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رﻣﻮن آرون )ﭼﭗ( و ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ژوﺳﻠﺴﻦ

ﻣﺎﯾﮑﻞ ژوﺳﻠﺴﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﯿﺎ )وﺳﻂ(

ﮔﺰارش ﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روﮔﺮداﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ«

رﯾﻮﯾﻮ

فعالیت فکری سیا برای برچیدن بساط چپ فرهنگی

سازمان سیا فرنچ تئوری میخواند
ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ راﮐﻬﯿﻞ  .ﺗﺮﺟﻤﻪ :رﺣﻤﺎن ﺑﻮذرى
معموال چنین تصور میشود که روشنفکران هیچ تأثیری
بر قدرت سیاسی ندارند یا اگر هم دارند قابل اعتنا نیست.
در برج عاج خویش لمیدهاند ،از عالم و آدم بریده ،سخت
مشــغول مباحثات دانشگاهی تخصصی درباره این یا آن
موضوع جزئی و بیاهمیــت ،یا غرق در یک عالَم نظریه
مغلق سطح باال .تصویری که اغلب از روشنفکران ترسیم
شــده نهفقط آدمهایی بریده از واقعیت سیاســی بلکه
عاجز از هرگونه تأثیرگذاری معنادار بر آن اســت .ولــی آژانس اطالعات مرکزی
آمریکا )سیا( جور دیگری فکر میکند.
درواقــع ســیا ،یعنــی آژانــس متصــدی کودتاهــا و ترورهــای هدفمند و
دســتکاریهای زیرجلکی در کشــورهای دیگر ،نهفقط به قدرت نظریه باور دارد
بلکه منابع زیادی تخصیص میدهــد تا گروهی از مأموران مخفی گرد هم آورد
که درباره آنچه برخی غامضترین و پیچیدهترین نظریه تاکنون موجود میخوانند
مطالعه و تحقیق کنند .در یکی از اســناد تحقیقی خیرهکننده سیا به سال ۱۹۸۵
که اخیرا بنا به قانون آزادی اطالعات از ردهبندی محرمانه خارج و با اندکی جرح
و تعدیل منتشر شده ،این سازمان فاش میکند که جاسوسهایش مدتها نظریه
پیچیده فرانسوی میخواندند که در سطح بینالمللی پیشگام و به نامهای میشل
فوکو ،ژاک لکان ،و روالن بارت گره خورده بود.
تصویر جاسوسان آمریکایی که در کافههای پاریسی جمع شدهاند و با جدیت
یادداشتهایی را درباره روشنفکران طراز اول فرانسوی مطالعه و مقایسه میکنند
چهبسا دو گروه از افراد را شگفتزده کند :نخست ،آنها که این گروه از روشنفکران
را ستارههای آسمان نظریه میدانند که پیچیدگیهای آنجهانیشان به چنین تله
پلیسی مبتذلی نخواهد افتاد ،و دوم ،آنها که برعکس این روشنفکران را شیادانی
دورهگرد میخوانند با زبانبازی ثقیل و نامفهوم بیهیچ تأثیری بر جهان واقعی.
این نکته البته برای آنها که با ســرمایهگذاری دورودراز سیا در بهراهانداختن یک
جنگ فرهنگی در سطح جهان آشــنایند جای شگفتی ندارد .این جنگ فرهنگی
شامل حمایت از پیشروترین اَشکال آن میشود که محققانی همچون فرانسیس
استونر ساندرز ،جایلز اسکات اسمیت ،هیو ویلفورد )و من در کتاب »تاریخ رادیکال
و سیاست هنر«( بهخوبی به آن پرداختهاند.
تامس دبلیو بریدن ،سرپرســت ســابق فعالیتهای فرهنگی در ســیا ،توان
حمالت فرهنگی این ســازمان را در گزارش داخلی صریحی به سال  ۱۹۶۷چنین
توضیح میدهد» :شور و شوق ناشی از موفقیت ارکستر سمفونی بوستون ]که با
حمایت سیا برگزار شد[ از یادم نمیرود ،یعنی وقتی این ارکستر در پاریس تحسینی
بیشتر از صد سخنرانی جان فاستر دالس و آیزنهاور برای آمریکا به همراه داشت«.
این بههیچوجه یک عملیات کوچک یا گذرا نبود .راستش ،همانطور که ویلفورد
به درستی ادعا کرده» ،کنگره آزادی فرهنگی« ) (CCFکه مقر اصلی آن در پاریس
بود و بعدها کاشف به عمل آمد خط مقدم جنگ سرد فرهنگی سازمان سیا بوده
یکی از مهمترین حامیان هنر در طول تاریخ جهان بود و از طیف گسترده و عجیبی
از فعالیتهای هنری و روشــنفکری حمایت میکرد» .کنگره آزادی فرهنگی« در
 ۳۵کشور دفتر داشت ،چندینوچند مجله معتبر و مرغوب منتشر میکرد ،دستی
در صنعت نشر داشــت ،کنفرانسها و نمایشگاههای بینالمللی معتنابه برگزار
میکرد ،کنســرتها و اجراهای هنری ترتیب مــیداد ،و بودجه فراوانی به انواع
جایزهها و بورسهای فرهنگی و نیز سازمانهای مهمی همچون »بنیاد فارفیلد«
]وابسته به سیا[ اختصاص میداد.
