همان صلحگستري است .بهعاوه،
و حتي باز هم بيشتر بر خاف نظر فوكو ،اين نكته گُل سر سبد تئوري قرارد ليبرالي است.
داستاني كه درباب اين سنّت گفته ميشود اين است كه قانون جايگزين جنگ شده؛ قرارداد اجتماعي حقّ
طبيعي اعمال زور را به دولت واگذار كرده ،كه نتيجهاش ميشود انحصاريكردن روشهاي خشونت و درنتيجه قدرت
جنگ .اين داستاني است كه درباب سنت ليبرال توسط كارشناسان روابط بينالملل و مطالعات استراتژيك گفتهشده
و فوكو هم كمابيش همين را گفته است« :خاصه اينكه ،گفتارِ هابز يك «نه قطعي به جنگ است» .اين ديدگاه در

كارهاي مهمتر فوكو نيز تثبيت شد ،كه در آن او رويكردي را پيشنهاد ميكرد كه «مدل خود را نبردي دائمي بهجاي
قرارداد [اجتماعي] در نظر ميگرفت» .اما اين شديداً يك خوانش تك بعدي از هابز و تئوري قرارداد است ،كه در آن
قادر بهفهم اين نيست كه تئوريسينهاي قرارداد در قرن هفدهم مفهوم نبرد دائمي را در مدل خودشان از قرارداد
حفظ ميكردند و تاشهايي براي گفتن «نه» به جنگ را رد ميكردند.
غالباً گفته ميشود كه هابز تصور ميكرد كه خلق يك لوياتانِ بزرگ به گونهاي مشكل جنگ را حل ميكند:
«جنگ دائمي جاري در وضع طبيعي» را ميتوان با خلق يك حاكم كه ابزار خشونت و درنتيجه قدرتِ جنگ را
بهانحصارِ خود در ميآورد ،از بين برد» .با اينكار ،جنگ بين دولتها تبديل بهشكل «مناسب» جنگ ميشود و جنگ
درون دولتها شكل «نامشروع» خشونت .به اينصورت ،استدال هابز نوعي از جنگ را مشروع شناخته و نوع ديگر را
بهعنوان جنگ داخلي ،بهمثابهي جنگي غيرقانوني يا تبهكارانه ميشمارد .اما اين همه داستان نيست .زيرا ارتباط بين
روابطِ بيروني-خارجيِ جنگ و اهميت دروني-داخليِ صلح نقش مركزي در اعمال خشونت را دارد ،نهتنها به اين
معني هابزي كه انسانهايي كه «صلح» را در خانه پاس ميدارند اين كارشان اگر نتوانند در برابر دشمنان خارجي از
خود دفاع كنند بيهوده است ،بلكه از اينرو ،كه كنترل خشونت همواره امري دورني است :در شكل قانون« .از اينرو،
ما بايد بدانيم كه شهروندان كُلِ حق خود را نسبت به جنگ و صلح به يك نفر يا يك شورا واگذار كردهاند؛ و اينكه
اين حق ،كه ميتوان آن را شمشير جنگ ناميد ،به همان شخص يا شورايي تعلق دارد كه مالك شمشير قانون است».
دو شمشير :شمشير جنگ و شمشير باستانيِ قانون ،كه در دست يك «قدرت مافوق» قرار دارد .از اينرو ،از يكسو،
خشونتيكه بهانحصارِ دولت درآمده در حالت خارجيͦ شكل جنگ و در حالت داخليͦ شكلِ قانون بهخود ميگيرد.
بدينوسيله ،مفهوم نظميكه در اينجا شكلگرفته بساط تاريخيِ خود را بهعنوان عرضهكنندهي صلح از خال
جلوگيري از جنگافروزي دولتها پهن كرده است .و از سويديگر ،و اين نكتهايست كه فوكو متوجهش نشده،
مسألهي جنگ داخلي را نميشود به راحتي دور زد ،و از اينرو ،براي هابز خصلتِ دائمي نظم اجتماعي كماكان باقي
ميماند .چرا؟ زيرا براي هابز كسانيكه نسبت به حاكم و قراردادشان رضايت ندارند دستآخر به «جنگافروزي»
روي ميآورند .بايد در نظر داشت كه برخاف نظر هابز وضعيت طبيعي اغلب بهگونهاي انتزاعي فهميده ميشود ،در
رساله درباب شهروند او اين را بهطور مشخص به جنگ داخلي مرتبط ميكند كه كشورش در همان دوران درگيرش
بود .در حقيقت ،حتي پرسش از نياز به اطاعت از سوي سوژهها برسازندهي يكي از «پيشگامان حقيقي در
جنگافروزي است» .در لوياتان اين امر روشنتر ميشود :بهچالشكشيدن حاكميتͦ «بازگشت به وضعيت جنگ است،
كه عموماً شورش ناميده ميشود… زيرا شورش ،يك جنگ مجدد است».
بنابراين ،عليرغم تاش هابز براي «الصاق» جنگ به دولت ،او نميتواند از اين ايده كه تودهي مردم نيز
همواره درمعرض شورشاند ،دست بكشد ،مردم همواره در معرض انقاباند و جامعه مدني همواره در معرض
هرجومرج .براي درك اين مسأله هابز براي يكبار ديگر سروقت مبحث جنگ رفت ،و اينبار نه براي رابطهي بين

دولتها بلكه براي نظم اجتماعي كه توسط قرارداد [اجتماعي] برقرار شده است .زيرا بين همه صحبتهاي پيرامون
«صلح و امنيت» در باب نظم حقوقي كه در لوياتان به آن پرداختهشده ،به عبارت هابزيِ چيزيكه بايد واقعاً دربارهاش
صحبت كرد صلحطلبيِ يك جنگ داخليِ دائمي متفاوت با بقيه است.
همين منطق پيرامون صلحگستري در باقي نويسندگان در باب سنت قرارداد اجتماعي نيز وجود دارد كه

قاعدتاً بايد به جنگ «نه» ميگفتند ،مانند اك .موافقت اك با بردهداري مشخصاً «هيچچيزي نيست ،مگر ادامهي
وضعيت جنگ» كه بعداً اين امر با جامعه مدني بوسيلهي قراردادنِ بردگان در وضعيتي داخلي جور ميشود .اما بهطور
مشخص تئوري اك درباب مجازات نشأتگرفته از اين ايده است كه كسانيكه مرتكب جنايت عليه ما شوند يا حتي
نسبت به ما عداوت بورزند «نسبت به كل بشريت اعام جنگ كردهاند» .اين استدال در باب مجازات در فصل دوم از
رسالهي دوم مستقيماً در استدالي درباب جنگ رد پايش در فصل سوم نيز ديده ميشود كه در آن اك پيشنهاد
ميكند «زور ناحق ،بر عليه هر فرد ،بهوجود آورندهي وضعيت جنگ است ».بهنظر ميرسد اين امر تلويحاً درگير با
مفهوم وضعيت طبيعي باشد« :زور… در جاييكه هيچ مافوقي بر روي زمين براي پناهبردن به او وجود نداد ،وضعيت
جنگ است» .اما در چند خط بعد اك اضافه ميكند كه زور بدون حق باعث ميشود كه وضعيت جنگ «هم در
جاييست كه داوري مشترك وجود دارد ،هم وجود ندارد ».اين جنگيست كه بدنهي اجتماعي را در جامعهي سياسي
مشخصي ،اشباع كرده؛ درواقع ،جنگ بهعنوان ويژگي بر سازندهاي در جامعه ي سياسي .شايد كسي به اين نكته توجه
كند كه عليرغم اينكه اك دوبار بر اين نكته تأكيد كرده كه اين قرائت از مجازات براي بسياري «نظريهاي عجيب»
بهنظر برسد ،در واقع خيلي هم با نظريه مجازاتي كه ويتوريا پيشنهاد ميداد تفاوت زيادي ندارد ،و بهعاوه حتي وقتي
كه اك در حال پروراندن و فربهكردن تئوري مجازاتش بود اين را در زمينه استعمار و حق جنگ بر عليه
سرخپوستان انجام ميداد .از اينرو ،معرفي دولت در استدال اك ،كه اغلب از خال لنزِ جستجوي ليبرالي صلح
فهميده مي شود ،در واقع با منطق جنگ كاماً سازگار است ،كه عليه بردگانِ ياغي ،سرخپوستانِ مخالف ،كارگران
خودسر ،و خافكاراني كه افكار ضداجتماعي داشتند ،بهگونهاي ثابت اعمال ميشد :جنگ ليبرال تحت نقاب صلح
ليبرال.
به عبارت ديگر ،جامعه مدني [وضعيت اجتماعي] ساختهشده توسط قرارداد [اجتماعي] تحتعنوان صلح و
امنيت براي ليبراليسم بهمثابهي فضايي براي جنگ باقي ميماند .عليرغم ميلش به محدودكردن جنگ به حيطه
بينالمللي ،جامعه مدني همواره در حال جنگ است .از يكسو ،و در همراهي با افسانهي صلح و بازرگاني بهمثابهي
دوقلوهاي به هم چسبيده ،همواره جنگ دائمي سرمايه در جريان است (كه توسط ماركس در مقااتش در باب جنگ،
مثاً در جلد اول سرمايه به آن اشاره شده است) .و از سويديگر ،در جنگهاي متعدد و دائمي و شبهدائمياش بر
عليه دشمنان بيشمار «درونياش» :جنگ عليه جرموجنايت ،جنگ عليه مواد مخدر ،جنگ عليه فقر ،جنگ عليه
بيكاري ،جنگ عليه گدايان ،و اين رشته سر دراز دارد تا وقتيكه جنگي كه ديگر بهصورت يك جنگ سروشكل

يافته تبديل به جنگي شود كه احتمااً هيچگاه پاياني ندارد :جنگ عليه ترور .همه اينها تشكيلدهنده مجموعه اصول
حاكم بر صلحگستريِ دائمي در نظامهاي بورژوايي است و همه اينها به نحوي از انحاء محصولي است از برترين
مفهوم در جامعه بورژوايي :امنيت« .براي صلحگستري ،امنيت نقشي بنيادين دارد» ،اين نكته را كسي گفته كه حساب
كار كاماً دستش است .از اينرو ،نياز به صلح و امنيت همان نياز به صلحگستري است.

فراتر از صلح
روان بارت ،يك بار در مقالهاي درباب «گرامر آفريقايي» به اين نكته اشاره كرده بود كه چگونه عملكرد
گزارشهاي رسمي فرانسوي در باب مسائل آفريقا نه براي ارتباط بلكه براي ترسآفريني و تهديد بود ،اغلب با
استفاده از تاكتيك استانداردِ ايدئولوژي بورژوا :نامگذاري اشياء به نام اضدادش.
جنگ[ GUERRE/كلمه اسپانيايي معادل جنگ] -.هدف انكار همين امر [جنگ] است .براي اين امر ،دو راه وجود دارد:
يا نامش را تا ميشود بهكار نبرد (روش غالب)؛ يا به نام اضدادش آن را نامگذاري كرد (روشي مكارانهتر ،كه تقريباً مبناي
تمام ابهامزاييها در گفتارِ بورژوازي است) .از اينرو ،جنگ به معني صلح بهكار ميرفت ،و صلحگستري در معني جنگ.

اين بصيرت بارت بهطور مشخص حاصل تتبع در استعمار فرانسوي است ،اما نكتهسنجي او ناظر بر قاعدهاي كلي
است درباب يكي از مهمترين ابهامزاييهايي كه همواره با قدرت بورژوايي از بدو پيدايياش همراه بوده .به نظر من،
اين ابهامزايي پيرامون جنگ و صلح ابداً محصول جنگ جهاني عليه ترور نيست ،بلكه ،ويژگي ديرپاي ايدئولوژيكِ
جنگ سراسري سرمايه است.
اما فهم اين امر ،قدماول در راه تفكر خاقه نسبت به جنگ است؛ اين تفكر بايد خارج و بر عليه ابهامي كه
در ليبراليسم ،و روابط بينالملل و مطالعات استراتژيك [در باب نسبت جنگ و صلح] وجود دارد ،صورت بگيرد.
همچنين تفكريست كه بايد خارج از چارچوب گفتارِ صلح و امنيت صورت پذيرد .همانگونه كه توسط رتورت در
يكي از بهترين تحليلها از جنگ عراق بيانشده ،حقيقتِ جنگ دائمي عليه ترور «بيانگر فقرِ مفهوم "صلح" بهعنوان
چارچوب استراتژيك مخالف [جنگ] است» .بههمان نسبت كه اين امر در باب «جنگ عليه ترور» صدق ميكند،
درباب نبرد اجتماعي دائمي سرمايه نيز صادق است .از اينرو ،تفكر خاق در باب جنگ ازمهاش دست كشيدن از
افكار سادهلوحانه در باب صلح است.
***
اين مقاله ترجمهايست از:
Mark Neocleous, War as peace, peace as pacification; Radical Philosophy (Jan/Feb 2010).

به تعبير باومن ،بُعدِ روانيِ مشروعيتِ قدرتِ دولت مدرن را بايد در عدماطمينان و آسيبپذيري سوژههاي آن جُستجو كرد.
نويسنده بهميانجي فيگور استالين ،تاريخ و پيشاتاريخ بنيادهاي قدرت (دولتي) را تا سرچشمههاي اسطورهاي و مذهبي آن احضار
ميكند تا نشان دهد دولت چگونه همزمان عاوه بر آنچه به ظاهر انجام وظيفهي رفع نگراني شهروندان بهنظر ميرسد ،شبح
عدماطمينان را جعل كرده و در كالبد اجتماعي تزريق ميكند .سرمايهگذاري دولت روي آسيبپذيري و احساس عدماطمينان
شهروندان ،بنياد مشروعيت دولت است ،و موضوع اين عدماطمينان ،همانقدر ميتواند آشفتگيهاي بازار آزاد باشد كه تصميمات
اضطراري حاكم .در پاردايم امنيتي حاكم بر جهان در دههي گذشته ،احضار ابرهاي جنگ در افق ملي حاكميت ،و سرمايهگذاري
روي تهديدات و مخاطرات يك جنگ احتمالي ،در صدر برنامهي كاري دولتها از اياات متحدهي آمريكا تا حكومتهاي
خاورميانه بوده است .م.

يكي از بيماران بخش سرطاني الكساندر سولژنيتسن ،مقام عالي محلي حزب است كه روزش را با خواندن
دقيق سرمقالهي پراودا* آغاز ميكند ،در انتظار عمل جراحي است و شانس زندهماندنش پنجاه پنجاه است  -و در
عينحال هر روز و تا انتشار شمارهي بعدي پراودا با يك سرمقالهي جديد كه به اطاق عمومي بيماران تحويل داده
ميشود دليلي براي نگراني ندارد .او دقيقاَ ميداند چه كار انجام دهد ،چه بگويد و چگونه بگويد و در مورد چه
موضوعاتي ساكت بماند .در امور با اهميت و درخصوص انتخابهايي كه حقيقتاً تعيينكنندهاند و به حساب ميآيند،
نوعي احساس آسودگي ناشي از قطعيت دارد .او قادر نيست اشتباه كند .
ممكن است لحن سرمقالههاي پراودا روزبهروز تغيير كند؛ حتي نامها و وظايفي كه تا ديروز بر لبها جاري بودند
ممكن است در طول شب غيرقابلبيان شوند .كردارهاي معتبر و مؤثق روز قبل ممكن است امروز اشتباه و
نفرت انگيز شوند ،و اعمال غيرقابل تصور ديروز ،امروز اجباري گردند .وقتي تفاوت روشني ميان درست و غلط وجود
ندارد و مرز ميان اجباري و ممنوع مبهم شده است ،لحظهي انتخابي در كار نيست .و اگر ميخواهيد به هيچوجه
اشتباهي از شما سرنزند فقط بايد گوش دهيد و به دنبالهرويِ شنيدهها اكتفا كنيد .زيرا همانطور كه لودويك
ويتگنشتاين توضيح داده «فهميدن» يعني بداني چهطور ادامه دهي  -شما در برابر كژفهمي تحتالحمايه و در امان
هستيد و امنيتتان در حزب است و استالين ،رهبر آن (بيشك بهنام اوست كه سر مقالههاي پراودا سخن ميگويند)
هر روز به شما ميگويند چه كنيد .استالين در ازاء انجام تكليف آزاردهندهي فهميدن بهجاي شما ،بار مسؤوليت را از
*

كلمهي روسي بهمعني حقيقت .بزرگترين روزنامهي رسمي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و صداي رسمي حزب كمونيست از

 ٠٥٢٢تا  .٠٥٥٠م.

دوشتان برميدارد .او بهراستي « داناي كل» است ،نهفقط همهي دانستنيها را مي داند ،بلكه هرچيزي را هم كه نياز
داريد و بايد بدانيد به شما ميگويد .او واجد قدرت خطكشي ميانِ حقيقت و خطا است.
در سوگند فيلمي از چيورلي ،شخصيت اصلي «-مادري» روس كه مظهر همهي مبارزات دشوار و شجاعانه و كار طاقت-
فرسا و نمونهاي سرشتنما از ملت روسيهي هميشه عاشق استالين است  -روزي با استالين ديدار ميكند و از او مي-
خواهد كه به جنگ پايان دهد .او ميگويد مردم روسيه رنج بسياري بردهاند و اكنون از اين ايثار وحشتناك خستهاند،
چه بسيار زنان كه شوهرانشان را ازدست دادهاند و چه بسيار كودكان كه پدرانشان را -بايد بر اين همه رنج پاياني
باشد... -استالين پاسخ ميدهد ،آري ،مادر ،زمان پايان جنگ فرا رسيده است ...و او به جنگ پايان ميدهد.
استالين نهفقط داناي كل ،بلكه «قادر مطلق» است .كافيست بخواهد به جنگ پايان دهد ،آن وقت جنگ
پايان ميپذيرد .اگر آنچه را آرزو يا حتي از او طلب ميكنيد انجام نميدهد ،نه بهخاطر فقدانِ قدرت يا مهارت
اثرگذاري و به فعل درآوردن امور ،بلكه از آنروست كه رويهمرفته بايد دايل مهمي براي تعويق يا خودداري از
آن عمل وجود داشته باشد( .به ياد آوريد! اوست كه ميان درست و غلط مرز ميكشد) ميتوانيد مطمئن باشيد هر
آنچه خير و خوبي است بهوقوع خواهد پيوست .شايد شما در كشف ،فهرستبندي و محاسبهي همهي محاسن و مضار
امر ناتوان باشيد ،اما استالين شما را از نتايج منطقي وحشتناك جهلتان محافظت ميكند .و بنابراين اهميتي ندارد كه
در پايان ،معنا و منطق آنچه پيش ميآيد از شما بگريزد .آنچه براي شما حجمي از رخدادهاي ناهماهنگ و
پيشامدهاي تصادفي و اتفاقي به نظر ميآيد ،منطق ،طراحي ،نقشه و انسجام دارد .و اين واقعيت كه شما نميتوانيد به
چشم اين انسجام را ببينيد ،دليلي مضاعف است (شايد تنها دليلي كه نياز داريد) بر اينكه چه قدر فراست استالين
براي امنيتتان تعيينكننده است و تا چه اندازه بهخاطر فرزانگي و اشتياقش به تقسيم ثمرات اين فراست به او
مديون هستيد.
در فاصلهي اين دو داستان ،براي كشف راز قدرت استالين بر ذهن و قلب سوژههاي (انساني)اش راه درازي وجود
دارد .راهي دراز اما نه چندان طواني....
سؤال بزرگي كه نهتنها پاسخ داده نشده بلكه حتي پرسيده نشده ،اين است كه چرا نياز سوژهها به اطمينان اين قدر
طاقتفرساست كه آنها را وا ميدارد اذهانشان را بهخاطر آن قرباني كنند و قلبهايشان را براي مقبول افتادن
ايثارشان از سپاسگذاري پُر كنند؟ طبعاً براي اينكه اطمينان و قطعيت به عاليترين نياز ،ميل و روياي آدم بدل شود،
نخست چنين اطميناني بايد « از دست رفته»باشد :مفقود يا ربودهشده.
ميخائيل باختين ،يكي از بزرگترين فيلسوفان قرن گذشته ،براي حل معماي قدرتِ زميني -انساني ،با
تعريف «هراس كيهاني» آغاز ميكند -احساسات انسان ،انسان زيادي انسان ،توسط شكوه غيرزميني و غيرانساني
جهان برانگيخته ميشود؛ بهواسطهي نوعي ترس از چيزي كه بر قدرت بشري مقدم است و بهعنوان بنياد ،مادهالمواد
و الهام [ ]٠بهكار گرفته ميشود .هراسِ كيهاني در كام باختين ،وحشتي است در برابر:

