مقاممعظمرهبری در دیدار رییسجمهوری ونزوئال:

گفتوگوی »شرق« با جاناتان وولف:

کاهش عجیب قیمت نفت
حرکتی سیاسی و غیراقتصادی است

سیاستهای بازتوزیع
برای زندگی انسانی کافی نیست

پایگاه اطالعرسانی مقاممعظمرهبری :حضرتآیتاﷲ
خامنهای عصر دیروز )شــنبه( در دیدار آقای »نیکالس
مــادورا« رییسجمهوری ونزوئال ،بــا تجلیل از مواضع
و اقدامــات ونزوئــال ،بهخصــوص در مقابلــه بــا رژیم
صهیونیستی ،علت دشمنی جبهه استکبار با ...

گروه اندیشـه :تابســتان گذشته کنفرانســی در دانشگاه
کیپتــاون بــا عنــوان »کنفرانــس برابــری اجتماعی«
برگزار شد و در آن فیلســوفان و نظریهپردازان سیاسی
ســخنرانی کردنــد .هرچنــد برگزارکننــده کنفرانــس،
دپارتمان فلسفه این دانشگاه بود ،اما طیف وسیعی...

صفحه ۲

صفحه ۱۰
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ﺗﻴﺘﺮﻫﺎ

دیوید کوهن از وزارت خزانهداری به »النگی« میرود

رییس کمیته تحقیقوتفحص از تامیناجتماعی:

طراح تحریم ایران
نفر دوم سیا

احضار  ۷۰نفر
از افراد مرتبط با پرونده
سعید مرتضوی
صفحه ۲

روحانی با مادورو دیدار کرد

ﺗﻼﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ
صفحه ۱۹

تازهترین گزارش مرکز آمار از بهار  ۹۳منتشر شد

کاهش  ۴۰درصدی صدور
پروانههای ساختمانی
صفحه ۴

ﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻋﻼءﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ
صفحه ۱۷

غلبه نگاه دولتی ها
بر جشنواره سی و سوم

گروه سیاسـت ،نزهت امیرآبادیان :انتشــار ســخنان
باراک اوبامــا ،رییس جمهور آمریکا ،مبنی بر انتخاب
دیویــد کوهن بــه عنوان معــاون ســازمان اطالعات
آمریکا )ســیایای( ،بســیاری از رســانههای دنیا را
غافلگیــر کرده اســت .انتقال این مرد ۵۱ســاله  -که
تــا به امــروز در ســایه بــوده  -از وزارت خزانهداری
بــه مرکــز کل اطالعــات و امنیــت آمریــکا در مزارع
سرســبز »النگی« در ۱۵کیلومتری واشنگتن دیسی،
چندان معمول و منطبق بر روال انتصاب مســووالن
آمریکایی نیســت .کوهن در ســالهای اخیر هدایت
برنامههــای امنیتی و مالی وزارت خزانهداری آمریکا
را در مقابلــه با گروههــای تروریســتی و قاچاقچیان
مواد مخدر و اسلحه برعهده داشته است .اما ارتباط
کوهن با ایــران دالیل انتصاب او به ســمت جدید را
پیچیدهتر میکند .کوهن به معمار اصلی تحریمهای
اقتصــادی دولت بــاراک اوباما علیه ایران ،روســیه و
کرهشمالی معروف است .واشنگتنپست در گزارشی

صفحه ۱۴

هک کردن۱۵۰۸حساب بانکی

گفتوگو با صادق خرازی در مورد حزب ندا

ﭘﺪﺭﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻼﻳﻰﭘﻮﺭ
ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

صفحه ۶

درباره کوهن مینویســد :او در زمان حضور در وزارت
خزانــهداری ،رهبــری »تهاجمیتریــن« برنامههــای
برونمــرزی این وزارتخانه را برعهده داشــته اســت.
رهبــران غــرب بارهــا مدعی شــدهاند کــه تحریمهای
جهانــی باعــث ایجاد بحــران اقتصادی در ایران شــده
و اهرم فشــاری قــوی در وادارکردن ایران بــرای تغییر
سیاســتهای خارجی و نشستن بر سر میز مذاکره بوده
است .حاال مرد شماره یک تحریم ،قرار است بر صندلی
نفر دوم ســازمان اطالعات آمریــکا تکیه بزند .اتفاقا این
تغییــر درســت در زمانــی رخ میدهد که نشــانههای
زیــادی حاکــی از تغییر سیاســتهای آمریــکا در قبال
ایران و خاورمیانه وجود دارد .با نزدیکشــدن به آخرین
ضرباالجل تعیینشــده برای توافق هســتهای ایران و
قدرتهای جهانی و در حالی که دوره ریاستجمهوری
باراک اوباما به دو ســال پایانی خود رسیده است ،تغییر
جایگاه کوهن در دولت آمریکا ،میتواند معانی بسیاری
ادامه در صفحه ۱۹
داشته باشد.

تردید مجلس در رای به اصالحیه الیحه قانون کار

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﻳﻚﻗﺪﻣﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
صفحه ۷

صفحه ۱۳

بنمایه اصالحطلبی

ﻋﻜﺲ :ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻨﻰ

ﺷﻜﺎﺭﭼﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺩﺭﺩﺍﻡ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

در شرایط زمانی و مکانی فعلی،
آنچــه تبــار ،مضمــون و محتــوای
اصالحطلبــی را توضیــح میدهد،
میتــوان در عنصــر »صداقــت
اصالحطلبان« در بیان و پافشــاری
بر رفع مهمترین مشــکالت جامعه دید .با وجود همه
پیامدهایی که چنین صداقتی درپی دارد ،اصالحطلبان
آدرس نادرســت به جامعه نداده و نمیدهند .اعتقاد
ایــن جریــان سیاســی و کنشــگران آن ،این اســت که
»تقویت ســاز و کارهای مردمســاالری« مهمترین نیاز
جامعه اســت .بــدون حرکــت در این زمینــه» ،دولت
توسعهگرا«» ،جامعه مدنی فعال« و »شهروند مسوول
و یــاور حکومــت« )بهعنوان ســه نیاز اساسیکشــور(
تقویت نمیشــود .اما در شــرایط کنونی جامعه ایران
کــه از برخی افراطگراییها رنج میبرد تکیه بر تقویت
سازوکار مردمساالری هزینهزا است .چرا؟ زیرا تندروها
آن را برنمیتابنــد اما آن را آشــکارا بیان نمیکنند و در
ظاهــر امر میگوینــد مثال ما مخالــف دخالت خارجی
هستیم اما مهمترین دغدغه آنها ،مهار اصالحطلبی و
مردمساالری است .در صورتی که همه میدانیم هیچ
انسان عاقلی نمیخواهد آلت دست بیگانه باشد و این
در مــورد اصالحطلبان که حامی منافع ملی هســتند،
مصداق مضاعف دارد .اما بهقول رییسجمهور ،بدون
ارتبــاط مدبرانه با جهان توســعه پایدار ،کشــور پیش
نمیرود .اما مالحظه میشود در روزهایی که نه فقط
مــردم عادی بلکه یاران باســابقه امــام با هجمههای
ساختگی و اتهام »مهره بودن« مواجه میشوند ،عقل
معــاش ایجاب میکنــد که منتقدان» ،تقیــه« کنند اما
اصالحطلبان چنین نمیکنند و همچنان روی مســاله
اصلی کشور دست میگذارند.
ادامه در صفحه ۲

ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ

تاملی بر پیشنهاد رییسجمهور

ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ«

چرخه خشونت در پاریس

ﻭﻟﻰﺍﷲ ﺷﺠﺎﻉﭘﻮﺭﻳﺎﻥ *
ســخنان مهــم دکتــر روحانــی و
تاکیــد بــر یــک ظرفیت مهــم در
قانوناساســی ،یعنی همهپرســی
و رفراندوم را میتوان در راســتای
وعدههــای وی در ایــام انتخابات
تبییــن کرد .دکتــر روحانی یکی از محورهــای برنامه
خود را احیای اصول فراموششده قانوناساسی ذکر
کرد و در ســخنرانی اخیــر خود نیز تاکید داشــت که
عمل به وعدههــای انتخاباتی همچنان مورد اهتمام
رییسجمهــور محتــرم قــرار گرفته و انتظــار میرود
بهسمت تحقق هرچهبیشتر این وعدهها نزدیک شویم.
در اصــل  ۵۹قانوناساســی جمهوریاســالمیایران،
امکان برگزاری همهپرســی در مســایل مهم جامعه
تعبیه شــده اســت .مراجعه به آرای مستقیم مردم و
برگزاری همهپرســی در موضوعات اساسی از جمله
نقــاط قوت قانوناساســی ماســت کــه در تنگناهای
مختلف اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی باعث شده با
حضور و تجلی مردمســاالری از بسیاری از بنبستها
عبور کنیم .پیشنهاد مدبرانه رییسجمهور محترم در
شرایطی مطرح شــده که فضای سیاسی و اقتصادی
جامعه در طی ســالیان اخیر ،با چالشهای مختلفی
مواجه شده و برونرفت از وضعیت موجود ،مستلزم
آگاهی و اطالع دقیق از خواستهها و مطالبات واقعی
جامعــه اســت .انحصارطلبــی برخــی جریانهــای
سیاســی در کنار عملکرد نامناســب رســانه ملی در
برخــورد بــا پدیدههــا و موضوعات مهــم اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی باعث شده...

ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺍﺷﺘﺮﻳﺎﻥ

اقدامی کــه در حوزه رفــاه و تامیناجتماعی برای
درج در برنامهششــم پیشــنهاد میشود ،شــاید کامال
جدیــد نباشــد و رگههایــی از آن در برنامهســوم هــم
مطرح شــده باشــد؛ اما اگر آنچه مدنظر نگارنده است
رخ دهد ،شاید نظام برنامهریزی در تدوین برنامهششم
دچار تغییری اساســی شــود .در ابتدا الزم است وضع
موجــود را آسیبشناســی و نقایص موجــود در نظام
و ســاختار برنامهریزی در کشــور را نشان دهم؛ سپس
پیشنهاد خود را ارایه میدهم.
 (۱طوالنیبودن فرآیند موجود در تدوین برنامهها :برای
تدوین برنامههای توســعهای کشــور ،فرآیندی طوالنی
پیشروســت؛ حداقل یکسال ،یکســالونیم یا کمتر و
بیشتر طول میکشــد تا قانون برنامه ،تدوین شود .ابتدا
توســط ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی نظامنامهای
تدوین و ارایه میشود .قبل از آن طبیعتا با پیشنهادهایی
که ارایه میدهند ،پیشنویس سیاستهای کلی تدوین
و به مجمعتشخیص و رهبری پیشنهاد میشود تا ابالغ
شــود .بعد از اینکه این نظامنامه ابالغ شــد دستگاهها
شــروع میکننــد و کارگروههــا و کمیتههایــی تشــکیل
میشــود و وزارتخانههــای مرتبط ،جلســات مشــترک
برگزار میکنند .ســپس بررســی کارگروههای مشترک و
ستاد برنامه و ...انجام میشود و پس از تصویب در این
کارگروهها و ستادها به مجلس ارایه شده و در مجلس
هم ابتدا به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق

ادامه در صفحه ۱۷

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺰﻝ
ﺗﺤﻮ
ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
۸۸۸۱۴۲۳۰-۳۲
۳۰-۳۲
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ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
 

ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ

*

و پــس از آن به صحن مجلس میرود .این روند قانون
برنامــه بر یکصــد تا ۲۵۰مــاده قانونی ختم میشــود.
بعد از اینکــه این اتفاق افتاد خیلــی از مواد این قانون
برنامــه به تدوین آییننامهها منوط میشــود و تا وقتی
که یخ وزارتخانهها شکســته شــود بعد از یکسالونیم
تــازه کار تدوین آییننامه شــروع میشــود .خود تدوین
آییننامههــا هم معموال فرآینــدی طوالنی دارد .امروز
برخی از آییننامههای برنامهپنجم تصویب و عمال اجرا
نشــدهاند .هماکنون چندآییننامــه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در کمیســیون اجتماعی دولت در انتظار
تصویب اســت .این موضوع فقط در مورد برنامهپنجم
رخ نداده و در برنامهســوم و چهارم هم اینگونه بوده و
در برنامهششــم هم در بر همین پاشنه میچرخد )دور
چون به عاشقان افتد تسلسل بایدش(.
 (۲کلیگوییهــای قانون برنامــه :دلیل اول برای عدم
اجرا کافــی بود اما دلیــل دوم کلیگوییهــای قانون
برنامــهای اســت .در قانــون برنامــه بــه عالقهمندی
به اجمــاع و گرفتن مصوبــه مجلس ،بــرای پرهیز از
طوالنیشــدن ،جمالت به نحوی نگارش میشود که
همه را راضی کند و کلیگوییهایی وجود دارد .کسی
مخالف آرمانگرایی نیســت ،اما یکســری آرمانهای
مبهــم در قوانین درج میشــود ،بهخصوص در فصل
فرهنگ ،کلیگوییها به اوج خود میرسد.
 (۳فقدان برنامــه اقدام :نبود برنامــه تفصیلی اقدام
که میتوان آن را ســند سیاســتی نام نهــاد -از دیگرمشکالت است .سند سیاستی )سیاستگذاری( ضرورتا
و بهلحــاظ متدلوژیــک برنامه اقــدام )(Action Plan
نیســت .برنامه اقدام ،بخشی از ســند سیاستی است.
بههرحال یک ســند تفصیلی اجرایــی که در آن ،صدر

و ذیل یک سیاســت مشــخص باشــد ،وجود نــدارد و
بــه این دالیل اجرای قوانین و سیاســتها به مشــکل
میخورد .حال ابهاماتی پیرامون قانوننویســی و اجرا
پدیــد میآیــد؛ اینکه چه میزان از برنامههای توســعه
گذشــته عمل نشده و تا چه زمانی قرار است این روند
ادامه داشــته باشــد؟ این وضعیت برای برنامهششم
هــم میتواند رخ دهد .پس چه باید کرد؟ اولین کاری
کــه بایــد انجام داد این اســت که بین »سیاســتهای
برنامهششــم« و »قانــون برنامهششــم« تفکیــک
قایل شــویم .سیاســتهای برنامه ششــم بــرای همه
وزارتخانههــا میتوانــد مجموعا صد یا ۱۵۰سیاســت
باشــد ،مثــال هروزارتخانه پنــج تا ۱۰سیاســت اصلی.
ولی نیازی نیســت کــه قانون برنامهششــم این حجم
را داشــته باشــد .ســپس برای هریک از سیاستهای
برنامهششــم از هماکنون ســندهای سیاســتی تدوین
میشود .این ســندها درواقع سیاستهای اصلی یک
وزارتخانه در یک دوره زمانی مشــخص اســت که در
پــی حل یک یــا چندمشــکل اجتماعی اســت .در این
ســند برای هرسیاســت نخســت یک مسالهشناســی
تحلیلی انجام میشــود و ســپس برمبنــای یک مدل
نظری روشــن ،اقداماتــی پیشبینی میشــود .در گام
بعدی ،تحلیل حقوقی انجام میشود تا مشخص شود
آیا برای این سیاســت خأل قانونی وجــود دارد ،نیاز به
آییننامه و دستورالعمل اســت یا اینکه صرفا نیازمند
اقدامــات مدیریتی هســتیم؟ در گامهــای بعدی مدل
اجرا و مدل ارزیابی نهایی از سیاســت و پایان سیاست
را تعییــن میکنیم .این مجموعه اقدامات را سیاســت
) (Policyمینامیم .بهعبارتی این کار ،سیاستســازی
) (policy makingاســت .بنابــر تعریــف دیکشــنری

آکســفورد» ،یک سیاســت عبارت از جریانی )اصولی(
از اقدامات اســت که بهوسیله یک دولت یا یک حزب
یا یک بنگاه یا یک فرد ،اتخاذ شــده یا پیشــنهاد شــده
باشــد .سیاستسازی فرآیندی اســت که بهوسیله آن
دولتها چشــمانداز سیاســی خویش را به برنامهها
) (Programsیا اقدامــات ) (Actionsتبدیل میکنند
تا نتایــج ،محصوالت یا تغییراتــی را به دنیای واقعی
ارایــه دهنــد .ایــن موضوع ظاهرا ســاده اســت ولی
به قولــی »فرآیند سیاستســازی جزو علــوم دقیقه
و ســطح باال نیســت اما خوب انجامدادن آن سخت
اســت«» ،ســهل ممتنع« است .سیاســت در ذیل یک
چشــمانداز کالن یــا در ذیل یکســری سیاســتهای
کلیتر یا در ذیل مجموعه اســتراتژیهای کلی کشور
و ...شــکل میگیــرد .بهعبارتی مشــکل اجتماعی که
قرار بر حلشــدن آن اســت ،در ذیل این سیاستهای
کلــی اســت ،مثال وقتــی داشــتن یک نظــام چندالیه
مدنظر باشــد؛ هم در ســند چشــمانداز اثراتــی از آن
وجــود دارد ،هــم در سیاســتهای کلی نظــام و هم
در سیاســتهای کلی قانون برنامــه جهتگیریها و
بعضا راهکارها و راهبردهای کلی آن مشــخص شده
اســت .امــا درخصوص اینکــه آیا امکان نوشــتن این
سندهای سیاســتگذاری در طول یکسال وجود دارد
یا نه ،پاسخ نگارنده مثبت است .این کار در کمیسیون
اجتماعــی دولــت در چندینمــورد در همین چندماه
گذشته انجام شــد .بهعنوان نمونه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی قطعا میتواند ۱۰سند سیاستی را در
طول یکسال تنظیم کند .مراحل تدوین سیاستهای
برنامــه هــم دارای اهمیــت اســت و گامهــای زیر را
ادامه در صفحه ۴
میطلبد:

ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻜﻮﻫﻰ  .ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﺴﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ
پاریس ،کابوســی ۴۸ســاعته
را پشتســر گذاشــت .حملــه
تروریســتهای تکفیــری بــه
شورای نویســندگان یکمجله و
کشــتار آنها و مامــوران پلیس و
گروگانگیریهایــی که نزدیک به ۲۰قربانی به جای
گذاشــتند ،پایان یافتند .تروریستها ،پیشینه کیفری
سنگین داشتند و به شاخه القاعده در یمن وابسته
بودنــد .واکنشها نیــز به این کشــتارها ،چه درون
فرانسه و چه در ســطح بینالمللی ،محکومکردن
یکپارچــه بود .ایــران نیز در کنار دیگــر دولتهای
مســوول جهان ،تمام ســازمانهای عرب ،اسالمی
فرانسه ،اروپا و سایر کشورها این عملیات تروریستی
را محکوم و آنها را مبرا و ضداســالم دانستند .اکثر
مسووالن و متخصصان و جامعهشناسان نیز تاکید
داشتند که نسبت به ایجاد رابطه میان این حمالت
وحشیانه و اعتقادات دینی مردم مسلمان فرانسه،
هشــدار بدهنــد و ایــن در حالــی بود که »راســت
فرانسه« همچون همیشه به صورتی غیرمسووالنه
 درســت همچــون نظامیــان آمریــکا پــس ازحمالت ۱۱ســپتامبر -از »شــروع جنگ علیه غرب«
ســخن گفت .با وجود این ،اکثریــت قریببهاتفاق
مــردم فرانســه و همصــدا با آنهــا ،کل جهــان ،با
محکومکردن وحشــیگری و تروریسم ،مشروعترین
واکنش را در برابر خشــونتهای کورکورانه نشــان
دادند؛ خشــونتی که گروهی از مــزدوران یا ابلهان
سیاسی به انجام میرسانند.
ادامه در صفحه ۸
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نگاهی به کتاب چرا امروز مارکس را باید خواند

آنچه از مارکس زنده مانده است
ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻮﺕ
بــا وجود تجربه شکســتخورده »سوسیالیســم واقعــا موجود«
جاذبه مارکس از نیمه قرننوزدهم تا سراسر قرنبیستم و امتداد آن
تا امروز چیســت؟ بسیاری از جنبههای جهان کنونی و تاریخ اندیشه
را نمیتوان بدون داشتن درک حداقلی از چارچوب کلی اندیشههای
مارکــس بازشــناخت .با این همــه در ابتدای قرن بیســتویکم باید
پرســید از آن پیکری که به خاک ســپرده شــد چه مقــدار هنوز زنده
مانــده و بــه کار میآید؟ چاپ کامل آثار مارکــس و انگلس به زبان
انگلیسی که هنوز بهصورت کامل انجام نگرفته ،بالغ بر یکصد جلد
کتــاب ۸۰۰صفحهای خواهــد بود .با این اوصــاف کتاب کمحجم و
مختصر »چرا امروز مارکس را باید خواند« میتواند شرحی مختصر
و مفید و خوانشی انتقادی از آرای مارکس محسوب شود.
در فصل اول ،نوشــتههای مارکس جوان را میخوانیم که عمدتا
فلســفیتر و دارای بــار سیاســی تندتریانــد .نوشــتههای او در این
دوران ،موضوعات متنوعی را شــامل میشود .فقط بخش کوچکی
از این نوشــتهها در زمان حیات مارکس منتشر شد .بخش مهمی از
نوشتههای منتشرنشــده که با عنوانهای مختلف دستنوشتههای
 ،۱۸۴۴دستنوشــتههای پاریــس و دستنوشــتههای اقتصــادی و
فلســفی خوانده میشــوند آمیــزهای از یادداشــتهای خواندنی و
تامالت بعدی مارکساند کــه موضوعات مختلفی در آنها به بحث
کشیده میشود.
یکــی از این موضوعات ،دین اســت .دین هیچگاه مســاله اصلی
مارکس نبوده اســت و او هرگز پژوهش یا متن مســتقلی که به دین
پرداخته باشد ،ننوشت .مباحث مارکس در خصوص دین ،بهصورت
پراکنده در آثار گوناگونی نظیر ایدئولوژی آلمانی ،درباره مساله یهود
و نقــد فلســفه حق هگل و تزهایــی درباره فوئرباخ طرح شــدهاند.
وولف نیز این بخش را با نوشــتههای ابتدایــی مارکس آغاز میکند
که به دنبال بحثوجدلهای هگلیهای جوان درباره مذهب شکل
گرفته بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که درباره دوران مارکس جوان در کتاب
به آن پرداخته میشــود ،لیبرالیسم اســت .مارکس تنها فرد از میان
معاصــران خود نبود که از سیســتم وقت در آلمــان انتقاد میکرد.
به گفته مارکس ،این سیســتم هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی
عقبمانده بود و فقط در فلســفه ســرآمد دیگران محسوب میشد.
ســرمایهداری از نظر مارکس جوان یک رژیم سراســر بیگانگی است
کــه مذهب ،دولت ،کار ،پول و روابط انســان را در بر میگیرد .آزادی
سیاســی لیبرالــی در تحلیل نهایی ،اوضــاع را از برخی جهات حتی
بدتر هم میکند ،اگرچه از بســیاری جهات پیشرفتی واقعی به شمار
آید .سرمایهداری در دوره بســیار کوتاهی چنیــن ثروت انبوه مادی،
معنوی و فرهنگی را انباشــــت کرده ولی نمیتوانست چنین ثروتی
را انباشــت کند بدون اینکه در آن واحد ،نابرابری تولید کند.
در فصــل دوم بــه ایدههایــی پرداخته میشــود کــه انگلس در
ســخنرانی مشهور خود بر ســر مزار مارکس بهعنوان چکیده زندگی
مارکــس مطرح کرده بود؛ یعنی تحلیــل اقتصادی مارکس و تئوری

