داستان آزادیبخشی ملی به کجا رسید؟
بررسی کتاب «تناقض آزادیبخشی :انقالبهای سکوالر و ضدانقالبهای دینی»
نوشتۀ مایکل والتسر
ترجمۀ محسن محمودی
در جامعۀ امریکا ،هرجای طیف چپ هم که باشید ،همیشه در موضع اقلیت هستید؛ اما مایکل والتسر عموماً از این
حاشیهنشینی خرسند بوده است .او خود را نوعی منتقد اجتماعیِ «در پیوند» [با جامعه] ،منتقدی در قامت آلبر کامو،
جورج اورول و مراد خود ،ایروینگ هوو تعریف میکند .منظور والتسر از «در پیوند» چیزی متفاوت از [تعریف
فرانسوی] روشنفکر «متعهد» است و تمایزی که او با روشنفکر «بیتفاوت »۱ایجاد میکند روشن است .والتسر بیان
میکند که منتقدانِ «در پیوند» در مرز و آستانه سخن میگویند؛ اما نه از بیرون .آنان قوانین را از میان برنمیدارند؛
بلکه متمم و اصالحیه عرضه میکنند .منتقدانِ در پیوند به سبک و زبان همشهریان خود صحبت میکنند و آرمانهایی
را به خاطرشان میآورند که نتوانستهاند به آنها وفادار بمانند .آنان نه از سر خشم ،بلکه از فرط عشقی ناکام قلم
میزنند .

نیم قرنی میشود که والتسر اینگونه از سر محبت ،امریکا را شرمسار ساخته است .گواه آشکار این سخن ،مدیریت او
در مجلۀ دیسنت ۲است .این نشریه ،از جنگ سرد به این سو ،یکسره از بدیلهای سیاسی سوسیالدمکراتیک سخن
رانده است .والتسر ،جوانتر از آن است که محاکمات مککارتیسم را به یاد آورد و پیرتر از آنکه در جنگ ویتنام
شرکت جوید؛ بااینهمه ،او وارث بخشی از جناح چپ است که هنوز بابت امتزاج کمونیسمستیزی و سوسیالدمکراسی
به خود میبالد .وقتی والتسر در مالء عام ،با خستگی تصنعی میگوید« :تنها به امید چپ زنده است» یا بیان میکند که
«چپ :همانجا که خانۀ امیدم است» ،عمدۀ مخاطبان را به خنده میاندازد .گویی نشانی جایی قدیمی و دورافتاده را
گفته است .

اما اگر والتسر را از زاویۀ دیگر ورانداز کنیم ،چهبسا ببینیم که او در ایاالت متحده ،در مرکز سیاست قرار گرفته است.
والتسر یکی از چهرههای برجستۀ موسسۀ مطالعات پیشرفتۀ دانشگاه پرینستون است .او کارچاقکنِ سوسیالدمکرات

مجلۀ نیویورک ریویو آو بوکز است .در برنامۀ چارلی رُز حاضر میشود و در وستپوینت کتابخوانی میکند .این
جور جاها عموماً پاتوق افراد رادیکال نیستند .در آثار والتسر ،در مقام نظریهپرداز سیاسی ،مهمترین نوشتهها اساساً
درون کهشکشان روبهگسترش قیود و شروط کمونیستیِ جان رالز میچرخند .او مرتباً صادرات نظریۀ اروپایی ،یعنی
فوکو ،نگری و ژیژک را وارسی میکند و بر آن برچسب «بازگشت به فرستنده» میزند .او خود را در مقام حَکَم و
قاضی جنگها مینشانَد و اغلب ،با امپریالیسمستیزیِ مکانیکیِ چپگراها چنان ناشکیبا است که ترجیح میدهد
«امپریالیسم» را در گیومه بگذارد .درمقابل ،به همان اندازه ،در مواجهه با تزویرهای بشردوستانۀ لیبرالها کمطاقت و
بیحوصله است .

به تعبیری ،والتسر از این شخصیت سیاسی دوگانه استقبال میکند .او بر آن است که لیبرالیسم ،بدون تزریقات
آرمانشهری معمول ،محکوم است از هر گونه تعهد به پیشرفت اجتماعی دست بکشد؛ اما بدون محدودیتهای لیبرال،
سوداهای آرمانشهری ،آبستن فجایع خواهند بود .این فجایع از آنچه میخواهند بر آنها لگام زنند ،بدتر هستند.
بهبیاندیگر ،رادیکالیسم و لیبرالیسم ،محتاج یکدیگرند .بهزحمت بتوان گفت که این موضع سیاسی ،موضعی اصیل یا
روشنگر است؛ اما والتسر همیشه در اتخاذ مواضع سیاسی ،کجسلیقگی خاصی از خود نشان میدهد .درعینحال،
بیوقفه مشغول اتخاذ مواضع سیاسی است .بدینسان ،وقتی والتسر میگوید «تنها به امید چپ زنده است» ،گاهی روشن
نیست که از چه صحبت میکند .