 ....عظمت بي حد و قدرت بيكران؛ در برابر عرش پرستاره ،حجمِ ماديِ كوهها ،دريا و هراس از انقاب كيهان و
فجايع بنيادي  ...هراس كيهاني اساساً و لزوما رمزآلود نيست (بلكه هراس در برابر عظمت و قدرتي مادي و
وصفناشدني است)
شالودهي هراسِ كيهاني ،مواجههي ناموجوديت ِ موجود وحشتزده ،رنگپريده و فاني با عظمتِ ازلي جهان است؛
ضعف مطلق ،عجز در مقاومت و « آسيب پذيري» برآمده از كالبدي نيمبند و نحيف كه جلوهي «عرش پرستاره» و
«حجم مادي كوهها» از آن پرده برميدارد ،و همچنين درك اينكه انسان قدرت بهچنگآوردن ،دريافت و جذبِ
ذهني آن نيروي هيبتآوري را ندارد كه خود را در بزرگي و عظمت مطلق كهكشان آشكار ميكند .چنين جهاني به
هيچ فهمي تن نميدهد .نياتش نامعلوم و گام بعدياش غيرقابل پيشبينيست و اگر منطق يا طرح ازپيشموجودي
در كردار آن وجود داشته باشد ،بيشك از آستانهي توانايي فهم انسان فراتر است .و چنين ،هراس كيهاني يعني
وحشت از ناشناخته :دهشت از «عدم قطعيت».
آسيبپذيري و عدمقطعيت دو حالت وضعيت انسان هستند كه بهواسطهي آن دو قالب «ترس از صاحب مقام» ريخته
ميشود :ترس از قدرت انسان  ،از قدرت مصنوع و محفوظ توسط انسان .اين «ترس از صاحب مقام» متعاقب الگوي
غيربشري قدرت كه در هراس كيهاني بازتاب مييافت (يا حتي ،از آن ناشي ميشد) برساخته شده است .
به نظر باختين تمام نظامهاي مذهبي از هراس كيهاني بهره ميبرند و تصوير خدا بهعنوان فرمانرواي بزرگ جهان و
ساكنانش ،بهواسطهي احساس آشناي ترس از آسيبپذيري و لرز دربرابر عدمقطعيتِ غيرقابل درك و جبران شكل
گرفته است .هرچند بايد اشاره كرد ،با قالبريزي دوبارهي اين تصوير در آموزههاي مذهبي ،هراسِ كيهاني بكر و
بدوي اوليه دستخوش يك دگرديسي سرنوشتساز ميشود.
در حالت بكر آن ،هراس بهصورت خودانگيخته زاييدهي يك نيروي «بي نام» و «بي جان» است كه بيآنكه سختي
بگويد به وحشت مياندازد .او تقاضايي ندارد ،دستورالعملي صادر نميكند ،نميتواند دلواپس چيزهايي باشد كه
انسانهاي آسيبپذير و هراسان مايلند انجام دهند يا از انجامش خودداري ميكنند .راهي براي گفتگو با عرش
پرستاره ،كوهها يا دريا وجود ندارد .آنها نخواهند شنيد و گوش نخواهند داد ،حتي اگر بشنوند ،فراموش كنيد كه
پاسخي دريافت كنيد .راهي براي طلب بخشش و رحمت از آنها وجود ندارد .آنها توجهي نخواهند كرد .گذشته از
اين ،عليرغم نيروي شگرفشان ،حتي اگر توجه ميكردند ،نميتوانستند تمناي توبهكاران را اجابت نمايند .مسأله
فقدانِ چشم ،گوش ،ذهن و قلب نيست بل فقدانِ توانايي انتخاب و قوهي تشخيص و بنابراين فقدان توانايي عمل بر
مبناي اراده است ،ناتواني در سرعت بخشيدن يا كُندكردن ،متوقفنمودن يا نگهداشتنِ آنچه به هر صورت روي
ميدهد .اقدامات آنها نه فقط براي انسان ناتوان بلكه براي خودشان نيز مرموز است .مثل خداي كتاب مقدس در
ابتداي مكالمهاش با موسي ،آنها« ،آنها هستند»ـــــ ايست كامل!

«منم آنچه منم» ،اولين كلماتي بودند كه توسط منشأ مافوقبشري هراس كيهاني در آن برخورد فراموشنشدني بر
قلهي كوه «طور» به زبان آورده شدند .بهمحضِ جاريشدنِ اين كلمات ،بدينخاطر كه كلماتي براي گفتهشدن در كار
بود ،آن منشأ فوقبشري ،اگرچه از حوزهي كنترل و درك انسان بيرون ماند ،از بينامبودن دستشست .هيچ چيز در
مورد آسيبپذيري و عدمقطعيت انسان بيمناك تغييرنكرد  -اما چيزي فوقالعاده مهم دررابطه با سرچشمهي
هراس كيهاني روي داد .او ازاينپس بر كردارش نظارت يافت و كنترل آن را بهدست گرفت .اكنون ميتوانست
مهربان يا قهار باشد ،پاداش دهد يا مجازات كند .اكنون ميتوانست چيزي را طلب كند و بسته به اينكه درخواست-
هايش اطاعت شدهاند يا نه ،رفتارش را تغيير دهد .نهتنها ميتوانست سخن بگويد ،بلكه مخاطب سخن نيز
ميتوانست قرار بگيرد ،طرفي خوشمشرب يا خشمگين .
و چنين نه فقط ،به طرز عجيبي ،آن دگرديسي شگرف كونومكان به خدا ،همزاد با دگرديسي و بازسازي
موجوداتِ وحشتزده به بردگانِ فرامين يزدان بود ،بلكه با تنفيذ غيرمستقيمِ قدرت به انسان نيز همراه شد.
ازاينپس انسانها بايد رام و مطيع و فرمانبدار بودند  -اما در عينحال انسانها از موهبت برخوردار شدند كه مي-
توانسند كارهايي انجام دهند تا مطمئن شوند آن باياي مهيبي كه به هراسشان واداشته ،حداقل به شكل اساسي،
آنها را دچار نخواهد كرد ...اكنون ميتوانستند در عوض روزهاي سرشار از تسليم ،از نعمت شبهايي بدونكابوس
بهرهمند شوند
«تندر و آذرخش بود ،و ابري تيره بر فراز كوه ...و سرتاسرِ كوه بسي به لرزه درآمد» «پس تمامي مردماني كه در
خيمهها بودند به رعشه افتادند ».ليك ميان آنهمه غوغا و هياهويِ دهشتناك و سرگيجهآور صداي خدا شنيده
ميشد« :اينك همانا اگر نداي مرا اجابت كنيد و پيمان مرا نگاه داريد ،از ميان همه مردمان ،شما قوم برگزيدهي من
خواهيد بود« ».و مردم همه يكصدا جواب دادند و گفته شد آنچه پروردگار از ما خواسته انجام ميدهيم » (سفر
خروج )١ :٠٥ ،آشكارا خوشنود از سوگند راسخ فرمانبرداريشان ،خداوند به ايشان وعده داد تا به «سرزميني كه
شير و عسل در آن جاري است» (سفر خروج تورات  )٣ : ٣٣ ،رهسپارشان سازد.
ميتوان گفت اگر اين مطلب ،همانطور كه باختين اشاره ميكند ،بدان معنيست كه داستان هراسِ كيهاني به ترس از
صاحب مقام بازچرخ خورده است ،اين ماجرا هنوز پايانيافته و راضيكننده نيست .داستان بدينقرار است كه
ازاينپس ،آن قوم ،نفس خويش را مطابق شريعت مهار كرده است (بهطور واضح و با جزييات دقيق توضيح داده
شده است كه آنها با امضا كردنِ چك سفيدِ ميثاقِ تسليم به آمال خدا ،توان دستيابي به آمال خويش را پيدا
كردند) اما عاوه بر آن ،ازاينپس خدا نيز -كه حاا منشأ ترس از صاحب مقام است -بهواسطهي فرمانبرداري
مردمانش مقيد و محدود ميشود .خداوند واجد اراده و بصيرت شده تنها بدينخاطر كه آن را دوباره به ايشان واگذار
كند .مردم ،همانطور كه مصلحت موجودات رام است ،اكنون ميتوانند خدا را وادارند تا بخشنده باشد .و بدين وسيله
حق انحصاري داروي ضد آسيبپذيري را بهدست آورند و از شّر شبحِ عدمقطعيت خاص شوند .مشروط بر رعايت
قانون ،ميتوانند از شكنجه و آسيب عدمقطعيت در امان باشند .اما بدون آسيبپذيري و عدمقطعيت ،هراسي در كار

نخواهد بود و بدون هراس ،قدرتي .و چنين عليالحساب ،افسانهي خروج تورات در مورد خاستگاههاي قدرتِ صاحبِ
مقام كه بتواند با نيروي وحشتناك الگوي كيهاني برابري كند ،احتياج به يك متمم دارد .و آن اين است – كتاب
ايوب .كتابيكه پيمان كوه طور را با يك قرارداد يكطرفه جاگزين كرده ،و تعهدي مورد قبول طرفين را با فسخ يك
جانبهي آن عوض ميكند.
براي ساكنان دولت مدرن يا  Rechtstaatافسانهي ايوب هر چيزيست جز چيزي قابل فهم .افسانهاي مخالف با
آموزههاي اعتقادياي كه هارموني و منطق محور آنهاست .براي فيلسوفان ،افسانهي ايوب سردردي مدام و
عاجناپذير بوده ،و بارها اميدهاي آنها را براي كشف و برقراري منطق و هارموني در آشوب جاري رخدادها كه
«تاريخ» ناميده ميشد برباد داده است .چه نسلهايي از متألهين كه در سعي بيهوده براي شكستن فندق راز آن
دندانهايشان را از دست دادند .و البته ماجرا همينگونه بوده است براي الباقي مردان و زنان مدرني كه ياد گرفتهاند
دنبال قاعده و هنجار بگردند (و از جمله همهي كساني كه پيام كتاب خروج از تورات را از بر كردهاند) .اما پيام كتاب
ايوب اين است :قانون و هنجاري وجود ندارد .بهبيان دقيقتر ،قاعده يا هنجاري در كار نيست كه قدرت فرماندهي و
حكمراني را محدود كند .كتاب ايوب ،نظر صريح و بيپردهي كارل اشميت را پيشتر پيشبيني ميكند كه «حاكم
كسي است كه قدرت معافيت دارد»
كارل اشميت ،هشيارترين و غيرمتوهمترين كالبدشناس دولت مدرن ،بهطور قاطع اظهار ميدارد« ،كسي كه يك
ارزش را تعيين ميكند ،هميشه به طور ارتجالي ناارزشي را نيز مقرر ميدارد .معناي اين تعيين ناارزش ،نابودي آن
ناارزش است ]٢[ .با تعيين ارزش محدوديتهاي امر هنجاري ،عادي و بهقاعده ترسيم ميشود و ناارزش استثنائي
است كه اين مرز را نشان ميدهد.
استثناء چيزيست كه نميتوان آن را ذيل خود جاي داد .استثناء رمزگذاري عمومي را به همآوردي ميطلبد ،اما
بهطور همزمان عنصري صريحاً صوري و قانوني را آشكار ميكند :تصميم را در خلوص تام آن ...قاعدهاي وجود ندارد
كه بر آشوب منطبق شود .نظم بايد ايجاد شود تا نظم حقوقي معقول و معنادار به نظر برسد .بايد وضعيتي به قاعده
خلق شود و حاكم ،اوست كه به طور قاطع تصميم ميگيرد كه آيا اين وضعيت واقعاَ به كار ميآيد يا نه .استثناء تنها
قاعده را مسجل نميسازد بلكه قاعده نيز استثناء را به حال خود ميگذارد]٣[ .

جورجيو آگامبن ،فيلسوف تيزهوش ايتاليايي ،توضيح ميدهد،
قاعده با دربرنگرفتن و با صرف نظر از استثناء ،آنرا تحت شموليت خود ميگيرد .ازاينرو وضعيت استثنائي آشوبي
مقدم بر نظم نيست ،بلكه بيشتر وضعيتي بر آمده از تعيلق نظم است ...به اين معنا ،استثناء حقيقتاً ،مطابق با ريشهي
لغوياش از بيرون گرفته شده) (ex-capereاست و نه بهسادگي بيرون رانده]٤[ .

به عبارت ديگر ،تضادي ميان برقراري يك قاعده و ايجاد استثناء وجود ندارد .بدون قدرتِ معافشدن از قانون،
قدرتي براي برقراري قوانين وجود نخواهد داشت .

تمام اينها مسلماً گيجكننده است و منطق عقلسليم را به چالش ميكشد .بدون كتاب ايوب ،كتاب خروج تورات در
ايجاد بنيادهاي ازم براي قدرت مطلق خداوند و فرمانبري قوم اسراييل ناتوان است .
كتاب ايوب اعام ميكند كه خداوند چيزي مديون پرستندگانش نيست -مطمئناً هيچچيز بهخاطر اعمالش .قدرت
مطلق خداوند ،نيروي هواوهوس ،نيروي اعجاز و نيروي چشم پوشي از منطق ضرورت فرمانبرداري ناگزير
موجودات صغير را هم شامل ميشود .خدا ميتواند چون اراده كند ضربه بزند و اگر او از ضربه زدن خودداري مي-
كند ،فقط به خطر اراده (نيك ،مهربان ،بخشنده و محبتآميز)اش است .اين تصوري كفرآميز است كه انسان ميتواند
اعمال خدا را با تمهيداتي چون پيروي صبورانه و مؤمنانه از دستورات او و اطاعت محض از قانون الهي كنترل كند .
خدا ،برخاف عالم كرختي كه جاي آن را گرفته ،سخن ميگويد و فرمان ميراند .بهعاوه او ميفهمد كه آيا فرمانها

اطاعت شدهاند (يا نه) و غوغاگران را مجازات ميكند .او نسبت به آنچه انسان ضعيف ميانديشد و انجام ميدهد بي-
تفاوت نيست ،اما بر خاف عالم كرختي كه جاي آن گرفته ،او با آنچه انسانها ميانديشند و انجام ميدهند محدود
نميشود .او ميتواند استثناءهايي ايجاد كند  -و منطقهاي انسجام و شمولعام از اين حق انحصاري الهي مستثني و
معاف نيستند -نيروي معافيت بهطور همزمان قدرت مطلق خدا و ترس مدام و عاجناپذير انسان را بنياد مينهد.
انسانها در نتيجهي نيروي معافيت ،درست مثل دوران پيشاقانون ،آسيبپذير و نامطمئن باقي ميمانند.
اگر قدرتِ انسان بدين موضوع مربوط ميشود (كه ميشود) و اگر بدين واسطه است كه قدرتْ رگههاي انضباطياي

را كه بر آن تكيه ميكند استخراج مينمايد (كه اين چنين است) ،از اينرو ،كليد تأثير قدرت توليد ترس از صاحب
مقام است .ممكن است هراس كيهاني بهميانجيهاي بشري نيازي نداشته باشد ،اما ترس از صاحب مقام مثل تمامي
ديگر امور مصنوعي بدون اين واسطهها نميتواند عمل كند .ترس از صاحب مقام نميتواند طرحريزي نشده باشد.
قدرتهاي زميني براي رهايي انسانهاي مبتا به ترس نيست كه روي صحنه ميآيند  -اگرچه هرچيز ممكن و
ناممكني را ميآزمايند تا سوژههايشان را متقاعد كنند كه بهراستي قضيه همين است .
قدرتهاي زميني مثل كااهاي جديد فروشگاههاي مصرفي بايد تقاضاهاي خودشان را خود بيافرينند؛ آنها ،براي
دوام ،بايد ابژههايشان را آسيبپذير و نامطمئن كنند و نگه دارند.
استالين ،استادِ بزرگِ توليدِ انبوهِ آسيبپذيري و ناامني و در نتيجه ترس از صاحب منصب و مقام بود .درست بههمين
دليل وحشتناكترين ويژگي رعب و وحشت از استالين ،يعني تصادفي بودنش ،اصليترين ويژگي آن بود.
مدتها قبل از آنكه استالين گوش به شكوايهي مادر بسپارد و جنگ را خاتمه بخشد ،به كرّات قدرتش را در
تصفيهي ناگهاني حزب و شكار بدون توضيح ساحرگان و خاتمه يا تعليق ناگهانيتر فعاليت آنان ثابت كرده بود.
اطاعي در دست نبود كه كدام فعاليت بعدي سحر و جادوگري اعام ميشود ،و چون تاسها به تصادف ريخته ميشد

و از آنجاكه ارائهي دليل اصلي ارتباط شما با گونهي فعلي جادوگري ِ تحت تعقيب گرفته ،زيادهكاري و چيزي
تجماتي بود ،نميشد فهميد كه آيا پيوند قابل دركي ميان كردارهاي انسان و نتايج منطقي آنها وجود دارد يا نه (در
جك مشهوري در شوروري ماجرا اينطور بيان شده است :خرگوشي ميشنود كه شترها دستگير شدهاند ،به سرعت
فرار ميكند تا جايي مخفي شود .خب ،آنها اول دستگير ميكنند و بعد ميكوشند ثابت كنند شتر نيستي) بهراستي،
در هيچ جاي ديگر و در هيچ زمان ديگري ،تصوير كالوينيستي از موجود برتر ،تا به اين اندازه و تا به اين حد
باوركردني و متقاعدكننده نشان داده نشده است .موجود برتري كه بركت و محكوميت را بدون توجه به كردار
قربانيانش و تنها با انتخابهاي مرموزش تقسيم كرده ،در حاليكه نه التماس ميپذيرد و نه شكوايهاي را خاف
رأيش تحمل ميكند.

آنجا كه همه ،هميشه آسيبپذير و نامطئناند ،آنچه طلوع صبح فردا به ارمغان ميآورد ،نه بايي ناگهاني ،بلكه بقا و
امنيت است كه بهصورت استثناء ظاهر ميشود ،درحقيقت در هيأت معجزهاي كه ادراك انسان معمولي را بههم-
آوردي طلبيده و به كارگيري حكمت ،قدرت عمل و بصيرتي مافوق بشري را ميطلبد .استالين در مقياسي غيرقابل
مقايسه با موارد ديگر ،قدرت حاكميت معافيت در طرز برخوردهايش بهكار بست ،درخصوص طرز برخوردي كه
مطابق قانون حقّ سوژههاي حقوقي ،شهروندان ،و يا حقّ انسانها بهخاطر انسان بودنشان بود .اما او بههمان اندازه،
ترتيب وارونهكردن ظواهر امر را داد :اجتناب از توزيع تصادفي تاسها بود كه بهعنوان استثناء ،يك هبهي استثنائي و
نمايشي از مرحمت تلقي ميشد .در ازاي التفاتي كه آدم دريافت ميكرد ،بايد سپاسگذار ميبود كه بود.
عدماطمينان و آسيبپذيري انسان ،بنياد تمام قدرتهاي سياسي است .در گونهي استالينيستي قدرت توتاليتر ،در
غياب بازاري كه شرايط انساني تصادفي را بهوجود آورد ،اين آسيبپذيري و عدماطمينان توسط قدرت سياسي توليد
و بازتوليد ميشود .اكنون نيز درست در زماني كه آخرين پسماندههاي «سياست اقتصادي جديد» روي هم انباشت
ميشوند ،چيزي مشابه آن دهشت و وحشتِ تصادفي در مقياسي گسترده رها شده است .اين بايد بيش از يك
تصادف صرف باشد.
در يك جامعهي نسبتاً مدرن ،آسيبپذيري و ناامني وجودي و نياز به پيگيري اهداف زندگي در شرايط
عدماطمينان حاد و جبرانناپذير ،با قراردادنِ زندگي در مسير نيروهاي بازار بيمه ميشود .جز به منظور ايجاد و
حمايت از شرايط قانوني آزادي هاي بازار ،دليلي براي دخالت قدرت سياسي نيست .در طلب انضباط و رعايت قانون
از سوژههايش ،مشروعيت قدرت احتمااً منوط به وعدهي كاهش ميزان عدماطمينان و آسيبپذيري شهروندان باقي
ميماند :وعدهي كاهش آسيبها و خسارات ناشي از بازي آزاد نيروهاي بازار و حفاظت از آسيبپذيري در برابر
ضربههاي بينهايت دردناكِ آنها و بيمهي انسان براي كاهش عدماطمينان در برابر مخاطراتي كه رقابت آزاد به
ناگزير مستلزم آن است .چنين مشروعيتي بيان غايي خود را در تعريفي پيدا مي كند كه صورت مدرن حكومت از
خود به دست ميدهد ،يعني «دولت رفاه».