آژانس اطالعات مرکزی درمییابد نظریه و فرهنگ سالحهایی تعیینکنندهاند
در زرادخانه فراگیری که به کار تداوم حفظ منافع ایاالت متحد در سرتاسر جهان
میآید .عنوان گزارشــی که اخیرا از رده محرمانه خارج شــده و به ســال ۱۹۸۵
برمیگردد از این قرار اســت» :فرانســه :روگردانی روشنفکران چپ« .این گزارش
به جریان روشنفکری فرانســه و نقش بنیادین آن در شکلدهی به گرایشهایی
میپردازد که خطمشــیهای سیاسی به بار میآورند – البته بیشک هدف تغییر
جهت آن اســت .گزارش با ذکر این نکته که در تاریخ روشنفکری فرانسه تاکنون
یکجور توازن ایدئولوژیکی نســبی بین چپ و راست برقرار بوده ،به تأکید عنوان
میکنــد در دوره بعد از جنــگ دوم ،به جهت نقش محوری کمونیســتها در
مقاومت علیه فاشیســم و پیروزی نهایی آنها در جنگ ،چپگرایی یکهتاز میدان
بوده است )و ما میدانیم که آژانس اطالعات مرکزی دیوانهوار به مخالفت با آن
برمیخیزد( .گرچه اردوگاه راست به خاطر دستداشتن در اردوگاههای مرگ رژیم
نازی و نیز دســتور کار بیگانههراس ،برابریستیز و فاشیستی آن )اینها توصیفات
خود گزارش ســیا است( در میان تودهها از اعتبار افتاده بود ،مأموران مخفی سیا
که پیشنویس این تحقیق را آماده کردهاند با شــادی مشــهودی خبر از بازگشت
اجمالی راستگرایی از حدود اوایل دهه  ۱۹۷۰میدهند.
دقیقتر ،سربازان گمنام جنگ فرهنگی حرکت دوطرفهای را تحسین میکنند
که کمک کرده تمرکز انتقادی روشــنفکران از ایاالت متحده برداشــته و به اتحاد
جماهیر شــوروی معطوف شود .از یک طرف ،در میان روشنفکران چپ بهتدریج
نوعی نارضایتی از استالینیســم و مارکسیسم به وجود آمد و روشنفکران رادیکال
گامبهگام از مباحث حوزه عمومی عقب نشستند و بهلحاظ نظری از سوسیالیسم
و حــزب سوسیالیســت روی گرداندند .از طــرف دیگر ،در اردوگاه راســتگرایان
فرصتطلبان ایدئولوژیکی که به نام »فیلسوفان جدید« میشناسیم و روشنفکران
راستگرای جدید در رسانهها کارزار لجنپراکنی معتنابهی بر ضد مارکسیسم به
راه انداختند.
درســت همان زمان که سایر شاخههای ســازمان جاسوسی سیا در سرتاسر
دنیا مشغول سرنگونی رهبران منتخب و دموکراتیک بودند و برای دیکتاتورهای
فاشیســت بودجه و اطالعــات تأمین میکردند و از جوخههــای مرگ رژیمهای
دستراســتی حمایت میکردند ،دفتر پیگیری اطالعات پاریس داشت دادههایی
را جمــع میکرد در اینبــاره که چطور گردش به راســت تدریجی جهان نظریه
مستقیما به سود سیاست خارجه ایاالت متحد است .روشنفکران متمایل به چپ
در دوره بعد از جنگ دوم علنا منتقد امپریالیســم آمریکا بودند .ســازمان سیا به
دقت ژان پل سارتر را زیر نظر داشت و اقدامات او را معضلی جدی تلقی میکرد،
بهخصوص نفوذ رسانهای او در مقام یک منقد مارکسیست صریحاللهجه و نقش
برجســتهاش  -بهعنوان مؤسس روزنامه »لیبراســیون«  -در برمالکردن هویت
واقعی مأمور سیا در پاریس و چندین و چند عملیات مخفی.
در مقابل ،فضای ضد شوروی و ضد مارکسیسم دوران نوظهور نولیبرالیسم ،با
»غیرممکنکردن هرگونه سازماندهی نیروهای روشنفکر مخالف با سیاستهای
آمریکا در جهان مثال در آمریکای جنوبی« باعث شــد جنگهای کثیف ســازمان

سیا از زیر ذرهبین مردم خارج شود و روکشی عالی پیدا کند .گرگ گرندین ،یکی از
مورخان برجسته درباره آمریکای التین ،این وضعیت را به بهترین شکل در کتاب
»آخرین قتلعام اســتعمار« خالصه کرده اســت» :ایاالت متحد سوای مداخالت
فاجعهبــار و مرگبار در گواتمــاالی  ،۱۹۵۴جمهوری دومینیکن  ،۱۹۶۵شــیلی
 ،۱۹۷۳و ال ســالوادور و نیکاراگوئــه در دهه  ،۱۹۸۰از دولتهای ترور جنایتکار و
ضدشورشی حمایت مالی ،مادی و اخالقی پنهان و مستمر کرده است [ ...] .ولی
وسعت جنایات استالین تضمین میکند که این دست سوابق شرمآور و نکبتبار،
هرچند زشــت و فجیعاند و جای شکوشــبهه نمیگذارند ،باز هم خللی ایجاد
نکننــد در ارکان جهانبینی معتقد به نقش مثالزدنی آمریــکا در دفاع از آنچه
امروزه به نام دموکراسی میشناسیم.