چرا امروز مارکس را باید خواند
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﻭﻭﻟﻒ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍﺟﻴﺎﻥ
ﻧﺎﺷﺮ :ﺁﺷﻴﺎﻥ
ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ1386:
تاریخ او که شــامل پیشبینــیاش دایر بر لزوم پایــاندادن به نظام
ســرمایهداری میشــود .مارکس معتقد بود باالخره جامعه موجود
با یک نظام کمونیستی جایگزین خواهد شد که دولت »بیگانهشده«
را پشتســر بگــذارد و این با انقالب پرولتری به دســت خواهد آمد.
از اواســط دهه ،۱۸۵۰مارکــس توجه و تمرکز خــود را معطوف به
تحلیل اقتصادی سرمایهداری کرد و پس از نوشتن چند دستنوشته
منتشرشــده و نشــده ،ســرانجام جلد اول شــاهکار خود ،سرمایه را
در  ۱۸۶۷منتشــر کــرد .از آن بــه بعد مارکس بــه درآمیختن تئوری
اقتصادیاش با مبارزه و تبلیغ سیاسی ادامه داد.
مفســران همواره تفاوتهایی را بین مارکــس و انگلس مطرح
میکنند ،بنابراین موضوع تفســیر مارکس هنوز هم گشوده است .با
این اوصاف جاناتان وولف همانطور که خود در مقدمه اعالم میکند
روایت غالب مارکسیستی از مارکس و مارکس »انگلسیشده« را در
فصــول اول و بهویژه فصل دوم توضیح میدهــد تا بتواند در فصل
نهایی به نقد این مارکس بپردازد .تئوری تاریخ یکی از نقاط فلســفه
مارکس اســت که وولف به نقد میکشــد .تئــوری تاریخ با این مدعا
آغاز میشــود که نیروهای تولید انسانی در سراسر تاریخ ،گرایش به
رشد دارند و اینکه با پیش بردن یا بازداشتن آن رشد ،اشکال جامعه
ظهور و سقوط میکند .مارکس به طور مشخصتر مدعی شد زمانی
خواهد رسید که سرمایهداری مانع رشد بیشتر نیروهای تولید خواهد
شــد و در نتیجه ،بــه پایان راه خود خواهد رســید و جای خود را به
کمونیسم خواهد داد .وولف میپرسد» :چرا سرمایهداری نباید تا ابد
پایدار بماند و به آرامی خود را با نیروهای تولید رشــدیابنده ســازگار
کند؟ اســتدالل مارکس که چنیــن امری به وقوع نخواهد پیوســت
مبتنــی بر نــرخ کاهنده ســود و بحرانهای هرلحظه تشدیدشــونده
ســرمایهداری اســت .امــا ســرمایهداری تا بــه حال ثابت کــرده که
توفانهایی را پشتســر گذاشــته و از سویی ،قانون نرخ کاهنده سود
به ندرت ماندگار بوده است«.
یکــی دیگر از بخشهــای تفکر مارکسیســتی که توســط وولف
نقد میشــود جزمیتگرایی اقتصادی اســت» .در جهــان واقعی با
گروههایی ســروکار داریم که به دالیل گوناگون با یکدیگر در تضادند.
نــژاد ،مذهب ،ملیت و جنســیت ،همه موجد اختالفــات و مبارزات
بودهاند .پاســخ مارکسیستها این اســت که همه دیگر مبارزات در
اســاس خود ،ریشــه و پایه اقتصادی دارند .اما ایــن گفته در نهایت
صرفــا جزمگرایانه مینماید .چرا عوامل دیگــر نباید به همان اندازه
برای ما انســانها مهم باشند؟« او در بخشــی از مقدمه مینویسد:
»مهمترین و بزرگترین تئوریهای مارکس هنوز به اثبات نرسیدهاند.
اما این به معنای کنار گذاشــتن اندیشــههای وی نیست .نوشتههای
او از جمله مستدلترینها در سنت روشنفکری غرب است .مارکس
همچنان ژرفاندیشترین و موشکافترین منتقد سرمایهداری حتی
در شــرایط کنونی اســت .ممکن اســت اعتمادی به راهحلهای وی
برای معضالتی که به درستی میشمارد ،نداشته باشیم ،اما این ایراد
صورت مساله را پاک نمیکند«.
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ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻫﺎﺩﻯ
برابری در اجتماع چگونه افزایش مییابد؟
ایــن ســوال بــرای قرنهــا ذهــن فعــاالن عدالــت اجتماعــی و
سیاســتگذاران آگاه را به خود مشغول کرده .امروزه نهفقط کشورهایی
نظیــر آفریقایجنوبــی  -که در زمــره نابرابرترین نظامهــای اقتصادی
دنیاســت  -بلکــه در همهجا ،مخاطب این ســوال ،اغلب اقتصاددانان
و خبــرگان امور مالیاتی هســتند .امــا برای نظریهپردازان و کســانی که
درگیر ســایر رشتهها هســتند ،یا برای عموم مردم ،فراموشکردن چنین
پرسشی ،تبعاتی مرگبار خواهد داشت .این درست است که برنامهریزان
و نظریهپردازان اقتصادی از بقیه ما دسترسی بیشتری به »وسایلی« در

 بگذارید از وضعیت اخیر فلسفه شروع کنیم ،امروزه باوری نسبتا
رایج وجود دارد که فلسـفه هیچربطی به دنیای واقعی ندارد .به نظر
میرسـد فلسـفه همواره درگیر پرسـش مرتبطبودن با جهان واقعی
بـوده اسـت .بهطور مثال امروزه مـا از افرادی مثل اسـتیفن هاوکینز
میشـنویم که »فلسـفه دانشـی مرده اسـت «.به نظر شـما فلسـفه
چیست و چه ربطی با دنیای واقعی دارد؟
بهنظــر مــن )نظــری که قدمتــی تــا زمــان ارســطو دارد( روزگاری
فلســفه تنها نظــام معرفتی بود و تفــاوت واقعی بین فلســفه و علوم
وجــود نداشــت .چیزی کــه ظاهرا در طول زمــان اتفاق افتــاد ،این بود
کــه برخی از شــاخههای دانش ،روشهای خود را بــه وجود آورده ،به
آن توســعه بخشــیده ،از فلســفه جدا شــده و نظام معرفتی خود را بنا
نهادنــد .ایــن اتفــاق در ریاضیات ،یا فیزیــک و بعدها در روانشناســی و
اقتصــاد رخ داد؛ همــه علومی که پیش از این ،پرسشهایشــان در کنار
پرســشهای فلســفی مطرح میشــد .چیزی که باقی مانــد را میتوان
با مســامحه ،فلســفه نامید .فلسفه به پرســشهایی پاسخ میدهد که
ما روشــی استاندارد برای اثبات در دســترسمان نیست ،پس باید برای
رســیدن به پاسخ دست به اســتدالل بزنیم .از همینجا میتوان فهمید
چرا دانشــمندانی که اساســا به حیطــه کاری خــود تعلقخاطر دارند،
فکر میکننــد چیز زیادی نمیتوانند از فلســفه بیاموزند .آنها در حیطه
کاری خودشــان دارای روش هســتند و وقتی به گفتوگوهای فالســفه
نظــر میکنند چیزی که میبینند ،گاهی مباحثــی کهنه و گاه بیربط به
کارشــان است .با این حال ،برخی حیطههای دانش است که ما در آنها
فاقد روش علمی متفقالقولی هستیم ،مانند فلسفه اخالق یا سیاست،
هرچنــد مردم تصور میکننــد ما در این حیطهها نیز باید دارای روشــی
علمــی و مــورد توافق باشــیم .در مابعدالطبیعه و بخــش عمدهای از
معرفتشناســی نیز وضعیتمان تقریبا همینگونه است ،در باب پاسخ
به پرســشها ،ما به روشی مورد توافق دستنیافتهایم .هرگاه شاخهای
از فلسفه کامیاب شود ،دیگر فلسفه نخواهد بود.
 در اینصـورت آیـا باید بین فلسـفه و سـایر علـوم ،گفتوگویی
برقرار باشد؟ مثال تعاملی واقعی بین اقتصاد ،جامعهشناسی و علوم
سیاسی ،از یکسو و فلسفه از سوی دیگر؟
بــه تصــور من کمی شــرمآور اســت کــه تعامــل بهقدری کــه باید
باشــد وجود ندارد ،چون ما غالبا به پرســشهایی مشــابه میپردازیم و
حداقلش این اســت که کارمان را با هم مقایســه کنیم .فلسفه سیاسی
روشــنترین مثال از ایندست اســت چون دپارتمانهای فلسفه و علوم
سیاســی در اصل موضوعشــان یکی اســت .در دپارتمان فلسفه به آن
فلســفه سیاسی میگویند و در دپارتمان علوم سیاسی به آن نظریههای
سیاســت .اما فرق زیادی با هم ندارند ،هرچند نحوه بسط و توسعهشان
کمی با هم تفاوت دارد .در بســیاری از دانشــگاهها حس تعلق بســیار
قــویای به دپارتمان وجود دارد و اعضــای آن با اعضای دپارتمانهای
دیگر به تبادلنظر نمیپردازند .در دانشگاه من ]دانشگاه لندن[ ما بسیار
تــالش کردیم تا از طریق موضوعات میانرشــتهای تبدیل به دپارتمانی
میانرشــتهایتر شویم .در بسیاری از دانشگاهها دستیافتن به این مهم
بسیار دشوارتر است.
 به نظر شما چنین تعاملی تا چه میزان میتواند بهنفع دودپارتمان
باشد؟ مثال بین اقتصاد و فلسفه ،یا علوم سیاسی و فلسفه؟
بهصورت انتزاعی بســیار دشوار اســت که پاسخی برای این پرسش
یافت ،باید به مثالها نگاه کرد .فکر میکنم راههایی هســت که این کار
را بهدرســتی انجام داد و از طرفی هم میتوان مســیر اشــتباه را پیمود.
مواقعی هست که همکاریهای میانرشتهای جواب نمیدهد .سالها
پیــش من جزو گروهی بودم که کارشــان تالش بــرای ایجاد تعامل بین
فالسفه و انسانشناسان بود .فالسفه تنها عالقه داشتند بدانند آیا تصور
مردم از عقالنیت در جوامع مختلف با هم متفاوت است یا نه ،در حالی
که انسانشناســان فکر میکردند این پرسش دیگر از مد افتاده .پرسش
من به عنوان کسی که هم نسبت به مفهوم حقوق بشر به دیده
تردید مینگرد و هم آن را میستاید ،خود را در موضعی دشوار
مییافتم .اگر فیلسوفی علیه حقوق بشر استداللی بیاورد ،در
جهان واقعی این خیلی به کار کسانی میآید که قصدشان
انکار چنین حقوقی است .اما در نهایت به این نتیجه رسیدم
که حقوق بشر تنها ابزار در دست ما در اوضاع کنونی است
و فیلسوفان باید به جای تالش برای خالصشدن از آن ،در
راستای تقویتش بکوشند
انسانشناســان این بود که باید برای تفســیر یافتههــای خود کدامیک از
نظریات فلســفی نظیر پدیدارشناســی یا اگزیستانسیالیسم یا چیز دیگری
از ایندســت را به کار ببرند ،به عنوان فیلســوف از نظر ما این رویکردی
غریب به فلسفه بود.
در نتیجــه بعــد از تجربــه ناخوشــایند حاصــل از ۱۰ســمیناری که
هیچکــس واقعــا نفهمید دیگــری چه میکنــد ،به این نتیجه رســیدم
تحقیق فکری صحیح با پرســش شــروع میشود نه با امید دستیابی به
مبانی مشــترک .اگر پرسشی درست داشته باشی ،غالبا متوجه میشوی
کــه برای حل آن به بیــش از یک علم نیاز داری .بــه نظر من این روش
درســت کار میانرشتهای است .ما با یک مســاله آغاز میکنیم و به این
فکــر میکنیم که برای حل آن به چه نیاز داریم .میتوان برای حلش از
متخصصان آمار ،فیزیک ،یا حتی فلسفه کمک گرفت .اما مشکل از نظر
من این اســت که وقتی مردم از بیرون از حیطه فلســفه فکر میکنند به
فلســفه نیازمندند ،منظورشان از فلســفه ،اخالق عملی است .غالبا هم
پرسشهای موردعالقهشان از جنس اخالق حرفهای است که آنقدرها
پرســشهای اخالقی عمیق یا جالبتوجهی برای فیلســوفان نیســت.
احتماال بهجز فیلسوفان اخالق به فالســفه برای کارهای میانرشتهای
رجوع نمیشود .اما خب گاهی هم در زبانشناسی ،روانشناسی و گاهی
ریاضیات این امر رخ میدهد و بازهم میگویم اگر شــروع کار با مســاله

