
  !آری، ما تخیل گراییم
  یخسرو صادقی بروجن

  

ی جھانی، خود را به  ، گفتمان جھانی شدن و زندگی در دھکدهنظام دو قطبیو  پس از فروپاشی دیوار برلین

دئولوژی اندکی نگذشت که ای. مطرح کرد ادمیک و ھمچنین سیاسیکعنوان گفتمان مسلط در فضای آ

اصلی جھانی شدن، نه را مصادره به مطلوب اھداف ایدئولوژیک خود کرد و ھدف  نولیبرالیسم، این گفتمان

ھا و کشورھای جھان، بلکه جھانی شدِن اصوِل  جھانی شدن منافع مشترک بشری و ھمبستگی تمام ملت

  .نولیبرالیسم تحت راھبری بازار آزاد گشت

ی ضد انقالب نولیبرالیستی و ھجوم آن به دستاوردھایی که طبقه کارگر در دوران موسوم به دولت  با سیطره

یگیر ینزی به دست آورده بود، منافع و حقوقی که کارگران و زحمتکشان جھان در پی مبارزات پرفاه و اقتصاد ک

مفھوم امر اجتماعی و منافع اجتماعی مشترک و و  به دست آورده بودند، بیش از پیش مورد تھدید واقع شد

  . شرکتی قرار گرفتبلند مدت در ذیل سود اقتصادی و منافع 

ھا  انسان یو اقتصاد یشتیآن مناسبات مع که دراز نظامی حک شده در اجتماع  در این مقطع نظام اقتصادی

در . به نظام اقتصادی فک شده از اجتماع تبدیل شد ،ردیگ یشکل م یراقتصادیغ یر نھادھایتحت تأث یبه تمام

با  صرفًاکه  کنند مدیریت می ییھا را نھادھا شت انسانیمعسازوکار فک شده از اجتماع،  ینظام اقتصاد

  . قرار دارند یمشخصًا اقتصاد ینیافتند و تحت تسلط قوان یبه کار م یاقتصاد یھا زهیانگ

ھای اجتماعی، سیاسی،  ی عرصه داری ھمه سازی نرخ سود و مناسبات نظام سرمایه به عبارت دیگر بیشنه

د، اھدافی چون ننظر داری اقشار جامعه را در  نوردد و اھداف بلند مدتی که در آن منافع ھمه فرھنگی را در می

فدای اھداف  توسط اقشار و طبقاتی خاص ...ی پایدار، رفاه ھمگانی و  عدالت اجتماعی، محیط زیست، توسعه

  . گردد کامًال اقتصادی می

را بر آن » ی شرکتی جامعه«توان نام  کنیم که می زندگی می عصریدر داری متأخر،  ، و در دوران سرمایهامروز

 ،بھداشت و پرورش، شامل آموزش ،ھای زندگی ای که در تمامی عرصه ھای گستردهسازی با خصوصی. نھاد

انسان «بدل به نوعی » ی حق جو سوژه«صورت گرفته است، فرد از یک ... و ارتباطات و ، اوقات فراغت، امنیت

ای روبرو است که  ھای خصوصی با شرکتشده است که در ھر امری از امور زندگی خود، » اقتصادی

  . دانند سازی نرخ سود اقتصادی را ھدف نھایی خود می بیشینه

رفاه  و ای، شھروندان فقط زمانی از حقوقی مانند مسکن، کار، بیمه، بھداشت، آموزش در چنین سامانه

ھای خصوصی، از چنین امتیازھایی برخوردار  ھا به شرکت ی آن با پرداخت ھزینه برخوردارند که قادر باشند

توان صاحب  می» قدرت خرید«بدل گشته است که فقط با برخورداری از » امتیازی«به » حق«ن بنابرای. شوند

  . آن را نداردی وجود انسانی خویش، حق برخورداری از  به واسطه تنھاآن شد و انسان 

کسانی که خود را نود و نه درصد . توان واکنش به چنین وضعیتی دانست جنبش تسخیر وال استریت را می

