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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٤ جون ٠٧

  

  :به جای مقدمه

را اعالم » پايان تاريخ« ، در پی سقوط اتحاد شوروی و کشورھای سوسياليستی اروپا١٩٩٢فوکوياما در سال  فرانسيس

استريت  وال«در » انقالب طبقه متوسط «ۀبا انتشار نوشت ٢٠١٣ جون ٢٨پس از گذشت بيش از دو دھه، وی در . کرد

 ۀايد. جھان معرفی کرد  عامل انقالب درۀمثابه  متوسط را بۀرا اعالم نمود و طبق خود» پايان تاريخ« پايانِ » ژورنال

ترين  تازه. شود گيرد و تبليغ می ايران مورد استفاده قرار می »سبز«جديد فوکوياما تحت عناوين گوناگون از جانب چپ 

، »مھرگان«در  مناسبت روز جھانی کارگر است که به»  متوسط جھان متحد شويدۀکارگران و طبق« نمونه نوشتار

 . منتشر شده است١٣٩٣، ٢٢ ۀشمار

  :در آن نوشته از جمله گفته شده است

دوشادوش کارمندان، روشنفکران،  س و از مادريد تا لندن ھم اکنون کارگرانم تا پاريورک، از راآتن تا نيوي از« 

قرار دارند و پرچمھاى احزاب کمونيستى و چپ دمکراتيک در کنار  مديران ميانى و عموم مزدبگيران در صف مبارزه

 عمل خود ۀيست حيطبا می در چنين شرايطى پلتفرمھاى مبارزات طبقاتى. نھادھاى مدنى در اھتزاز است بيرقھاى متنوع

در . ترى را در تئورى و پراتيک مطرح کنند مطالبات متنوع  عمومى اجتماعىۀرا گسترش داده و با وارد شدن به عرص

ميانى جامعه براى  ھاى تری مطرح و با دعوت از اليه توان در سطح عمومی تاريخى مارکس را می اينجا است که شعار

در » سريزا« حزب چپ دمکرات ۀنمون. …استقبال کرد  کارگر و متوسطۀ طبقاحقاق حقوق و منافع مشترک از اتحاد

مطالبه  تواند يک تصوير رنگين کمانى جديد از نقش مبارزات چپ مردمى از اين حزب می ۀيونان و استقبال گسترد

ھاى   سالى در طىئسوسيال دمکراسى اروپا در موقعيتى که راست ميانه و. تر اجتماعى باشد  عمومیۀمحور در عرص

 ريخت خود را شکل ى به ھم نزديک شده و اتحاد بىئاقتصادى، اجتماعى و جغرافيا ھاى سياسى،  عرصهۀاخير در ھم

منافع صاحبان سرمايه و طبقات   عمومى از شکاف بينۀکند که جنبش چپ در عرص اند ضرورت تاريخى ايجاب می داده

 ».ترين بھره را ببرد ھاى برخوردار بيش  اليه–

مفيد و » سبز«سياسی با چپ  - نظری-  ايدئولوژيکۀتواند در مبارز کند و می  جديد فوکوياما را نقد میۀتار زير ايدنوش

 .مؤثر باشد

 يک پايان تاريخ جديد؟: »انقالب طبقه متوسط«
 اشخاص ۀمثابه را ب فرھنگ رايج روشنفکران. نما است انگشت» روشنفکران« در نامھربانی با  متحده اياالت

ھا  آن. کند خطر ترسيم می فايده، اما بی با تجريدات بی کار، جداشده از جھان روزانه، و گرفتار وسواس فکریموشفرا
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داری، مزه، اما نه  سرمايه  ماشينۀھای آيند جا به ُمھره ھا محصور شوند تا بتوانند در آن دانشگاه برای اين خوبند که در

دانند در پذيرش تحقير، استفاده  متأسفانه، کسانی که خود را روشنفکر می .شور و شوق، افکار غيرعملی را منتقل کنند

 .اند رفته شيزياد پ) اسکوالستيک(ھای مدرسی  ه خواص و مناظرۀھای رمزی ويژ زبان از

ھا  بدين معنی است که آن  برای متفکرين وجود ندارد، بلکهئیبدين معنی نيست که در اياالت متحده جا اين