در این پسزمینه اســت که صاحبمنصبان گمنام ســیا از نقد بیامان نسل
جدیدی از متفکران ضد مارکسیســت مثــل برنار آنری لوی ،آندره گلوکســمان
و ژان فرانســوا روول بــر »آخرین دارودســته از فضالی کمونیســت« حمایت و
ســتایش میکنند )این دارودســته بنا به قول مأمور مخفی سیا متشکل است از
سارتر ،بارت ،لکان و لویی آلتوسر( .این متفکران مخالف مارکسیسم که در جوانی
تمایالت چپگرایانه داشتند بهترین الگو برای ساختن روایتهای فریبنده بودند،
روایتهــای فریبندهای که معتقدنــد هرچه زمان جلوتر مــیرود و فرد بزرگتر
میشود بلوغ سیاســی او هم بیشتر میشود ،انگار هم در زندگی فردی و هم در
تاریخ قضیه صرفا »بالغشدن و رشــدکردن« است و تشخیص این نکته که دیگر
دوره زیروروکــردن برابریخواهانــه اوضاع در جامعه – هم به لحاظ شــخصی
و هــم به لحاظ تاریخی  -گذشــته اســت .این یــأس و نومیــدی از موضع برتِر
سردوگرمچشــیدهای که دست تفقد بر ســر جوانان میکشد نه تنها جنبشهای
جدید را بیاعتبار میکند ،بهخصوص جنبشهایی را که جوانان به راه میاندازند،
بلکه در ضمن پیروزیهای نسبی جریان سرکوب ضدانقالبی را پیشرفت طبیعی
تاریخ جلوه میدهد.
حتی نظریهپردازانی که به اندازه این روشنفکران ارتجاعی مخالف مارکسیسم
نبودند نقش بسزایی داشتند در ایجاد فضای یأس و سرخوردگی از برابریخواهی
و تحولخواهی ،دلسردی از بسیج اجتماعی و »کاوش انتقادی« عاری از سیاست
رادیکال .این نکته برای درک راهبردی کلی ســازمان ســیا و تالشهای گسترده و
پیچیده آن در برچیدن بســاط چپ فرهنگی در اروپا و ســایر جاها اهمیت بسیار
زیادی دارد .سیا در مقام قدرتمندترین سازمان جاسوسی دنیا تشخیص میدهد که
بعید است بتوان چپ را به کل برانداخت ،بنابراین میکوشد فرهنگ چپگرایانه را
از مخالفت قاطع با سرمایهداری و سیاست تحولخواه دور کند و به موضع چپ
میانه و اصالحطلب براند ،چپی که دیگر چندان از سیاستهای داخله و خارجه
آمریکا انتقاد علنی نمیکند .راســتش همانطور که فرانسیس استونر ساندرز به
تفصیل نشــان داده ،ســیا در دوره بعد از جنگ دوم پشت کنگره برآمده از دوران
مککارتیسم پنهان شد تا مســتقیما از پروژههای چپگرایانهای حمایت کند که
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فرهنگی را از چپ برابریخواه دور میکرد .سیا با
تکهپاره و بیاعتبارکردن چپ برابریخواه در ضمن میخواســت بین چپ تفرقه
بیندازد و گروههای مختلف چپ را متالشی کند تا فقط تهمانده چپ میانه بماند
و حداقلی از قدرت و حمایت عمومی )تازه چپ میانه هم به خاطر همدستی با
سیاست قدرتهای دستراستی بالقوه از اعتبار افتاده بود ،این موضوعی است که
گریبان همه احزاب نهادینه چپ کنونی را میگیرد(.
با در نظرگرفتن این نکات اســت که باید اشتیاق ســازمان اطالعات سیا را به
روایتهای روشــنفکران پشــیمان و روگردان از مارکسیسم و نیز ستایش آن را از
»مارکسیســتهای اصالحشــده« درک کرد ،ترجیعبندی که از سند تحقیقی سیا
درباره فرنچتئوری فراتر میرود .جاسوســان ســیا مینویسند» :مؤثرتر از همه در
خالیکردن زیر پای مارکسیســم آن روشنفکرانی بودند که ابتدا همچون مومنان
راستین میکوشــیدند نظریه مارکسیســتی را در علوم اجتماعی پیاده کنند ولی
کارشــان به بازاندیشی و رد کل سنت مارکسیسم کشید« .این جاسوسان مشخصا
از مشارکت اساســی مکتب تاریخنگاری و ساختارگرایی آنال  -بهخصوص کلود
لویاســتروس و فوکــو  -در »از بینبردن نفوذ مارکسیســم در علوم اجتماعی«
نــام میبرند .فوکو که در این ســند »تأثیرگذارترین و فهیمترین متفکر فرانســه«
خوانده میشــود روشنفکران راســتگرای جدید را میستود چون به فیلسوفان
یادآوری کردند که »نظریه اجتماعی عقلگرای دوران انقالبی و روشــنگری قرن
هجدهم عواقب خونباری داشــته« ،و از همینرو مورد عنایت و تحســین خاص
نویســندگان سند سیا بود .گرچه نمیتوان پرونده سیاست یا تأثیر سیاسی یک نفر
را بــا یک موضع یا نتیجه واحد بســت ،چپگرایی ضدانقالبــی فوکو و تالش او
برای زندهنگهداشــتن تهدید گوالک  -یعنی این ادعای او که جنبشهای رادیکال
فراگیری که درصدد دگرگونی فرهنگی و اجتماعی اساسیاند کاری نمیکنند جز
احیای خطرناکترین سنتها  -کامال در راستای مجموع راهبردهای جنگ روانی
آژانس جاسوسی سیا است.