حال که گلّه بیچوپان مانده است ،این پرسش ضرورت و جذابیت بیشتری یافته است .دشوار بتوان گفت که والتسر
چه موقع از مقام «متفکر پیشگام سوسیالدمکرات امریکا» ،مقامی که رفقایش به او داده بودند ،به پدربزرگی تبدیل
شد که با مالطفت کمتری تحملش میکنند .بسیاری از مریدان آمیزۀ لیبرالچپِ والتسر که پیشتر با او همدل بودند،
کم کم سخن از این میرانند که عمدۀ آثار والتسر آب به آسیاب سیاستهای اسرائیل میریزد .اما تقلیل تمام آثار
والتسر به صهیونیسم ،میل به انسجام و یکپارچگیای است که در آثار وی چندان به چشم نمیآید .بیتردید ،فاصلۀ
فزایندۀ والتسر با جناح چپ ،جناحی که والتسر در آن منزل کرده است ،محصول ادعاهای متضاد در باب عدالت
اجتماعی از یک سو و وحدت گروهی از سوی دیگر است .اخیراً دیسنت برای حفظ اعتبار خود ،ناگزیر ردیهای بر
یکی از مقالههای والتسر منتشر کرد .موضوع این تالش متقابل ،رابطۀ چپ و اسالمگرایی بود؛ اما سخن ژرفتری نیز
در کار بود .زخمزبانها و لحن اندوهگین پاسخ والتسر ،فراتر از نوعی مشاجرۀ خانوادگی بود .اساساً ،نبردی در کار

بود بر سر ماهیت و استقالل سیاست مدرن و افراطیترین تجلی آن :انقالب .از نظر والتسر ،هر صحبتی دربارۀ انقالب
و صدور آن ،الزاماً ،با تخمین و محاسبۀ استفاده و سوءاستفاده از قدرت امریکا در جهان سروکار خواهد داشت.

***
ترس از انقالب ،اصلیترین سرشت سیاست خارجی امریکا در دهههایی بود که والتسر به بلوغ رسید .ایاالت متحده
در راستای تالش خود برای ثباتبخشیدن به نظم جهانِ پس از جنگ ،که عمدتاً از پیش طراحی و برنامهریزی شده
بود ،تا حدی از طرح مارشال بهره گرفت .هدف از این کار ،جلوگیری از انقالبهای چریکی بود که شکست فاشیسم
در اروپا ،آتش آنها را برافروخته بود .درعینحال ،در مواجهه با انقالبهای مللِ درحالتوسعه و همچنین انقالبهای
خانگی ،شیوههای خشونتآمیزتری را میپسندید .با آغاز جنگ سرد در دهۀ  ،۱۹۴۰برخی متفکران پیشگامِ کشور
ترس حکومتِ ایاالت متحده از انقالب را بهمنزلۀ شکستی فکری تلقی میکردند .در اوایل سال  ،۱۹۵۴راینهولد نیبور،
ابراز نگرانی کرد که با پیداشدن سروکلۀ دولتهای بیشتری در جهان سوم ،ایاالت متحده به بازی «مدیریت تاریخ»
مشغول شده است .چنین کشورهایی ،عوض اینکه همرأی بوالهوسیهای امریکایی باشند ،موافق وعدۀ شوروی
میشدند .این در حالی بود که اتحاد شوروی ،مجهز به فلسفۀ تاریخِ کامالً روشن و صریحی بود .چنین فلسفۀ تاریخی
میتوانست دولتملت را در مسیر برادری جهانیِ جمهوریهای سوسیالیست ،بهمثابۀ ایستگاهی بینراهی تبیین کند.
سیاستگذاران امریکایی نمیتوانستند فلسفۀ تاریخ مشابهی عرضه کنند؛ فلسفۀ تاریخی که دیدگاهی قطعی و محتوم
از تاریخ ارائه دهد که در آن ،جهان غرق در وفور نعمتهای مادی است و بهلحاظ سیاسی نیز متشکل از دولتملتهای
لیبرال و در پیوند با سرمایه است و امریکایی در جهان است که هم مستثنا و هم الگو است .تصور کنید :وقتی هری
ترومن به گاوها رسیدگی میکرد و به بِس نامههای عاشقانه مینوشت ،استالین مشغول طرح و پرداخت «مارکسیسم و
مسائل ملی» بود .مشکل بسیار وخیمتر از این حرفها بود؛ چراکه ایاالت متحده هنوز خودش را قدرت انقالبیای
تصور میکرد که از قرن نوزدهم تاکنون ،سابقه نداشته است .اکنون ،در نظام جهان پساجنگ ،امریکا در حالی که
هنوز به خاطر اولین عَلمدار عصیان بودن به خود میبالید ،جایگاه عذابآور قدرتی محافظهکار و مرتبط با
امپراتوریهای اروپایی ضعیفی را اشغال کرده بود .