 و يکدنگی را تداعی ئیگرا شوند، کلماتی که عمل می ناميده» مشاور«، »گر پژوھش«، »رشناسکا«، »نظر صاحب«

 .باشند روشنفکران می مرتبط با» بزرگ«ھای   و نه ايده الھضم، ھای کوچک، سھل کنندگان ايده ھا تأمين کنند؛ آن می

مذھب اما . در پيوند با مذاھب باشند که ينھای بزرگ اعتماد نکنيم مگر ا آموزند به ايده اياالت متحده، به ما می در

 ھای بزرگی که ما نياز داريم با تصويب  ايدهۀھم . عروسی و عزا محدود است شنبه ياتکه شده است، به صبح يک تکه

 .اند قانون اساسی مشخص شده

ک از بازارگرايان و اربابان ھای کوچ ايده مان به ۀھای بزرگ، و عالق مان از ايده  از خودبيگانگیۀتوانيم برای ادام می ما

الھضم بوده  سھل شوند بندی می برق بسته و دھند که به آسانی و با زرق  را ترجيح میئیھا ايده ھا آن. ھا سپاسگزار باشيم آن

شوند و توجه نه ھزاران، بلکه » ويروسی«توانند  گزينند که می برمی ھای را ھا برای ما ايده آن. شوند و سريعاً منسوخ می

 يا ۶ھای  ی يا ستونئ تلويزيونی دو دقيقه گزينند که به آسانی در تفسيرھای  را برمیئیھا ھا ايده آن. را جلب کنند ھا ليونمي

 را اختراع» توئيتر«، يا )»ساند بايت«(» بسته صوتی«روشنفکران اصطالح  .گنجند  اينچی مطبوعات خبری می٨

ھای کوچک  ه گيريم ايد ھا می که ما در بازار ايده نتيجتاً چيزی. اند راع کردهھا را اخت ساز اين داران ذائقه سرمايه. نکردند

 .ھای براق در بسته بندی  شدهئیھای کاال است، ايده

ما او را از کتاب . گنجد می ھا  چگونه در دنيای ايدهفرانسيس فوکويامادرک اين ممکن است دشوار باشد که  لذا،

که   بلندپروازانه برای اينۀ، يک کار روشنفکران»آخرين انسان ايان تاريخ وپ«. شناسيم  می١٩٩٢معروفش در سال 

يک . ديالکتيکی طوالنی قرار دھد  يک روند تاريخی،ۀرا در قل  ھمراه آنئیپيروزمند و دموکراسی بورژوا داری سرمايه

در پی سقوط اتحاد .  نبود در حال طلوع راست چندان دشوارۀاين ستار البته يافتن انگيزه برای!  واقعاً بزرگۀايد

را خوانده  که مارکس آن ھگلی» ديالکتيک« فرصت يافت با اقتباس فوکوياماکشورھای سوسياليستی اروپا،  شوروی و

اقتصادی - ای شبيه نظام اجتماعی العاده نحو خارقه که ب آل سوسياليستی با چيزی بود و با جايگزين کردن ايده

عالوه، ه ب  .ھای تئوريک مارکسيسم بزند را بر شالوده» تمام شده«حده بود، مارک اياالت مت داری قرن بيستم سرمايه

ھای آينده  افروزی نظامی يا شورش ھيچ آتشۀ اربدرما را کشف کرده بود، الزم نبود » پايان تاريخ«چون فوکوياما 

 .شديم بشر میبار عدالت بازار، دمکراسی پارلمانی، و حقوق  سعادت نگران باشيم، زيرا ما وارد عصر

متحده در بالکان، عراق،   حاکم اياالتۀسرکردگی طبقه ھای صليبی ديندارانه ب  برای جنگفوکويامابزرگ  ھای  ايده

فريقا، ای التين و امريکامداخله در اروپای شرقی، خاورميانه،   و سوريه، و ھمچنيناافغانستان، و اخيراً در ليبي

در . را احساس کردند آنۀ ايان تاريخ را نپذيرفتند خيلی زود خشم اعمال کنندکسانی که پ. پذيرد می مسؤوليت اندکی

ستيز شديد بين اياالت متحده و . زير سؤال برد بزرگ او را ۀايد حال، مقاومت در برابر نگرش پايان تاريخ فوکوياما عين