اين فرمول از قدرت سياسي اما اكنون منسوخ شده است .در مسير پبشرفت ،تاريخ مصرف نهادهاي دولت رفاه
گذشته است و نظر به برداشتهشدن محدوديتهايي كه سابقاً بر فعاليتهاي اقتصادي و بازي آزاد رقابت بازاري و
نتايج اقتصادياش تحميل ميشد ،دولت رفاه نيز از رده خارج شده است.
كاركردهاي حمايتي دولت محدود به اقليتي بيكار و ناتوانشده ،اگرچه اين گرايش وجود دارد كه حتي همان اقليت
هم از گروه تحت مراقب اجتماعي خارج شده و در گروه تحت مراقب قانون و نظم قرار بگيرد .در مورد آنهايي كه
توان مشاركت در بازي بازار را ندارند بهطور فزايندهاي اين گرايش در كار است كه موردشان در مقولههاي جنايي (و
بهعنوان جنايت) بررسي شود .و چنين ،دولت از رسيدگي به آسيبپذيري و عدمقطعيت ناشي از منطق (يا
غيرمنطقيبودن) بازار آزاد دست ميكشد و درنتيجه اين مسأله بهعنوان موضوعي شخصي بازتعريف ميشود،
بهعنوان مسأله اي كه افراد بايد شخصاً با منابعي كه در اختيار دارند با آن سروكله بزنند .به تعبير اولريش بك ،حاا
از اشخاص انتظار ميرود كه براي تناقضات نظام راهحلهاي زندگي نامهاي بيابند]١[ .
اين روند تازه يك اثر جانبي داشته :بنيادهايي تضعيف شدهاند كه بهواسطهي آنها قدرتِ دولتي مدعي ايفاء نقشي
تعيينكننده در نزاع با آسيبپذيري و عدماطمينان بود .رشد گسترده و قابل ماحظهي بيتفاوتي ،فقدان تعهدات و
عايق سياسي (به تعبير مشهور پيتر دراكر «رستگاري توسط جامعه ،ديگر نه!») و عزلتگزيني تودهاي جمعيت از
مشاركت در امور سياسي نهادينه ،همه بر فروريزي بنيانهاي قدرت دولتي گواهي ميدهند.
با منتفي شدن دخالتهاي برنامهريزيشدهي پيشين در ناامنيهاي ناشي از بازار و با بيان اينكه تشديد و دائميسازي
آن ناامني ،مأموريت تمام قدرتهاي سياسياي است كه مراقب رفاه سوژههايشان هستند ،دولت معاصر ،براي حفظ
مشروعيتش ،بايد عدماطمينان و آسيبپذيري را در اشكال غيراقتصادي ديگري جستجو كند .بهنظر ميرسد حكومت
اياات متحدهي آمريكا چنين جايگزيني را به مهيجترين شكل ممكن در مسألهي امنيت شخصي پيدا كرده است:
تهديدها و هراسهاي مربوط به جان و داراييهاي انسان و وضعيت ناشي از فعاليتهاي جنائي ،رفتار ضداجتماعي
«طبقهي محروم» و اخيراً ترورسيم جهاني .بر خاف عدمامنيت ناشي از بازار كه در آن همهچيز بيش از اندازه شفاف
و واضح بود ،اين نوع ناامني جايگزين كه انتظار ميرود موقعيت انحصاري از دست رفتهي دولت بهعنوان عامل
رستگاري را باز گرداند ،بايد بهطور مصنوعي آب و تاب داده شود ،يا دستكم ،تا آن حد دراماتيزه شود كه بتواند
ترس كافي از صاحب مقام را برانگيزد و در عينحال بر ناامني اقتصادي سايه افكند ،ناامنياي كه دولت در قبال آن
نه كاري مي تواند انجام دهد و نه تمايل به انجام كاري دارد .ميزان خطرات متوجه امنيت شخصي برخاف مخاطراتي
كه بازار براي معيشت و رفاه ميآفريند بايد در تيرهترين وجه آن ارائه شود .در چنين مواردي (مانند مورد رژيم
سياسي استالينيستي) جلوگيري از تحقق تهديدات ميتواند همچون رخدادي فوقالعاده و بهعنوان نتيجهي مراقبت و
مواظبت و حسن نيت ارگانهاي دولتي مورد ستايش قرار گيرد .اين وظيفهاي است كه اف بي آي و سازمان سيا در
ماههاي اخير مرتباَ مشغول آن هستند :هشدار به شهروندان آمريكايي در مورد سوءقصدهاي قريبالوقوعي كه
امنيتشان را تهديد ميكند ،قراردادن آنها در وضعيت آژير قرمز و ايجاد تنش – چراكه وقتي تهديدات بهوقوع

 تمام امتيازات اين رفع خطر بنابه توافق همگاني به حساب ارگانهاي قانون و نظم، عاوه بر رفع تنش،نمي پيوندند
. ارگانهايي كه دستگاه مديرتي دولت بهطور فزايندهاي به آنها تقليل يافته است،ريخته ميشود
،برخاف اين اميدواري كه اكنون راه حل استالين يعني قراردادن ترس از صاحب مقام بهعنوان بنياد قدرت دولتي
 پنجاه سال پس از مرگ. بهعنوان نتيجهي بحث نميتوانيم چنين چيزي بگوييم،چيزي مربوط به گذشته است
 جستجوي نااميدانه براي راه حلهاي تازه و اصاحشده در كاربست و احضار عدماطميمان و ترس هنوز در،استالين
.دستور كار قدرتهاي معاصر است
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حدوداً يك ماه پس از واقعهي ٠٠سپتامبر ،فرانكو براردي ،ماركسيست ايتاليايي ،يادداشتي مينويسد كه متن زير نسخهي
ويرايششدهي آن متن اوليه است .از  ٠٠سپتامبر تا امروز جهان دستخوش اتفاقات زيادي بوده است :جنگ افغانستان و عراق،
بحران اقتصادي ،جنبش اشغال و بهارعربي مجموعه رويدادهايياند كه كليتشان احتمااً پيچشي در رويكرد براردي ايجاد
خواهند كرد .دستكم ،امروز حرفهاي بيشتري براي گفتن و اميد بيشتري براي ادامهدادن وجود دارد .فارغ از حالوهواي
شبهعلمي-تخيلي يادداشت ،متن براردي بهخوبي نشان ميدهد كه چگونه اضطراب ،بهعنوان پاردايم رواني حاكم ،و آشفتگي منتج
از آن ،همهچيز را بلعيده و از نو شكل داده است .برادردي اين هشدار قديمي را با دادههاي جديد تكرار ميكند كه ،از منظر
سرمايهداري ،نظر به بحرانهاي سرمايهي مجازي ،يگانه راهحل مواجهه با اضطراب درمقامِ نوعي مازادِ فضايي نسبت به زمان،
سرمايهگذاري و تخفيف آن در جنگ است .م.

جهانيسازي در پرتو تاريك جنگي جهاني بار ديگر چارچوببندي شده و اين يعني مفهومپردازي
دوبارهي تغييريكه در فرم اجتماعي ،اقتصادي ،و انسانشناختي جهانيسازي رخ داده ،ضروري است .در طول دو قرن
گذشته ،كنترل جهاني ،تكنو-توپياي ( (techno-utopiaيا آرمانشهر فن آورانهي) جامعهي سرمايهداري و فرهنگ
مدرن بوده است .اينك زمان كنترل جهاني به سر آمده ،و ما امروز كاماَ بيرون از اين چارچوب قرار گرفتهايم.
چارچوب حكمراني جديد ،اضطراب جهاني است .براي آن كه بدانيم اضطراب به چه معناست بايد از «اقتصاد توجه» و
از «كار ديجيتال» حرف بزنيم .سرچشمهي اضطراب معاصر همينجاست ،يعني در سازماندهي زمان در سپهر
ديجيتال ،و در نسبت ميان فضاي سايبر و زمان سايبر.
اضطراب چيست؟ ميگويند روانشناسان بهتازگي اختال نوع جديدي را كشف كرده و آن را «سندروم اضطراب»
ناميدهاند .بهنظر ميرسد اين شكل همهگير از اضطراب ،از «سندروم اضطراب» ،چيز كاماً جديدي در درك
روانشناختي انسان از خويش است .اما اضطراب به چه معناست؟
همان طور كه روانكاو سوئيسي -آمريكايي جيمز هيلمن در كتابش  Panياد آور ميشود« ،اضطراب» ( )panicدر
گذشته كلمهاي خوب و مطلوب بوده است Pan .حاكي از الوهيت طبيعت و تماميت بوده ،و در اساطير يوناني ،نمادي
براي رابطه ميان انسان و طبيعت است.
طبيعت جريان درهم شكنندهي واقعيت ،اشياء و اطاعاتيست كه ما را احاطه كرده .فرهنگ مدرن بر پايهي ايدهي
تسلط انساني و رامكردن طبيعت بنا شده است .و از اينرو ،احساس اوليهي اضطراب ،كه چيزي خوشايند براي جهان
باستان بود ،به طور فزايندهاي به چيزي ترسناك و ويرانگر تبديل شده است .امروز ،اضطراب فرمي از آسيبشناسي
رواني است .اضطراب وقتي روي ميدهد كه يك موجود زندهي آگاه (فردي يا اجتماعي) مقهور سرعت فرايندهايي

شود كه درگير آنهاست ،يعني وقتي او فرصت تحليل دادههاي ورودي اطاعاتي را نداشته باشد .در چنين مواردي،
ناگهان موجود زنده ديگر قادر به پردازش حجم اطاعاتياي نيست كه وارد ميدان اداركش شده ،يا حتي توسط خود
او توليد ميشود.
تمركز فرم سرمايهدارانهي سازماندهي كار بهواسطهي تغييرشكلهاي تكنولوژيك از حوزهي توليد كااهاي مادي به
سمت سپهر اطاعاتي يا حوزهي كااهاي نشانهشناختي جابهجا شده است .بدينلحاظ ،نشان-سرمايه(Semio-

 )Kapitalبه فرم عام اقتصاد تبديل ميشود .توليد پرشتاب ارزش اضافي وابسته است به شتاب سپهر اطاعاتي.
ديجيتاليزهشدن سپهر اطاعاني جادهاي گشوده است بهسمت اين نوع شتاب .نشانهها با سرعتي روبهرشد توليد مي-
شوند و به گردش در ميآيند ،ليكن پايانهي انساني نظام (ذهنِ تجسميافته) زير فشاري روبهرشد قرار گرفته،
درنهايت زير اين فشار خُرد ميشود .فكر ميكنم بحران اقتصادي حاضر به عدمتعادل ميان عرصهي توليد
نشانهشناختي و عرصهي تقاضاي نشانهشناختي مربوط ميشود .اين عدم تعادل در نسبت ميان عرضهي كااهاي
نشانهشناختي و زمان اجتماعاً موجود براي توجه به آنها ،هستهي بحران اقتصادي و در عينحال بحرانهاي سياسي و
ذهنيايست كه در بطن آن زندگي ميكنيم.
اين وضعيت را ميتوان برحسب نسبت ميان فضاي سايبر و زمان سايبر توصيف كرد .فضاي سايبر بر قابليت توليد
نامحدود هوش جمعي در بعدي شبكهاي دالت دارد .توان هوش عمومي تا حد فوقالعاده زيادي باا ميرود ،وقتي
تعداد بسيار زيادي از نقاط به لطف شبكهي تلماتيك بههم متصل ميشوند .و درنتيجه ،توليد اطاعات ميتواند به
شكل نامحدود كااهاي ذهني عرضه كند .ليكن برخاف فضاي سايبر كه بهلحاظ مفهومي نامحدود است ،زمان سايبر
به هيچوجه نامحدود نيست .من توانايي موجود زندهي آگاه در پردازش اطاعات (سايبرفضايي) را زمان سايبر مي-
نامم .اين توانايي نميتواند به طرز نامحدود بسط يابد ،چراكه درگير محدوديتهايي فيزيكي ،احساسي و عاطفي
است .بهنظر من ،نسبت ميان بسط و گسترش نامحدود فضاي سايبر و قابليت محدود پردازش زمان سايبر
بهمهمترين مشكل ما در بحران كنوني سرمايهداري تبديل شده است.
در سال گذشته ما شاهد يك ورشكستگي مخابراتي بوديم .شركتهاي مخابراتي پول بسيار زيادي براي خريد
فركانسهاي  )Universal Mobile Telecommunications System( UMTSسرمايهگذاري كردند .مبلغ
زيادي نيز براي ايجاد زيرساختهاي تكنيكي مثل شبكهي كابلهاي فيبر نوري صرف شد .اما همه اينها اكنون كاماً
بياستفاده و خارج از ردهاند .بنابر تايم اقتصادي ( ١سپتامبر « ، ٢١١٠عرضهي بيش از تفاضاي اطاعات») ،تنها %٢.١
از شبكهي كابل فيبر نوري مورد استفاده قرار ميگيرد و باقي آن عماً فاقد سيگنال است .در همين شمارهي تايم
اقتصادي آمده ،درواقع تنها از  %٣ظرفيت سيستم تلفن در سراسر جهان استفاده ميشود .اين مطلب به چه كار مي-
آيد؟ به ياد بياوريم ماركس قباً چنين وضعيتي را با مفهوم «بحران توليد مازاد» توضيح داده بود .حتماً ميدانيد اين به
چه معناست .بحران توليد اضافي وقتي اتفاق ميافتد كه ميزان كاايي كه توسط ماشينآات و كارِ كارگران توليد مي-
شود بيشتر از توان جذب بازار باشد.

در طول تاريخ تحوات نظام صنعتي ،بحران توليد اضافي موضوعي تكرارشونده است؛ چيزي كه سرمايهداري را براي
فائق آمدن بر آن ،مجبور به از بينبردن كااها ،ظرفيت توليدي و زندگيهاي انساني كرده است.
چه اتفاقي دارد ميافتد؟ آيا بايد رابطهاي قائل شد ميان اين عدمتعادل قابلتوجه و جنگي كه آتش آن برافروختهشده
و افق دنياي ما را تيرهوتار كرده است؟
برگرديم به مفهوم اضطراب .نشان-سرمايه ( )Semio-Kapitalدچار نوعي بحران توليد اضافيست منتها شكل اين
بحران ،نهفقط اقتصادي ،كه روانشناختي نيز است.
درواقع ،نشان-سرمايه مربوط به توليد كااهاي مادي نيست ،بلكه با توليد محركهاي رواني ارتباط مييابد .محيط
ذهني با نشانههايي اشباع ميشود كه نوعي برانگيختگي مدام ايجاد ميكنند ،نوعي شوكالكتريكيِ دائم كه ذهنِ فرد
يا ذهنِ جمعي را به فروپاشي ميكشاند.
مشكل اضطراب عموماً مربوط ميشود به مديريت زمان .ليكن وجهي فضايي را هم درخصوص اضطراب ميتوان
مشاهده كرد .در قرون گذشته ،ساخت محيط شهري مدرن وابسته به طرحوبرنامهاي خردگرايانه از شهر سياسي بود.
ديكتاتوري اقتصادي چند دههي گذشته موجب شتاب در گسترش فضاهاي شهري شده است .كنش و واكنش ميان
پراكندگي سايبرفضايي و محيط فيزيكي شهري امكان سازماندهي عقاني و خردگرايانهي فضا را از بين برده است.
در فصل مشترك اطاعات و فضاي شهري ،تكثير پراكندگي آشوبناك بيقاعده و بدون طرح و برنامهاي را ميتوان
ديد كه تنها برپايهي منطق منفعت اقتصادي ديكته شده است .علت اضطراب شهري درك و مشاهدهي اين
پراكندكي و تكثير تجربهي كانشهر است .در دوران مدرن ،دستكم پس از رنسانس ايتاليايي ،فضاي شهري مطابق
با تصوير كوسموس( kosmos( )kosmosيعني «نظم» در يوناني) ساخته ميشد .اكنون اما ما در حال تجربهي تكثير
خطوط گريز ( )lignes de fuiteفضايي هستيم ،و اين باعث ميشود به موجود زندهي اجتماعي احساس گمشدگي
در فضا دست دهد ،اين همان چيزيست كه او را از پردازش تجربهي طاقتفرسا و پيچيدهي آشفتگي كانشهر
ناتوان ميسازد.
كان شهر امتاء و زيادهروي پيچيدگي در قلمرو ارضي است .تكثير خطوط ارتباطاتي نوع تازهاي ادراك آشوبناك
را ايجاد كرده است .داونپورت و بك در كتابشان ،اقتصاد توجه ،ميگويند مشكل اصلي كارگر سطوحشناختي ،و
به طور كلي مردمي كه در محيطهاي حاد -اشباع شدهي اطاعاتي زندگي ميكنند ،اين است كه آنها ديگر وقتي
براي توجه به چيزها ندارند ،ديگر ما نميتوانيم وروديهاي اطاعاتي را بفهيم و پردازش كنيم چرا كه زمان ما با
جريان حاد-اطاعات اشباع شده است.
زماني براي توجه در محل كار نداريم .مجبوريم مقدار بسيار بسيار زيادي از اطاعات را پردازش كنيم و ذهن-بدن-
مان كاماً با اين فرايند تسخير ميشود .بهعاوه ،فرصت كافي براي تأثيرگذاري ،براي ارتباط ،و براي روابط اروتيك
وجود ندارد .ديگر فرصتي وجود ندارد براي آن نوع توجه فضايي كه به معناي توجه به بدن ،به بدن خودمان ،و بدن

ديگري است .در چنين وضعيتي ،اين احساس پديد ميآيد كه كمتر و كمتر وقت داريم و بيشتر و بيشتر بايد شتاب
كنيم كه درعين حال نتيجهي اين شتاب از دست دادن زندگي ،لذت و فهم است.
فروپاشي نسبت ميان فضاي سايبر و زمان سايبر را ميتوان بهعنوان خصيصهي خاص وضعيت سياسي فعلي نيز در
نظر گرفت .جهان شتابناك به سمت جنگي جهاني ميرود كه دايلش چندان روشن نيست ،و حدودش نامعلوم است.
برخي از جنگي الياابد حرف ميزنند ،از امكان يك جنگ بدون پايان.
چرند است؟ بله ،چرند است .اما در عينحال ،اين جنگ مزخرف هشداردهندهترين عامت سندروم اضطراب است.
كالين پاول ،چند روز بعد از  ٠٠سپتامبر از شايعاتي سخن گفت كه سرويسهاي اطاعاتي در مورد بمبگذاري و
هواپيماربايي پيش از  ٠٠سپتامبر دريافت كرده بودند.
او گفت« :بله ،اين درست است ،ما اطاعاتي درباره اتفاقي مشابه با اين اتفاق دريافت كرده بوديم ،اطاعاتي درباره
بمبگذاري و چيزهايي مانند آن .اما ما هميشه اطاعات زيادي دريافت ميكنيم كه قادر به پردازش يا حتي ديدن
آنها نيستيم ..ما بيش از اندازه اطاعات داريم .مشكل ما اين است».
در اينجا يا پيامد اشباع اطاعاتي روبرو هستيم ،كه خود نتيجهي گسترش بيحد فضاي سايبر است .بدينلحاظ،
اضطرابي كه از آن حرف ميزنم به اضطرابي اجتماعي تبديل ميشود ،و ما وارد فاز تازهاي ميشويم كه به نظر من فاز
جنگ اضطراب است.
از يك سو ،جنگ راهيست كه سرمايه بهوسيلهي آن ميخواند مشكات توليد اضافي را حل و فصل كند .به لطف
جنگ ،توليد تكنولوژيك وارد بعد تازهاي ميشود ،و سرمايه ميتواند در ساح و توليدات امنيتي ،و بيشتر امنيتي ،و
باز بيشتر امنيتي سرمايهگذاري كند.
از سوي ديگر ،آشفتگي و ابهام ذهني طبقهي حاكم جنگ را گريزناپذير كرده است .آنها نميفهمند چه اتفاقي دارد
ميافتد ،چون واقعيت بيش از اندازه پيچيده و خصمانهشده است .از اينرو ،به شكلي بدوي واكنش نشان ميدهند.
طبقهي حاكم جهاني مقهور پيچيدگي بيش از اندازهي دنيايي شده كه خود براي خويش ساخته است .آنها ديگر قادر
به فهم و حكمراني به شكلي عقاني نيستند.
اين جنگ دو وجه دارد .نخست ،واكنش كاسيك نظام سرمايهداريست كه در آن جنگ پاسخي است براي حل
بحرانهاي اقتصادي مازاد توليد .اين درست همان چيزيست كه رفيق كهنه كارمان لنين گفته است« :سرمايهداري،
جنگ به همراه ميآورد همچنان كه ابر ،طوفان» .توليد اضافي ايجاب ميكند تمام ظرفيتهاي توليد ،قابليتهاي
فكري و زيرساختهاي تكتولوژيكِ بااستفاده را بهشكل تازهاي به كار بنديم .اين نوع نظاميكردنِ هوشِ عمومي،
عمدهترين خطريست كه اين روزها با آن مواجهايم ،نظاميكردنِ ظرفيت فكريايكه بهواسطهي بسط و گسترش
هوشِ جمعي ايجاد شده ،و توسط تكنسينهاي شبكه پشتيباني ميشود.
در عينحال ،من جنبهاي ديگري را نيز در اين جنگ اضطراب ميبينم ،و آن نسبت ميان پيچيدگي ،پيچيدگي بيش از
حد دنياي حاضر ،و نوعي تظاهر به كنترل اوضاع است ،يعني اين ادعا كه واقعيت را ميتوان به قواعد اصول اقتصادي