ی شرکتی نولیبرالیستی، ھر روز مبالغ بیشتری را باید صرف  دانند، اکثریتی ھستند که در جامعه میجامعه 

محسوب و نھادھای عمومی ھا از وظایف دولت  فراھم کردن آنپیش از این برخورداری از خدماتی کنند که 

الی جامعه است که در مردم و یک درصد بابه افزایش شکاف طبقاتی بین اکثریت این جنبش، اعتراض . شد می

  . بوده است افزایشی گذشته ھمچنان رو به  سه دھه



ھا برای بیان اعتراضشان صحبت  داری و نظم حاکم، در پاسخ به معترضین، از آزادی آن ھواداران نظام سرمایه

باشد که  کنند، در صورتی که ھمچنان که عدم وجود موانع جدی برای بیان اعتراض نوعی از آزادی می می

ھای  برابر برای رشد و تکامل توانایی» فرصت«و » امکان«است، برخورداری از » نفیآزادی م«موسوم به 

عمومی در راه ایجاد این امکان و فرصت نیز نوعی از آزادی به شمار  ھایی نھاد ی انسانی و وظیفه بالقوه

  . آید ی به میان میرود که کمتر از آن صحبت می

. اند ھای مثبتی اعتراض کرده ھای منفی خود به فقدان چنین آزادی تفاده از آزادیمعترضین وال استریت با اس

داری و خصلت تعیین بخش بودن امر زیربنای اقتصادی در آن، مرکز  آنان با آگاھی کامل از سازوکار نظام سرمایه

داران  و سرمایه» یتوال استر«دانند که این  اند و به خوبی می الیگارشی مالی در دوران اخیر را ھدف گرفته

  . اند ساز چنین وضعیتی گشته د و سببندھ گیری ساختار موجود را تشکیل می قلب تصمیممالی ھستند که 

را به مشکل ه یساختاری نظام سرمادھند، بحران  ھای رسمی که ھر روز به فکر و نظر مردم جھت می رسانه

ھا سعی دارند جنبش تسخیر وال  آن. دھند گیری تقلیل می مالی و مشکل مالی را به اشتباه در تصمیم

اگر چنین حتی . استریت را جنبشی اقلیتی و درون ساختاری نشان دھند اما واقعیت چیز دیگری است

ی مناسبات  تلقی نکنیم، علت شکل گیری آن شرایطی است که نتیجه داری جنبشی را ضدسرمایه

ھای ادواری بدانیم، این  شوند، بحران که ایجاد میھایی را  ی موجود است و حتی اگر بحران دارانه سرمایه

از انگارانه است که  بنابراین به غایت ساده. دنداری دار ھای ادواری ریشه در ساختار سیستم سرمایه بحران

  .  اتفاقاتی، سلب مسئولیت شودچنین داری در قبال  نظام سرمایه

ھمچنین . ی انتخاباتی آمریکا آمد ار تغییر و امید به صحنهی ما به خاطر داریم روزی را که باراک اوباما با شع ھمه

داری خودش  ای صورت گرفت تا بیان شود که ساختار سرمایه آوریم که چه تبلیغات گستره ی ما به یاد می ھمه

یک سیاه پوست در کشوری به ریاست جمھوری رسید که روزگاری در آن سیاھان بردگانی . کند را اصالح می

تو گویی رویای مارتین لوترکینگ محقق شده بود و اکثریت باور کردند که در ساختاری زندگی . بیش نبودند

  . کنند که با عقالنیت خود قادر به اصالح امور خویش است می

داری آگاھی داشتند، به این امر واقف بودند که  اما تنھا کسانی که از سازوکار و متابولیسم نظام سرمایه

برخوردار تعیین بخش بودن اولویت در ون نژاد، مذھب و جنسیت در چنین نظامی از ای چ تضادھای روبنایی