در دهۀ  ،۱۹۶۰هانا آرنت توانست یک گام جلوتر بگذارد و ترس امریکا از انقالب را سرزنش کند .او این ترس را
شکست پروپاگاندای امریکایی قلمداد میکرد .آرنت نوشت« :ناکامی در واردکردن انقالب امریکا به سُنت انقالبی،

برای سیاست خارجی ایاالت متحده زیانبار بوده است؛ این سیاست خارجی ،اندکاندک ،بابت نادانیِ جهانی و
فراموشی ملی بهای بسیاری خواهد پرداخت ».آرنت در کتاب انقالب گفت که این معضلی عادی است که انقالبیون
جهان سوم متون انقالبیِ فرانسوی ،روسی و چینی را از بر هستند؛ اما معلوم است که از متون انقالبیِ امریکایی چیزی
به گوششان نخورده است .این مسئله صحت ندارد :هو شی مین و بسیاری دیگر ،از انقالب امریکا و قانون اساسی
ایاالت متحده بهخوبی اطالع داشتند .بااینحال ،در ارزیابی موسعتر ،حق با آرنت بود که معتقد بود جهان سوم انقالب
«سوسیالیستی» را ،که بر عدالت اجتماعی مستقیم استوار است ،بر انقالب «سیاسی» ،که بر حمایت قانونی از مالکیت و
حقوق شهروندی استوار است ،ترجیح میدهد .همانطور که آرنت ،در تفسیر آزادانۀ خود میگوید ،بخت و ویژگی
انقالب امریکا این بود که در کشوری با منابع نامحدود اتفاق افتاد؛ آن قدر نامحدود که مرفهان اجتماعی ،طعمۀ آتش
نفرت و انزجار نشدند .در مستعمرۀ امریکا فقر وجود داشت؛ اما آرنت نتوانست ردی از بدبختی و فالکت بیابد .در
مقابل ،او نگران بود که ملیگراهای جهان سوم انقالبشان را همانطور بفهمند که انقالبیهای فرانسوی میفهمیدند و
بدین ترتیب ،عالوه بر ضرورتهای مادی و طغیان علیه ریاکاری نخبگان ،در را بر استبدادگرایی و خشونت بگشاید.
هنگامیکه «ضرورت بر حوزۀ سیاسی استیال مییابد ،یگانه حوزهای که انسان میتواند در آن حقیقتاً آزاد باشد» ،نتیجه
همان چیزی خواهد شد که بر سر ژاکوبنی ها آمد .نیز همانطور که ایروینگ کریستول بر مبنای استدالل آرنت
میگوید« :انقالب موفق انقالبی است که به دست مردمی به بار بنشیند که واقعاً خواهان آن نیستند؛ اما با اکراه خود را
در راه تحقق آن مییابند ».

اما سیاستگذاران امریکایی عوض اینکه انقالب امریکا را به الگویی برای ملل در حال ظهور جهان استعماری تبدیل
کنند ،در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰برنامۀ همهگیرتری را عملی کردند :نظریۀ مدرنیزاسیون .این حکایتِ خودستایانهای
بود که کار استعمارزدایی و ادغام سرمایهدارانۀ جهانی را به عنوان فرایندی مدیریتپذیر و اجتنابناپذیر توصیف
میکرد :ورود ملل جدید به خود مدرنیته .این نظریه در کتاب والت روستو تحت عنوان مراحل رشد اقتصادی :مانیفست
غیرکمونیستی )۱۹۶۰( ۳تقدیس شد؛ ترفندی لنینیستی که نقطۀ پایان تاریخ لیبرال را ،ماهرانه ،جایگزین نقطۀ پایان
کمونیستی آن کرد .در سال  ،۱۹۶۸لوییس هارتس ،از مورخان پیشگام لیبرالیسم امریکایی ،در مقابل کمیتۀ روابط
خارجی سنا حاضر شد و توضیح داد که انقالبهای جهان سوم بیشتر شبیه دردهای زایمان اروپا در جریان پشت سر
گذاشتن قرون وسطا هستند تا اینکه به انقالبهای فرانسه یا امریکا شباهتی داشته باشند .در همان سال ،انسانشناس
جوان امریکایی ،کلیفورد گیرتس ،دربارۀ جهان سوم استدالل مفرح و مشخصاً طعنهآمیزتری مطرح کرد :ملل جدیدی

که از دل امپراتوریهای اروپایی سر بر میآورند با این مشکل مواجهاند که نیروی جمعیشان بر مخالفت با حکمرانی
بیگانگانی از نژادی دیگر مبتنی است .بهمحض اینکه آنان به استقالل دست یابند ،این نیرو محو میشود؛ چراکه فقط
تقسیمبندیهای قبیلهای و طبقاتیِ پیشین شتاب میگیرند .گیرتس این مسئله را «پارادُکس ملیگرایانه» نامید و دو
واکنش به آن شناسایی کرد :واکنش «ذاتگرایانه» که درصدد پروراندن تعبیری نوسنتی از هویت مشترک در ملت
تازهشکلگرفته بود؛ و میل به ساخت دولتی مدرن به تقلید از متروپلهای استعماری در بین نخبگان این ملتها .این
دو انگیزش صرفاً منحصر به هم نبودند؛ اما گیرتس هم مانند آرنت این دو راهحل را مرهمهای روانشناختی موقتی
میداند که خود را بهعنوان تغییر عمیق و ماندگار ،غالب میکنند .انتظارات آنها از مدرنیته نسخهای برای سرخوردگی
سیاسی بود.