سرمايهداري فروكاست ،و اين دعوي مضاعف كه يك حكومت يا امپراطوري جهاني ميتواند جهان پيچيدهي امروز را
كه تن به قواعد سياسي و كنترل اقتصادي نميدهد ،مديريت كند.
به عبارت ديگر ،مشكل نسبت ميان تنظيمات «اقتصادي» و توليد يا قابليت توليد نامحدود هوش شبكهاي است.
دلوز و گتاري در فلسفه چيست؟ ميگويند زماني كه جهان سريعتر از مغز شما كار ميكند ،نتيجه نوعي آشوب
خواهد بود .مشكل نسبت مغز است و جهان ،نسبت فضاي سايبر و زمان سايبر .مشكل پيش از هر چيز به لحاظ
سياسي تاش براي كنترل و ادارهي اين نسبت است .وقتي تظاهر ميكنيم كه قادريم قابليت توليد نامحدود هوش
شبكهاي را كنترل كنيم ،درست مثل كاري كه سرمايهداري از ما ميخواهد انجام دهيم ،به ناگزير وارد جهان اضطراب
و حالت اضطراب خواهيم شد.
اما مي دانيد ،خبر خوشي براي شما دارم .ديكتاتوري ليبرال در يك سو و همزاد آن ،بنيادگرايي مذهبي در سوي
ديگر ،قلمروزدايي و بازقلمروگذاري ،در آستانهي جنگي خودويرانگرانه قرار دارند .گويا پدر اسامه بنادن و پدر
جرج بوش دوستان قديمي هستند .داستان اين طوري است .اين يعني پايان ،پايان ديكتاتوري نئوليبرال .ميدانيد،
وقتي يك غولْ نيرومندتر از آن است كه كسي آن را شكست دهد ،تنها راه غلبه بر آن اين است كه زور و نيروي
غول را دربرابر خود آن غول بهكار برد .اين كاريست كه دارند (با خودشان) ميكنند .هلهلويا! ()Hallelujah
و حاا مشكل ما اين است كه چه بايد كرد؟ مسألهاي سياسي پيش روي ما اين است ،مسألهي بازنمايي كار ذهني و
عقل عمومي از خود.
چه بايد كرد؟ من مي گويم باي د اين جنگ سراسري و جهاني را به نوعي فرايند انعشاب كار ذهني ،فكري و اطاعاتي
تبديل كرد.
اواَ قبل از هر چيز بايد جنبش هاي برآمده از سياتل ،جنوا را وارد مرحلهي تازهاي كرد .و آن هدايت اين جنبشها
در مسيري عليه نظاميسازي كار ذهني است.
دوماَ ،بايد قاعدهي پيوستگي كلي ميان ايه هاي اجتماعي و عاطفي متفاوت كار فكري را از بين برد .بايد قاعده را زير
پا گذاشت و جنگ را متوقف كرد .اين جنگ  ،جنگ اضطراب ،شرايط ازم را براي انجام يك حركت موفقيت آميز
در اين مسير مهيا كرده است.
***
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( .)٠پارهاي نظريههاي سياسي ميميرند و به رحمتِ ايزدي ميپيوندند؛ پارهاي از آنها ،اگر خدا بخواهد،
ميميرند و بهدرك واصل ميشوند ولي بعضي نظريهها عمري طواني در اين دنيا دارند ،تاريخي غالباً در خدمت
اصحاب قدرت و البته گاهي هم همراه با گروههاي مخالف نظام حاكم .نظريهي جنگ عادانه ابتدا در خدمت
اصحاب قدرت بود .دستكم من توفيق آگوستينوسوس را چنين تعبير ميكنم :او به جاي ديدگاه صلحباوران
مسيحي كه از بيخوبن با جنگ مخالف بودند ،از وجوب مذهبي فعاليتِ سربازان مسيحي دفاع كرد .حال ،مسيحيان
متقي مي توانستند به نمايندگي از شهرهاي دنيوي ،محض خاطر امنيت و قوام امپراتوري (در اين مورد ،مشخصاً،
آرمان «صلح رومي» يا ( )Pax Romanaبا اعدّا بجنگند؛ ولي ايشان ميبايست عادانه و فقط در راه برقراري صلح
ميجنگيدند و همواره ،بنا به دستور اكيد آگوستينوسوس ،با خاطري حزين و مغموم و به دور از خشم و شهوت]٠[.
از منظر مؤمنان صدر مسيحيت ،اين تقرير از جنگِ عادانه مستمسكي بيش نبود ،ترفندي بود براي توجيه اخاقي
و مذهبي جنگ و راستش كاربرد نظريه هم چيزي بهغير از اين نمينمود .اما مدافعان هم ميگفتند (و من تمايل به
تأييد نظر ايشان دارم) كه اين نظريه جنگ را در جهاني ممكن ميگرداند كه در آن جنگ ،گاهي ،واجب و ضروري
است.
البته نظريهي جنگِ عادانه از همان ابتدا سويهاي انتقادي [رهيافتي انتقادي به مقوله جنگ] داشت :سربازان
(يا دستكم فرماندهانشان) موظف بودند از شركت در جنگ هاي كشورگشايانه حذر كنند و پس از نبردهايي كه
با پيروزي به پايان ميرسند از رسمِ غارت و تجاوز (كه در آن زمان رواج داشت) بپرهيزند .با اين همه جنگ
عادانه نظريهاي دنيوي بود (به جميع معاني كلمه) و برخاف نظر راديكالهاي مسيحي همچنان در خدمت منافع
دنيوي .البته يادتان باشد كه راديكاليسم مسيحي بيش از يك روايت داشت :ميتوانست در قالب مخالفتي
صلحخواهانه با هرگونه جنگ جلوه كند و همچنين ميتوانست به قالبِ خود جنگ درآيد ،در هيأت جنگهاي
صليبي با انگيزههاي مذهبي .آگوستينوسوس با راديكاليسم نوع اول مخالف بود ،حكيمان مدرسي در قرون وسطي،
به تأسي از آگوستينوس ،به مخالفت با روايت دوم برخاستند .فرانسيسكو د ويتوريا* در بيان اين نظر ،قولي مشهور
دارد« :اختاف مذهب نميتواند علت موجهي براي جنگ عادانه باشد ».طي قرنها ،از زمان جنگهاي صليبي تا
دوره جنگ هاي مذهبي در عصر اصاح دين (رفُرم) ،بسياري از كشيشان و واعظان اروپاي مسيحي ،بسياري از
خاوندها و يارونها (و حتا تعدادي از پادشاهان اروپا) ،به مشروعيت كاربرد نيروي نظامي براي سركوب كافران و
*

متأله و فيلسوف اسپانيايي در قرن  ٠١و مؤسس مكتب فلسفي ساامانكا و به قولي «پدر حقوق بينالملل» .م.

مشركان ملتزم بودند :ايشان نسخهي خاص خود را از مقولهي «جهاد» [البته با تعبيري بس متفاوت از مفهوم آن در
دين اسام] داشتند .در مقابل ،ويتوريا مدعي بود «يگانه علت موجه و عادانه براي برافروختن آتش جنگ در زماني
پديدار ميشود كه آزار و اذيتي تحميل شده باشد ]٢[».جنگ عادانه استدالي بود از جانب مركز آيين مسيح در رد
نظر صلحباوران ،از يكسو ،و از سوي ديگر در رد حاميان جنگهاي مقدس (جهاد) -و به سبب همين دشمنيها،
آموزه جنگ عادانه به قالبي نظريهاي عرفي و دنيوي درآمد (گو اينكه هوادارانش همگي در زمرهي متألهان و
متكلمين مسيحي بودند).
از اين قرار ،حكمرانان اين جهان از نظريهي جنگ عادانه استقبال كردند و به هر جنگي دست زدند آن را (خود با
استمداد از علما و روشنفكران) مصداقي از جنگهاي معطوف به آرمان صلح و عدالت توصيف كردند .البته ،در
اغلب موارد ،اين توصيف به تزوير و ريا آغشته بود :اداي احترام رذيلت به فضيلت ،باجي كه بدان به نيكان
ميدهند .اما همين باجي كه بدان به نيكان ميدهند بدان را در معرض نقد نيكان قرار ميدهد -يعني ،شيردان و
نيكوكاراني كه شمارشان زياد نبوده است (ولي ميتوان گفت :به هر حال ،جهان خالي از ايشان نبوده است) .دلم
ميخواهد از تاريخ عالم دانشگاهي به يك لحظه ظهور رشادت اشاره كنم :حول و حوش سال  ٠١٢١ميادي،
جامعه مدرسين ساامانكا پس از تشكيل جلسهاي رسمي اعام كرد جنگ اسپانيا براي تسخير آمريكاي مركزي
مصداق نقض قانون طبيعي و جنگي ناعادانه است ]٣[.من نتوانستم هيچ اطاع موثقي راجع به فرجام كار آن
مدرسين پاكيزهسرشت و نيكنهاد به دست آرم .بيگمان لحظههايي از اين دست در تاريخ فراوان نبوده است اما
آنچه در ساامانكا روي داد نشان ميدهد كه نظريهي جنگ عادانه هرگز سويه انتقادياش را از كف نداد .نظريهي
مزبور دايل و براهيني دنيوي در توجيه جنگ اقامه ميكرد اما دايل و براهيني محدود ــ براهيني كه اجرم دنيوي
بود .واداشتن آزتكها به گرويدن به آيين مسيح به هيچ وجه انگيزهاي عادانه و علتي موجه نبود؛ چنگانداختن به
مخازن طاي آمريكاييها يا به بردگي كشيدن بوميان قاره آمريكا نيز علت موجهي نبود.
نويسندگاني چون هوگو گروتيوس و پوفندُرف* ،نظريهي جنگِ عادانه را در چارچوب حقوق بينالملل گنجانيدند،
اما ظهور دولت مدرن و پذيرش حقوقي (و فلسفي) حاكميت دولتها نظريه جنگ عادانه را در محاق برد و در
پس زمينه عالم سياست جاي داد .حال ،جلوي صحنه سياست را كساني اشغال كردند كه ميتوانيم ايشان را اميران
و شهرياران ماكياوليگرا بخوانيم ،مردان (و گاه زنان) سرسختي كه به بهانه «مصلحت دولت» به هر كاري كه ازم
ميديدند (يا واجب جلوه ميدادند) دست ميزدند .حزم و تدبير دنيوي بر عدالتِ دنيوي مستولي شد؛ واقعبيني
بيش از پيش جاي نگاهي را گرفت كه به طعنه آرمانپرستي سادهلوحانه خوانده ميشد .شهرياران دنياپرست
همچنان جنگهاي خود را موجه جلوه ميدادند ،آن هم با استناد به قاموس حقوق بينالملل كه در ضمن ،ااقل تا
*

هوگو گروتيوس ،حقوقدانِ هلندي و از پايهگذارانِ حقوق بينالملل برمبناي قانون طبيعي در نيم اول قرن ٠١و

پوفندُرف ،حقوقدان ،اقتصاددان و عالم سياستِ آلماني در قرن ٠١كه در نظريههاي «قانونِ طبيعي» هابز و گروتيوس
بازنگري كرد .م.

حدودي ،همان قاموس جنگ عادانه بود .اما اين توجيهها فرع به قضيه عمل بود و به گمان من «جنگ عادانه»
كماهميتترين دستاويزي بود كه روشنفكران وابسته به دولت براي توجيه جنگ به كار ميگرفتند .دولتها ،هر
زمان كه حاكمان و سردمدارانشان جنگ را ازم ميديدند ،دستزدن به جنگ را حق خود ميدانستند و
حاكمبودن حكام به اين معني بود كه هيچكس حق ندارد درباره تصميمهاي ايشان داوري كند .ايشان نهتنها زماني
كه دلشان ميخواست جنگ راه ميانداختند؛ بلكه هر طور هم كه دلشان ميخواست جنگ ميكردند و به اين
قاعده روم قديم استناد ميجستند كه جنگ در همه حال فعاليتي خاف قانون يا بيقانون استinter arma :
[ silent legesيعني «در هنگامه جنگ ،قانون خاموش ميشود»] -و اين عبارت را همچنين تعبير ميكردند كه هيچ
قانوني مافوق يا ماوراي اوامر و فرامين دولت نيست؛ و اين يعني همواره ميشد براي رسيدن به پيروزي ،قيد و
بندهاي متعارف را در جنگها كنار گذاشت ]٤[.استدالهاي مربوط به عدالت را قسمي موعظه و اندرز اخاقي
تلقي ميكردند كه دخلي به اوضاع و احوال آشوبناك جامعه بينالمللي ندارد .براي اين دنيا ،جنگ عادانه چندان
كه بايد دنيوي نبود.
در دهه  ٠٥١١و اوايل دهه  ،٠٥١١هنگاميكه من در مقطع تحصيات تكميلي درس ميخواندم ،واقعبيني
سياسي (رئاليسم) آموزه غالب در حوزه «روابط بينالملل» به شمار ميآمد .مرجع و مستند رايج نه عدالت بلكه
منفعت يا مصلحت بود .استدال اخاقي مغاير با قواعد اين رشته در روال مرسوماش بودند ،هرچند گروهي از
نويسندگان از منفعت يا مصلحت بهمنزلهي اصل نوين اخاق دفاع ميكردند ]١[.در آن سالها بسياري از علماي
حوزه سياست ،خود را به طعنه ماكياوليستهاي مدرن ميخواندند و آرزو داشتند ميتوانستند به نجوا در گوش
شهريار سخن بگويند؛ و بعضي از ايشان ،كه به جاهطلبي ديگران هم دامن ميزدند ،واقعاً به نجوا كردن در گوش
حكام نايل شدند .اينان تمرين خونسردي و واقعبيني ميكردند؛ و به شهرياران ياد ميدادند كه چگونه با
بهكارگيري حسابشدهي زور به اهداف خود برسند (شهرياراني كه هميشه به چنين آموزشهايي نياز نداشتند).
نتايج و اهداف در چارچوب «منافع و مصالح ملي» درك ميشدند و منافع ملي عبارت بود از حاصل جمع عيني قدرت
و ثروت در زمان حال به اضافه امكان كسب قدرت و مكنت و مال در آينده و هرچه مكنت و مال بيشتر ،بهتر؛ فقط
شمار معدودي از نويسندگان از لزوم رعايت حدودي مبتني بر حزم و دورانديشي دفاع ميكردند؛ اگر حافظهام
ياري كند ،هرگز بحث حدود اخاقي مطرح نميشد .نظريه جنگ عادانه فقط در دانشكدههاي معارف ديني،
حوزههاي علميه و برخي دانشگاههاي كاتوليك تدريس ميشد و حتا در آنجاها هم كه بالكل از دنياي سياست
بيرون بودند ،نظريه را بهزور به جانب مواضع واقعببينانه سوق ميدادند؛ شايد به اقتضاي صيانت ذات ،مدافعان
نظريه هم مجبور بودند لبه انتقادي آن را كند كنند.
جنگ ويتنام كل معادله را عوض كرد ،گرچه راه يافتن اين تغيير ،به تراز نظريه زمان ميبرد .اتفاقي كه افتاد
ابتدا در قلمرو عمل روي داد .جنگ محل منازعات سياسي شد؛ بسياري به مخالفت با آن برخاستند ،عمدتاً كساني
كه گرايشهاي چپ داشتند .اينان كساني بودند كه زير نفوذ عميق ماركسيسم بودند؛ و البته به زبان منافع و مصالح

سخن ميگفتند؛ ايشان همنوا با شهرياران و استادان سياست در آمريكا پرداختن به ديدگاه اخاقي را كسر شأن
خود ميدانستند و با اين همه تجربهي جنگ ويتنام آنان را به بحث و استدال اخاقي كشاند .البته جنگ در نظر
اين گروه از بيخوبن نسنجيده و شتابزده بود؛ پيروزي در آن غيرممكن بود؛ هزينههايش گزاف بود ،گيرم كه
آمريكاييها به كسي جز خود فكر نميكردند؛ جنگ ويتنام حتا از نظر امپرياليستها نيز نمونه يك ماجراجويي
نابخردانه امپرياليستي بود؛ اين جنگ ايااتمتحد را عليه آرمان آزادي و استقال ملي ويتنام نشان داد و جهان
سوم را از دولت آمريكا بيزار كرد (و البته بخشهاي مهمي از جهان اول را نيز) .ليكن اين گفتهها بيانگر احساسات
اكثر مخالفان جنگ نبود ،احساساتي كه به طور مشخص به قربانيشدن نظاممند غيرنظاميان ويتنامي بر اثر خشونت
جنگافروزي آمريكا مربوط ميشد .چپ ها ،تقريباً برخاف خواست خود ،گرفتار مباحث اخاقي شدند .همه ما در
اردوگاه مخالفان جنگ ناگهان شروع كرديم به سخنگفتن به زبان نظريه جنگ عادانه ــ گرچه خود درست
نميدانستيم چه كنيم.
شايد به نظر عجيب آيد كه به اين شيوه از دهه  ١١ياد كنيم ،زيرا به نظر ميرسد چپها امروزه بيدرنگ برهانها
و استدالهاي اخاقي اقامه ميكنند و اي بسا استدالهاي مطلقانگارانه اخاقي .البته اين توصيف از چپ معاصر
بهزعم من خطاست .نوع خاصي از بحثهاي اخاقي با رنگ و بوي سياسي ،ابزاري و بياندازه گزينشي بيش از
پيش در ميان نويسندگان چپگراي معاصر رواج مييابد ،اما اين را نميتوان استدال جدي اخاقي به حساب آورد.
اين درسي نيست كه ما از سالهاي جنگ ويتنام آموختيم يا ميبايست ميآموختيم .آنچه در آن زمان روي داد اين
بود كه چپها و بسياري ديگر نيز به جستوجوي يك زبان اخاقي مشترك برآمدند و دستيابترين قاموسِ
مطلوب در آن هنگام همانا زبان جنگ عادانه بود .هيچ كدام از ما در آن زمان بدان زبان تسلط كافي نداشتيم و
عادت نداشتيم در حوزهي عمومي درباره اخاقيات سخن برانيم .استياي واقعبيني سياسي خود واژگاني را كه نياز
داشتيم از ما ربوده بود و ما آهستهآهسته آنها را باز مييافتيم :تجاوز ،تعرض ،مداخله ،انگيزه عادانه ،دفاع
مشروع ،مصونيت افراد غيرنظامي در جنگ ها ،اصل تناسب جرم و جزا ،زندانيان جنگي ،مسأله غيرنظاميان ،اصل
تأثير دوگانه [مانند بمباران پايگاهها و ستادهاي دشمن كه دو پيامد محتمل دارد )٠( :پايان سريع جنگ (انگيزهاي
اخاقاً مشروع)؛ ( )٢جانباختن احتمالي غيرنظاميان در خيابانهاي دوروبر آن پايگاههاي نظامي «واقعهاي اخاقاً
ناپذيرفتني» ، ].تروريسم (يا استفاده از قهر و ارعاب) و جنايات جنگي و ما به تدريج دريافتيم كه اين واژهها بيمعنا
نيستند .ولي هرگاه به معاني آنها التفات ميكرديم ،خود را درگير بحثي مييافتيم كه ساختاري ويژه خود داشت.
همچون شخصيتهاي يك رمان ،مفهومها در يك نظريه به روايت يا استدالي كه در آن ظاهر ميشوند شكل
ميبخشند.
همين كه جنگ تمام شد ،جنگ عادانه دستمايه بحثهاي دانشگاهي گشت؛ آنگاه بود كه فيلسوفان و عالمان
سياست نظريه جنگ عادانه را كشف كردند؛ دربارهاش مقالهها در نشريهها نوشتند و در دانشگاهها آن را تدريس
كردند ــ و همچنين در دانشگاههاي نظامي و دانشكدههاي افسري .گروه كوچكي از سربازان كهنهكار جنگ