جهت رســیدن به جامعهای برابر دارند ،امــا هنگامی که کار به تعیین
»هدف«  -یا همان خود برابری  -میرســد ،ســایرین نیز باید کاری کنند
تا سخنشــان شنیده شود .به همین دلیل بود که دانشگاه کیپتاون در
آگوســت امسال میزبان کنفرانسی فرارشتهای در باب برابری اجتماعی
بود .طبیعت برابری بهعنوان هدفی اجتماعی ،دغدغه اصلی فلســفه
سیاســی اســت .در نتیجه ،گروه فلسفه دانشــگاه کیپتاون میزبان این
کنفرانس بود و در تعداد ســخنرانان غلبه با فیلسوفان دانشگاهی بود.
هرچند ،رویکرد فلسفی به نابرابری باید دادههایش را از سایر عرصهها
اخذ کند؛ به همین دلیل ،از ۳۴مقالهای که برای ارایه در این کنفرانس
برگزیده شد ،بیش از ۱۰مقاله از سوی نظریهپردازان سایر رشتهها ،مانند
اســتادان حقوق ،اقتصاد و علوم سیاســی بود .بیــش از ۱۵۰نماینده از
سراســر جهان  -از هند ،نیجریه ،فرانســه ،بلژیک ،آلمان ،ایاالتمتحده،
فنالنــد ،هلند ،غنا ،انگلیس و البته گوشــهوکنار آفریقایجنوبی  -برای
شــرکت در کنفرانس ،رنج سفر را به جان خریدند .در کنار نابرابریهای

باشد ،میتواند مفید باشد ،اما تضمینی هم در کار نیست.
 پـس بیایید دربـاره شـاخهای از فلسـفه صحبت کنیم کـه مردم
فکـر میکنند بـه درد میخورد؛ یعنی اخالق .شـما در مورد مسـایل
سیاسـتهای عمومی و اخالق در سیاست عمومی زیاد کار کردهاید.
تصـوری وجود دارد مبنـی بر اینکه در سیاسـت عمومی جای زیادی
بـرای اخـالق وجـود نـدارد .کسـانی کـه از »رئالپولیتیـک« سـخن
میگوینـد ،بر این نظرند که همـواره برآیند نیروهای سیاسـی یا بازار
نهایتا به توازن میرسـد و اخالق ،دخالتی برای رسیدن به این توازن
نیروهـا نـدارد .چگونـه میتوان از اخالق سیاسـت عمومـی در برابر
چنین دیدگاهی دفاع کرد؟
عرصههای زیادی در سیاســت عمومــی و اجتماعی وجود دارد ،در
برخی از آنها فلســفه میتواند تاثیر بیشــتری بگــذارد و در برخی کمتر،
مثال از زمان شــروع بحران اقتصادی در جهان ،بســیاری از فالسفه فکر
کردند که با ســرزنشکردن بانکداران و سیاستمداران و مسوولدانستن
آنهــا از نظر اخالقی ،در این زمینه خدمتی انجام دادهاند .از نظر من این
کار کامال بیتاثیر اســت .فالســفه بهندرت قادرند از اقتصادی که منجر
به چنین بحرانی شــده ،ســر دربیاورند و اگر از چیزی ســر درنمیآوری،
چطور میتوانی کسی را سرزنش کنی یا او را مسوول بدانی؟ ما فالسفه
همانقدر میتوانیم به نقد وضعیت بپردازیم که یک روزنامهنگار ،اما اگر
فکرش را کنیم این کار آنقدرها هم تاثیری ندارد .اما عرصههای دیگری
از سیاســت عمومی هست که فالسفه خدمات ارزندهای در آن کردهاند،
مثال تحقیقات سلولهای بنیادی ،یا باروری مصنوعی .من شخصا درگیر
چنین پروژههایی بودهام ،مانند قوانین مرتبط با موادمخدر ،یا شرطبندی
که فالســفه در این موارد کمک زیادی به پیشــبرد مباحث کردهاند .اگر
به اروپای دهه ۱۹۶۰نگاه کنی ،طیف وســیعی از مســایل اخالقی وجود
داشت که در آنها قانون بهطور کامل و بهسرعت دچار تغییر شد؛ مانند
قوانین اعدام ،یا همجنسگرایی ،قوانین سقط جنین یا قوانین روسپیگری.
اینها همه ســواالتی بودند که وجهی فلســفی داشــتند و توقع هم این
اســت که فیلســوفان در این زمینه اثرگذار باشند .شــما به رئالپولیتیک
اشــاره کردید .قدرت سیاستمداران و اصحاب رسانه واقعا فراگیر است.
بنابراین تصور من این اســت کــه باید بین تاثیر کوتاهمــدت و بلندمدتی
که یک فیلســوف میتواند بگذارد ،تفاوت قایل شــد؛ کاری که من اخیرا
درگیرش هســتم ،کار در کارگروهی اســت که در آن هرکــدام از ما باید
پیشنهاداتی را ]در عرصه سیاست عمومی[ مطرح کند که نهایتا سایرین
هم پذیرفته و ســپس توســط رییس کارگروه در کارگروههای دیگر از آن
دفاع شــده و در صــورت تصویب در عرصه عمومی ،بتــوان از آن دفاع
کرد .افراد زیادی درگیر این کار هستند ،مثال گزارشی بود در باب سازمان
پزشــکی بریتانیا که من درگیرش بودم و به من گفته شــد که پیشنهاد ما
پیش از مطرحشــدنش در عرصه عمومی باید توسط تقریبا صدکارگروه
دیگر به تصویب برســد .نهایتا این یک روش خیلی پراگماتیک و ممکن
است نهایتا پیشــنهاد خیلی ضعیفی هم بدهی چون میدانی که عمال
همه را نمیتوانی متقاعد کنی.
در چنیــن وضعیتی باید به این فکر کنی چه مســایلی مردم را وادار
میکنــد که به فالســفه رجــوع کنند .معمــوال این قضیــه هنگامی رخ
میدهــد که پای یک معمای پیچیده در میان باشــد ،اما باز هم احتمال
اینکه کسی راهحل نهایی را ارایه کند ،بسیار کم است .اما گاهی فالسفه
قادرند بــه بقیه مردم کمک کنند تا قدمهایی هرچند کوچک بردارند؛ با
این پرســش که چگونه میتوان وضعیت را برای گروهی از مردم کمی
بهتر کرد ،بدون اینکه باعث شــد وضعیت بقیه بدتر شود؟ بهطور مثال،
در آزمایــش روی حیوانات ،به نظر من همه بــر این امر اذعان دارند که
حداقل بهتر اســت از حیوانات کمتری اســتفاده کنیم ،یا آزمایشها باید
از شــدت کمتری برخوردار باشــد .اگر کســی قادر باشــد تا روش آماری
آزمایشها را بهبود ببخشــد تــا در نتیجه ،ما به این همــه حیوان برای
آزمایش نیاز نداشته باشیم ،فکر میکنم همه با آن موافق خواهند بود.
گاهی میشود درون نظام موجود هم به پیشرفت رسید.
امــا گاهــی میتوان از این هــم جاهطلبتر بود ،اگــر قوانین موجود
دیگر با نظر عمومی همخوانی نداشته باشد ،آنوقت نظر عمومی آماده
تغییرات قانونی بنیادین اســت .در کوتاهمدت پیشــرفت در کشــورهای
مختلــف واجــد متغیرهای متفاوتی اســت .اما در بلندمــدت قطعا راه
خــودش را باز میکند .کار فیلســوفان این اســت کــه در مجالت مقاله
بنویسند ،در روزنامهها یادداشت ،در تلویزیون حضور پیدا کنند و تدریجا
مســیر نظر عامــه را عوض کنند .من در کارهایم پیشــنهاد کردهام که ما
باید به دووضــع موجود مختلف توجه کنیم :یکی وضع موجود قوانین
و حقــوق اســت و بهصورت کامال مجــزا ،وضع موجود نظــر عامه .اگر
ایــندو با هم همخوانی نداشــت ،آنوقت اســت که فرصــت تغییر به
وجود میآید .اما وظیفه فیلســوف این است که سعی کند در درازمدت
نظــر عامه را تغییــر دهد .من فکر میکنم فالســفه قادر بــه انجام این
مهم هســتند .ما به کسانی نظیر پیتر ســینگر نیاز داریم که مدت ۳۰،۲۰
ســال اســت در مورد حقوق حیوانات تالش میکند و حاال میبینیم که
اوضاع دارد عوض میشود .نه به این دلیل که او در یک کارگروه نشسته
و نه بهخاطر اینکه سیاســتگذار اســت ،بلکه بهخاطر اینکه کســانی در
کارگروههــا نشســتهاند که بــا کارش آشــنایند و فهمیدهاند کــه باید آن
را بــهکار گیرند ،در حالی که ۳۰ســال پیش نظراتی مثــل نظر او نادیده
گرفته میشــد .در نوع کارگروههایی که من درگیر آن هســتم ،فالســفه
نقش بســیار محــدودی دارنــد و احتمــاال همــان کاری را میکنند که
روزنامهنگاران و ســایر مردم عادی هم از پــس آن برمیآیند؛ فقط باید
قادر به تجزیه و تحلیل و اســتدالل و ...باشــند .اما یــک تاثیر بلندمدت
هم هســت که در تخصص فالسفه است که اگر درست انجام شود ،در
درازمدت نتیجه میدهد.
 از زمـان فروریختن دیوار برلین احساسـی فراگیـر وجود دارد که
مارکسیسـم مرده اسـت .شـما در کتابتان »چرا باید امروزه مارکس
خواند« به اهمیت و مرتبطبودن ایدههای مارکس در زمان ما اشـاره
میکنیـد .آیـا میتوان باز از شـما پرسـید» :چرا باید امـروزه مارکس
خواند؟«