پس اینکه ســیا فرنچتئوری میخواند باید ما را لحظــهای در خود فروبرد و
درنگ کنیم تا روکش شــیک رادیکالی را که جهان انگلیسیزبان اغلب روی این
نظریه کشیده برداریم .بنا به برداشتی که تاریخ پیشرفت را مرحلهبهمرحله تلقی
میکند )و معموال چشــمش را به روی غایتشناسی ضمنی خود میبندد( کار
چهرههایی همچون فوکو ،دریدا و ســایر نظریهپردازان پیشــگام فرانسوی اغلب
بهطور شــهودی وابسته اســت به شــکلی از نقد پیچیده و عمیق که احتماال از
هرآنچه در ســنتهای سوسیالیستی ،مارکسیســتی یا آنارشیستی یافت میشود
فراتر میرود .مســلما درست و شایان توجه است که وقتی فرنچتئوری به جهان
انگلیســیزبان آمد اســتلزامهای سیاسی مهمی داشــت و قطب مقاومت بود
در برابر بیطرفی سیاســی کاذب ،پناهگرفتن در موضــع امن جزئیات تخصصی
منطق و زبان ،یا سازشــکاری ایدئولوژیکی سرراســتی که در سنتهای فلسفی
انگلیسی -آمریکایی برخوردار از حمایت دوران مککارتیسم وجود داشت ،و این
نکتهای است که جان مکامبر ،فیلسوف آمریکایی ،آنطور که بایدوشاید بر آن تأکید
کرده .ولی فعالیتهای نظری چهرههایی که به قول کورنلیوس کاستوریادیس به
سنت نقد رادیکال  -یعنی مقاومت ضد سرمایهداری و ضد امپریالیستی  -پشت
کردند قطع به یقیــن به دوری ایدئولوژیکی از سیاســت تحولخواه کمک کرده
اســت .بنا به نظر خود سازمان جاسوسی ســیا ،نظریه فرانسوی پسامارکسیستی
مســتقیما به برنامه فرهنگی سیا ،یعنی تالش در کشاندن چپ به جبهه راست،
کمک کرد و با ازاعتبارانداختن مخالفت با سرمایهداری و امپریالیسم نوعی محیط
روشنفکری ایجاد کرد که در آن بتوان پروژههای امپریالیستی را دنبال کرد ،بی هیچ
مانعی از سوی روشنفکران مویدماغ و واکاوی انتقادیشان.

همانطور که از تحقیقی درباره طرح جنگ روانی ســیا میدانیم ،این سازمان
نهتنها رد افراد را گرفته و تحت فشارشــان گذاشــته ،بلکه همواره مشتاق بوده
بــه نهادهای مرتبط با تولید و توزیع فرهنگی دســت یابد و آنها را تغییر شــکل
دهد .راســتش ،تحقیق این ســازمان روی فرنچتئوری حاکی از نقش ساختاری
دانشگاهها ،ناشران ،و رسانهها در شکلدهی و مستحکمسازی خلقیات سیاسی
جمعی اســت .نویســندگان این گزارش تحقیقی در توصیفاتی که باید ،همچون
مابقی این ســند ،ما را به تأمل انتقادی درباره وضع کنونی دانشــگاهها در جهان
انگلیســیزبان و فراتر از آن وادارد ،به شیوههایی اهمیت میدهند که به موجب
آن هرچه کار دانشــگاهی بیثباتتر شــود نابودی چپگرایی رادیکال تســهیل
میشود .اگر چپگرایان سرخط نتوانند استطاعت مالی الزم را برای انجام کارهای
خود کسب کنند ،یا اگر ما کموبیش به نحو نامحسوسی مجبوریم برای پیداکردن
شغل ،ویرایش نوشتههایمان ،یا داشتن مخاطب با اوضاع کنار بیاییم آنگاه شرایط
ســاختاری برای یک تشــکیل یک اجتماع چپگرای ثابتقدم تضعیف میشود.