ويتنام نقش مهمي در محوريت بخشيدن به رشته اخاق در برنامه درسي دانشكدههاي نظامي ايفا كردند ]١[.اينان
خاطره هاي دلخراشي داشتند و دقيقاً از آن روي به نظريه جنگ عادانه روي خوش نشان دادند كه آن را نظريهاي
انتقادي ميانگاشتند و راستش اين نظريه از دو جهت انتقادي است ــ هم انتقادي است به علل پيشامد جنگ و هم
به آيين و روال جنگ .به گمان من ،سربازان سابق مذكور بيشتر به جنبه دوم نظر داشتند .نه فقط چون ميخواستند
از وقوع كشتارهايي چون قتل عام «مي اي» ( )My Laiدر جنگهاي آينده جلوگيري كنند *.ايشان ميخواستند،
مانند تمام سربازان حرفهاي در اقصي نقاط جهان ،ميان حرفه خود و آدمكشي و خونريزي محض تمايز بگذارند و
به علت تجربه تلخشان در ويتنام باور داشتند كه اين كار بايد به صورتي منظم و حسابشده انجام پذيرد؛ نيل به
اين هدف به غير از يك دسته قواعد و قوانين ،محتاج يك نظريه بود .گمان ميكنم ،روزي روزگاري افتخارات
اشرافي شالوده قوانين نظامي بوده؛ در عصري كه بيش از گذشته بر مدار دموكراسي و برابريطلبي ميگردد ،از
اين قوانين ميبايست با برهان عقلي دفاع كرد.
و اينچنين بود كه ما به استدال روي آورديم .بحثها و مناظرهها فراخدامن و گسترده شدند ،گواينكه چون
جنگ به پايان رسيد بحثها عمدتاً دانشگاهي گشتند .به راحتي ميتوان از ياد برد كه دنياي دانشگاهي در
ايااتمتحد چه مايه پهناور است :ميليونها دانشجو و دهها هزار پروفسور در آن مشغول كارند .پس ميبينيد كه
خيل كثيري درگير بحث ها شدند ،شهروندان آينده و افسران ارتش ،و نظريه عمدتاً در قالب راهنمايي براي نقادي
در زمان جنگ ارائه شد ،هرچند در نحوه ارائه نظريه هم چونوچرا كم نبود .پروندهها و نمونههاي مورد استناد ما
از جنگ ويتنام ميآمد و با هدف دعوت به انتقاد از آن مدون ميشد (بحث بر سر سياست «بازدارندگي هستهاي»
نيز تا اندازهاي از زبان نظريهي جنگ عادانه بهره ميجست ،اما اين يكي بحثي بياندازه فني و تخصصي بود و در
مقايسه با موضوع ويتنام شمار بسيار كمتري را درگير كرد ).در اينجا پاي جنگي در ميان بود كه هرگز نميبايست
درگيرش ميشديم ،وانگهي ما به بدترين و سبعانهترين شكل درگيرش شده بوديم ،توگويي هيچ حدوحدود
اخاقي در كار نبود .وقتي به مرور گذشته ميپرداختيم ،آن را مجالي مييافتيم براي ترسيم خطي جهت حدگذاري
ــ و براي متعهد شدن به موعظهاي اخاقي كه براي ترسيم دقيق آن خط ازم مينمود .از زماني كه پاسكال «اخاق
فروشي» يا «اظهار فضل» در زمينه اخاقيات ( )Suistryرا تقبيح كرد ،اين واژه در ميان فاسفه اخاق باري منفي
يافته است؛ عموماً آن را بيش از اندازه روادار و آسانگير مي دانند :از نظر منتقدان ،اين نه كاربست قواعد اخاقي
بلكه راهي است براي دور زدن آنها .با اين همه ،وقتي ما به پروندههاي جنگ ويتنام بازمينگريستيم ،بيشتر
تمايل داشتيم رواداري و آسانگيري را نه تصديق كه انكار كنيم ،بارها و بارها تأكيد ميكرديم كه به هيچ وجه
نبايست آن وقايع و فجايع رخ ميداد.

*

در  ٠١مارس  ،٠٥١١سربازان ا رتش آمريكا در ويتنام جنوبي تعداد زيادي از غيرنظاميان غيرمسلح را كه اكثراً از زنان

و خردساان و سالمندان بودند در كاتهاي «مي اي» كشتند -تعداد قربانيان را بين  ٣٤١تا  ١١٤تن ثبت كردهاند .م.

البته جنگ ويتنام ويژگي ديگري هم داشت كه به نقد اخاقي جنگ نيرويي فوقالعاده ميبخشيد :ما در آن
جنگ باختيم و قساوت و سبعيت ما به قطع و يقين به شكست و ناكامي ما دامن زد .در جنگي كه نه براي غارت و
چپاول كه براي تسخير «قلوب و اذهان» درميگيرد ،عدالت مفتاح ظفر است .بدينسان نظريه جنگ عادانه بار
ديگر همان آموزه دنيوي گرديد كه به راستي بود .و در اينجا ،به گمان من ،عميقترين علت پيروزي اين نظريه
در روزگار ما نهفته است :اينك مصالح دولتها ايجاب ميكند كه عادانه بجنگند .چه بسا بتوان گفت هماينك
عدالت بدل به ضرورتي نظامي شده است.
ممكن است در برخي جنگهاي گذشته كشتار عامدانه غيرنظاميان و همچنين بياعتنايي معمولِ نظاميان به
كشتهشدن غيرنظاميان در نهايت مقرون به صرفه از كار درنميآمده است.
جنگ بوئرها شاهد مثالي از اين قضيه است *.اما براي ما ،ويتنام نخستين جنگي بود كه در آن ارزشِ عملي قاعده
«عدالت در ميانه جنگ» ( )Jus in belloپديدار گرديد .بيگمان« ،سندرم ويتنام» را عموماً مظهر درس عبرتي
متفاوت شمردهاند :اين درس كه نبايد درگير جنگهايي شد كه محبوبيتي در وطن ندارند و حاضر نيستيم منابع
ازم براي پيروزي را صرفشان كنيم .اما راستش درس ديگري هم در آن بود ،درسي كه با آن «سندرم» ارتباط
داشت ولي با آن يكي نبود :ما نبايد درگير جنگهايي شويم كه درباره عادانه بودنشان شك داريم و به عاوه
وقتي درگير جنگ ميشويم بايد عادانه بجنگيم تا جمعيت غيرنظامياني را كه حمايت سياسيشان شرط ازم براي
كسب پيروزي نظامي است با خود دشمن نكنيم .در جنگ ويتنام ،غيرنظاميان درگير در جنگ خود ويتناميها
بودند؛ ما زماني جنگ را باختيم كه حمايت «قلبي و عقلي» آنان را از كف داديم ،هنگامي كه «قلوب و اذهان» ايشان
ديگر با م ا نبود .ولي اين طرز فكر درباره وجوب حمايت غيرنظاميان هم ناپايدار از كار درآمده و هم پردامنه:
جنگ در دنياي امروز نيازمند پشتيباني خيل كثير غيرنظاميان رنگ و وارنگي است كه به جمعيت غيرنظامياني
محدود نميشود كه باواسطه از جنگ آسيب ميبينند .با اينحال ،توجه اخاقي به غيرنظاميان در خطر براي
دستيابي به حمايت جمع بيشتري از غيرنظاميان براي هر جنگ مدرني از واجبات است .من اين جنبه قضيه را
سودمندي ديدگاه اخاقي خواهم ناميد .تصديق گسترده آن در تاريخ درگيريهاي نظامي امري كاماً تازه است.
از اينجا ميآيد نمايش عجيب و غريب جناب جرج بوش (پدر) در خال جنگ خليج :او چونان نظريهپرداز
جنگ عادانه سخن ميگفت ]١[.خوب ،نهچندان هم :آخر ،سخنرانيها و كنفرانسهاي مطبوعاتي بوش نشان از
يك گرايش ديرينه آمريكايي داشت ،گرايشي كه پسرش نيز از او به ارث برده است ،گرايش به قاتيكردن يا
*

 ، Boer Warsعنوان دو نبرديستكه در سرآغاز دهه  ٠١١١ميان امپراطوري بريتانيا و دو

جمهوري مستقل بوئرها درگرفت Boer .در زبان هلندي بهمعناي «زارع» است و اشاره دارد به اواد و
اعقاب ساكنان هلندي زبان سرحداتِ شرقي دماغه اميد نيك در قرن  ٠١در آفريقاي جنوبي .اولين
جنگ بوئرها با انگلستان نتيجه شورش زارعان -بوئرها -عليه حكومت بريتانيا با هدف بازپسگيري
استقالشان بود .م.

خلطكردن جنگهاي عادانه و جنگهاي صليبي ،تو گويي جنگ فقط زماني ميتواند عادانه باشد كه نيروهاي خير
در برابر نيروهاي شر صفآرايي كنند .ليكن در عينحال به نظر ميرسيد بوش ميفهمد  -و اين يكي از مضامين
ثابت سخنگويان نيروهاي مسلح آمريكاست  -كه جنگ به معناي واقعي كلمه جنگ ميان ارتشهاست ،رزمي ميان
رزمندگان ،نبردي ميان نيروهاي مسلح كه بايد جمعيت غيرنظاميان را از آن مصون داشت .من فكر نميكنم كه
بمباران عراق در  ٠٥٥٠با معيارهاي جنگ عادانه همخواني داشت؛ محافظت از جان غيرنظاميان يقيناً در گروِ
پرهيز از تخريب شبكههاي برقرساني و نيروگاههاي تصفيه آب بود .زيرساختهاي شهري ،حتا اگر براي
جنگ هاي مدرن ازم باشد ،براي زندگي غيرنظاميان در شهرهاي مدرن هم ضروري است و جنگ عادانه به لحاظ
اخاقي به واسطه اين ويژگي دوم تعريف ميشود ]١[.با همه اين اوصاف ،راهبرد نظامي آمريكا در جنگ خليج در
نهايت محصول مصالحهاي ميان مقتضيات رعايت عدالت و بمباران بيحد و حصر جنگهاي ماضي بود؛
رويهمرفته ،هدفگذاري به مراتب محدودتر و گزينشيتر از جنگهايي چون جنگ كره يا ويتنام بود .دايل اين
محدوديتها پيچيده بودند :تا حدودي ،بازتاب نوعي تعهد به مردم عراق بود (تعهدي كه چندان محكم از كار
درنيامد) ،به آن اميد كه عراقي ها از شركت در جنگ سرپيچي كنند و رژيمي را كه آغازگر جنگ بود سرنگون
سازند؛ و تا حدودي ،بازتاب ضرورتهاي سياسي ائتافي بود كه جنگ را ممكن ميساخت .آن ضرورتها به نوبه
خود فرآورده پوشش اخبار جنگ در رسانهها بود ــ يعني ،دسترسي بيواسطه و فوري رسانهها به وقايع نبرد و
دسترسي مردم جهان به رسانهها .بوش و ژنرالهايش معتقد بودند مردم كشتار غيرنظاميان را تحمل نخواهند
كرد ،و احتمااً حق هم داشتند (ولي معناي تحمل نكردن يك چيز چندان روشن نبود و هنوز هم چندان روشن
نيست).
از اينروي ،اگرچه بسياري از كشورهايي كه حمايتشان براي موفقيت در جنگ ضرورت داشت نظامهايي
دموكراتيك نداشتند ،خطمشي بمبارانها از جهات مهمي توسط تودههاي مردم تعيين ميشد.
اين قضيه همچنان صادق خواهد بود :رسانه ها همه جا حضور دارند ،و كل عالم مشغول تماشاست .در اين
اوضاع و احوال ،جن گ اجرم بايد متفاوت باشد .ولي آيا اين به آن معني است كه جنگ بيحرف پيش عادانهتر
خواهد بود يا فقط به اين معني است كه بايد عادانه تر در نظر آيد ،يعني بايد به زبان عدالت و اندكي قانعكنندهتر
از گذشته توصيف شود؟ اينكه شكي در پيروزي نظريهي جنگ عادانه وجود ندارد؛ حيرتانگيز است كه
سخنگويان ارتشها در خال جنگهاي كوزوو و افغانستان با چه حد از حاضرجوابي از مقوات اين نظريه بهره
ميگرفتند و داستاني علت و معلولي روايت ميكردند كه جنگ را موجه جلوه ميداد و گزارشهايي از
درگيريهاي نظامي به دست ميدادند كه بر قيدوبندهاي ايشان در جريان نبرد تأكيد مينهاد .استدالها (و
سببتراشيهاي) گذشته زمين تا آسمان فرق ميكردند؛ توجيه جنگ عموماً از مراجعي به غير از قواي مسلح
تدارك ميشد  -مراجعي چون كشيشان ،حقوقدانان و استادان دانشگاه و نه البته فرماندهان و نظاميان  -و در

استدالهاي ايشان معمواً نشاني از جزئيات و مباحث تخصصي نبود .ولي كاربرد اين مقوات ،اين كلمات مرتبط با
عدالت و اخاقيات ،بر چه دالت ميكند؟
من ،ايبسا از روي سادهدلي و خامي ،مايلم بگويم عدالت ،در تمامي كشورهاي مغرب زمين ،بدل به يكي از
آزمون هايي شده است كه هر استراتژي يا تاكتيك پيشنهادي در كارهاي نظامي بايد آن را از سر بگذراند -البته
فقط يكي از آزمونها و نه مهمترين آزمون ،ولي همين قدر هم به نظريه جنگ عادانه جايگاه و پايگاهي ميبخشد
كه پيش از اين هرگز نداشته است .اينك سادهتر از هر زماني در گذشته ميتوان اين عبارت كلي را بر زبان جاري
كرد« :نه ،نمي توانيم ،چون اين جنگ بيش از حد تلفات غيرنظامي خواهد داشت؛ بايد راه ديگري پيدا كنيم ».من
مطمئن نيستم كه ژنرالهاي پرشماري باشند كه اينگونه سخن بگويند اما عجالتاً تصور كنيد كه تعدادشان كم هم
نيست؛ تصور كنيد استراتژي ها را نه فقط از لحاظ نظامي كه از منظر اخاقي هم ارزيابي كنند؛ تصور كنيد تلفات
غيرنظاميها به حداقل رسيده باشد؛ تصور كنيد تكنولوژيهاي تازهاي ابداع شده باشند براي معدوم يا محدود
كردن خسارات جانبي ،و تصور كنيد اين تكنولوژيها در دستيابي به اهداف مطلوب در عمل كامياب باشند .نظريه
اخاقي نيز چونان قيد و شرطي واقعي براي زمان و كموكيف جنگها بدل به جزئي از فرآيند جنگيدن شده باشد.
البته يادتان نرود كه اين تصوير پرورده قوه خيال است .اما ضمناً تا اندازهاي با واقعيت هم تطابق دارد؛ و بيگمان،
به اقامه برهاني به مراتب جذابتر از اين مدعاي جاافتادهتر كمك ميكند كه ميگويد پيروزي نظريه جنگ عادانه
جز تزوير و ريا نيست .پيروزي اين نظريه يك واقعيت است :پس با اين حساب چه كاري براي نظريهپردازان و
فيلسوفان ميماند؟
اين سوال آنقدر در پهنه آگاهي ما حضور دارد كه ميتوان هماينك كساني را ديد كه سعي ميكنند به آن
جواب بدهند .از آن ميان ،دو جواب هستند كه دلم ميخواهد به وصف و نقدشان بپردازم .جواب اول به نظر كساني
نزديك است كه ميتوان آنان را چپهاي پستمدرن ناميد :اين دسته نميگويند تأكيدها بر مقوله عدالت جملگي
از روي تزوير و رياست ،زيرا از نظر ايشان رياكاري متضمن وجود پارهاي معيارهاست ولي از آنجا كه هيچ معيار
عامي وجود ندارد ،هيچ كاربرد عيني از مقوات نظريه جنگ عادانه امكانپذير نيست]٥[.
سياستمداران و فرماندهاني كه از اين مقوات استفاده ميكنند سر خود شيره ميمالند هرچند ،نه بيشتر از
نظريهپردازاني كه در وهله اول اين مقوات را پرورش دادند .شايد تكنولوژيهاي نوين غيرنظاميان كمتري را به
كام مرگ بفرستند ،اما بحث و استدال در اينباره كه قربانيان احتمالي كيستند و اينكه كشتن آنها موجه است يا
نه هيچ فايده اي ندارد .هيچ توافقي درباره عدالت و هيچ اتفاق نظري درباره گناه و بيگناهي ممكن نيست .اين
ديدگاه را ميتوان در يك جمله خاصه نمود ،جملهاي درباره موقعيت كنوني ما« :آنكه در نظر شما تروريست
است از نظر ديگري مبارز راه آزادي است ».برپايه اين ديدگاه ،نظريهپردازان و فيلسوفان چارهاي جز طرفداري از
يكي از طرفين منازعه ندارند اما هيچ نظريه يا اصلي در كار نيست كه بتواند راهنمايشان شود .ليكن اين موضعي

محال است ،زيرا معتقد است ما قادر به تشخيص و محكومكردن كشتار آدمهاي بيگناه و مقابله و مخالفت فعال با
آن نيستيم.
جواب دوم تأكيد ميگذارد بر ضرورت اخاقي تشخيص موارد فوق و محكوم كردن و مخالفت مجدانه با آنها و
سپس افزايشدادن نظريه در اين معامله ــ يعني ،تقويت قيد و بندهايي كه عدالت به پاي جنگ و جنگافروزي
ميزند .براي نظريهپردازاني كه مفتخرند به زيستن بر لبه انتقادي نظريه ،اين جوابي واضح و قابل درك است.
سالهاي سال ،ما از نظريه جنگ عادانه براي انتقاد از اقدامهاي نظامي دولت آمريكا استفاده ميكرديم و اينك
خود فرماندهان نظامي براي تبيين و توجيه آن اقدامها از نظريه ما سود ميجويند .روشن است كه بايد در مقابل
اين روند ايستادگي كنيم .آسانترين راه آن است كه مصونيت غيرنظاميان (غيرمسلح) را به قاعدهاي هرچه
نيرومندتر بدل سازيم تا چيزي چونان قاعدهاي مطلق گردد :هرگونه اقدام به كشتن غيرنظاميان (چيزي قريب به)
جنايت است؛ بنابراين هر جنگي كه به كشتار غيرنظاميان انجامد غيرعادانه است و از اينروي هر جنگي
غيرعادانه است .پس آيين صلحباوري دگرباره از بطن همان نظريهاي برون ميآيد كه در اصل براي جايگزيني
آن تدوين شده بود .اين راهبرديست كه اخيراً بسياري از مخالفان جنگ افغانستان در پيش گرفتهاند .معترضان
در پرديسهاي دانشگاههاي آمريكا راهپيمايي ميكردند ،با شعارهايي بدين مضمون كه «بمباران را متوقف كنيد!»
آن هم با استدالي بسيار ساده (و آشكارا صادق) :بمباران جان غيرنظاميان را به خطر مياندازد .معترضان گويا
احساس ميكردند كه «در خانه اگر كس است ،يك حرف بس است».
ولي من از آنجا كه معتقدم جنگ هنوز كه هنوز است ،گاهي وقتها ،ضرورت مييابد استدال آنان را
قانعكننده نمييابم و آن را ،در كل ،جوابي نادرست به پيروزي نظريه جنگ عادانه ميشمارم .اين استدال نقش
انتقادي نظريه را در قبال جنگ نگاه ميدارد (در قبال همه جنگها) ،ولي آن نقش انتقادي را كه نظريه هميشه
خواستارش بوده از آن دريغ ميكند ،نقشي كه در متن گيرودار جنگ معنا مييابد و منتقدان را وا ميدارد تا
دقيقتر توجه كنند به آنچه سربازان ميكوشند انجام دهند و آنچه ميكوشند انجام ندهند .خودداري كردن از
تمايز گذاشتنهايي از اين دست ،خودداري از توجه به گزينههاي استراتژيك و تاكتيكي ،حكايت از نوعي آموزه
سوءظن بنيادي دارد و اين افراطگري رويه كساني است كه هيچگاه قرار نيست اِعمال قدرت كنند يا از زور
استفاده كنند ،كساني كه حاضر نيستند دست به داوريهايي بزنند كه ازمه اين اِعمال قدرت و استفاده از زور
است .بالعكس ،نظريه جنگ عادانه ،حتا وقتي مستلزم نقدي جدي بر بعضي اقدامهاي خاص در جنگهاست،
آموزه كساني است كه قوياً منتظرند تا اعمال قدرت كنند و عنداللزوم زور به كار برند .ميتوان اين نظريه را
آموزهاي راجع به پذيرشِ بي چون و چراي مسووليت قلمداد كرد ،زيرا از رهبران سياسي و نظامي ميخواهد تا قبل
از هر چيز خود را مسئ ول تأمين رفاه براي مردم خويش بدانند اما از رفاه و آسايش مردان و زنان بيگناه جبهه
مقابل نيز غفلت نورزند .مدافعان اين نظريه مخالف كساني هستند كه با واقعبيني به دفاع از كشوري كه در آن
زندگي ميكنند برميخيزند و نيز مخالف كساني هستند كه انسان بودن مخالفان خويش را به رسميت نميشناسند.