اقتصادی حال حاضــر ،آفریقایجنوبی وارث تاریخــی از نابرابریهای
تعمــدا مهندسیشــده در عرصه اقتصاد ،سیاســت و مســکن اســت.
شرکتکنندگان در خالل حضورشان در کیپتاون ،در کنفرانس بهعینه
شــاهد میراث این جداســازی و تبعیضنژادی رســمی بودند که مانند
زخمی بر بدنه جامعه آفریقایجنوبی باقی مانده است .در روز نخست
کنفرانــس ،جرمی کرونین ،از مبارزان قدیمی مبارزات مســلحانه علیه
رژیــم آپارتایــد آفریقایجنوبی که بهمدت هفتســال زندانــی بود ،در
ســخنانی تامالت خود پیرامون ارتباط بیــن آرمان آزادی و برابری را در
تاریخ معاصر آفریقایجنوبی با شنوندگان در میان گذاشت .کرونین که
هماکنــون معــاون وزارت کار در دولت کنگره ملی آفریقا ]حزب حاکم
در آفریقایجنوبی[ و بهطور همزمان معاون دبیرکل حزب کمونیســت
آفریقایجنوبی اســت ،بر این نکته تاکید داشــت که پیشرفت به سوی
هــدف برابــری نیازمند تغییرات ســاختاری در عرصــه تولید و مصرف
اســت .ســخنرانی کرونین اهمیت و اولویت موضوع چنین کنفرانســی

کنفرانس برابری اجتماعی کیپتاون:

ﻛﺎﻭﺷﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ
را در زمینه آفریقایجنوبی به شــرکتکنندگان یادآور شــد .چیز دیگری
کــه تامل در گذشــته و اکنــون آفریقایجنوبی را به ما نشــان میدهد،
این اســت که نابرابری در جامعه تنها به این نکته که چه افراد به چه
میزان کاال یا موقعیت دسترســی دارند ،وابســته نیست .اکثر فیلسوفان
سیاســی قایل به برابری بهطور فزایندهای به ایــن نکته توجه کردهاند.
در ســالهای اخیر تعدادی از فیلسوفان -خصوصا دیوید میلر ،جاناتان
وولف ،الیزابت اندرســون و ساموئل شفلر  -اســتدالل کردهاند جامعه
برابر ،جامعهای نیســت که در آن انســانها داراییهایی یکسان دارند،
بلکه جامعهای اســت که شــهروندانش از موقعیتی برابر برخوردارند،

یــا وضعیتی برابر دارند .این فاصلهگیــری از مفهوم برابری توزیعی به
ســوی مفهومی اســت که در آن تمرکز بر طبیعــت ارتباط بین اعضای
جامعه اســت  -همان برابری وضعیت یا برابری اجتماعی  -چیزی که
زمینه غالــب کنفرانس بود .باعث افتخار ما بود که پروفســور جاناتان
وولف از دانشــگاه لندن ،یکــی از واضعان چنین دیدگاهی در فلســفه
سیاسی برابریخواه ،از سخنرانان اصلی کنفرانس بود.
هرچند ،این رویکرد جدید در فلسفه سیاسی برابریخواه چالشهای
خویش را به همراه دارد .مهمترین چالش در این میان مشــخصکردن
این است که اگر شهروندان را در موقعیتی برابر فرض کنیم ،آنگاه ایشان

چه نوع رابطهای نسبت به یکدیگر دارند .درسی که از کلیت کنفرانس
گرفتیم ،این بود که حیطههای دیگر فلسفه که همراه  -اما مستقل -از
تئوری عدالت اجتماعی رشــد یافتهاند ،میتوانند به روشنشــدن ایده
عدالت اجتماعی کمک کنند .پروفسور میراندا فریکر از دانشگاه شفیلد
که از ســخنرانان اصلی کنفرانس بود ،کارهای مهمی در اینباب انجام
داده که افراد بهعنوان ســوژههای به حاشــیه راندهشــده میتوانند در
معــرض بیعدالتی قرار بگیرند  -یا به دلیل اینکه گفتارشــان به اعتبار
نمیآید ،یا بهدلیل اینکه مفاهیم یا روایتهای حاکم و اصلی در اختیار
آنها منابعی در جهت سروشــکلدادن به گفتارشان در جهت برقراری
ارتبــاط و انتقــال تجاربشــان ،قرار نمیدهد .ســخنران اصلی ســوم،
پروفســور چارلز میلر از دانشگاه نورثوســت ،آثاری در باب این نوشته
کــه پیشفرضهای نژادی یا برخورداریهای نژادی میتواند به همان
میــزان و با همان قدرت طبقه یا جنســیت به تجربــه حیات اجتماعی
افراد سروشــکل دهد .هم فریکر و هم میلر در سخنرانیهایشان نشان

گفتوگوی »شرق« با جاناتان وولف درباره فلسفه ،سیاست و نابرابری اجتماعی

سیاستهای بازتوزیع برای زندگی انسانی کافی نیست
ﺍﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻫﺎﺩﻯ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﮔﻼﺑﻰ

اشـاره :تابستان گذشته کنفرانسی در دانشگاه کیپتاون با عنوان »کنفرانس برابری اجتماعی«
برگزار شـد و در آن فیلسـوفان و نظریهپردازان سیاسـی سـخنرانی کردند .هرچند برگزارکننده
کنفرانس ،دپارتمان فلسـفه این دانشـگاه بود ،اما طیف وسیعی از سـخنرانان و موضوعات را
دربـر میگرفت؛ موضوعاتی از این قبیل که »برابری چیسـت«» ،چه چیـز برابری اینقدر خوب
اسـت«» ،چگونه باید به برابری رسـید« و نظایـر آن .این کنفرانس در اصل قـرار بود با اتکا به
مـورد خـاص آفریقایجنوبی به وضع برابری در کشـورها بپردازد ،امـا عمومیت بحث درباره
برابری آن را برای مخاطبان دیگر کشـورها نیز جذاب میکرد .یکی از مهمترین سخنرانان این
همایش جاناتان وولف ،رییس دپارتمان فلسـفه دانشـگاه لندن بود که برای مخاطبان ایرانی
نیز نامی آشناست .از وولف تاکنون ،عالوهبر مقاالتی در مطبوعات ،دوکتاب به فارسی ترجمه
بــه نظر مــن مارکس هنوز هم بهترین منتقد ســرمایهداری اســت.
وقتی که ســرمایهداری تحت فشــار است ،عجیب نیســت که مردم به
مارکــس روی بیاورند .وقتی کارهای مارکــس را میخوانی با بصیرتی
عجیب مواجه و متوجه میشــوی که او بسیار عمیقتر از هرکس دیگر
در آن دوران و احتمــاال تاکنون به عمق مســاله پی بــرده بود .حتی با
وجود اینکه روزگار با اکنون متفاوت بود ،بسیاری از چیزهایی که در نقد
ســرمایهداری گفته بود به نظر من هنوز پابرجاست .اما مارکس تعمدا
راهحــل دقیقی به ما نمیدهد .شــاید بهخاطر اینکــه او تصور میکرد
دانشمندی است که شاهد تغییرات تاریخ است و برعهده او نیست که
آنچه را در پیش میآید ،با جزییات پیشبینی کند .در نتیجه ،او فضایی
برای سایرین پدید آورد تا این کار را از جانب او انجام دهند .آنها سعی
کردند خوانش خود را از آنچه جامعه مارکسیستی بود ،عرضه کنند.
از نظــر من مشــکل نظریهپردازان مارکسیســتی این اســت که هیچ
انقــالب مارکسیســتیای تحت شــرایطی کــه مارکس تصــورش را در
ســر میپروراند ،رخ نداد .تصــور مارکس این بود که کمونیســم از دل
ســرمایهداری متاخر یا ســرمایهداری انحصارگرا سر برمیآورد؛ دورانی
که ســرمایهداری بسیار پیشــرفته اســت و زیر بار خود فرومیپاشد .اما
هرانقالب مارکسیستیای که تاکنون ما شاهدش بودهایم ،در دورههای
تاریخی بســیار ابتداییتــری اتفاق افتــاده .در انقالب روســیه اختالف
مشــهوری بین منشــویکها و بلشــویکها وجود داشــت .منشویکها
مارکسیستهای ارتدوکسی بودند که حرفشان این بود که برای انقالب

شده است» :چرا امروز مارکس را باید خواند« با ترجمه شهریار خواجیان و »درآمدی بر فلسفه
سیاسـی« با ترجمه حمید پژوهش .وولف در کتاب نخسـت بهسـراغ بازخوانی مارکس در قرن
بیسـتویکم میرود و میکوشـد جاذبه تفکر مارکس را در عصر کنونی روشـن کند .این کتاب
بـرای مخاطبانی کـه کمتر متنی از مارکس خواندهاند ،میتوانـد مقدمهای برای ورود به جهان
فکری مهمترین فیلسـوف ۱۵۰سال گذشته باشـد؛ درعینحال که برای خواننده حرفهای آثار
مارکس نیز جذابیت دارد .اما او در کتاب دوم» ،درآمدی بر فلسفه سیاسی« ،به تاریخ پردامنه
فلسـفه سیاسی پرداخته اسـت .هدف او ،انتخاب و گزینش مجموعهای از بحثهای برجسته
فلسـفه سیاسی اسـت که وولف آنها را جزو پرجاذبهترین کوششهای بهعملآمده در سراسر
تاریخ فلسـفه میداند .قصد او نگارش تاریخ منظم فلسـفه سیاسـی نیسـت .او قصد و روش