***
والتسر بیش از هر چیز ،بهدنبال دستوپنجه نرمکردن با معضل انقالب در دهۀ  ۱۹۶۰بود .او این مسئله را در قالب رسالۀ
خود منتشر کرد و در اولین کتابش با عنوان انقالب قدیسان ۴به آن پرداخت .این کتاب بیشتر پژوهشی جدی دربارۀ
سیاست انقالبی بود تا سیاست آرنت :نیای فکری او در نیویورک ،هارتس :استاد وی ،یا گیرتس :دوست و همکار
دیرینهاش .والتسر میخواست پویایی اولین انقالب مدرن تاریخ را بفهمد :انقالب شکوهمند  ۱۶۴۲که طی آن چارلز
اول ،پادشاه انگلستان ،گردن زده شد و اندکی بعد ،اولین حکومت جمهوری کشور تحت هدایت الیور کرامول به
وجود آمد .در آن هنگام ،مارکسیستهای انگلیسی این قلمروِ تاریخنگارانه را کامالً اشغال کرده بودند .آنان روی
مفهوم «انقالب بورژوازی» توقف کردند و انقالب را نتیجۀ صعود طبقۀ مسلط جدیدی از بازرگانان و مغازهداران
کوچک تفسیر کردند که در چارچوب رژیم کهن ،دیگر کارایی ندارند .

از نظر والتسر کل داستان به همین جا ختم نمیشود .مردانی که بیش از هر کس دیگری به انگیزش انقالبی کمک
کردند ،درعینحال معتقدان سرسخت آیین پروتستان بودند که میپنداشتند کار خدا را بر روی زمین انجام میدهند.
در جهانی انتقالی و بهشدت بیثبات ،که در میان جامعۀ «سنتیِ» درحالرنگباختن و جامعۀ «مدرنِ» درحالظهور گیر
کرده بود ،این طبقه از روشنفکرانِ نخستینِ پروتستان «با اعتمادبهنفس و بیباکی خارقالعاده ،از رفقای خود متمایز
شدند» .آنها با تشکیل میثاقی جدید ،رسمی ،غیرشخصی و ایدئولوژیک به حس نافذ رانههای معنویِ پیرامون خودشان
پاسخ دادند .این میثاق بهجای وفاداریهای سنتی به خانواده ،صنف و پادشاه ،تعهد و پایبندی به آیین را گرامی

میشمرد .آنها با حس هدفمندی راسخ خود ،انضباط شخصی انعطافناپذیر و حرکت خستگیناپذیرشان به سوی
تزکیه ،اعتماد مردم عادی را به دست آوردند .

اما والتسر نشان داد که پیوریتنها ،در مسیر شورش خود علیه نظم قدیم ،نهتنها تصادفی وارد جهان جدید سیاست
شدند ،بلکه با این کار آشکار ساختند که ماهیت سیاست چیست :نوع جدیدی از کار زمینی که افراد برگزیده برای
آن باید خود را برای دورههای زمانی طوالنیمدت ،متعهد سازند .این جهانبینیای بود که از پارادایم فراز و فرودی
دست کشید .چنین پارادایمی ملتها و مردمان را تحت هدایت دورانهای متناوب ظهور و سقوطی میدید که خداوند
مقدر فرموده است .در عوض ،سیاستِ عملیِ دنیوی مختص پروراندن و اصالح بیوقفۀ اجتماع برگزیده بود .به بیان
دیگر ،والتسر به جستوجوی ریشههای سیاست رفته بود .او طالیهداری را یافت که در نیمۀ قرن هفده وجود داشت.
در مورد انگلیس ،این طالیهدار از تالش خود دست کشید و در دوران بازگرداندن پادشاهی انگلیس که بعد از آن
بود ،بسیاری از ایدهها و رویههای او در پیش گرفته شدند؛ سرنوشتسازترینشان امپریالیسم برون مرزها بود .این در
حالی بود که ابعاد ایدئولوژیک پروژۀشان متوقف شد .چیزی شبیه به سیاست سکوالر بر جای گذاشته شد .این
زیباترین جنبۀ انگلستان از نظر والتسر بود .طالیهدارشان پیلۀ شکنندۀ الروی بود که در مدرنیته استحاله شد .

خیلی راحت این برداشت به ذهن میرسد که در انقالب قدیسان ،والتسر جوان مشغول سرگرمیای مارکسیستی شده؛
سرگرمیای که مطلوب نسلهای گذشته بوده است :مطرح کردنِ خالف واقعهایی دربارۀ انقالب روسیه؛ و در این
مورد ،این خالف واقع که اگر بلشویکها در راه پیوریتنهای انگلیسی قدم نگذاشته بودند و هدف کوتاهمدتشان را
تشخیص میدادند و با وقار از صحنه خارج میشدند یا از سوی اکثر مردم ،از میدان به در میشدند ،آنگاه آیا انقالب
روسیه در به وجود آوردن جامعهای بهتر موفق نبود؟ در سال  ،۱۹۷۹والتسر در «نظریهای برای انقالب» که آخرین مقالۀ
منتشرشدهاش در نشریهای مارکسیستی بود ،به این درونمایه بازگشت و گفت که نتیجۀ مطلوبش ترمیدوری بوده است
که در آن« ،طبقۀ انقالبی» ،یعنی اکثر افراد سرکوبشده در جامعه« ،در برابر طالیهدار مقاومت کرده و جایگزین آن
میشوند و آرامآرام از طریق مراحل عادی زندگی روزمرۀ خود ،بنا به تصور خود ،جامعهای بدیع ایجاد میکنند» .چه
بالیی سر طالیهدار میآید؟ بنا است که دوباره «در نقشهای اجتماعیای که والدین آنها اشغال کردهاند ،جذب
شوند؛ یعنی نقشهای حرفهای و رسمی بدون هر گونه برجستگی سیاسی .از نظر والتسر ،نتیجۀ مطلوب انقالب روسیه

میتوانست مردم روس تازه مدرنشدهای باشد که در سال  ۱۹۲۰یا همان حدود ،از طریق شوراها ،قدرت دولت را
دوباره به دست گیرند .این دوران ،همزمان بود با بازگشت لنین و بوخارین به کار خود به عنوان مدیران مدرسه.