ھای اياالت  پذيرش ارزش سمت هی التين اين ايده را که با مرگ اتحاد شوروی جھان بامريکاخاورميانه و  ھای خلق

 .متحده و اروپا خواھد شتافت، متالشی کرد

محفل / اتاق فکر/ پژوھشیۀمؤسس  بر درِ فوکويامابينی نشده،  توسط رويدادھای پيش» پايان تاريخ«متوقف شدن  با

ھای کوچک،  دهھا که به تجارت اي ھای رسانه پيوستن به درباری ۀھا نوشت و در مقابل وسوس آکادميک کوبيد، کتاب

 ، ليمبا(O’Reill) او دنبال درآمدھای کالنی نيفتاد که در دسترس امثال اُرايلی. مقاومت کرد، ند اکثيف مشغول
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(Limbaug)  ھای  انداز را رصد کرد تا فرصت در عوض، او چشم .قرار دارد» حزب باد«ھای  يا ديگر اريستوکرات

 .پيدا کند ھای بزرگ جديدی برای طرح ايده

 . بزرگ جديد بازگشته استۀکنون او با يک ايدو ا

. را منتشر کرد»  متوسطۀطبق انقالب«استريت ژورنال نوشتار تفکر برانگيز   والجون ٢٨- ٢٩ ۀدر آخر ھفت فوکوياما

ھا در برآوردن  شکست دولت: امروز يک موضوع مشترک دارد مرج سياسی و در سرتاسر جھان، ھرج«گويد که  او می

ھای اخير در سرتاسر  سال ۀھای گسترد ، آگاه از خيزشفوکوياما» .کردگان جديد ثروتمندان و تحصيلۀ ندانتظارات فزاي

بخش  پسند و آرامش ھا، توضيحی مورد تئوريک از اين خيزش  يک توضيح، يک توضيحۀجھان، اين لحظه را برای ارائ

  .کند متحده انتخاب می برای نخبگان اياالت

در کنار . ھای بزرگ نياز دارد ايده ھای گسترده به ترين خيزش  مرتبط ساختن تازهکند که او بدرستی درک می

ھا اطالع زيادی در  ھای مشترک آن آميز مشخصه توضيح موفقيت. وجود دارد ھای بسياری نيز ھای بسيار، تفاوت شباھت

طور خالصه، اين به ما يک ه ب. داد ھا، به ما خواھد  آنۀھا، و احتماالً نگاھی اجمالی به آيند روندھای زيرين آن ۀبار

 . بزرگ، خواھد دادۀن کنندييتع ۀر اجتماعی معاصر، يک ايدييتئوری از تغ

 .بدون ترديد، او ھمه را بد فھميده است

ای  کند، مجموعه برزيل، و ترکيه بنا می ھای تونس، مصر، بحث خود را برمحور تأمالت دربارۀ رويدادھا در خيابان او

 فوکوياما، گمراه. ھای مشترک زيادی دارند کنند و نه مشخصه ما را منعکس می  زمانۀل فعاليت گستردمختلط که نه ک

. دھد  موارد نشان میۀانقالبی در ھم مثابه عامله را ب»  متوسطۀطبق«باور،  ھای حس شده توسط سرتيترھا و گزارش

 برای ، مبھم کارآفرينیۀای ھمراه، و حضور روحيھ نولفياز جوانان، ت غيره جای خود، او به  کنندگی اصطالح ب اغفال

را تشکيل »  متوسطۀطبق«که  کند و او به ھمان اندازه در توضيح چيزی کردن اين نقش مدرکی ارايه نمی محول توجيه

 در دالر ٣٠٫٠٠٠ تا ۶٫٠٠٠(درآمد : گيرد کانديداھا را در نظر می سری در عوض، او يک. دھد، فريبکار است می

با رد ). ءفقرا تر از سطح معيشتی بيش(، و سطح نسبی مصرف )در وسط توزيع درآمد کشور(نسبی  د، درآم)سال

ھا را در ارتباط با کشورھای  يک از اين کند، که ھيچ می را جايگزين» ئیآموزش، اشتغال، و تملک دارا«ھا، او  اين

دارند؛ و نه يک   مشترکیۀنه مشخص» بانقال«شناسی چھار  ھای جمعيت در واقع، ويژگی. آورد نمی مورد نظر شاھد