خیلی زود اســت .پاســخ بلشویکها این بود :کســی که بنیانگذارش را
فرامــوش کند راه را گم میکند و اگر مارکس اینجا بود ،او در خاکریزها
پیشروانه فریاد میزد اکنون که فرصت انقالب داریم ،باید از آن استفاده
کنیم .اما انقالب روسیه بر مبنای نظریات مارکس نبود ،زیرا روسیه فاقد
مرحله پیشرفته تولید بود که زمینه را برای شکوفایی کمونیسم فراهم
میکرد .به نظر من مشــکل مارکسیســتها اکنون این است که کارها و
ایدههای مارکس به ما کمک میکند بفهمیم کجای کار ســرمایهداری
میلنگــد ،امــا کوچکترین ایدهای به ما عرضــه نمیکند تا بفهمیم در
عوض چه بایــد کنیم .در تظاهراتی ضدســرمایهداری در لندن ،یکنفر
پالکاردی در دســت گرفته بود که روی آن نوشــته بود »ســرمایهداری
را بــا یکچیــز خــوب جایگزین کنید) «.ایــن عکــس در روزنامهها هم
بود( .من فکر میکنم مردم تا اینجا به این نتیجه رســیدهاند .من وقتی
نظرات مردم را میشنوم که دست به تحلیل مارکسیستی وضع موجود
میزنند و نشــان میدهند چقدر اوضاع خراب اســت و چقدر مردم به
حاشیهراندهشده مورد استثمار قرار گرفتهاند ،غالبا بسیار با تحلیل آنها
احســاس همدلی میکنــم اما بعدش با خودم فکــر میکنم »چه باید
کرد؟« و فکر هم نمیکنم آنها هم راهحلی برای موضوع داشته باشند.
بــه گمانم هیچکس دیگــری هم چیز بهدردبخوری نــدارد که بگوید و
مشکل هم همینجاست.
 وقتـی برخی فالسـفه سـعی میکنند تـا موضع خاصـی را وارد
عرصه سیاسـت عمومی کنند ،غالبا با این اعتراض مواجه میشـوند

کتاب را اینگونه شـرح میدهد» :موضوع را با زنجیرهای از مسـایل بههمپیوسـته و دستبرد به
گنجینههای فلسـفه سیاسـی در جسـتوجوی پاسـخها و دیدگاهها کاویدم .اغلب از سـدهها
)و گاه هزارههـا( درگذشـتهام تا به کاوش اندیشـهبرانگیزترین متنهای مربـوط به مهمترین
موضوعـات بپـردازم یـا گمان میکنـم کـه چنیـن کردهام«.آنچه در پـی میآیـد ،گفتوگوی
اختصاصـی »شـرق« بـا جاناتان وولف اسـت کـه همزمان بـا حضـور او در کنفرانـس برابری
اجتماعی در کیپتاون صورت گرفته است .در ضمن در اینصفحه یادداشت دکترجورج هال
مسـوول برگـزاری کنفرانس برابـری اجتماعی نیز میآیـد که بهطور اختصاصی برای »شـرق«
نوشـته اسـت و در آن به ارایه گزارش مختصری از مباحث مطرحشـده در دوروز هماندیشی
فیلسوفان و نظریهپردازان عدالت اجتماعی میپردازد.

که آنها بیطرف نیستند .به این معنی که آنها برخی پیشفرضهای
نظام فلسفی خود را بدیهی دانسته و سعی میکنند مسایل سیاست
عمومی را با آن پیشفرضها حل کنند .به نظر شما آیا اصوال به این
معنا بیطرفبودن ممکن است ،آیا اصوال چیز مطلوبی است؟
به نکته خوبی اشــاره کردید .ما در خیلی از موارد بیطرف نیستیم.
ابتــدا فکر کردم منظــور از »موضع« همان »جایگاه اقتصادی« اســت،
چون دانشــگاهیان در بســیاری از کشــورها تقریبــا از موضع اقتصادی
مناســبی برخوردارند .ما از وضع مردم عادی خبر نداریم و در نتیجه از
این نظر مهم اســت که به دیدگاههای دیگر هم توجه شود .این چیزی
اســت که مشــغله ذهنی من نیز هســت .اما به نظر من پرســش شما
بیــش از »موضع اقتصادی« نظر به »موضع فلســفی« دارد .زمانی که
من درگیر کارگروههایی در مورد مســایل نســبتا جزیی سیاست عمومی
بودم ،اوقاتی بود که موضع فلســفی خاصی نســبت به مساله خاصی
داشــتم .اما کار در کارگروه بسیار مفید اســت چون هرکسی کارش این
اســت که پیشــنهادی بدهــد .باید از خودت بپرســی »آیا مــن اینقدر از
موضعــم مطمئنم کــه بتوانم مردم را متقاعد کنــم؟« در برخی موارد
جزیی شــاید؛ مانند مشخصکردن چیزهایی که از چشم دیگران افتاده.
امــا اگــر بخواهی مــردم را در مورد چیزهــای مهمتــری متقاعد کنی،
بهندرت اتفاق میافتد اســتدالل ما آنقدر قوی باشــد که بتواند مردمی
را متقاعــد کند که به نظرت به دیده شــک نــگاه میکنند و اینکار را در
مراحــل بعد و بعدتر هم انجام بدهی .با اینحال ،گاهی هم میشــود

کارهایــی کــرد .بهطور مثال ،بســیاری از مــردم با این امــر موافقند که
قانون نبایــد در حیطه زندگی خصوصی افراد دخالــت کند .هراتفاقی
که در پشت درهای بســته میافتد مادامی که به کسی ضرری نرساند،
ربطی به دولت ندارد .جمع کثیری از مردم با این امر موافقند ،بنابراین
نیازی برای اســتدالل مضاعفــی در جهت این امر نیســت .مادامی که
بر اصلی اتفاق نظر وجود دارد ،دیگر نیازی به اســتدالل بیشــتر نیست.
امــا اغلب در مــورد اصول اساســی اتفاقنظــر کمی وجــود دارد .اما
باز هم میشــود دنبال نقاط مشــترک گشــت ،مثال در مورد موادمخدر
نشــاطآور ،بحثهای زیادی شــده که آیا مردم را باید برای داشــتن این
مواد در حد نیاز شــخصی مجازات کرد یا نه .در برخی کشــورها مردم
صرفــا برای داشــتن اینگونه موادی که قصد فــروشاش را ندارند هم
بــه زندان میروند؛ حتی با علم به اینکــه اینها ضرری به کس دیگری
نمیرســانند .در ایاالتمتحده قانونی وجود داشــت با این مضمون که
»ســهاخطار ،بازی تمام شد« و داستانهایی از مردمی که صرفا بهدلیل
سهبار دستگیری بهخاطر داشتن ماریجوانا در حال سپریکردن دوران
حبسابد هستند .بنابراین در تئوری ،کسی میتواند بهخاطر داشتن یک
نخ ماریجوانا و ســهبار دســتگیری به حبس ابد محکوم شــود .قطعا
تعــداد کمــی از مردم فکر میکننــد که این فکر خوبی اســت ،یا اینکه
میــزان جرم با مجازات همخوانــی دارد .در نتیجه میتوان مردم را به
این فکر واداشــت که حقیقتا عجیب اســت که کســی را صرفا بهدلیل
اینکه به خودش آســیب میرســاند بــه زندان انداخــت .چه توجیهی

دادند توجه دقیق به چنیــن مواردی که در آن روابط اجتماعی حذفی
و نابرابــر اســت ،ما را قــادر میکند تا متوجه شــویم رابطــه اجتماعی
برابر از چه تشــکیل شده .ســخنرانی جاناتان وولف نیز به روشنکردن
تئوری برابــری اجتماعی با توجه به حیطههای مطالعاتی مرتبط با آن
پرداخت .وولف نشان داد تفاوتهای مفهومیای که نظریهپردازان فقر
مشــخص کردهاند ،ما را قادر میکند اشــکال نابرابری را در روابطی در
جامعه مشــخص کنیم که باید بر آن فایق آییم تا به جامعهای برابرتر
دست یابیم .سخنرانان دیگر از تئوریهای جدید فلسفی در باب عدالت
و برابری اســتفاده کردند تا به پیشنهادهای انضمامی در باب مشکالت
اجتماعی برســند؛ مشــکالتی نظیر هموفوبیا ،نابرابری جنســی در کار،
نابرابری در تحصیالت دانشــگاهی و نابرابری در ســازمان شــرکتها.
ســخنرانان حتی ابایی از این نداشتند که مسایل بحثبرانگیز روز ،نظیر
نقش دادگاههای ســنتی آفریقایجنوبی و عادالنهبودن حقوقی که در
قانوناساســی آفریقایجنوبی گنجانده شده را زیر ذرهبین فلسفی خود