***
وقتی والتسر مشغول نگارش انقالب قدیسان بود ،البته که جوامع «سنتی» پیگیرتری از پیوریتنها و بلشویکها هم بودند.
اینها مردم جهان استعمارزدهای بودند که سریعتر از هر کس دیگری جای خود را پیدا کردند« :ملل جدید» .اغراق
دربارۀ تبوتاب بر سر این تحول جهانی در بین لیبرالهای امریکایی و چپگرایان ،کار دشواری است .آرنت در
انقالب کوبا چیزی یافت که آن را تحسین کند ،کمااینکه گیرتس در «ناصر» و «سناتور جان اف .کندی» و در
شورشیهای الجزایر چنین چیزی یافت .همانطور که گیرتس در «انقالب جهان سوم چه بود؟» میگوید ،اینطور به نظر
میرسید که قهرمانان پرجذبۀ جهان سوم تلفیقی متهورانه را وعده میدهند» تلفیقی از ناسیونالیسم رادیکال ،بیطرفی
جنگ سرد ،مخالفت جمعی با امپریالیسم غربی و «سیاست یک گام بزرگ به جلوی» ترقی ماتریالیستی .لحظۀ کوتاه
و ذوجَنبتینی وجود داشت که در آن بسیاری از لیبرالهای امریکایی میخواستند این واقعیت را نادیده بگیرند که از
میان نهضتهای آزادیبخش ملی ،تعداد اندکی دمکراتیک بودهاند و تعداد بسیاری درگیر مبارزات مسلحانه .

«داستان آزادیبخشی ملی به کجا رسید؟» این پرسشی است که والتسر در کتاب جدید خود درصدد پاسخ به آن
برآمده است .این کتاب به رسالت اولیۀ انقالبشناسی وی باز میگردد .این پرسشی است که ارزش طرح دارد :چه
بالیی سر رؤیاهای ملیگرایان سکوالر و ضداستعماری آمد که از دل امپراتوریهای اروپایی ،دولتهای جدیدی
ساختند؟ تعداد کثیری از این دولتها بر مبنای اصول سیوسیالیستیِ دولت پایهگذاری شدند و مفاهیم امریکایی
«خودمختاری» را زیر سؤال بردند .والتسر میگوید ،بااینحال امروز به سراسر جهان نظر بیفکنید و ببینید که چه تعدادی
از این دولتها ظاهراً دوباره به سیاست قومی و مذهبی خود بازگشتهاند .این سیاست ،سیاستی است که وطنپرستان
متعصب فرهنگی سکان هدایت آن را در دست دارند .شیرهای اوایل دوران استعمارزدایی -نهرو ،ناصر ،هو شی مین-
جای خود را به گروهی از رهبران کوتهنظر دادند :ایندیرا گاندی ،سوهارتو و لی دوان .اکنون وطنپرستان متعصب
مذهبی ،بسیاری از آنها را به نقد کشیده یا جانشین آنها شدهاند :حزب بهاراتیا جاناتا در هند ،جبهۀ نجات اسالمی در
الجزایر ،حزب «اسرائیل خانۀ ما »۵در اسرائیل .رویهها و سنتهای «واپسگرایانهای» که نسل ضداستعماری اولیه،
علیالظاهر گمان میکردند به گذشته سپردهاند ،بهصورتی مهلکتر دوباره برگشتهاند .

والتسر بهطور مبسوط ،به بررسی این موارد میپردازد :الجزایر ،هند و اسرائیل ،که خود با آن آشنا است .اصلیترین
نکتۀ استدالل وی این است که طالیهدار ضداستعماری در هر یک از این دولتها ،اشتباه بزرگی در قضاوتشان کردند
که ،به محض فروکش کردن شوروشوق استقالل ،بدل به مانع و سد راه شد .آنها در مسیر تالش خود برای ساختن
«انسانهای جدید» از مردمشان ،بیشازحد سرسخت و جدی بودند .همچنین بیش از حد عجله کردند ،بی آنکه کاری
را انجام دهند که والتسر در کتابهای متعدد خود دربارۀ یهودیت انجام میداده است :مواجهۀ انتقادی با سنتهای
خود برای جستوجوی فرصتهای مناسب و بنیادینی که هنوز درون یا به موازات سنت امکان پذیر باشد .والتسر
مینویسد که «آزادیبخشهای اولیه باور داشتند که مبارزۀ آنها هدفی واحد و مشخص دارد»؛ «اما مواجهۀ انتقادی با
باورها و رویههای مذهبی شیوۀ جدیدی از آزادبخشی است :اکنون هدف ،هنوز جای بحث دارد و اساساً نامشخص
است یا بهتر بگویم :مواجهات بسیار زیاد و نتایج معموالً موقت و متعددی وجود دارد» .آزادیبخشها -نهرو ،بن بال
و وایزمن -عوض اینکه نسنجیده درگیر نوعی تقلید از مدرنیتۀ شوروی یا امریکایی یا اروپای غربی شوند ،میبایست
با مرتاضها ،پیشوایان و خاخامها بیشتر مشورت میکردند.