مدافعان نظريه جنگ عادانه تأكيد ميكنند بر وجود كارهايي كه به لحاظ اخاقي حتي در رويارويي با دشمن نيز
روا نيستند .اما در عين حال تأكيد ميكنند كه نفس مبارزه يا جنگيدن را نميتوان اخاقاً ناروا شمرد .جنگ عادانه
جنگي است و بايد باشد كه مبادرت به آن ممكن است.
البته پيروزي نظريه جنگ عادانه خطر ديگري هم به دنبال دارد -نه نسبيگرايي ريشهاي و مطلقگرايي
تقريبياي كه هماينك وصف كردم ،بل نوع خاصي از كندشدن ذهنيت انتقادي ،يكجور آتشبس موقت ميان
نظريهپردازان و سربازان .اگر غالباً رهبران سياسي كه روشنفكران را به ضيافتهاي شام دعوت ميكنند در دل
ايشان ترس مي اندازند و جرأت اظهارنظر را از آنان سلب ميكنند ،ببينيد وضع افسران و فرماندهاني كه با زبان
خود رهبران سياسي سخن ميگويند چهاندازه خراب است! و اگر فرماندهان نظامي در عمل به جنگهاي عادانه
مشغول باشند ،و اگر در ميانه جنگ نيز قانونها وادار به سكوت نشوند ،آنگاه چه جاي سخن گفتن براي ما خواهد
ماند؟ راستش را بخواهيد ،اما نقش ما تغيير چنداني نكرده است .برماست كه همچنان تأكيد كنيم كه جنگ
فعاليتي است اخاقاً قابل ترديد و بياندازه دشوار .حتي اگر فرض كنيم ما (در غرب) در خليج فارس ،در كوزوو و
در افغانستان جنگهايي عادانه كردهايم ،هيچ تضميني و حتي كوچكترين نشانه اميدبخشي در كار نيست كه
جنگ بعدي ما جنگي عادانه خواهد بود و حتي اگر بهرسميتشناختن حق مصونيت براي غيرنظاميان غيرمسلح
بدل به ضرورتي نظامي شده باشد ،باز هم با ديگر ضرورتهاي بعضاً واجبتر تعارض دارد .هنوز كه هنوز است
بايد از عدالت دفاع كرد؛ تصميمها در اين باره كه كي و چگونه بايد درگير جنگ شد نيازمند بررسي و موشكافي
دائم است ،درست همانطور كه هميشه بوده است.
در عينحال ،بر ماست كه شرح خود را از «كي و چگونه» چندان وسعت بخشيم كه استراتژيهاي نوين،
تكنولوژيهاي نوين و سياستهاي نوين عصر جهانگستري را نيز دربرگيرد .تصورهاي قديم شايد مناسب
واقعيتهاي جديد و نوظهور نباشند :امروزيترين نمونه «جنگ با تروريسم» است كه به قسمي تشريك مساعي و
همكاري بين المللي نياز دارد كه نه فقط در عمل بلكه در مقام نظر نيز به هيچ وجه پرورانده نشده است .برماست
كه با روي گشاده از ورود افسران نظامي به ميدان بحثهاي نظري استقبال كنيم؛ آنان به پيشبرد بحثهاي مستدل
در اين زمينه ياري خواهند رساند ،خيلي بهتر از حالتي كه كسي به غير از استادان دانشگاه عاقهاي به شركت در
اين مباحث نداشته باشند .البته به هيچ وجه نميتوان افسار بحث را يكباره به دست ايشان سپرد .به قول قدما،
جنگ مهمتر از آن ست كه به فرماندهان نظامي واگذار شود؛ و اين به قول اولي در مورد جنگهاي عادانه مصداق
دارد .نقدهاي كنوني بر روال جنگها فعاليتي دموكراتيك و داراي كمال اهميت به شمار ميآيد.
( .)٠حال اجازه دهيد به دو مبحثي اشاره كنم كه تازهترين جنگهاي ما پيش آوردهاند ،دو مبحثي كه به طرح
سويه انتقادي مقوله عدالت نياز دارند.
نخست ،مبحث جنگ بدون مخاطره .گروهي ميگويند اين يكي از ويژگيهاي ضروري مداخلههاي سربازانيست
كه به دفاع از وطن خويش و هموطنان خويش برميخيزند ،زندگي خويش را به مخاطره نخواهند انداخت؛ چهبسا،

رهبران سياسي ايشان جرأت نخواهند كرد از ايشان بخواهند جان خويش را به مخاطره افكنند .از اينروي نجات
جان انسانهاي گرفتار در ورطه با ،انسانهاي درگير با تهديد قتل عام يا تصفيههاي قومي ،فقط در صورتي ممكن
است كه جنگ بدون مخاطره ممكن باشد ]٠١[ .البته روشن است كه امكان چنين جنگهايي منتفي نيست :ميتوان
از فواصل دور به كمك بمبها و موشكهاي دوربرد بسيار دقيق (در قياس با فقدان كامل دقت در چنين تسليحاتي
در همين چند دهه گذشته) به جنگ نيروهايي رفت كه مردم را كشتار يا آواره ميكنند و تكنسينها/سربازهايي
كه اين قسم ساحها را به طرف اهداف نشانه ميروند در جميع موارد در جنگهاي اخير عمدتاً در برابر پاتكهاي
دشمن آسيب ناپذيرند .هيچ يك از مباني و اصول نظريه جنگ عادانه امكان اين قسم جنگيدن را منتفي نميكند.
مادام كه سربازان بتوانند اهداف نظامي را به طور دقيق نشانه روند ،كاماً حق دارند كه از فاصلهاي امن به جنگ
پردازند و كدام فرمانده است كه خود را در قبال جان سربازانش مسئول بشناسد و هرگاه كه برايش ممكن باشد
اين قسم جنگيدن را برنگزيند؟ آلبر كامو در تأماتش در باب شورش و طغيان ميگويد آدمي نميتواند بكشد
مگر آنكه آماده مردن باشد ]٠٠[.ليكن به نظر نميرسد اين استدال در مورد سربازان در جبهههاي نبرد مصداق
داشته باشد ،آنجا كه همه چيز معطوف است به كشتن افراد دشمن و در همان حال پرهيز از كشتهشدن و با
اينهمه ،بايد گفت در معنايي وسيعتر حق به جانب كامو است.
نظريهپردازان جنگ عادانه ،تا آنجا كه من اطاع دارم ،درباره اين پرسش بحثي نكردهاند اما روشن است كه بايد
در اينباره بحث كرد .كشتارهاي دستهجمعي و تصفيههاي قومي عموماً روي زمين رخ ميدهند .بمباران هوايي و
استفاده از گازهاي سمي ممكن است فاجعه به بار آورد ،گواينكه در بوسني ،كوزوو ،روآندا ،تيمور شرقي و
سيرالئون ساحهاي به كار رفته تفنگ و قمه و چماق بود؛ كشتار و ارعاب انسانها از فاصله نزديك روي ميداد و
مداخله بيمخاطرهاي كه از دور به عمل ميآيد – بهويژه اگر در درازمدت اميد تأثيرش برود -احتمااً شتاب وقايع
را روي زمين افزايش ميدهد .فقط در صورتي ميتوان از چنين پيشامدي جلوگيري كرد كه مداخله به روي زمين
منتقل شود و اين انتقال از نظر من به لحاظ اخاقي واجب است .هرچه باشد ،هدف از مداخله نجات جان مردماني
است كه گرفتار با شدهاند و مداخله روي زمين ،در موردي كه وصفش رفت ،ازمه تاش براي نجات جان
آدم هاست .ولي خوب ،در اين صورت مداخله ديگر بدون مخاطره نخواهد بود .اصاً چرا كسي بايد به چنين
مخاطرههايي تن بسپارد؟
راستش مخاطرههايي از اين دست يكي از ويژگيهاي مشترك «عدالت در ميانه جنگ» است ،و با آنكه
خيلي از سربازان تمايلي به ق بول آنها ندارند ،شواهد فراواني هم از سربازاني داريم كه اين قبيل خطرها را به جان
خريدهاند .اصل اساسي اين است :وقتي عمل ماست كه جان مردم بيگناه را به خطر مياندازد ،حتي اگر عمل ما
توجيه كافي داشته باشد ،مكلفيم آنچه از دستمان برميآيد براي كاستن از آن مخاطرهها انجام دهيم ،گيرم كه
ازمهاش به مخاطره افكندن جان سربازان خودمان باشد .اگر ما در خال جنگي عادانه اهدافي نظامي را بمباران
ميكنيم و از بخت بد غيرنظامياني در حوالي اين اهداف زندگي ميكنند ،بايد حتياامكان با اتخاذ روشهاي

مناسب در بمباران -فيالمثل ،با پرواز در ارتفاعات كمتر -مخاطرههايي را كه بر غيرنظاميان تحميل ميكنيم
كاهش دهيم .البته سبك و سنگين كردن مخاطرهها كاري مشروع است؛ ما نميتوانيم خلبانان خود را ملزم كنيم
به پروازهاي انتحاري .آنان ،همچنان كه كامو اشاره ميكند ،بايد آماده مردن و مهياي جانفشاني باشند ليكن اين
منافاتي ندارد با اتخاذ تدابيري براي حفظ جان آنان .اينكه مخاطرهها را چگونه بايد سبك و سنگين كرد و به
تعادل رساند مسألهايست كه در هر مورد بايد به بحث گذاشته شود ولي كاري كه روا نيست از نظر من كاري
است كه ناتو در جنگ كوزوو كرد ،آنجا كه سران ناتو پيشاپيش اعام كردند هيچ نيروي زميني رهسپار جبهههاي
نبرد نخواهند كرد ،آنهم قطع نظر از هر اتفاقي كه پس از آغاز جنگ هوايي در خاك كوزوو پيش آيد .مسئوليت
شديد كارزار صربها عليه غيرنظاميان كوزوو ،كه پيامد بافصل جنگ هوايي بود ،بيگمان بر دوش دولت و ارتش
صربستان است .آنها مقصرند و سزاوار نكوهش و بازخواست .ولي اين قضيه در عينحال نتيجه قابل پيشبيني
عمل ما نيز بود و تا بدان حد كه ما هيچ كاري براي آماده شدن جهت اين نتيجه نكرديم و تا آنجا كه كاري براي
مقابله با آن انجام نداديم ما نيز سزاوار مامت و شماتت بوديم .ما مخاطرههايي را بر ديگران تحميل كرديم و از
پذيرفتن آنها براي خويش سرباز زديم ،حتي در زماني كه پذيرفتن آنها براي كمك به ديگران واجب و ضروري
بود]٠٢[.
مسأله دوم به چند و چون پايان جنگها مربوط ميشود .بر پايه ديدگاه رايج ،يك جنگ عادانه (دقيقاً از آن سبب
كه جنگي صليبي نيست) بايد با استقرار دوباره وضع موجود به پايان رسد .سرمشق اين الگو جنگهاي متجاوزانه
است كه وقتي عادانه به پايان ميرسد كه قواي متجاوز شكست خورده باشند .حملهشان دفع شده باشد و به پشت
مرزهاي سابق برگشته باشند .شايد اين براي حصول نتيجهاي عادانه تكافو نكند :كشور قرباني شايد حق داشته
باشد كه از دولت متجاوز غرامت بگيرد ،به قسمي كه خسارات وارده از جانب قواي متجاوز جبران شود -اين
برداشتي موسع از استقرار دوباره وضع سابق است ،اما به هر حال در ذيل همان مقوله جاي ميگيرد و شايد پيمان
صلح ميبايد مشتمل بر توافقنامههاي امنيتي تازهاي متفاوت با توافقنامههاي پيش از جنگ باشد تا وضع موجود در
آينده ثبات بيشتري داشته باشد .اما اين قضيه تا آنجا كه به حقوق قربانيان مربوط ميشود مصداق دارد؛ نظريه بنا
به برداشت عمومي هيچ گونه اقدامي را در راستاي تغيير بنيادين دولت متهاجم دربرنميگرفت و حقوق بينالملل،
با پيشفرضهايش درخصوص حق حاكميت دولتها ،هرگونه تغيير رژيم تحميلي را مصداق ديگري از تجاوز و
تعدي محسوب مي كرد .وقايعي كه پس از جنگ جهاني دوم در دو كشور ژاپن و آلمان پيش آمد چيزي كاماً تازه
در تاريخ جنگ ها بود؛ مشروع بودن اشغال اين دو كشور و اقدام براي تغيير و تجديد بناي سياسي آنها هنوز كه
هنوز است محل نزاع و مناقشه است ،حتي به نزد نظريهپردازان و حقوقداناني كه ااقل نحوه برخورد با رژيم نازي
را موجه ميانگارند .از همين روي ،هنگامي كه جنگ خليج به پايان خود در سال  ٠٥٥٠نزديك ميشد ،كمتر
دولتي آمادگي داشت و حاضر بود به بغداد قشونكشي كند و حكومت صدام حسين را سرنگون سازد ،آنهم با
وجود متهم كردن آن حكومت به اينكه در برافروختن آتشِ جنگ همچون رژيم نازي عمل كرده است .البته وقتي

جنگ خليج به دفع قواي متجاوز به كويت توفيق يافت ،هم دايل نظامي و هم دايل ژئوپلتيكي عليه ادامه جنگ در
دست بود اما در ضمن استدالي هم بر مبناي عدالت مطرح بود :اينكه حتي اگر عراق به حكومتي جديد «نياز
داشت» ،آن نياز فقط به دست خود مردم عراق ميتوانست برآورده شود .حكومتي كه از طرف قواي خارجي
تحميل ميشد هرگز به عنوان دستاورد حق تعيين سرنوشت يا كارگزار اين حق در آينده پذيرفته نميشد]٠٣[.
بااينهمه ،نمونه هاي مربوط به جنگ جهاني دوم ناقض اين مدعاي آخر است .اگر حكومت تحميلي
دموكراتيك باشد و با سرعت در راستاي گشودن فضاي سياسي پيش رود و به سازماندهي انتخابات همت بگمارد،
ممكن است خاطره آن تحميل را از اذهان پاك كند (و از اينجا ميآيد تفاوت ميان رژيم آلمان شرقي و غربي در
دوران پس از جنگ) .به هر تقدير ،مداخله بشردوستانه از بيخوبن استدال مربوط به چند و چون پايان جنگ را
تغيير ميدهد ،زيرا در اين مورد جنگ از همان آغاز كوششيست براي تغيير رژيمي كه مسوول اعمال ضدانساني
است .اين مداخله را به انحاي گوناگون ميتوان به انجام رساند :با پشتيباني از نيروهاي جداييطلب ،مانند كاري كه
هنديها در بنگادش امروزي كردند؛ با اخراج يك ديكتاتور ،مانند كاري كه دولت تانزانيا با عيدي امين
(فرمانرواي مستبد اوگاندا) كرد؛ يا با تأسيس يك حكومت جديد ،مانند كاري كه ويتناميها در كامبوج كردند .و
در سالهاي نزديكتر به ما ،در تيمور شرقي ،سازمان ملل متحد يك همهپرسي در مورد جدايي آن منطقه از
اندونزي برگزار كرد و سپس به برپايي يك حكومت تازه ياري رساند .اگر مداخلهاي در روآندا صورت گرفته
بود ،كه بايستي ميگرفت ،يقيناً هدفش سرنگوني رژيم افراطيان هوتو ( )Hutu Powerميبود .عدالت ،تاش
براي جايگزين كردن آن رژيم را ايجاب ميكرد .ولي اين چه نوع عدالتي است؟ كارگزارانش كيستند و
كارهايشان تابع چه قاعدهاي است؟
همانطور كه نمونه روآندا نشان ميدهد ،اكثر دولتها حاضر نيستند اين نوع مسئوليت را به گردن بگيرند،
و وقتي هم به هر دليل سياسي به گردن ميگيرند ،حاضر نيستند تسليم مجموعهاي از قواعد اخاقي شوند .در
كامبوج ،ويتناميها ميدانهاي كشتار را برچيدند كه يقيناً كار درستي بود .اما سپس حكومت دستنشاندهاي
برگماشتند كه تابع منافع خودشان بود و هرگز نه در درون كامبوج مشروعيت يافت و نه بيرون از آن ،و هيچ
قدمي براي خاتمه بخشيدن به زد و خوردها و درگيريهاي داخلي برنداشت .مشروعيت و خاتمه درگيريها دو
سنگ محكي است كه ميتوان به يارياش فرجام جنگ را سنجيد .هر دو معيار ،به تقريب در همه مصاديق مداخله
بشردوستانه ،احتمااً مستلزم كاري بيش از استقرار دوباره وضعيت پيش از جنگاند ــ وضعيتي كه از هر چه
بگذريم بحراني پديد آورده بود كه مداخله را ازم نموده است .البته مشروعيت و خاتمه درگيريها معيارهايياند
كه رعايتشان چندان آسان نيست .مشكات تا اندازهاي به منافع و مصالح استراتژيك مربوط ميشود ،مانند مورد
جنگ ويتنام با كامبوج .ليكن منافع مادي هم نقش عمدهاي دارند :بازسازي حكومت كار پرهزينهاي است و به
تخصيص منابع هنگفتي نياز دارد ــ و اعتباري چندان به منافع و عوايد حاصل از آن وجود ندارد ،اا استفاده معنوي
و غيرمادي قضيه .با همه اين اوصاف ،باز هم ميتوان به مفيدبودن اخاقيات در مواردي از اين دست اشاره كرد.