تبدیــل تحصیالت عالی به شــغل و حرفه یکی دیگر از ابزارهای رســیدن به این
مقصود اســت ،چون هدف آن استحاله افراد به چرخدندههای فنی و علمی در
دستگاه سرمایهداری است نه شهروندان مستقلی که ابزارهای موثقی برای نقد
اجتماعی دارند .به همین جهت ،صاحبمنصبان سیا در حوزه نظریه تالش دولت
فرانســه را در »راندن دانشجویان به سمت رشتههای فنی و تجاری« میستایند.
آنها در ضمن به کمکهای ناشران بزرگی همچون »گراست« ،رسانههای تودهای
و اقبال فرهنگ آمریکایی به پیشبرد خطمشی پساسوسیالیستی و برابریستیزشان
اشاره میکنند.
چه درسهایی میتوان از این گزارش گرفت ،بهخصوص در فضای سیاســی
کنونــی با حمالتی کــه مرتب به روشــنفکران انتقادی میشــود؟ اول از همه،
این گزارش باید قاطعانه به ما یادآور شــود که اگر برخی معتقدند روشــنفکران
آدمهایی بیتوان و ضعیفاند و جهتگیریهای سیاســی ما بیاهمیت اســت
ســازمانی که یکی از متنفذترین قدرتهای جهان سیاست در عصر حاضر بوده با
این تلقی همراه نیست .آژانس اطالعات مرکزی ،همانطور که به کنایه از نام آن
برمیآیــد ،به قدرت نظریه و فکر باور دارد و باید این نکته را خیلی جدی بگیریم.
اگر به اشتباه تصور کنیم کار روشنفکری کمترین تماسی با »دنیای واقعی« ندارد
یا بیخاصیت اســت ،نهتنها استلزامهای عملی کار نظری را غلط جلوه دادهایم،
بلکه در ضمن این خطر را به جان خریدهایم که چشــممان را به روی پروژههای
سیاســی علیه روشــنفکران ببندیم ،پروژههایی که بهراحتی و ندانسته میتوانیم
ســفرای فرهنگی آن باشیم .مســلم اســت که ملت -دولت فرانسه و دستگاه
فرهنگی آن به روشنفکران فضای عمومی بیشتری میدهد تا سایر کشورها ،ولی
اشــتغال خاطر سیا به بررسی و دســتکاری تولید فرهنگی و نظری در کشورهای
دیگر باید هشداری باشد و از خواب غفلت بیدارمان کند.
دوم ،منافــع صاحبان کنونی قدرت در پروردن جریان خاصی از روشــنفکری
شم انتقادیاش را از بین
است که نهادهای مبتنیبر منافع تجاری و علمی -فنی ّ
بردهاند ،نهادهایی که سیاست چپگرا را علمستیز میخوانند و علم را با بیطرفی
سیاسی کذایی یکی میگیرند ،رسانههایی را ترویج میکنند که امواج را پر کردهاند
از وراجیهای سازشــکارانه ،چپگرایان سرخط را از نهادهای دانشگاهی اصلی
و کانــون توجه رســانهها بیرون میاندازند و منزوی میکننــد ،و هر فراخوانی را
به دگرگونی ریشهای برابریخواه و زیستمحیطی بدنام میکنند .آنها در بهترین
حالت میکوشــند به نوعی فرهنگ روشــنفکری میدان بدهند که حتی اگر چپ
باشد واداده و زمینگیر و وامانده باشد و کاری نکند جز دست روی دستگذاشتن
و اظهار نومیدیکردن یا انتقــاد منفعالنه از تحرکات چپ رادیکال .از این جهت
است که چهبسا باید مخالفت روشنفکران را با چپگرایی رادیکال )که وجه غالب
دانشــگاههای آمریکا است( یک موضع سیاســی خطرناک قلمداد کنیم :آیا این
مخالفت همدستی کامل با دستورکار امپریالیستی سیا در سرتاسر جهان نیست؟
سوم ،برای مقابله با این حمله نهادی به یک فرهنگ چپگرایی قاطع ،ضروری
است در برابر بیثباتسازی و تبدیل آموزش به یک شغل حرفهای مقاومت کنیم.
همانقدر هم مهم اســت کــه حوزههای عمومی ایجاد کنیــم برای بحثهای
انتقادی حقیقی ،یک تریبون گســتردهتر برای آنها که تشــخیص میدهند جهان
دیگر نه تنها ممکن بلکه ضروری اســت .در ضمن باید برای مشــارکت در ایجاد
یا بسط رسانههای بدیل ،الگوهای دیگری از آموزش ،نهادهای بدیل و جمعهای
رادیــکال به هم بپیوندیم .باید دقیقا همان چیــزی را رواج دهیم که جنگجویان
فرهنگی مخفی سیا در تخریب آن میکوشند :نوعی فرهنگ چپگرایی رادیکال با
چارچوبی از حمایت وسیع نهادها ،پشتوانه عمومی گسترده ،نفوذ رسانهای باالتر
و قدرت بسیج اجتماعی فراگیر.