***
والتسر بیشتر عالقه داشته است که تجزیه و تحلیل روانشناختی انجام دهد تا به وقایع جنبۀ تاریخی دهد .پارادوکس
آزادیبخشی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ اما حتی اینجا هم ،تجزیه و تحلیل روانشناختی آزادیبخشی ملیِ جهان
سوم ،آشکارا مهم است .والتسر ،بنیانگذاران مبارزات ضداستعماری را بهخاطر صدمهزدن به بافت سنتی جامعه مقصر
میداند .دههها بعد ،سروکلۀ این اشتباه آسیبزا دوباره پیدا میشود تا نسلهای آینده را دچار مشکل کند .او معتقد
است که این همان اتفاقی است که در سال  ۱۹۲۲در الجزیره افتاد :حزب بنیانگذار ضداستعماری اولیه ،جبهۀ
آزادیبخش ملی ،نتوانست پیروزی احتمالی جبهۀ نجات اسالمی را در انتخابات عمومی بپذیرد و یک دهه جنگ
داخلی به راه انداخت .

در اینجا ،همانند دیگر جاها ،مشکل دیدگاه هیدرولیک والتسر دربارۀ تاریخ است که در این عبارتِ سرخوشانۀ وی
خالصه شده است« :سپس واپسماندگی بازگشت» .از نظر او ،نیروهای متحرک در پس «مذهب» و «سنت» در

دولتهای جدید ،چندین دهه عاطلوباطل ماندند و هرگز چندان نشانی از تأثیر نیروهای جهانی نداشتند ،تا اینکه
ناگهان به شکلی متورم به جوامعشان برگشتند .آنان آمادۀ حداکثرسازی کنترل بر و بهرهبرداری از دمکراسیهایی
بودند که در ایجاد آنها تنها سهمی اندک داشتند :آنان منبع احساسات ضداستعماری بودند .بیتوجهی والتسر به دو
مسئله ،بیشازپیش ،این تصویر را به هم ریخت :وقتی اندکاندک این ظن در ملل جهان سوم تقویت شد که در عصر
سرمایهداری جهانی« ،آزادیبخشی ملی» خیالی بیش نیست ،کوششهای آنها برای مواجهه یا اصالح سرمایهداری
جهانی از طریق نهادهایی مانند نظم جدید اقتصاد بینالمللی هماهنگتر شد .فرصتهای سیاسی در مقیاس جهانی،
مثل بحران نفتی دهۀ  ،۱۹۷۰وقتی هدر رفت که اعضای عرب اوپک تصمیم گرفتند عوض اینکه سودشان را در
سرمایهگذاریهای اساسیتر متمرکز کنند ،دوباره به بازارهای مالی غربی سرازیر کنند .والتسر با تأمل در حکایتهای
ملی ،تنها از دریچۀ لنزهایی ملیگرایانه از این پروژۀ مانع جهان سومی میگذرد .این شکست حمایت داخلی از
آزادیبخشی ملی را تضعیف کرد و امیدها را برای بدیلهایی با زمینههای مذهبیتر ،دوباره احیا کرد .

اما شاید عجیبترین چیزی که در کتاب پارادوکس آزادیبخشی ملی از قلم افتاده ،حیرت از این است که عبارت
«آزادیبخشی ملی» اکنون امری منسوخ به نظر میرسد .امروزه هیچکس دربارۀ این ایده صحبت نمیکند که والتسر
در تالش برای نجات است و این چند دلیل دارد .یکی این است که درک غالب از آزادیبخشی ملی در دوران
استعمارزدایی ،بیشتر به تعریف شوروی نزدیک بود تا والتسر :این فرایندی تاریخی بود که جدایی بالفصل و بیدرنگ
از حاکمیت استعماری را در بر میگرفت .اما منظور والتسر از «آزادیبخشی» چیزی بیش از استقالل صوری خشک
و خالی است .منظور وی ،پیوسته ،آزادبخشی تجدیدپذیر ملت و مردم است؛ یعنی فرایندی پایانناپذیر از شهروند
ساختن خودشان .آرنت هم در دربارۀ انقالب ،۶دلمشغول این مسئله بود و در آن به تأمالت جفرسون دربارۀ همین
موضوع بازگشت .آرنت میپرسد که وقتی انقالب کامل شد ،چگونه میتوان حالوهوای آن را زنده نگه داشت؟ از
نظر آرنت ،پاسخ نوعی کمون سیاسی محدود بود که آنجا بتوان پیوسته فعالیت استعدادهای سیاسی را دوباره تعریف
و مسائل را در اجتماعات کامالً مدنی ،حلوفصل کرد؛ البته او [در آن زمان] دلبستۀ شوراهای مجارستانیای بود که
در شورش علیه تهاجم سال  ۱۹۵۶شوروی ،به یکباره ،پیدا شدند ،دستکم تا وقتی یهودستیزی آنها را خراب و
لکهدار نکرده بود .