از این رو پرزیدنت فارغ از رنگ پوست و . راند باشد و در نھایت تضاد کار و سرمایه است که آن را به جلو می نمی

  . داری حاکم و وال استریت پاسخگو باشد ی سرمایه اش بیش از مردم باید به طبقه مذھب

ای را سراغ دارد و نه پیشرفت  ناشده داری امروز در جایگاھی ایستاده است که نه سرزمین فتح نظام سرمایه

شود  ھر روز بیش از پیش به مرزھای نھایی و محدود خود نزدیک می. تکنولوژیک دوران سازی را پیش روی دارد

  . متعددی دست به گریبان است و تضادھای درونی ھا و با بحران

ی  ھا آن چنان خطیر است که با نقد و نفی چند باره  و یافتن پاسخ مناسبی برای آنو تضادھا، ھا  ین بحرانرفع ا

ھای سست و  ھا به پاسخ ی چپ، خیال پرداز و ایدئولوژیک خواندن مخالفین و منتقدین و حواله دادن آن اندیشه

  . نخواھد برد ، راه به جایی...ای چون زندگی در کوبا و کره شمالی و  مایه بی

خواه که در تحلیل و تبیین موقعیت حاضر، ھمواره مسلح به سالح نقد  در این وضعیت نیروھای چپ و ترقی

ھای  ای ناکاستی شناخت دقیق و ریشهدموکراتیک، کامًال بیش از ھر زمان دیگر به سازماندھی ، اند بوده

نیروھای مذکور بایستی نشان . یاز دارندتر طراحی بدیلی ممکن و عملی ن ساختار و ھمچنین از ھمه مھم

دارانه امکان تحقق ندارد و  شان در ساختاری سرمایه دھند که تنھا از این زاویه خیال پردازند که اھداف انسانی



تحقق این اھداف با واقعیت چنین نظامی آن قدر فاصله دارد که توسط مدافعان ساختار خیال پردازی پنداشته 

  . شود می

ال پردازیم، آری، در جھانی که حرف زدن از امکاِن انسانی زیستن و انسانی بودن، خیالی ناممکن ما خی. آری

خیال ما نابودی چنین نظامی است، نظامی که انسانیت را در حد یک . شود، ما خیال پردازیم پنداشته می

رایی خودخواھانه، نظامی که در آن جنگ ھمه علیه ھمه، شکم درآنی و فردگ. خیال واھی تقلیل داده است

در این نظام ما خیال پردازیم، خیالمان به زیر کشیدن . شود فردیت و پاسداشِت آزادی فردی پنداشته می

. شود اقتصادی تعریف میسود انسانی و منافع مشترک ذیِل و مشارکت نظامی است که تحت آن ھمبستگی 

واقعیتی است که محقق . ستن، خیال نیستآری، ما خیال پردازیم و باور داریم که انسانیت و انسانی زی

  .شود خواھد شد و ھر روز لزوم تحققش بیشتر احساس می

  

  بینم که در آن ھیچ انسانی انسان من در رویای خود دنیایی را می

  شمارد دیگر را خوار نمی

  زمین از عشق و دوستی سرشار است

  .آراید ھایش را می و صلح و آرامش، گذرگاه

  بینم که در آن نیایی را میمن در رویای خود د 

  شناسند گان راه گرامیِ  آزادی را می ھمه

  گزد حسد جان را نمی

  .کند و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی

  بینم که در آن من در رویای خود دنیایی را می

  سیاه یا سفید

  ــ از ھر نژادی که ھستی ــ

  .برد ی زمین سھم می ھای گستره از نعمت

  تھر انسانی آزاد اس

  افکند شوربختی از شرم سر به زیر می

  و شادی ھمچون مرواریدی گران قیمت

  .آورد نیازھای تمامیِ  بشریت را برمی

 !چنین است دنیای رویای من

  !چنین است دنیای رویای ما