و در نهایت ،روشــنفکران جهان باید در تشــخیص قــدرت خود و چنگزدن
به آن متحد شــوند تا بتوانیم هر آنچه از دســتمان بر میآید انجام دهیم و نقد
ریشــهای و فراگیری را بســط دهیم که هم برابریخواه و زیستمحیطی است و
هم مخالف امپریالیســم و ســرمایهداری .مواضعی که ســر کالسهای درس یا
در فضای عمومی میگیریم برای تنظیم چارچوب بحث و ترســیم نقشه میدان
امکانهــای سیاســی مهمانــد .در مخالفت کامل بــا راهبــرد فرهنگی آژانس
جاسوســی ،یعنی »تفرقهانداختن و دوقطبیکردن« ،که به واسطه آن میکوشد
چپ ضدسرمایهداری و ضدامپریالیسم را گوشهنشین و حاشیهای کند و به مواضع
اصالحطلبانه براند ،ما باید در راه پروراندن یک روشنفکری انتقادی راستین »متحد
و بسیج« شویم و اهمیت کار با یکدیگر را در میان طیف گسترده چپ درک کنیم.
بــه جای جارزدن ضعف و بیقدرتی روشــنفکران و ضجه و مویــه بر آن باید با
کار مشــترک و بســیج ظرفیتمان در ایجاد نهادهای الزم برای جهانی مبتنی بر
چپگرایی فرهنگی توانایی خود را برای گفتن حقیقت به صاحبان قدرت تقویت
کنیم .تنها در چنین جهانی است ،تنها در استودیوهای روشنفکری انتقادی* این
جهان اســت ،که حقایق گفتهشــده به واقع شنیده میشــوند و بدینسان نفس
ساختارهای قدرت را تغییر میدهند.
پینوشت:
*نویســنده در کل متــن بــا معنــای دوگانــه واژه  intelligenceســروکار
دارد .او در برابــر فعالیــت فکــری آژانــس اطالعــات مرکــزی آمریــکا
) (Central Intelligence Agencyاز نوعــی هــوش ،ذهــن یــا فکــر انتقادی
) (critical intelligenceدفاع میکند که قادر است با واکنشهای بجا و بهموقع
فعالیتهای دشمن را خنثی کند.
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در پي معنای زندگی

سرمایهداری کازینویی و سلطه زامبیها

پاییــز ســال  ۱۹۳۰ویــل دورانت
در خانــهاش در لیکهیــل نیویورک
ســرگرم جمعکردن برگهــا بود که
مرد خوشپوشــی نزدیکش میشود
و بــا صدایی آرام بــه او میگوید که
قصد دارد خودش را بکشد مگر آنکه
فیلســوف بتواند دالیل معتبری برای
او بیاورد که این کار را نکند .دورانت
کــه فرصتی برای پرداخت فلســفی
به این موضوع نداشــت ،در آن وقت
محدود پاســخهایی به او داد و تمام
تــالشاش را کرد تــا دلیلــی برای
ادامه زندگی به دســت آن مرد دهد.
دورانت بعدها ماجرای برخورد با آن
مرد را روایت میکند» :به او پیشنهاد
کردم کاری برای خودش دســتوپا
کند ولی او یکی داشت .گفتم غذای
خوبــی بخورد ،ولی او گرســنه نبود.
معلوم بــود دالیل مــن تأثیری روی
او نگذاشــته بود .نمیدانــم چه بر
ســرش آمد .در همان ســال چندین
نامه اعالم خودکشی دریافت کردم؛
بعدهــا متوجه شــدم کــه ۲۸۴۱۴۲
خودکشــی بیــن ســالهای  ۱۹۰۵تا
 ۱۹۳۰در ایــاالت متحــده رخ داده
اســت« .این اتفاق منجر شد دورانت
بــا یکــی از مهمتریــن و جدیترین
پدیدههای اطرافاش مواجه شــود.
مدتــی بعد نامهای بــه بیش از صد
شــخصیت مشــهور و صاحبنظــر
فرســتاد و از آنها در این زمینه کمک
خواســت .بــه محض اینکه پاســخ
نامهها به دســت دورانت رســید ،او
ســراغ خود رفت و پاســخی جلوی
همه پرسشهایش گذاشت که خود
یک اثر فلســفی به حســاب میآمد.
دورانت امید داشت پاسخهایی که از
چنین شخصیتهایی دریافت کرده،
چیزی در خود داشــته باشــند که به
پرســش آن بیگانه خوشلباسی که
در یــک روز پاییــزی در باغش ظاهر
شــد ،جوابی درخور دهد .پاسخها از
همهســو بودند :از فیلســوف ،شاعر،
برنده نوبل ،دانشمند ،استاد دانشگاه،
کشــیش تا روانشــناس ،ورزشکار،
موسیقیدان ،رهبران سیاسی و حتی
زندانیان؛ کسانی چون گاندی ،برتراند
راســل فیلســوف ،جواهر لعل نهرو
نخستوزیر وقت هند ،تئودور درایزر
نویسنده ناتورالیست ،سینکلر لوئیس
برنده نوبــل ادبیات ،جان ارســکین
رماننویس ،آندره موروئا فیلســوف
و رماننویــس ،جــورج برنارد شــاو
نمایشنامهنویس ،جینا لومبروســو
تنیسباز شهیر ،سی .وی .رامان برنده
نوبل فیزیک و شخصیتهای دیگر و
حتی یک زندانــی محکوم به حبس
ابد در زندان سینگسینگ .اما مسئله
فراتر از اینها بود؛ بیشــتر پاسخهایی
کــه به دســت دورانت رســیده بود
قابل توجهانــد ،بعضــی کوتاهاند و
برخی هــم لحنــی تحقیرآمیز دارند
و طفره میرونــد )مثل جواب برنارد
شاو و راســل( و البته بیشتر آنها نیز
بیش از آنکه تاریک و اندوهبار باشند،
شوقانگیز و مثبتاند که همراه است
بــا بصیرتهایی شــخصی در اینکه
چگونه باید زندگی را معنادارتر کرد.