اما اصلیترین دلیل منسوخشدن آزادبخشی ملی بهعنوان شعار راهپیمایی ،به فقدان مطلوبیت ملیگرایی در بین
چپگرایان مربوط میشود .بسیاری از چپگرایان که در ویتنام فریاد «جنگ برای آزادیبخشی ملی» سر داده بودند،
وقتی دولت جدید آرامآرام به شکنجۀ آنهایی دست زد که «ویتنامیهای قایقی »۷شدند ،مقابل دولت جدید صف
بستند .اندکی بعد ،آزادیسازی ملی به ایدهای زنگارگرفته بدل شد .در دهۀ  ،۱۹۹۰گروههای جداییطلب ،مانند حزب
کارگران کردستان ،دوباره استفاده از «آزادیبخشی ملی» را در شعارها و خواستههایشان از سر گرفتند .وقتی زبان
بومی رساتری وجود داشت ،آزادیبخشی ملی ،ناگاه ،توجیهی منسوخ برای دولتی منشعب به نظر رسید .تهاجم
شوروی به افغانستان بخت و اقبالهای آزادیبخشی ملی را از رنگورو انداخته بود :شورویها بیش از امریکاییها با
زبان آزادیبخشی ملی راحتتر بودند؛ اما اینجا از نظر بسیاری در جناح چپ ،این دولتی سوسیالیستی بود که چنین
بیشرمانه از کنترل خارج شده بود .این وضعیت تا جایی ادامه داشت که تعداد زیادی از چپگرایان به این نتیجه
رسیدند که یگانه غایت بازگشت به نیروهای اسالمی بومی و نبرد با شورویها و عروسکهای خیمهشببازی دولت
سوسیالیستی آنها بود .مردم قایق ویتنامی و مجاهدین تنها دو نشانه از روندی جهانی بودند که نهایتاً بخش درخور
توجهی از جناح چپ را به جایگزینی ایدئال حقوق بشر با آزادیبخشی ملی رهنمون ساخت .اما چنین به نظر میرسد
که والتسر عالقهای به این داستان ندارد.

***
اگر یک چیز باشد که والتسر قرص و محکم علیه آن اظهار نظر کرده باشد ،آن چیزی است که او نگرش بزدالنه به
اسالم رادیکال در جناج چپ تلقی میکند .او اخیراً در دیسنت نوشت که «به دفعات با چپگرایانی برخورد کردم که
بیشتر دلمشغول گریز از اتهامات اسالمهراسی هستند تا محکومیت تعصب اسالمی .احیای اسالمی نوعی آزمون برای
چپگرایان است ...برخی از ما در تالشیم از آن سربلند بیرون آییم و بسیاری هم عمالً رد میشویم» .به زعم والتسر،
آنهایی که در این آزمون ناکام میمانند ،چپگرایانی هستند که «چنان غیرعقالیی از اسالمهراسی میترسند که
نتوانستهاند دالیلی منطقی برای ترس از بنیادگرایان اسالمی بیابند و در نتیجه ،بهسختی توضیح دادهاند که در جهان چه
خبر است ».به نظر میرسد که والتسر اخیراً اینترنت را کشف کرده و آنچه را که درآنجا یافته ،دوست ندارد :عدم
نگرانی کافی از سیاستهای دینی معاصر یا سیاست اسالمگرایانۀ رادیکال .اما آیا محکومیت ناکافی چنین سازمانهای
جهانی فرومایهای ،همچون داعش ،واقعاً مشکل اصلی است که دست از سر جناح چپ بر نمیدارد؟ مشکل این نیست
که والتسر میخواهد حمالت هوایی ایاالت متحده قتلعام داعش را متوقف کند؛ بلکه مشکل اینجا است که آمریکا

خواستار این حمالت میشود زیرا در وضعیت روحیای قرار دارد که فکر میکند مداوماً هیلترهای دیگری در راهند.
دغدغههای اخالقی و روانشناختی بالفصل هر گونه مالحظۀ اخالقی عامتر را تحت الشعاع قرار میدهد .پس هرگز
هیچ نیازی نیست که خود را با این پرسش اذیت کنیم که چرا همیشه این ایاالت متحده است که میتواند خود را در
نقش ناجی داستان قالب کند؛ درحالیکه قربانیان جهان همچنان قربانی میمانند .