يك مداخله موفق و گسترده ،منافع با اهميتي در پي دارد :نه فقط قدرداني و دوستي ،بلكه بهبود وضع صلح و ثبات
در جهاني كه كمبود آن دو در آن گران تمام ميشود -آن هم نه فقط براي قربانيان مستقيم آن .با اينحال ،هر
كشور خاص همواره دايل متقني براي خودداري از تحمل هزينههاي اين قسم عوايد و منافع در چنته دارد ،و تازه
وقتي هم آن هزينهها را تقبل ميكند ،دايلي پيدا ميكند براي مداخله به طريقي نامطلوب ،به همين سبب ما
همچنان به لبه انتقادي مقوله عدالت محتاجيم.
استدال مربوط به چند و چون پايان جنگ با استدال مربوط به مخاطرههاي آن شباهت دارد :همين كه به
شيوههايي عمل كنيم كه پيامدهاي منفي چشمگيري براي ديگر انسانها داشته باشد (گيرم كه پيامدهاي مثبتي هم
داشته باشد) ،نمي توانيم به روي خود نياورده ،ميدان را خالي كنيم و به دنبال كار خود برويم .مداخله
بشردوستانهاي را تصور كنيد كه با توقف كشتار مردم و سقوط رژيم جنايتكار به پايان ميرسد؛ اما پس از جنگ،
كشوري ويران و اقتصادي فروپاشيده و مردمي گرسنه و وحشتزده برجاي ميگذارد؛ نه قانوني به جا ميماند و نه
هيچ مرجع اقتداري موثر و كارآمد .فرض كنيد نيروهايي كه مداخله كردهاند موفق شدهاند ،اما كارشان همينجا
تمام نميشود .اما چطور؟ آيا بهاي مداخله خوب اين است كه مسئوليت انجام آن را دوباره و چندباره به عهده
بگيريد؟ كار نيكان هرگز تمام نميشود و اين دور از انصاف مينمايد .ليكن در جهان واقعي ،نهفقط در قلمرو
سياست بين المللي بلكه همچنين در عرصه اخاقيات هر روزه ،اوضاع چنين باشد (گرچه بيگمان فضيلت هرگز
مقوله اي ساده و عاري از پيچيدگي نيست) .جنگ افغانستان و روسيه را در نظر آوريد :دولت آمريكا به طريق
موثري مداخله كرد ،چون بدون حضور فيزيكي درگير جنگ شد و سرانجام به پيروزي بزرگي دست يافت:
روسها مجبور به عقبنشيني شدند .اين واپسين نبرد جنگ سرد بود .مداخله آمريكا بدون شك به انگيزههاي
استراتژيك و ژئوپلتيك انجام گرفت ،اين باور كه مبارزه افغانها جنگي استقالطلبانه عليه رژيمي سركوبگر بود
احتمااً سهم بسزايي در برانگيختن مردم به مداخله داشت اما متحدان آمريكا در خود افغانستان تصور بسيار
محدودي از آزادي و استقال داشتند ]٠٤ [ .وقتي جنگ به پايان رسيد ،افغانستان در ورطه ويراني و هرج و مرج
سقوط كرد .در آن مقطع ،آمريكاييها افغانستان را به حال خود رها كردند و رفتند ،بيگمان كار غلطي بود ،هم از
لحاظ سياسي و هم از نظر اخاقي؛ روسها عقبنشيني كردند و حق هم داشتند .ما (به طور نسبي) خوب عمل كرده
بوديم ،يعني ،به واسطه حمايت از آنچه شايد اكثريت وسيع مردم افغانستان را تشكيل ميداد ،و با اين همه موظف
بوديم به مداخله خوب خود ادامه دهيم ،روسها بد عمل كرده بودند و از مخمصه بيرون جستند؛ گيرم كه روسها
موظف بودند به مردم افغان كمك مادي ميكردند (يعني غرامت ميپرداختند) ليكن هيچ كس از آنان نخواست
ديگر بار درگير امور افغانستان شوند .اين قضيه غيرعادي و خاف قاعده مينمايد و با اين همه بهزعم من اين
شرح صحيحي از تقسيم بار مسئوليت است .اما ما به فهم بهتري از چگونگي و چرايي مداخله نياز داريم ،نظريهاي
راجع به «عدالت پس از پايان جنگ» كه تجربه واقعي مداخلهها (و ديگر كارهاي) بشردوستانه را دربرگيرد ،به
قسمي كه كشورهاي درگير در جنگهايي از اين دست به مسووليتهاي خود در صورت پيروزي وقوف يابند .اگر

آژانسي بينالمللي وجود داشت (چيزي كه هنوز وجود ندارد) كه ميتوانست اين مسووليتها را تعيين و حتا تنفيذ
كند شايد وضع بهتر از حاا ميشد.
اين نظريه «عدالت پس از پايان جنگ» ميبايد حاوي توصيفي از شكلهاي مشروع اشغال يك كشور ،تغيير رژيم و
تحتالحمايهسازي باشد ــ و همچنين روشن است كه بايد حاوي توصيفي از فعاليتهاي نامشروع و غيراخاقي در
همه اين حوزهها باشد .نظريهي جنگِ عادانه همواره ناظر به تركيبي از همين مقوات بوده است :جنگ عادانه
اقدامها و عملياتهايي را كه شبهه اخاقي دارند محدود و قاعدهمند ميگرداند و از اين طريق آنها را در موقع
لزوم ممكن ميسازد .وقتي محدوديتها پذيرفته شوند ،اقدامها و عملياتهاي مذكور موجه ميگردند ،و
نظريهپردازِ جنگِ عادانه است كه بايد بگويد چه زماني دستزدن به آن اقدامها موجه است گيرم كه به او به
چشم دفاعيهپرداز و توجيهگر اصحاب قدرت نگاه كنند .وقتي محدوديتها پذيرفته نشوند ،وقتي قساوتهاي
جنگ يا عواقب آن حد و مرزي نداشته باشد و افسارگسيخته گردد ،او بايد بيپرده اين واقعيت را اعام كند ،گيرم
كه او را خائن يا دشمن مردم بخوانند.
بايد مراقب باشيم كه اسير هيچ يكي از اين دو حالت نشويم -دفاع يا انتقاد .راستش نظريه جنگ عادانه ايجاب
مي كند كه در آن واحد به هر دو حالت متعهد باشيم و بمانيم .از اين حيث ،جنگ عادانه به حكومت نيك ميماند:
تنشي ريشهدار و پايدار ميان صفت و موصوف در كار است اما هيچ تناقض ضروري و ناگزيري ميانشان نيست.
وقتي اصاحطلبان به قدرت ميرسند و حكومت را بهتر ميسازند (مثاً با كاهش فساد) بايد قادر باشيم اين
بهبود را تأييد كنيم و وقتي زياده از حد بر مسند قدرت مي مانند و به تقليد از اساف خويش روي ميآورند ،بايد
آماده باشيم تا رفتارشان را به نقد بكشيم .نظريه جنگ عادانه به معناي دفاع و توجيه تكتك جنگهاي به وقوع
پيوسته نيست و از طرف ديگر رويهاي بر نفس جنگ هم نيست .نظريه جنگ عادانه با هدف موشكافي بيوقفه و
نقدي دروني تدوين شده است و ما همچنان به آن نياز داريم ،حتا زماني كه فرماندهان جنگ مانند نظريهپردازان
جلوه ميكنند و من يقين دارم كه هميشه به آن نياز خواهيم داشت.
***
اين مقاله ترجمهايست از:
Social Research, Winter 2002, Reprinted, with minor alterations, in Walzer, 2004,
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پينوشتها:
[ .]٠استدال آگوستينوسوس دربارهي جنگِ عادانه را ميتوان در كتاب (نوشتههاي سياسي آگوستينوسوس قديس -٠١١ :٠٥١٢
 ) ٠١٢مطالعه كرد ،خوانندگان امروزي براي درك مفاد آن احتياج به تفسير و شرح متن دارند :بنگريد به .Dean (1963: 134-171
[ .]٢بنگريد به ،Vitoria )٣١٢-٣١٤ :٠٥٥٠( :و براي شرح آنJohnson (1975: 150-171( ،

[ .]٣بنگريد به ،Boswell (1952: 129( :او از دكتر جانسن نقل ميكند« :من شيفته دانشگاه ساامانكا هستم ،چون وقتي اسپانياييها در
مورد قانوني بودنِ فتح آمريكا مردد بودند ،دانشگاه ساامانكا با قاطعيت تصريح كرد كه قانوني نبوده است .او [= دكتر جانسن] اين سخن
را با شور و شوق بسيار بر زبان آورد»...
[ .]٤من با كمي دودلي ،بحث خودم را درباره ضرورت مداخله نظامي نقل ميكنم و ارجاعاتي كه در آنجا به برخوردهاي همدانهتر با
موضوع شده است.Walzer (1977: 144-151, 239-242, 251-255 ( :
[ .]١بهترين بحث در باب آراي واقعگرايان سياسي در كتاب ( Smith (1986آمده است .فصل ششم كتاب درباره هانس مورگنتاست
كه به طور مشخص با استدال من در اينجا ارتباط دارد.
[ .]١آنتوني هارتل يكي از آن سربازان كهنهكار سابق است كه سرانجام كتابي درباره اخاق جنگ نگاشت:
( Moral Issues in Military Decision Making (1989
[ .]١بنگريد به اسناد و مداركي كه در كتاب ذيل آمده است .Sifty and Cerf (1991: 197-352( :در اين كتاب سخنرانيهاي بوش
و طيف وسيعي از ديگر عقايد و نظرات ثبت شده است.
[ .]١من بافاصله پس از جنگ ،مخالفت خود را با حمات به زيرساختها و تأسيسات زيربنايي در كتاب
( Decose (1992: 12-13ابراز كردم (هرچند ديگراني بودند كه پيش از من با اين حمات مخالفت نمودند).
[ .]٥مقاله استنلي فيش در نيويورك تايمز ( ٠١اكتبر  )٢١١٠شاهد مثالي است از هوشمندانهترين تقرير از استدال پستمدرنيستها.
[ .]٠١اين استدال بر زبان چندين تن از شركت كنندگان كنفرانسي در زمينه مداخله بشردوستانه در دانشگاه بيلفيلد آلمان در ژانويه
 ٢١١٢جاري شد.
[« .]٠٠زندگي يك تن فداي زندگي ديگري مي شود ،و از دل اين دو ايثارگري نويد يك ارزش ميجوشد.Camus (1956: 169 ».
همچنين بنگريد به استدالي كه در پرده اول نمايشنامه عادلها ( )٠٥١١مطرح ميشود.
[ .]٠٢براي آشنايي با استدالهايي لَه استفاده از نيروي زميني در كوزوو ،بنگريد به:
(Buckley (2000: 293-94, 333-335, 342
[ .]٠٣حرفهاي بوش درباره توقف پيشروي آمريكاييها و اعام پيروزي در جنگ از جانب او در منبع ذيل يافت ميشود:
استدالهاي لَ ه و عليه توقف جنگ در منبع ذيل در دسترس است:
(Decosse (1992: 13-14, 29-32
[ .]٠٤آرتيوم بورويك ( )Artyom Borovik, 1990گزارشي مفيد و البته زياده شخصي از جنگ روسيه در افغانستان نوشته است؛ براي
مطالعه تاريخي دانشگاهي از آن جنگ ،بنگريد بهGoodson (2001( :

مايكل والزر ميگويد بسياري از باورهاي مشترك ما دربارهي در معرض حمله بودن افراد و مسئوليت
آنها موضوعيت خود را در خال جنگ از دست ميدهند .در گيرودار جنگ ،همه چيز دگرگون ميشود .هواداران
واقعبيني در قلمرو سياست ادعا ميكنند جنگ مجالي براي طرح مسائل اخاقي به جا نميگذارد؛ والزر ادعا ميكند
جنگ به اخاقيات ،صبغهاي جمعي ميبخشد .به اعتقاد من ،شرايط جنگي هيچ چيز را به هيچ عنوان عوض نميكند؛
فقط تشخيص و تعيين واقعيتهاي مربوط به وضعيت را دشوارتر ميسازد .منظورم اين نيست كه اصول و قوانيني كه
بر فعاليت جنگ حكمفرمايند يا بايد باشند ،عيناً همان اصول و قانونهاي حاكم بر مناسبات فيمابين افراد هستند.
درست همانطور كه قوانين داخلي يك كشور نميتوانند به سادگي همان اصول ،اخاقيات فردي را بازگو كنند،
چراكه اعام و اجراي قانونها پيامدهايي دارد كه بايد در تدوين و تنظيم قانون لحاظ شوند ،اصول ،قراردادها و
قوانين جنگ نيز نميتوانند به بازگويي اصولِ اخاقياتِ فردي يا بينالمللي بسنده كنند .قواعد جنگ بايد
محدوديتهاي معرفتي ما را در نظر گيرند و با عطفِ نظر به اين مهم تدوين شوند كه اعان آنها احتمااً چه
تأثيراتي در رفتار مردم خواهد داشت .اما گذشته از اين مطلب ،آنها حتياامكان بايد نظير همين اصول عدالت و
تعهدي باشند كه بر رفتار و كردار ما در فضاهاي غيرجنگي حكمفرمايند.
والزر به شيوههاي گوناگون اين رهيافتِ فردگرايانه به جنگ را زير سوال ميبرد .فيالمثل ميگويد اين موضع
بهواقع چيزي جز روايتي مبدل و نقابدار از جمعگرايي نيست .وقتي من ادعا ميكنم در خال جنگ خليج ،با
واحدهاي نظامي عراقي كه از سربازان وظيفه تشكيل شده بودند بايد به گونهاي متفاوت با نيروهاي گارد جمهوري
[«حرس العراقي الجمهوري»] برخورد ميشد ،والزر معتقد است من به اينترتيب محوشدنِ هويت اخاقي فردي را،
هرچند فقط در تراز يكانها ،ميپذيرم و حال آنكه ديدگاه سنتي ،جمعيشدن اخاقيات فردي را در تراز كل ارتش
يا نيروهاي مسلح ميپذيرد ،يعني در ترازي كه به آن اندازه اختياري يا خودسرانه نيست .البته من جمعيشدن را در
هيچ ترازي نميپذيرم .منزلت يا مسئوليت اخاقي هيچ سرباز اخاقي را نميتوان برمبناي عضويتش در گارد
جمهوري يا سرباز ،وظيفه بودنش تعيين كرد .در مقابل ،تفاوت با برخوردي كه از موضع من ازم ميآيد ريشه در
وجوب عمل براساس احتماات معقول دارد .درست همانطور كه من به وجهي معقول ميتوانم احتمال بدهم شخصي
كه اسلحهاش را به طرف من نشانه رفته و فريادهاي تهديدآميز سرداده ،قاتلي بالقوه است ،حتا اگر در واقع
هنرپيشهاي باشد كه آن قدر غرق نقش خودش به عنوان قاتل شده كه حواسش اصاً به حضور من در برابر ساحش
نيست ،يك سرباز آمريكايي هم در جنگِ خليج حق دارد احتمال بدهد هر عضو گارد جمهوري به طرزي نكوهيدني

مشغول دفاع و محافظت از نيروي متجاوز و تبهكار است ،حتا اگر آن عضو به زور خانوادهاش به گارد جمهوري
عراق پيوسته و شخصاً تصميم گرفته تيرهايش را به فضاي بااي سر سربازان آمريكايي شليك كند و به اين سان
هيچ تهديدي از جانب او متوجه نيروهاي ارتش آمريكا نباشد.
اما وقتي ميبينيم ،مانند اين موارد ،يك احتمال معقول اشتباه از كار درميآيد ،چه بايد كرد؟ به گمان من ،معقول آن
است كه شرحي عيني از موضوع را بپذيريم و براساس آن نتيجه بگيريم كه اگر چنانچه من هنرپيشهاي را كه به
طرزي معقول قاتل ميانگارم بكشم ،كار اشتباهي كردهام ،هرچند شايد با عذري كه به طور كامل مرا تبرئه ميكند.
همچنين بايد نتيجه بگيريم كه اگر سربازي از جبههي حق عليه سربازان جبههي باطل اِعمال خشونتي كند در
صورتي متناسب خواهد بود كه آنها جملگي مقصر و گناهكار باشند ،آنگاه معالوصف عمل او ممكن است به لحاظ
عيني بيتناسب باشد اگر برخي از سربازان جبههي باطل از نظر اخاقي بيگناه باشند.
شايد گمان رود چند و چون طبقهبندي اين اعمال فاقد اهميت است ،زيرا به هنگام ارتكاب عمل كسي به دانش ازم
براي عمل به شيوهاي از لحاظ عيني درست دسترسي ندارد .شايد اين طور باشد؛ ولي هدف من در تأكيد بر تفاوت
برخورد با گارد جمهوري و واحدي از سربازان وظيفه اين بود كه نشان دهم ما گاهي اطاعاتي داريم كه احتماات
برحق ما را تغيير ميدهند .يكي از موارد اختاف نظر ميان والزر و من اين است كه آيا گمانهزنيهاي معقول
دربارهي مسئوليت اخاقي سربازان دشمن در قبال تهديدي كه متوجه ما ميكنند ربطي به چگونگي برخورد ما با
آنان دارد يا نه .والزر كه اينطور فكر نمي كند .نظر او اين است كه يك شخص در جنگ به واسطهي تهديدي كه
متوجه دشمن ميكند در معرض حمله قرار ميگيرد و منزلت يك سرباز به اين اعتبار «جمعي ميشود» كه او به
صرف عضويت در ارتش دشمن ،تهديدي براي ما به حساب ميآيد .بالعكس ،من معتقدم مسئوليت اخاقي در ازاي
تهديدي ناحق هر آينه معيار آن است كه كسي در جنگ در معرض حمله قرار گيرد يا نه ،و هرچند تقريباً تمامي
سربازان جبههي باطل اخاقاً در قبال تهديد ناحقي كه پديد ميآورند مسئولاند ،بعضي از آنان مسئوليت بيشتري
دارند و درجهي در معرض حمله قرار گرفتنشان به تناسب درجهي مسئوليتشان تغيير ميكند .البته قبول دارم كه
اطاعات موثق دربارهي درجهي مسئوليت اخاقي يك فرد در شرايط جنگي تقريباً هرگز در دسترس نيست .ليكن
اين به آن معنا نيست كه در معرض حمله بودن يك سرباز اجرم مسألهاي جمعي ميشود؛ معنايش اين است كه
سربازان بايد بر مبناي احتماات معقول در مورد «در معرضِ حمله بودن» عمل كنند .ولي اين گمانهزنيها ممكن
است در هر وضعيتي با وضعيتهاي ديگر فرق كند.
با اين حال ،والزر در ادامه ميپرسد آيا مسائل مربوط به مسئوليت فردي هرگز ميتوانند در فضاي جنگ واجد
معناي اخاقي و اهميت عملي شوند .تشكيك او اواً ناظر است بر اين فرض كه مسائل مربوط به مسئوليت فردي
ممكن است به چگونگي رفتار سربازان با ديگر سربازان ربط داشته باشد .هر چند من فكر ميكنم داوريها دربارهي
مسئوليت فردي ،شايد وقتي از سوي تكتك سربازان دربارهي عمل خودشان صورت ميبندند ،داراي كمال اهميت
باشند اما به تأسي از والزر كانون توجه بر اين مهم خواهم گذاشت كه مسئوليت اخاقي يك سرباز چه تأثيري در

نحوهي برخورد محتملِ ديگر سربازان با او خواهند داشت .والزر اين نظر مرا زير سوال ميبرد كه داوريها راجع
به مسئوليت فردي به نحوهي رفتار در جنگ خليج ربط داشتند .او ميپرسد ،اگر من مجبور بودم براي سربازان
آمريكايي توضيح دهم كه محدوديتهاي ناشي از اصل «تناسب» در مورد حمله به سربازان وظيفهي ارتش بسيار
جديتر و سختتر از مورد حمله به نيروهاي «گارد جمهوري» است كه سربازان ارتش از جناح آن محافظت
ميكردند ،چه داشتم تا به ايشان بگويم؟
اجازه بدهيد براي تسهيل مسأله براي خودم بر مثالي تمركز كنم كه در آن كاهش مسئوليت سربازان بارزتر از
كاهش مسئوليت در ميان سربازان وظيفهي عراقي است .فرض كنيد من فرمانده گرداني بودم كه با ارتشي متشكل
از سربازاني نوجوان رويارو بود ،سربازاني از  ٠١تا  ٠١ساله كه از خانوادههاشان جدا شده و با شستوشوي مغزي
بدل به موجوداتي سنگدل و ددمنش شده و هماينك تا بُن دندان مسلحاند و بر اثر تزريق مواد مخدر از هيچ چيز
نميترسند .چنين ارتشهايي در واقعيت وجود دارند و سربازان نوجواني كه آنها را تشكيل ميدهند از نظر والزر
موقعيتي همانند سربازان عادي دارند و به همين سبب كاماً در معرض حمله و كشته شدناند .اگر اينان اخاقاً
بيگناه باشند يا در قبال تهديدي كه متوجه ما ميكنند مسئوليت اخاقي نداشته باشند ،اين موضوع از نظر والزر هيچ
ربطي ندارد به رفتاري كه رواست با ايشان بكنيم .ولي در همينجاست كه من با سربازان تحت امرم سخن خواهم
گفت:
«حواستان جمع باشد :گاهي بايد قدرت آتش خود را به گونهاي تنظيم كنيم و به سطحي برسانيم كه بتوانيم منزلت
درخور اهداف آتشمان را به حساب آريم .اگر ،براي نمونه ،خبر شويم كه قواي دشمن ،شماري از غيرنظاميان بيطرف
را گروگان گرفته و آنان را سپرِ خود ساختهاند ،شايد مجبور شويم در قياس با ديگر شرايط ،نيروي نظامي كمتري به كار
گيريم تا آسيبهاي احتمالي ناشي از آن را به حداقل رسانيم .در واقع شايد مجبور شويم سطح نيروي نظامي خود را به
دقت براساس تعداد يا نسبت غيرنظاميان حاضر در ميان سربازان دشمن تنظيم كنيم .هم اينك ما با ارتشي متشكل از
كودكان مواجهايم .ممكن است اينها به اندازهي آدم بزرگها خطرناك باشند -و ايبسا خطرناكتر ،بهخاطر مواد
مخدري كه به خوردشان دادهاند .ولي يادتان باشد كه اين بچهها در ضمن قرباني كساني هستند كه دارند از آنان
بهرهكشي ميكنند .اين بچهها بعيد است در قبال كاري كه دارند ميكنند مسئوليت چنداني داشته باشند .پس آنچه از
دستمان برميآيد بايد به كار بنديم تا آنان را نكشيم ،در صورت لزوم ،مخاطرههاي اضافي را به جان بخريد تا بدون
آسب رسيدن به بچهها آنها را به عقب برانيد يا اگر ازم بود ،به جاي كُشتن ،آنان را درمانده گردانيد ،مطيع سازيد يا
دستگير كنيد».