دورانت پاســخهای رسیده را به
همراه نظر و دیدگاه خود در کتابی به
سال  ۱۹۳۲منتشــر کرد .او نام کتاب
را »درباره معنی زندگی« گذاشــت.
کتــاب حاضر یکــی از مهمترین آثار
ویل دورانت است که متن اصلی آن
سالهایســال دور از دسترس بود و
امروزه تقریبا هیچ نســخهای از متن
اصلی کتاب در دســت نیســت .این
کتاب بعــد از دههها از چــاپ اول،
به کوشــش جان لیتل کــه تابهحال
کتابهای متعــددی از ویل دورانت
را ویراستاری و منتشر کرده ،سرانجام
در سال  ۲۰۰۵چاپ شد .کتاب حاضر
بهتازگــی از ســوی نشــر پارســه به
فارسی ترجمه و منتشر شده است.

ﻋﻠﻰ اﺧﻮت

درباره معنی زندگی
وﯾﻞ دوراﻧﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎﺳﻰ
ﻧﺎﺷﺮ :ﭘﺎرﺳﻪ
ﻗﯿﻤﺖ 12500 :ﺗﻮﻣﺎن

چندسالی اســت که فیگور »زامبی« به شــخصیت اصلی فیلمهای
ترســناک و ســرگرمکننده ،کتابهای تخیلی و بازیهای ویدئویی بدل
شده است .اســتعمال این واژه در محاورات و مکالمات روزمره مردم
کوچه و خیابان در توصیف آدمهای خطرناک زامبیها را به موجوداتی
همهجاحاضر بدل کرده اســت .در این داســتانها زامبی کسی است
که روح ندارد ،مرده متحرک و بیشفعالی اســت که به صدا حساس
است ،در بین مردم سالم به راه میافتد ،آنها را گاز میگیرد ،بزاق خود
را بــه بدن قربانیان وارد کرده و آنهــا را نیز همانند خود به یک زامبی
تبدیل میکند .در همه داســتانها تعداد زامبیها به صورت ناگهانی
افزایش مییابد و بهسرعت کل شهر یا حتی سیاره را فرامیگیرد .طبق
منطق این داستانها بهازای هر نفر انسان امکان تولد یک زامبی وجود
دارد .اما در این ســالها کارکرد تصویر زامبیها فراتر از ماشــینهای
بازاریابی تولید نمایشهای خشــونتبار بوده و دامنه اســتفاده از آن
صرفاً محدود به داســتانها و فیلمهای ســرگرمکننده نبوده اســت.
صاحبنظران بسیاری کوشیدهاند با بهرهگیری از آن به کشف رابطهای
استعارهای بین شیوههای نوین و مرگبار موجود در جهان بپردازند و از
این طریق وضع موجود را نقــد کنند ،ازجمله هنری ژیرو که در کتاب
»سیاســت و فرهنگ زامبــی :در عصر ســرمایهداری کازینویی« با این
فیگــور وضع موجود جهان و آمریکا را نقد میکنــد .ژیرو نظریهپرداز
و محقق کانادایــی -آمریکایی و از بنیانگــذاران نظریه تعلیموتعلم
)پداگوژی( انتقادی اســت .اهمیت فعالیت نظری ژیرو بیشتر بهدلیل
پرداختن به مســائل بــزرگ و بحرانهای روز جوامع ســرمایهداری و
بهخصوص جامعه آمریکا اســت .افق نظریه ژیرو را میتوان در چند
راستا دنبال کرد :مقاومت و مبارزه با سلطه ،روشنفکری عمومی ،تأکید
بــر نقش معلمان بهعنوان روشــنفکران عملگرا ،نقش فعالیتهای
فرهنگی بر فرهنگ عمومی ،مطالعات فرهنگی کودکان ،سینما و نقد
نولیبرالیسم.