بــرای این وجود دارد که کســی را صرفا برای اینکه به خودش آســیب
میرســاند ،بــه زندان انداخــت؟ میتوان از این نوع اســتداللها کرد و
مردم را برای پشتیبانی از آن بسیج کرد.
اما حتی اگر مردم هم بســیج شــوند ،شــاید سیاســتگذاران بگویند
االن زمان مناســبی برای تغییر قانون نیســت یا هنوز فرصت مناســب
پیــش نیامده .اگر ما قانون را عوض کنیم ،رســانهها دمار از روزگارمان
درمیآورنــد .دولــت دیگــر انتخــاب نمیشــود ،پس بگذاریــد اوضاع
همینطــور باقی بماند .فالســفه وقتی بخت تغییــر وضعیت را دارند
که در زمان مناســب تغییر سیاســت وارد بحث شــوند ،اگر آنها درگیر
مباحثی شــوند که بهصورت بالقوه امکان تغییر سیاســت در آن وجود
دارد ،آنــگاه آنهــا باید ســعی در جلب نظــرات موافق کنند تــا بتوانند
وضعیتــی ایجــاد کنند کــه به تغییر منجر شــود .از ایــنرو آنها به نفع
موضع خود کار نمیکنند ،بلکه هدفشــان اســتدالل به نفع موضعی
اســت که قابلیت جذب اکثریــت را دارد .بنابراین باید همواره به دنبال
این باشــی کــه روی چه چیزی اتفاق نظر وجــود دارد ،دنبال چیزهایی
بگردی که مردم با وجود مواضع مختلفشان در مورد آن متفقالقول
هســتند .اما فالســفهای که درگیر فرآیند تصمیمات سیاســی نیســتند،
آزادی عمل بیشتری دارند .من فکر میکنم اگر فیلسوفی صرفا بخواهد
در روزنامــهای نظــرش را بگویــد ،باید از موضعی که بــه آن باور دارد
بهنحواحســن دفــاع کند .با این کار میتواند نظــر عامه را کمی هم که
شــده به یکطرف متمایل کند ،مثال در مورد برخی از قوانین بریتانیا در
 ۱۹۵۰مثل اعدام مردم ،بسیار هم با این کار موافق بودند ،اما اندکاندک
نظر عامه به سمت لغو آن متمایل شد .نظر عامه را میتوان تغییر داد
تا زمینه را برای تغییر قانون فراهم کرد.
خالصــه اینکــه ،در حلقههای سیاســی اگر موضع دیگران با شــما
یکسان نباشــد ،پیشرفت بهکندی حاصل میشود .اما وقتی با مخاطب
عــام طرفیم ،فالســفه باید بتوانند حــرف خود را بزنند و اگر کســی به
آنهــا اعتراض کرد که شــما دارید از موضع خودتان ســخن میگویید،
میتوانند در پاســخ بگویند :بله ،این موضع من است و بعد دالیل خود
را برای داشــتن چنین موضعی بیان کنند .اما فکر میکنم بسیار دشوار
خواهد بود که شما موضعی داشته باشید و نتوانید دلیلی برای داشتن
آن بیاورید .اگر شــما قادر نباشــید دلیلی برای داشــتن چنین موضعی
بیاورید ،چرا دیگران باید به حرف شما توجه کنند؟
 در کتابتـان» ،حق بشـر بـرای سـالمت« ،از مفهوم حقوق بشـر
بهنفع این اسـتدالل اخالقی اسـتفاده میکنید که چرا دولتها باید
برای مردم نظام عمومی سـالمت فراهـم آورند .با توجه به این امر،
به نظر شـما چگونـه میتوان از مفهـوم حقوق به نفع مسـایل دیگر
اخالقی اسـتفاده کرد؟ به نظر شـما این مفهوم چقـدر به کار فعاالن
سیاسی میآید؟
پیش از نوشــتن این کتاب ،من نســبت به بنیان فلســفی حقوق بشر
نســبتا بدبین بودم .بســیاری از فالسفه از حقوق بشــر انتقاد کردهاند و
برای مدت مدیدی موضع من نیز چنین بود .به نظر من توجیه فلســفی
محکمــی برای این مفهوم وجود ندارد .هرچند جدیدا بیشــتر و بیشــتر
حس میکنم وضعیت دوگانهای نســبت به ایــن مفهوم دارم ،مثال من
بهطور خاص کارهایی را که توســط دیدهبان حقوق بشر ،عفو بینالملل
و پزشــکان بــدون مرز انجام شــده ســتایش میکنم ،حداقــل در مورد
پروژههایی که پیگیرش هســتند و بودند .به نظر من این نهادها کارهای
بینظیری انجام دادهاند .من به عنوان کسی که هم نسبت به ]مفهوم[
حقوق بشــر به دیده تردیــد مینگرد و بهطور همزمــان کارهای آنها را
میســتاید ،خود را در موضعی دشــوار مییافتم .متاســفانه در کارهای
فلســفیام در جبهه نیروهای ارتجــاع قرار گرفته بودم .اگر فیلســوفی
علیه حقوق بشــر اســتداللی بیاورد ،در جهان واقعــی این خیلی به کار
کســانی میآید که قصدشــان انکار چنین حقوقی اســت .اما در نهایت
و خصوصــا بعــد از مالقــات با فعاالن حقوق بشــر در زمینه ســالمت،
به این نتیجه رســیدم که حقوق بشــر تنها ابزار در دســت ما در اوضاع
کنونی است و فیلسوفان باید به جای تالش برای خالصشدن از آن ،در
راستای تقویتش بکوشند.
شخصی به نام گوریک اومس این نکته را ]برای من[ بهخوبی روشن
کرد .راســتش را بخواهید چندروز پیش در همین کیپتاون او را دیدم.
او یک بلژیکی اســت که قبال برای پزشــکان بدونمرز کار میکرد .او در
روآندا ،موزامبیک و جاهای دیگری که در بدترین وضع جنگ داخلی و
بحرانهای انسانی بودهاند ،به کارهای انساندوستانه و پزشکی مشغول
بوده .چندســال پیش ،در نامهنگاریهایی با او نظر تردیدآمیزم در باب
حقوق بشر را در میان گذاشتم .به او گفتم من ترجیح میدهم بیشتر در
باب عدالت اجتماعی فکر کنم تا حقوق بشــر .او در جواب من ایمیلی
زد کــه در آن گفــت :تصور کــن که با وزیر بهداشــتی در حــال مذاکره
هســتی تا هزینه بیشــتری را به مســایل مربوط به ســالمت اختصاص
دهد .میتوانی به او بگویی :ببین آقایوزیر ،شما باید وضعیت سالمت
را بهبود ببخشــید چون از هردســت بدهید از همان دســت میگیرید.
شــما االن وضعتان خوب اســت اما ممکن است در آینده کشتیتان به
گل بنشــیند ،آنوقــت خودتان به آن احتیاج پیــدا میکنید .یا میتوانی
به او بگویی این خیلی ناعادالنه اســت که فقرا به خدمات بهداشــتی
دسترســی ندارند .یا میتوانی بگویی شــما دارید حقوق بشــر را نقض
میکنید و ما شــما را به هردادگاه بینالمللیای که وجود داشته باشد،
میکشــیم تا وقتی که شما دست از این کار بردارید .کدامیک به نظرت
بیشترین تاثیر را دارد؟ به نظر من کامال حق با او بود .ما نزدیک ۶۰سال
است که موسساتی را حول این محور تشکیل دادهایم .اعالمیه جهانی
حقوق بشــر در لحظه ویژهای از تاریخ بشــر به ثبت رســید؛ دورهای که
همه ما امیدواریم دیگر تکرار نشــود .بعد از رژیم نازی همه ما شــاهد
بودیم که کشــورها قادرند چه بالیی بر سر شهروندان خود بیاورند .این
لحظه ویژه در تاریخ بشــر منجر به اعالمیه جهانی حقوق بشــر شــد و
بهتریــن توافق بینالمللی اســت که احتماال امکان دارد ما بر ســر آن
اتفاقنظر پیدا کنیم .بنابراین فالســفه باید دســت از دشــمنی با حقوق
بشــر بردارند و بکوشــند راهی بیابند که بتوان جنبشهای حقوق بشر

قرار دهند .در بعدازظهر روز دوم کنفرانس ،گروه نمایش »یاال شوال«
از حلبیآبــاد »کایلیتچــا« به اجرای نمایشــی برای شــرکتکنندگان
پرداختنــد .نمایش تعاملی آنها با شــرکتکنندگان با عنوان »تکنیک
نصــف نان« ،بــه شــرکتکنندگان یادآور شــد ایده برابــری تنها یک
ایده آکادمیک نیســت ،بلکه چیزی اســت که مردم عادی در زندگی
روزانه خود با آن ســروکار دارند .واضح اســت که فلسفه نمیتواند
امید داشــته باشــد بهتنهایی به برابری بیشــتر در جامعــهای منجر
شــود .اما کنفرانس برابری اجتماعی کیپتاون نشــان داد فالســفه،
به همراه ســایر دانشــگاهیان از رشــتههای همجوار ،مانند حقوق و
علوم سیاســی ،نقش مهمی در ســاماندهی و تعییــن هدف برابری
اجتماعیای دارند که کشــورهایی نظیــر آفریقایجنوبی هنوز بهطرز
ناامیدانهای از آن فاصله دارند.
* جورج هال اسـتاد فلسفه دانشگاه کیپتاون این یادداشت را بهطور
اختصاصی برای روزنامه »شرق« نوشته است.

را تقویــت کــرد .بهطــور خاص این تنها راهی اســت که مــا میتوانیم
در جبهــه نیروهای خیر قرار گیریم .در غیر اینصــورت ،ما از بازی کنار
گذاشــته و به حاشیه رانده میشــویم .هرچه فیلسوفان میخواهند در
باب بنیان فلسفی حقوق بشر بگویند ،مهم نیست ،دیدهبان حقوق بشر
به کاری که تاکنون میکرده ادامه خواهد داد.
بــه نظر من حق بشــر نســبت بــه ســالمت ،بهطور شــگفتآوری
موضوعــی جدیــد اســت .پیشترهــا مــردم در بــاب حقوق بشــر در
مناطــق جنگی ،در باب غذا ،یا آب آشــامیدنی و البته علیه شــکنجه و
زندانیکردن بیدلیل ســخن گفته بودند .همه اینها بهخوبی جا افتاده.
با اینحال ،با توجه به اینکه ســالمت امر بسیار مهمی است ،بسیاری از
مردم در باب حق بشــر نسبت به سالمت به دیده تردید نگاه میکردند
که بســیار غمانگیز اســت .اگر از مردم بپرســید که چــه چیز در زندگی
شــما از همه مهمتر اســت ،احتماال پاســخ خواهند داد سالمتشــان؛
خصوصا اگر تجربه بیماری را داشــته باشند .اما به دالیلی مردم نسبت
به این حق در مقایســه با سایر حقوق به دیده تردید مینگرند .بنابراین
حرف من این اســت که حق بشــر نسبت به ســالمت واقعا یک الگوی
آماده نیست چون بحث تازهای است؛ برخالف سایر حقوق که دیگر جا
افتاده .اما نکته مهم این است که این کتاب بهجای اینکه درباب حقوق
بشر نســبت به خدماتدرمانی باشد که موضوعی بسیار جزییتر است
درباب حقوق بشر نسبت به سالمت است ]که موضوعی عامتر است[.
ســالمت شامل بهداشت ،حق مسکن و شرایط اجتماعی سالمت است
و نهفقــط خدماتدرمانی .امــا خدماتدرمانی موضوع جالبی اســت
چون بســیاری از جوامــع دارای خدمــات اجتماعی فراگیــر برای فقرا
و اغنیــا هســتند .اما اگر بهطور مثــال به تغذیه نگاه کنیــد ،هیچبرنامه
فراگیــری بــرای آن وجود نــدارد .برنامههایی برای تغذیــه فقرا وجود
دارد ولی تا جایی که من میدانم ،هیچ کشــوری برنامهای برای تغذیه
اغنیا ندارد .در بریتانیا ما دارای نظام خدمات بهداشــتی هســتیم که در
دســترس فقرا و اغنیا قرار دارد .این جالب است که ما برنامهای فراگیر
بــرای خدماتدرمانی داریم ،اما فکر میکنم برای هیچچیز دیگر چنین
برنامهای نداریم.
 شـما اینجـا در دانشـگاه کیپتـاون بـرای کنفرانـس نابرابـری
اجتماعـی حضور پیدا کردهاید .پیشـنهادهای بسـیاری برای کاهش
شـکاف بین فقرا و اغنیا شـده .معروفترین و جدیدترینش پیشنهاد
توماس پیکتی در کتابش »سـرمایه در قرن بیسـتویکم« اسـت .به
نظر شما هیچکدام از چنین برنامههایی ،نظیر نظام مالیاتی پیشرفته،
میتواند این شکاف را کاهش داده یا حتی از بین ببرد؟
وضعیت در کشورهای مختلف متفاوت است و اگرچه ممکن است
مشکالت در ایاالتمتحده مشــابه با مشکالت آفریقایجنوبی باشد ،اما
هرکشــوری تاریخ خودش را دارد .آفریقایجنوبی تاریخ خاص خودش
را دارد ،ایــران نیز تاریخ خاص خود را دارد ،بنابراین خیلی غریب اســت
اگــر بخواهم نظری بدهم که به همهجا بخــورد .برای آفریقایجنوبی،
تا آنجا که من مطالعه کردهام ،بهنظر میرســد مشــکل اینجاســت که
مردم تمرکزشــان بیشــتر بر این اســت کــه موجودی فعلــی را چگونه
بازتوزیع کنند بهجای اینکه به فکر این باشــند کــه برنامهای طرح کنند
تا بتواند تغییراتی عمیق در ســاختار اقتصادی کشور ایجاد کند .بسیاری
از نویســندگان آفریقایجنوبــی بر این نکته انگشــت نهادهاند که دولت
آفریقایجنوبی ذاتا دولتی با سیستم بازتوزیع است .گروه قلیلی از مردم
ثروت هنگفتی را از استخراج معادن ،یا کارهای دیگر به دست میآورند
که مبلغ مشخصی از آن بهصورت مالیات اخذ شده و بازتوزیع میشود.
من اقتصاددانان و سیاســتمداران را به این فرامیخوانم که راهی بیابند
تا مردم اختیار زندگیشــان دســت خودشــان باشــد تا اینکه سهمی از
تهمانده تولید دیگران نصیبشــان شــود .مطمئنم که همین کار را هم
میکنند ،اما این جایی اســت که باید تالش بیشتری در آن کرد .البته اگر
گزینهای نباشد ،بازتوزیع کار درستی به نظر میرسد.
اگر تنها کاری که میکنید بازتوزیع از طریق نظام مالیاتی باشد،
شما فقط همین نظام مبتنی بر فقدان مشارکت در اجتماع را
تقویت میکنید .الزم است از ثروتمندان مالیات بگیریم تا محیطی
را فراهم کنیم که فقرا بتوانند اختیار زندگی خودشان را در دست
بگیرند .کوتهبینانه است اگر فکر کنیم برای اینکه مردم زندگی
درخوری به عنوان انسان داشته باشند ،صرفا سیاست بازتوزیع
کافی است .زندگی شرافتمندانه زندگیای است که در آن قادر
باشی به دیگران نیز منفعتی برسانی و در جامعه مشارکت کنی
چیزی کــه نگرانم میکنــد نکتهای اســت که فیلســوف آمریکایی
پل گومبــرگ بهخوبی بیان کرده ،یعنی چیزی که او عدالت مشــارکتی
مینامــد .گامبــرگ اســتدالل میکند کــه ایاالتمتحــده دارای یکی از
ناعادالنهتریــن نظامهــا در مورد جمعیت ســیاه شــهری اســت که در
آن ســیاهان بهگونــهای از حیات اجتماعــی محروم شــدهاند که قادر
نیســتند چیزی به جامعــه بیفزایند یا در جامعه مشــارکت کنند .چون
آنهــا بیکارند و متکــی به خدمات دولتی و مجبورنــد در موضعی قرار
بگیرند که دســت گیرنده داشته باشــند به جای آنکه چیزی به جامعه
بیفزایند .اگر تنها کاری که میکنید بازتوزیع از طریق نظام مالیاتی باشد،
شــما فقط همین نظام مبتنی بر فقدان مشــارکت در اجتماع را تقویت
میکنیــد .البته الزم اســت از ثروتمندان مالیات بگیریــم تا محیطی را
فراهم کنیم که فقرا بتوانند اختیار زندگی خودشان را در دست بگیرند.
واضح است که فقرا نیاز به دسترسی بیشتری به برخی از کاالها دارند:
وضع تغذیه آنها بحرانی اســت ،وضع سالمتشــان بحرانی است .من
به عنوان بخشــی از بســته اصالحی ،کامال مخالف بازتوزیع نیستم .اما
فکر میکنم بســیار کوتهبینانه اســت اگــر فکر کنیم بــرای اینکه مردم
زندگی درخوری به عنوان انســان داشته باشند ،صرفا سیاست بازتوزیع
کافی اســت .زندگی شــرافتمندانه زندگیای است که در آن قادر باشی
به دیگران نیز منفعتی برسانی و در جامعه مشارکت کنی.