به گمان من ،فرماندهي كه اين سخنان را خطاب به نفراتش بر زبان ميآرد نه با ناباوري يا استهزاي حرفهايش
بلكه با توجه و احترام ايشان رويارو خواهد شد و تازه ميتوان اظهاراتي مشابه اين را خطاب به سربازاني گفت كه با
ارتشي از سربازان وظيفه درگير ميشوند كه به ضرب زور و تهديد خانوادههاشان از خانه و كاشانه به ميدان
جنگشان آوردهاند.

والزر هم ادعا ميكند داوريها درخصوص مسئوليت فردي نبايد هيچ تأثيري در نحوهي برخورد با اسراي جنگي
داشته باشد و من باز با او موافق نيستم ،هرچند مسأله در اين مورد پيچيدهتر است ،به دايلي كه والزر در ضمن
استدالش تصديق ميكند« :معاهدهي تسليم ،توافقنامهاي دوجانبه است كه آشكارا به نفع هر دو طرف است .اما اين
قضيه ضمناً به خوبي با استدالهاي «سنتي» دربارهي برابري اخاقي سربازان همخواني دارد ».مسأله در اينجا اين
است كه برابري اخاقي سربازان صرفاً تابع قرارداد نيست ،صرفاً موضوع معاهده يا توافقي نيست كه به نفع هر دو
طرف تمام ميشود.
به اينسان ،نحوهي برخورد با اسرا در آنِ واحد هم تابع يك قرارداد است و هم تابع ماحظات مربوط به حقوق
فردي و در معرض خطر بودنِ افراد است ،ماحظاتي مستقل از مفاد قرارداد و معاهده.
درست است كه قرارداد بدون توجه به مسائل مربوط به مسئوليت فردي به اجرا گذاشته ميشود ،به اعتقاد من اين
قضيه در مورد ماحظات غيرقراردادي مربوط به حقوق و در معرض خطر بودنِ افراد مصداق ندارد .فيالمثل ،فرض
كنيد ما شماري از سربازان دشمن را در خاك كشور خود دستگير كرده باشيم .اينان سربازان مزدور و اجيري
هستند كه با وعدهي غنايم جنگي در تجاوز به خاك ما به قصد تصرف ميادين نفتي و ديگر منابع طبيعي ما شركت
كردهاند .به ما خبر ميرسد كه قواي متجاوز ،مشغول ارسال نيرويي عظيم به ناحيهاي است كه هماكنون ما در آن
مستقريم .بايد به سرعت منطقه را تخليه كنيم .اگر اسراي در بندمان را آزاد كنيم ،يقيناً به ارتش دشمن خواهند
پيوست .ولي اگر آنان را همراه خود ببريم ،مانع حركت ما خواهند شد ،آذوقهي ناكافي ما را كم و توجه ما را
معطوف به جلوگيري از فرار خويش خواهند كرد ،و تازه شايد تاش كنند دشمن را از محل استقرار نيروهاي ما
مطلع سازند .باري ،اينان به ميزان متنابهي مخاطرات ما را در تاش براي فرار از دست دشمن افزايش خواهند داد.
به اين قرار ،اين اسيران به واسطهي اعمال اختياري و ناصواب خود ما را در موقعيتي قرار دادهاند كه يا بايد ايشان را
بكشيم يا خود را در معرض مخاطرهي چندبرابرشدهي كشتهشدن بگذاريم .به اعتقاد من ،ماحظات مربوط به
عدالت به ما اجازه ميدهد ايشان را در چنين اوضاع و احوالي بكشيم .آنان خود را در معرض كشته شدن قرار
دادهاند ،چون با عمل ناصواب و خطاي خويش كاري كردهاند كه اگر ما زندهشان بگذاريم و از خونشان بگذريم
جان خود را بيش از پيش به خطر خواهيم انداخت .با اينهمه ،ما نيز چنانكه پيشتر اذعان داشتيم به دايل اخاقي
ميتوانيم به قراردادهاي حاكم بر نحوهي برخورد با اسراي جنگي پايبند بمانيم ،هم نظر به مخاطرات خودمان در
آينده و هم به خاطر تكتك سربازان همميهنمان كه هماينك در اسارت دشمن به سر ميبرند .اينكه چگونه اين
ماحظات ضد و نقيض را ميتوان به تعادل رساند بستگي به جزئيات هر مورد دارد.
ولي حاا تصور كنيد اسراي ما نه سربازاني مزدور كه در جنگي غيرعادانه و به ماحظهي منافع شخصي به خاك ما
تجاوز كردهاند ،بلكه سربازان وظيفهي اخاقاً بيگناهي باشند كه حكومتشان به ايشان دروغ گفته يا با تهديد
خانوادههاشان مجبور به جنگيدن شدهاند .در اين صورت ،مسئوليت آنان در قبال تنگنايي كه دامن ما را گرفته است

به حداقل مي رسد و ما به دايلي قاطع ،اعم از قراردادي و غيرقراردادي ،نبايد ايشان را بكشيم ،حتا در اوضاع و
احوالي كه در باا وصفش رفت.
والزر معتقد است دادگاههاي بينالمللي نيز عرصهاي هستند كه در آن داوريها دربارهي مسئوليت اخاقي فردي
سربازان ،محلي از اعراب ندارد .او دو تجربه را در مقابل هم ميگذارد :از سويي ،محاكمهي فردي شهروندان هلندي
متهم به همكاري با نازيها و از سوي ديگر ،خودداري ما از محاكمهي فردي سربازان آلماني يا ايتاليايي به جرم
شركت در كارزارهايي كه از ديد ما مصاديق بارز جنگهاي متجاوزانه و ناعادانهاند .دايل او براي اينكه چرا
محاكمهي فردي شهروندان هلندي صحيح بود اما محاكمهي سربازان شركتكننده در جنگهاي ناعادانه صحيح
نيست ،مستند به شكل خاصي از عذرتراشيستكه در دسترس سربازان هست اما شهرونداني كه با دشمن همكاري
كردهاند به آن دسترسي ندارند .هر سربازي ميتواند صادقانه بگويد« :هر كس ديگري هم درست كار مرا ميكرد و
رفتار ما مورد تأييد مراجع اخاقي جامعهمان بود :مقامات حكومت ،روحانيون و غيره .در چنين شرايطي نميتوان مرا
به محاكمه كشيد كه چرا نتوانستم براساس اصولي عمل كنم كه فقط حاا ميتوانم درك كنم دايل درست اخاقي
تأييدش ميكرده است».
درست است كه اكثر سربازان شركتكننده در جنگهاي ناعادانه ميتوانند اين عذر را بياورند اما آنان كه با دشمن
همكاري يا همدستي كردهاند و ديگر خيانتپيشگان چنين عذري نميآرند و البته نميتوانند بياورند( .اگر آنان كه با
دشمن همكاري كردهاند ميتوانستند چنين عذري بياورند ،آنگاه همدستي با دشمنان آنچنان شيوع مييافت كه كار
به تسليم و انضمام ميهن به خاك دشمن ميكشيد و ديگر نيازي يا امكاني براي محاكمههاي بعدي خائنان به جا
نميماند .آخر ،اگر همگان به دشمن بپيوندند ،ديگر صحبت از خيانت چه وجهي خواهد داشت؟ اگر تقريباً هر كسي
خائن به ميهن شود ،ديگر كه ميماند كه خائنان را پاي ميز ،محاكمه آورد؟) البته دايل قويتري در كار بود كه چرا
هلنديها جا داشت خائنان به وطنشان را محاكمه كنند اما متفقين حق چنداني نداشتند كه سربازان آلماني و
ايتاليايي را فرداً به محاكمه بكشند .آخر ،زماني كه خيانت از حد ميگذرد ،اين مدعا «هركس ديگر هم بود همين
كار را ميكرد» براي تبرئهي خاطيان تكافو نميكند .به زعم من ،اين قضيه در مورد سربازان ايتاليايي و آمريكايي
مصداق دارد .پس از پايان جنگ ،اكثر اين سربازان ،دايل فراواني داشتند تا نهفقط ،به تعبير برنارد ويليامز،
احساس «ندامت مرتكبان» را از سر بگذرانند بلكه در عين حال احساس گناه كنند .حتا وقتي ايشان كاربرد زور و
قهر را محدود به سربازان متفقين كرده بودند ،باز هم در خدمت اهداف و اغراض سياسياي بودند كه پليد و
اهريمني به شمار ميآمد و انسانها را به علت تاش براي دفاع از جان و خانواده و استقال سياسي خويش كشته
بودند.
اينكه چرا محاكمهي اين سربازان كار صوابي نبود ،اين نيست كه هيچ گناهي در زمينهي جرايم اخاقي از ايشان
سرنزده بود ،اين هم نيست كه ايشان عذري جمعي داشتند كه بالكل تبرئهشان ميكرد و گناهشان را ميشست .نه،
قضيه دايل عملي و مصلحتانديشانه داشت .فيالمثل ،هرچند حتا در محاكمهي خائنان در دادگاههاي وطني ،احتمال

بيعدالتي و كينجويي بسيار هست ،اين احتمال وقتي فاتحان به محاكمهي دشمنانِ مغلوب خارجي ميپردازند
چندبرابر مي شود .وانگهي ،هستند بسياري از دشمنان خارجي كه حتماً بايد با رعايت كامل انصاف محاكمه شوند.
همچنين بنا به مصالح عملي ،نبايد سربازان را پيش از واقعه تهديد به كيفر و مجازات كرد :فيالمثل ،دورنماي
مجازات يا انتقام و كين جويي در لواي مجازات ممكن است پايان دادن به جنگ را به مراتب مشكلتر كند زيرا به
سربازان در ميدان جنگ انگيزهي دوچندان ميبخشد تا ،به جاي تسليم شدن ،به جنگيدن ادامه دهند .تصديق اينكه
اين ايرادها بر مجازات شركتكنندگان در جنگهاي ناعادانه پس از پايان جنگ وارد است ،سازگاري كامل دارد با
موضعي كه من از آن دفاع ميكردم .چراكه اين ايرادها به برابري اخاقي سربازان يا جمعي شدن منزلت و شأن
اخاقي افراد در جنگ ،استناد نميجويند بلكه مبتني بر ماحظاتياند كه ماهيتي كاماً عملي و مصلحتانديشانه دارد.
والزر نقد خود را با زير سوال بردن اقتضا يا مناسبت عملي برداشت من از در معرض حمله بودنِ غيرنظاميان به
پايان ميرساند .او قبول ميكند كه اگر ما موشكهايي داشتيم كه اهداف نظامي را به دقت مورد اصابت ميگرفتند،
آنگاه برخي از نظريهپردازان سنتي جنگهاي عادانه ممكن بود استفاده از آنها را در مناطق مسكوني روا دارند.
ولي از آنجا كه اين خيالي بيش نيست ،بهزعم او ديدگاه من در مقام عمل ،اختاف چنداني با ديدگاه خود وي
نخواهد داشت ،مگر شايد در مورد سفت و سخت بودن قيد و بندهايي كه هر يك از ما براي كشتن به روشهاي
هدفمند قايل ميشويم.
ولي من باز هم گمان ميكنم اختافنظرهاي اساسيتري ميان ديدگاههاي ما هست .تصور كنيد دو پايگاه نظامي در
خاك دشمن هستند كه به لحاظ استراتژيك اهميت يكسان دارند اما منابع و امكانات ما فقط براي ويران كردن يكي
از آنها بسنده باشد .با اين همه ،به هيچ يك از آن دو هدف نميتوان بدون تلفات جاني براي غيرنظاميان حمله كرد
و شمار تلفات هم به احتمال زياد در هردو مورد يكسان خواهد بود .يكي از دو هدف در پايگاهي حكومتي قرار
گرفته است كه ساكنانش عموماً از نظر قومي ،مذهبي و سياسي ،متحد حكومتاند و تأثير و نفوذ فراواني در
تصميمگيريهاي آن دارند ،از جمله تصميم حكومت براي افروختن آتش جنگي غيرعادانه عليه ما .پايگاه دوم اما
در منطقهاي واقع است كه سكنهاش از اقليتي قومي تشكيل شدهاند كه اعضايش علناً بر حكومت شوريدهاند و با
جنگافروزي آن مخالفت كردهاند .اگر مسئوليت اخاقي تهديدِ ناعادانهاي كه متوجه ماست ربطي به مسألهي در
معرض حمله بودنِ افراد نداشته باشد ،همانطور كه از نظريهي سنتي برميآيد ،آنگاه اخاقاً نبايد فرقي كند كه به
كدام هدف حمله ميكنيم .با اين حال من معتقدم ،نظر به اين كه فقط به يكي از دو هدف ميتوانيم يورش ببريم ،روا
نيست منطقهاي را هدف قرار دهيم كه ساكنانش مخالف حكومت جايرند -و شايد اين حكم حتا وقتي توقع ميرود
حمله به آن منطقه با تلفات كمتري نسبت به حمله به منطقهي هواداران حكومت همراه باشد نيز صدق كند( .و باز،
نه بدان علت كه در معرضِ حمله بودن افراد در جنگ به مسألهاي جمعي بدل ميشود ،بلكه به اين علت كه به
شيوهاي معقول ميتوان فرض كرد تكتك اشخاص ساكن منطقهي مخالفان حكومت مسئوليت كمتري نسبت به
اشخاص ساكن در پايگاه هواداران حكومت در قبال عمل ناصواب حكومت دارند ).از اين گذشته ،مواردي از نوع

ديگر هم هستند كه مسألهاي مشابه اين را پيش ميآورند -مثاً ،موردي كه در آن يك هدف بالقوه در مركز خاك
دشمن قرار دارد ،و هدف ديگر در مرزهاي آن .با فرض اينكه حمله به هر يك از دو هدف تلفاتي جاني براي
غيرنظاميان در پي خواهد داشت ،از لحاظ اخاقي عليالسويه نمينمايد كه غيرنظامياني كه آسيب خواهند ديد
شهروندان كشور دشمن باشند يا شهروند كشور بيطرف همسايهي آن .زيرا به حكم عقل ميتوان فرض گرفت كه
اكثر شهروندان دولت متخاصم به درجاتي در قبال اقدام آن دولت مسئولاند و حال آنكه اكثر شهروندان دولت
بيطرف به هيچ عنوان مسئوليتي در اين زمينه ندارند.
والزر گمان ميكند آنچه او عرف يا قرارداد جنگ ميخواند چيزي نيست مگر به كار بستن اخاقيات عادي ما (كه
در خال قرنها رشد كرده و جاافتاده است) در شرايط جنگ .ولي من در اين مورد هم ترديدهايي دارم .نظريهي
سنتي جنگهاي عادانه ،آنگونه كه در عرف جنگها نمود يافته است ،از قرار معلوم بيشتر شبيه به كار بستن
تركيبي از روايت هابزي دفاع از خويش و باورهاي معمول ما دربارهي آسيبپذيري اخاقي در برابر نيروهاي
تدافعي در شرايط جنگ است .محض نمونه ،من نشان دادهام كه به موجب معيارهاي ما براي در معرض حمله بودنِ
افراد ،برخي از غيرنظاميان ممكن است در معرض بعضي شكلهاي آسيب ديدن قرار بگيرند (گرچه ،همانطور كه
در مقالهام تأكيد كردهام ،عرفاً نه در معرض كشته شدن) .والزر وقتي از روي مزاح به جنگافروزان اشاره ميكند
ميپذيرد كه بعضي نظريه پردازان سنتي شايد بر اين نظر صحه بگذارند .ولي حرف من اين است كه اگر ايشان بنا
داشتند بر اين نظر صحه بگذارند ،حتا اگر فقط در مورد شرايطي فرضي ،آنگاه ديگر نميتوانستند به نظريهي سنتي
وفادار بمانند كه بر مصونيت غيرنظاميان تأكيد ميگذارند .نظريهي سنتي اصل مصونيت غيرنظاميان را به اين جهت
در خود نمي پذيرد كه آن را قراردادي مفيد به حال هر دو طرف ميانگارد؛ از آن روي بر اين مصونيت صحه
ميگذارد كه آن را از استلزامهاي معيار آسيبپذيري در برابر نيروي تدافعي ميداند ،كه از معيارهاي خود آن
نظريه است .بر طبق نظريهي سنتي ،انسانها وقتي در معرض حمله قرار ميگيرند كه به طور فعال ديگران را تهديد
كنند؛ از اين روي ،غيرنظاميان از آنجا كه تهديدي متوجه كسي نميكنند نميتوانند در معرض حمله واقع شوند.
ولي به گمان من ،ما در عمل به اين قضيه باور نداريم -نه فقط دربارهي «در معرض حمله بودن» در مناسباتِ ميان
افراد بلكه حتا در گير و دار جنگ.
به نظر من بايد با دقت بيشتر و ژرفكاوي دو چندان بنيادهاي اخاقي جنگ عادانه را ،فيالمثل ،در اخاقيات دفاع
فردي از خويش و ديگران بازجست تا بتوان تعيين كرد آن بنيادها دقيقاً چه استلزامهايي دربارهي موضوعاتي چون
در معرض حمله بودن در گيرودار جنگ دارند .يقيناً حق با والزر است كه در نهايت بايد به قواعدي براي رفتار و
قوانيني براي جنگ دست يابيم كه نسبت به ماهيت جنگ حساس باشند و اگر به موقع به اجرا درآيند اثرات و
تبعات فاجعهبار جنگ را دامن نزنند بلكه كاهش دهند .ولي به گمان من نميتوان ،پيش از تحقيق جامع و مانع،
دريافت كه اصول و قوانيني كه بهترين وجهالمصالحهي ميان اعتقادات اساسي ما راجع به عدالت و در معرض خطر
بودن و ضرورت برخورداري از قواعدي كارآمد متناسب با پيچيدگيهاي شرايط جنگ به حساب ميآيند حتماً همان

قرارداد يا عرف حاكم بر جنگ (شايد با جرح و تعديلهايي اندك) خواهد بود كه والزر به دفاع از آن برخاسته
است.
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