ژیرو در کتاب حاضر عالقه وافر فرهنگ عامه به زامبیها را چیزی
بیش از بهرهبرداری هالیوودی از زوایای تاریک و تمناهای مهارنشدنی
ذهن بشــر میداند» :اکنون پدیده زامبی هر شــب در تلویزیون در کنار
نمونههای بیپایان ویرانیهایی بــه نمایش درمیآید که بالدرنگ در
حال وقوع اســت« .در نظر ژیرو عالقــه فرهنگی وافر به تکثیر تصاویر
زامبیها را باید همراه فجایع بیوقفه بشــری دید :از فروپاشی اقتصاد
جهانی تــا زلزلــه در هائیتی و دیگر نقــاط محروم جهــان و فجایع
زیســتمحیطی از جمله نشــت نفــت در خلیج مکزیــک .در نظر او
تمــام این وقایع نشــاندهنده نوعی تغییر جهــت از امید و همراهی
بــا موجودات زنده به نوعی سیاســت یأس و زندگی بــا مردگان زنده
اســت .او معتقد است جابجایی هولناک و مضاعف میان مردگانی که
راه میروند و کســانی را که زنده اما در حال رنجکشــیدن و مردناند
نمیتــوان خارج از چارچوب ســرمایهداری کازینویی فهمید که امروز
در حال شــکلدهی به تمام جنبههای جامعه اســت .کتاب حاضر با
اســتفاده از استعاره زامبی به تبیین نظم فراگیر جهانی میپردازد و از
این طریق در پی تشخیص و ترسیم دامنه وسیعی از تجلیات سیاست

سیاست و فرهنگ زامبی
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و فرهنــگ زامبی اســت که مشــخصات آن عبارت اســت از :ظهور
ماشینهای آموزشی دستراســتی ،بهنجارسازی خشونت و شکنجه،
ظهور فرهنگ قســاوت و جنگ دائمی علیه جوانان خصوصاً جوانان
اقلیت ،فقیر و رنگینپوســت .کتاب با تمرکز بر چنین دمودســتگاهی
میکوشــد به ماهیت سیاست و فرهنگ مســموم و مسمومکنندهای
پــی ببرد کــه سیاســتها ،نهادها ،روابــط اجتماعــی ضدمردمی و
ضددموکراتیــک و سیاســتمداران خود را پشــت آن پنهــان کرده و
سیاســت ،پداگوژی و زبــان جدیدی آفریدهاند کــه بخش عظیمی از
مهمترین دستاوردهای انســانی و دموکراتیک جوامع بشری را از بین
برده است .ژیرو سیاست حاکم را سیاست زامبی مبتنیبر سرمایهداری
کازینویی مینامد .در نظر او زامبیهای قرن بیســتویکم دیگر از گور
برنمیخیزند؛ آنهــا نهفقط در حومههای ثروتمند والاســتریت و در
سرسراهای پرزرقوبرق شــرکتهای چندملیتی و در اطراف بانکها،
بنگاههای ســرمایهگذاریاند ،بلکه در باالترین جایگاههای دولتهای
بــزرگ خاصه آمریکا و در صف اول رســانههای جریان اصلی حضور
دارنــد .اغلب مواردی که ژیرو در این کتاب برجســته و تحلیل میکند
مربوط به جامعه آمریکا است ولی باتوجه به جایگاه آمریکا در کلیت
ســرمایهداری جهانی میتواند در تحلیل تأثیــر عوامل خاص ملی و
محلی آن در دیگر کشــورهای جهان به کار آیــد .چراکه در نظر ژیرو
سیاســت زامبی با معیارهای هزینه و فایده در سرمایهداری کازینویی
شــکلی از نبرد اجتماعــی را به وجود آورده که جنــگ را برای ادامه
سیاست ســتایش میکند و بخش عمدهای از توده مردم را در سراسر
جهان بهعنوان ضایعاتی انسانی به شکارهایی آسان برای زامبیهایی
بدل کرده که ولعی شــدید برای تباهی دارنــد و از مناظر آخرالزمانی
لذت میبرنــد :مناظری مملو از ویرانی ،منازل متــروک ،اتومبیلهای
ســوخته و نابودشده ،خرابهها و پمپبنزینهای دربوداغون و در کل
تصاویری که نه در فیلمها بلکه همین امروز در بسیاری از نقاط جهان
از جمله خاورمیانه دیده میشود.
کتاب حاضر تالشــی است برای درک انتقادی شرایط سیاسی و نیز
پداگوژیکی که سیاست و فرهنگ زامبی را تولید کرده است .این مسئله
در سه بخش بررسی میشود :در بخش اول عناصر اقتدارگرایی جدید
بهعنوان گونهای سیاســت ســرگرم -مرگ ) (death-dealingتحلیل
میشــود که از رهگــذر فرهنگ ترس ،تحقیر ،شــکنجه و میل بازاری
به وجود میآید .در بخش دوم ظهور سیاســت مبتنیبر بیســوادی
و تخریب مســتمر حوزههای عمومی دموکراتیک بررسی و نشان داده
میشــود که چگونه ارزشهای سرمایهداری کازینویی از طریق ظهور
حوزههــای تجاری و نهادهــای عمومی  -از قبیل مدرســه  -بازاری
میشــوند .در بخش آخر نیز بر دوران جوانی بهعنوان عالمت بحران
ارزشهای عمومی متمرکز میشــود که خبر از بحران درشــرفوقوع
دموکراسی در آینده میدهد .بااینحال ،ژیرو تأکید دارد چنین سیاستی
بههیچوجه شکســتناپذیر نیست و شکست آن بدون حضور و امکان
مقاومــت فردی و جمعــی تحقق نمییابــد .برای ایــن کار به زبان،
آموزش و سیاستی نو نیاز است که زامبیها را بهجای حضور در هسته
اصلی سیاست و زندگی روزمره به حاشیهها براند.