 .دھند در حال صعود را نشان می»  متوسطۀطبق«

 مبدل شد ئیھا به نماد قيام  خود را آتش زد، او٢٠١٠مبر  گرد در دس  فروش دوره ، يک ميوهمحمد بوعزيزی که زمانی

 ئیھای موفق نئوليبراليسم، الگو علی، يکی از داستان تونس، تحت بن .نام دادند» بھار عربی«به آن » نظران صاحب«که 

صنعتی و خدماتی آن نسبتاً خوب  اقتصادھای. گذاری خارجی بود  بزرگ، و سرمايهۀجانبدار سرماي» گری رقابت« برای

  .توسعه يافته بود

شده ) آموزش و رفاه(اجتماعی  ی متوسط، برخی مزاياۀسران/رژيم نئوليبرالی موجب رشد، توليد ناخالص داخلی گرچه

) دھند که تقريباً نيمی از جمعيت را تشکيل می(جوانان . باال تکان خورد  بحران اقتصادی و بيکاریۀبود، اما با تازيان

تونس، مانند جوانان اياالت  جوانان.  درصد٣٠٫٧: کردند ھای بيکاری در جھان را تحمل می از باالترين نرخ يکی

سطح زندگی نسبتاً باالی نخبگان . ند ابه اشتغال مناسب محروم صيالت خوب دارند، اما از دسترسیمتحده، نسبتاً تح

  .علی شد بن مند بودند و نبود فرصت برای جمعيت جوان محرک سرنگونی رشد اقتصادی بھره تونس که از ثمرات

را در  ھا آن را پذيرفتند، اما آن سمگرچه سادات و مبارک نيز اصول نئوليبرال. دھد تصوير متفاوتی را نشان می مصر

داری بازار آزاد  عالوه، سرمايهه ب. رفاه اجتماعی ناصر انجام دادند  ميراث ضدامپرياليستی، مالکيت عمومی وۀساي

ً  صنعتی بزرگ و ۀرغم پايه مصر، ب. بدتری در اين کشور داشت نتايح ً بزرگ آن  علت بخش  بهقسما کشاورزی نسبتا
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 تونس ۀسران/تقريباً فقط دو سوم توليد ناخالص داخلی) کنند می ھا خارج از مناطق شھری زندگی  درصد مصری۵۶٫۵(

 .را داشت

آور   آموزشی دولت، تعجبۀناچيز ھزين با ميزان. کار دارد کار و کم مصر مانند تونس يک جمعيت شديداً جوان، بی اما

 .ددر آموزش عالی دارن تری ھا مشارکت نسبتاً کم نيست که مصری

شمار آيند، گرچه ه ب» ميانی قشر«توانند يک   می-المسلمين  پايگاه اجتماعی اخوان-ی ئصاحب مشاغل حرفه ھای مصری

تر از خط فقر دارند، که  ھا، درآمدی کمی بيش اکثر مصری اما،. دھند ھا بخش کوچکی از جمعيت را تشکيل می آن

 . کارگر محسوب شوندۀطبق تر آن است که درست

متعاقب . برکناری مبارک شد صادی جھان فقط فالکت جوانان مصری را آشکار کرد و موجب عمل گسترده واقت رکود

المسلمين در خروج از   اخوان .افزايش در بيکاری و فقر شد آن، رياست جمھوری مرسی موجب فروپاشی اقتصادی و

امپرياليسم خيانت   سوريه در ارتباط باکرد و سياست خارجی مبارک را احياء نمود، حتا به دولت نئوليبرالسم قصور

 .کرد

که «ھای مصر معتقدند  کمونيست  صالح عدلی، دبيرکل حزب کمونيست مصر،ۀبه گفت. ھا آمدند دوباره به خيابان مردم

تر   نيرومندتر و ژرف٢٠١١انقالب مصر است که از نخستين موج در سال   اتفاق افتاد دومين موججون ٣٠چه در  آن

 »…صورت گرفته است رای تصحيح مسير انقالب و بازپس گرفتن آن از نيروھای راست مذھبی افراطیب اين. است

تر  در اروپا دارد، بيش  که يک پای تاريخی در جھان عرب و يک پای غيرقطعیخيابانی در ترکيه، کشوری تظاھرات