نگاهی به کتاب »درآمدی بر فلسفه سیاسی«

از توزیع آزادی و ثروت تا توزیع قدرت سیاسی
ریشــه مشکالت و مســائل سیاســی-اجتماعی روزگار معاصر را
میتوان در ســازشدادن امنیت و آزادی فرد دانســت .اگر امنیت را
زاده قــدرت دولت بدانیم ،باید مشــخص کــرد چگونه قدرت دولت
را با آزادی فرد ســازش دهیم چراکه قدرت اســاس دولت و شــرط
وجودی آن است .از اینرو ،تاریخ اندیشه سیاسی طی قرون و اعصار
در زمینه پاســخ به این پرســش به عمل آمد» :چرا من باید از دولت
اطاعت کنم؟« پاسخهای گوناگونی تاکنون به آن داده شده :از پاسخ
مصلحتگرایانــه تا اجتماعی و متافیزیکی؛ اینکه اطاعت براســاس
توافــق اجتماعی باشــد یا دولت را باید بســان تحقق آرمان اخالقی
در نظــر گرفــت یا همهچیــز در گرو مــرگ و زندگی آدمها باشــد .با
اینحال ،هیچیک از پاســخها بهصورت یگانه پاسخ ممکن و موجود
باقی نمانده اســت .به گواه تاریخ فلسفه سیاسی غرب ،این پرسش
توجــه بزرگترین فیلســوفان را به خود جلب کرده و مســایل عمده
فلســفه سیاسی از همین موضوع سر برآورده است .کتاب »درآمدی
بر فلســفه سیاســی« جاناتان وولــف از جمله آثاری اســت که این
پرســش را با شــرحی روشــمند از بحثهای رایج یا تاریخی کامل و
محققانــه فراهــم آورده .او در این کتاب موضــوع را با زنجیرهای از
مســایل بههمپیوســته و دســتبرد به گنجینههای فلسفه سیاسی در
جســتوجوی پاســخها و دیدگاهها دنبال کرده اســت .در حالیکه
بســیاری از کتابهــای مقدماتــی در زمینه فلســفه سیاســی حاکی
از بخشــنامهایبودن قلمــرو پژوهش آنهاســت ،وولف میکوشــد
کتــاب خود را از ایندســت ســهلانگاریها و سادهاندیشــیها دور
نگاه دارد .او در این کتاب بررســی میکند که چرا فلســفه سیاســی
در طــول دوهزارو۵۰۰ســال مورد مطالعــه ،توجه و شــگفتی بوده
است .این کتاب به شــیوهای نوشته شده که اجازه میدهد برخالف
مخاطبانی که اخالقا خود را موظف میدانند کتاب را از آغاز تا پایان
صفحهبهصفحه پیش برند ،به ابتکار و عالقه خود مطالب هرفصل
را بخوانند.
وولف کار خود را با شــرح مشهور هابز از وضع طبیعی به منزله
یــک وضعیت نکبتبــار جنگ همــه با همــه آغاز میکنــد .بحث
محــوری این بود که افراد با انگیزهیافتن خشــنودی ،بهخاطر کمبود
کاالهــای ضــروری بهطور غیرقابــل اجتنابی ،در تضاد و مناقشــه با
هــم قرار میگیرنــد و در فقدان یک حاکمیت ایــن تضاد به جنگ و
مخاصمهای تمامعیار میانجامد؛ وولف میکوشــد استداللهایی را
که در پاسخ و توضیح آن مطرح شده ،بررسی کند .جان الک پیشنهاد
میکنــد وضع طبیعــی را قانون اخالقی اداره کند تــا بتوان آن را بر
هرفردی تحمیل کرد .در حالیکه روســو در موافقت با الک استدالل
میکند هابز در اشــتباه بــود که میگفت در وضــع طبیعی قحطی
شــدید حاکم اســت و همچنین مخالف این مســاله بود که ایدهها و
انگیزههای اخالقی هیچجایی در وضع طبیعی نداشته است .به باور
روســو رحم و شفقت طبیعی انســان از آغاز و بروز جنگ جلوگیری
خواهد کــرد .هرچند هم الک و هم روســو معتقد بودنــدآرای آنها
تنهــا میتوانــد بروز جنگ را بــه تعویق بیندازد .وولــف در ادامه به
آرای آنارشیســتها میپــردازد و نشــان میدهــد کوشــش آنها در
اجتناب از این نتیجهگیری خوشــبینانهتر بوده اســت .به باور وولف،
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آنارشیســتها ســهراهبرد در دفاع از نظریهشــان دارند :نخست ،در
وضع طبیعی بهتدریج همکاری شــکل میگیرد ،دوم ،انسان طبیعتا
خوب است و سوم ،ساختارهای اجتماعی و سیاسی بهطور خالصه
دولت میتوانــد تدابیری برای رفع نواقص وضع طبیعی بیندیشــد.
با این حال ،وولف در مواجهه با وضع طبیعی با هابز ،الک و روســو
موافق اســت نه آنارشیستها .او نشــان میدهد اگر این استداللها
درســت باشد پس دیر یا زود زندگی در وضع طبیعی برای گروههای
قابلتوجهی از مــردم غیرقابل تحمل خواهد بود .از اینرو ،میتوان
بــه دالیل کافی چنین گفت که پذیرش توجیه دولت نیازی به دالیل
بیشــتر ندارد .بر این اســاس به برخی از دفاعیات از وظیفه سیاســی
میپــردازد .امــا وولف همــه این دفاعیــات را کموبیش اشــکالدار
میداند؛ از دفاعیات ارادهباوران و فایدهباوران تا اســتدالل موســوم
به انصاف .در نتیجه ،او نخســت میکوشــد نشــان دهد اگر اینگونه
دالیــل را بهطور جداگانه در نظــر بگیریم ،نمیتوان وظیفه همگانی
اطاعــت از دولت را اثبات کرد .در هرحال ،اگر دریابیم یا درنیابیم که
وجود دولت موجه اســت ،وولف تاکید دارد واقعیت این اســت که
هریک از ما دولتی در برابر خود داریم و با چشــمانداز تاریخی امروز
بســیار دشــوار به نظر میآید ادعا کنیم این وضع واقعا ممکن است
دگرگون شــود .بنابراین همگان ،حتی فیلســوفان آنارشیست هم به
این مســاله عالقهمندنــد که چه نوع دولت یا حکومتی باید داشــته
باشــند .از اینرو ،در ادامه به ترتیب روشــمند خــود از امکان تحقق
مردمساالری ،جایگاه آزادی و توزیع ثروت میگوید.
وولف تاکید دارد» :منصفانه است که بگوییم جان استوارت میل
حق داشــت که برای آزادی ســلبی ارزش قایل شود و اینکه جوامع
لیبــرال احتمــاال ســعادتمندتر از بســیاری جوامع دیگــر غیرلیبرال
هســتند «.اما او نشــان میدهد دفاع میل از خود آزادی بیشتر بر این
اندیشــه تکیه دارد که انســان قادر به پیشــرفتهای اخالقی است.
این مســاله برای میل ســنجهای اعتقادی دارد .به بــاور وولف »اگر
او اشــتباه کرده باشــد پس احتماال یک جامعه همهداشــتخواه بر
یک جامعه لیبــرال متکی بر مبانی فایدهباوری اولویت دارد؛ شــاید
تجربیات زندگی بیــش از مصلحت صدمه بزند البته در صورتی که
کســی نخواهــد از آن تجربیــات درس بگیرد .پــس مدافعان آزادی
هم باید نشــان دهنــد که مردم توانایی پیشــرفت اخالقی دارند« .بر
این اســاس در ادامــه کار آزادی را همراه با ثروت مطرح و بررســی
میکنــد و از مفهــوم عدالت میگوید؛ اینکه بهــادادن به آزادی چه
تاثیــری در تصمیمگیری درباره عدالت و توزیع ثروت دارد؟ از اینرو،
فرآیند روشــمند وولف در این کتاب مسیر مشخصی دارد :او نخست
پرســش توزیع منافع مادی و همچنین حقوق انسان و آزادیهای او
را بررسی میکند؛ اینکه مردم بر چه اساسی باید ثروتها را تصاحب
کنند و از چه حقوق و آزادیهایی بهرهمند باشند و بر همین اساس،
دومیــن پرســش خود را دربــاره توزیع نــوع دیگــری از منافع پیش
میکشد؛ قدرت سیاســی .تمام تالش وولف در این کتاب در راستای
پاسخ به این دوپرسش و ارتباط آنها با یکدیگر است.