این گمان بهسادگی سراغمان میآید که مشکل عمیقتر والتسر با چپ امروز مربوط است به اشتیاق این جریان برای
تفسیری خیرخواهانه از هر نیروی ضدسرمایهداری و ضدامپریالیستی که دستبرقضا در جهان فعال است و ریشه و
خاستگاه آن هم اهمیتی ندارد .دلبستگی نویافته به پاپ فرانسیس در بین بخشی از جریان چپ کماهمیتترین نشانۀ
آن است .فراگیرتر از آن ،این حس عمومی است که مذهب یکی از منابع مدرنیته است که تأمینکنندۀ مفاهیم و
رویههای ضدسرمایهداری است .فیلسوفان رادیکال مشخصاً در شناسایی این نگاه به مذهب کارکشته نبودهاند :در سال
 ،۱۹۷۸میشل فوکو آشکارا یک سال کار آکادمیک خود را رها کرد و سپس در حدفاصل انقالب علیه شاه ایران،
خود را بهعنوان روزنامهنگار در تهران محک زد .فوکو در اوج خیزش [امام] خمینی نوشت« :این شاید اولین قیام
بزرگ علیه نظام جهانی باشد .این شکل از شورش مدرنترین و جنونآمیزترین شکل آن است» .او از کشف این
موضوع که پزشک تهرانی ،روحانی شهرستانی ،کارمند پست و دانشجوی دختر چادری ،همگی ،علیه شاه «ارادهای
جمعی و کامالً متحد» را شکل دادهاند شگفتزده شده بود .فوکو ،بهجای شیوهای والتسری ،نتیجه گرفت که آنها با
سنت خودشان دستوپنجه نرم میکنند تا راه جدیدی به جلو بیابند .او دربارۀ ایرانیها نوشت« :مذهب برای آنها شبیه
وعده و تضمینی برای یافتن چیزی بود که بهنحوی رادیکال ذهنیتشان را تغییر میداد» .الزم بود که در مارکس
تجدیدنظر شود« :اسالم در سال  ۱۹۷۸کامالً افیون تودهها نبود؛ چراکه روح جهانِ بی روح بود ».

والتسر هرگز سرراست به ما نمیگوید که چگونه قیامی حقیقی را از قیامی کاذب تشخیص دهیم؛ اما برای تصدیق
اعتبار آن ،مانند فوکو ،به غریزهاش اعتماد میکند .امروز خطرات انقالبشناسی زیاد است :روزگاری که فرقنگذاشتن
بین انواع انقالب به این واژه اجازه میدهد که در همه جا ،از سوریه گرفته تا لیبی ،اعمال شود .سردرگمی چپ دربارۀ
حکومت اخیر اخوانالمسلمین در مصر شاهد دیگری بر این مدعا است :اکنون به نظر میرسد که صرفاً دورۀ فترتی
بوده که طبقۀ نظامیِ مصر آن را مهندسی کرده بود تا دستکم ،تا حدی شکست بخورد .این طبقه پس از سه دهه
حاکمیت سکوالرِ مبارک ،الزم دید سلطۀ خود را روزآمد و تقویت کند؛ اما تأیید محتاطانۀ چپگرایانه از اخوان،

احتماالً بیمورد بوده است؛ چنانکه گویی دیگری دست بازتری داشته است .شاید کسی به پری اندرسون خرده بگیرد
که اگر عوض استنطاق تصنعی سنتها و مذاهب خود ،طالیهدار ضداستعماری آنها را کامالً تضعیف میکرد،
استعمارزدایی جهان حال و روز بهتری میداشت .ماکسیم رودینسون ،هماورد قدیمی و مارکسیست فوکو و نویسندۀ
اسالم و سرمایهداری )۱۹۶۶( ۸جذابتر بود .رودینسون کسی بود که گفت امکان سوسیالیسم اسالمی اندک است؛
[البته] با این فرض نادرست که امور اقتصادی در نصوص اسالم ،اغلب به نفع نخبگان ارتجاعی دارای پیوندهای نزدیک
با روحانیون و مفسران مذهب تمام میشود .بااینوجود ،از نظر رودینسون ،اسالم هم صرفاً سپهری اجتماعی است که
در آن هر چیزی ،خوب یا بد ،در کشورهای مسلمان به وقوع پیوسته است؛ مثل تجربۀ مسیحیت که شاید تا این اواخر
در اروپا وجود داشت .بنابراین ،تلقی آن بهعنوان مانعی غلبهناپذیر بر سر راه توسعه یا بیتفاوتی به تحوالت احتمالی
آن ،شکل خطرناکی از حماقت بود .

انقالبهای دوران ما نه آزادی ملی همراه دارند و نه بازسازی ملی .نگرانی صوری ایاالت متحده از انقالبهای
اجتماعی میتواند عجالتاً کنار گذاشته شود .از کیِف گرفته تا قاهره و ورای آن ،بهجز چند استثنا ،در دورانی از
نخبهگرایی رقابتی و انقالبهای شبهسیاسی به سر میبریم .هرکدام از اینها با رسانههایی کارآمدتر ،وعده میدهند
که مبنایی باثبات برای حقوق و آزادیهای سیاسی را احیا و مردم را به درستی نمایندگی میکنند؛ اما بدل به ابزاری
کثیف برای جایگزینی نخبهای با نخبهای دیگر میشوند .اینکه چرا و چگونه این اتفاق افتاده است عالقۀ والتسر را
برنمیانگیزد .ترسیم قیاسهای تاریخی احمقانه بین صلیبیون مسیحی در قرون وسطا و جهادگرایان بینالمللی امروز،
کاری که والتسر در آخرین اندیشهها و افکارش انجام داده است ،کمک چندانی نمیکند .میتوان از یکی از
مشعلداران واپسینِ چپِ «خوب» انتظار پیشنهادهای روشنگرانۀ بیشتری داشت.
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