 است، يک ئیه يک کشور اروپاتر شبي جمعيتی ترکيه بيش ھای مشخصه. سياسی است تا انفجار نارضايتی اقتصادی

 نخست وزير غان،وارد. ، اما با درصد باالتری از جوانان در جمعيتپولندال يا گمانند پرت ئیکشور فقيرتر اروپا

البته ديگران، از جمله . سکوالرتر در ستيز است کند که با سنن جوانان گرا، سنن فرھنگی را نمايندگی می اسالم

حمايت  طور که جوانان بيکار از تظاھرات کنند، ھمان دارند، از تظاھرات حمايت می دیکارگران، که تقاضاھای اقتصا

ھای  کمونيست. زير سؤال می برندانحصاری را  داری  يا سرمايهئیھا ساختارھای دموکراسی بورژوا اما آن. کنند می

 …« گويد حزب کمونيست ترکيه می مرکزی ۀطور که کمال اوکويان، عضو کميت ھمان .کنند د میئيترکيه اين فاکت را تأ

اما برخی معيارھای . نيرومند است   نظر بستر و تأثيرۀاين از نقط. اين انفجار انرژی اجتماعی عظيمی است

حداقل در حال . ما از آن بسيار دور ھستيم. انقالبی وجود دارد  يک بحرانۀمثابه مارکسيسی برای تعريف شرايط ب

  »…حاضر

. دھد نقاط ضعف خاص خود را نشان می ھای جمعيتی و مشخصه»  متوسطۀطبق«وياما از انقالب برزيل، مثال آخر فوک 

با . آيد شمار میه ترين نابرابری اقتصادی ب از کشورھای دارای بيش ، يکیئیرغم رشد اقتصادی استثناه برزيل، ب

. اجتماعی و فقر ھمراه آن کالت مشۀبا تشديد ھم. شھر نشينی، فقر برزيل در محالت شھری متمرکز است درصد باالی

اما فقر . کند ن بيکاری زير سطوح بحرانی ارايه میشتدا  مشاغل کافی برای نگه،بخش بزرگ و درحال رشد خدمات

 .آورد وجود میه تمرکز شديد ثروت يک وضعيت قابل انفجار دايمی را ب شديد و در مقابل آن

ھای گوناگون در مقابل  زمان پرياليستی نشان داده است، درسوسيال دموکرات برزيل در مواردی شھامت ضدام دولت

ھای  داری توسط دولت، و برخی طرح مديريت با کفايت اقتصاد سرمايه اين، در کنار. نخوت اياالت متحده ايستاده است

ھای  نابرابریناتوانی آن در مقابله با  حال، حمايت از دولت، به علت در عين. اجتماعی، غرور ملی ايجاد کرده است رفاه

 ۀ تحقير طبق اين تضاد بين احساس ملی و. با آن مواجه ھستند، شکننده است اقتصادی و اجتماعی عظيمی که زحمتکشان

  .خود را در برخی تظاھرات نشان داد  فوتبال،ۀکارگر با مخالفت گسترده با يک ورزشگاه فوتبال، در يک کشور ديوان
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مؤسسات، و احزاب سياسی  ند آشکارا يک پاسخ ھمگانی به شکست رھبران، اين کشورھا در آن مشترکۀکه ھم چيزی

 ۀفوکوياما اين شکست را در پشت افسان. داری جھانی است سرمايه در غلبه بر ميراث و واقعيت استعمار، امپرياليسم، و

خواھند شبيه  يرا میز کنند ھا شورش می آن: کند  و بيان فرھنگی پنھان میئیگرا متوسط از سطح مصرفۀ نارضايتی طبق

سابقه و مستمر  نخواھد زد که يک بدنامی اقتصادی تقريباً بی شخص ھرگز حدس. ما در اروپا و اياالت متحده بشوند

شخص ھرگز . است تماعی و سياسی ھر يک از اين کشورھا را طی پنج سال گذشته به لرزه درآوردهجا ھای شالوده

سياسی شديد حل نشده توسط رھبران گذشته و  حث از مشکالت اقتصادی و چھار کشور مورد بۀحدس نخواھد زد که ھم

  .برند کنونی خود رنج می

در مصر، رھبران . بيکاری جوانان بود علی يک پاسخ ورشکسته به  نئوليبرالی توسط بنئیدر تونس، پذيرش بنيادگرا

رھبر .  با امپرياليسم تکيه کردندشرمانه بر تسامح مردم سرکوب شده، بی فاسد برای تقويت حکومت منزوی خود بر

در را برای ابراز شکايات بسيار  ھا، فراتر از حدود حکمرانی گام نھاد و مذھبی ديگر مرام- مانند رھبران سياسی ترکيه،

و دولت سوسيال دموکرات برزيل حماقت تالش برای . ماند، بازکرد می اپوزيسيون، که قبالً با تعھد مذھبی پوشيده

 .را کشف کرد ھای آن داری ھمراه با قول رفع نابرابری سرمايه مديريت

   ،»بھار عربی«التين تا  یامريکا، از احيای چپ »اشغال«تا جنبش ) اسپانيا Indignados) «خشمگين«جنبش  از

 بسيار ٢٠٠٨اند که قبل از بحران  آينده و امنيتی ظھور کرده داری در تحويل ھای اصيل مردمی از شکست سرمايه قيام

. اند ھا اعتماد داشتند، زده شده آن ھا نفر از مؤسسات، احزاب و رھبرانی که قبالً به ميليون. رسيد نظر می به شده مينتض

 ھای بازی پيدا بد آمده است، بلکه بدين معنی است که ھيچ دست خوبی در ورق ھا دست اين بدين معنی نيست که برای آن

  .شود نمی

البته شخص . کند تضمين می شکست را»  متوسطۀطبق« فاسد مانند ۀشناسان  جامعهۀتئوريک براساس يک ايد ھای بازی

ھمه کس، از .  زمان ما کامالً مقصر بداندۀ روشنفکرانیھا کالھبرداری خاطر خريدن يکی ازه تواند فوکوياما را ب نمی

 وسيع از مردم ۀضو يک مجموعع بازرگانی تا نارھبران کارگری، دوست دارند به ما خاطر نشان شوند که ما ھمه اتاق

 ما در مالکيت مسکن، يک کار خوب، تعطيالت، ۀھم. واقع شده است ءھستيم که از نظر اقتصادی بين ثروتمندان و فقرا

اند،  داريم چون موفق نشده بخت را فقرای شوم. ابديی بخش شريک ھستيم، و تخيل ادامه م ھای آرامش ارزش خانواده، و

 احترام ما ۀاند و شايست ثروتمندان را داريم چون موفق بوده. ھستند  ماۀ شايد، صدق ھربانی وھا سزاوار م البته آن

 . شورشی شوندءفقرا شود که ثروتمندان بيش از حد حريص يا اين تصوير موزون تنھا زمانی مختل می .باشند می

حفظ صلح و ثبات طبقاتی خدمت  درکاران طبقاتی کار   حاکم، به رد شدگان سياسی آن، و سازشۀافسانه به طبق اين

 .کند واقعی بين کارفرمايان و کارکنان را پنھان می تر از ھمه، اين اختالف طبقاتی اما مھم. کند می

شبح يک دولت به ھمان   متوسط که باۀشوند اختالف بين تصوری مبھم از طبق که موجب انقالب اصيل می اختالفاتی

داران کالن و کارگران گوناگون و عمدتاً بدون نمايندگی  سرمايه ۀ بين قدرت و سلط مبھم مخالف است، نيست بلکه اندازه

عمدتاً علت از خودبيگانگی اقتصادی،  اين اختالف طبقاتی آشکارا ترسيم شده. کنند داران را ثروتمند می سرمايه است که

  اين اختالف نارضايتی و خشم توليدآگاھانه يا غيرآگاھانه،. جوانان است و ھمچنين از خودبيگانگی فرھنگی و روحی

يکم  و شود، در پشت ستيزھای قرن بيست می ھای گوناگون ابراز ھا، که از راه ستيز بين کارفرمايان و کارکنان آن. کند می

  . به اين ستيزھا پايان خواھد داد-  کارگرۀ طبق-  کارکنۀطبق و تنھا حل آن به سود. قرار دارد

 از شکست ئیايده است که رھا  بزرگ، اما نه خيلی بزرگ است؛ و اينۀک ايداين ايدۀ جديدی نيست، اين ي

 دھد داری، سوسياليسم را مژده می سرمايه
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