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 توپياي انقالبيهاي گوناگون يك اجنبه

   
  ترجمه: ف. بقايي

   
تر مدعيان نظريه راديكال بسيار رايج شده است. بيش "بحران"سخن گفتن از 

پيشين كه در گذشته نيز قادر نبودند اين نظريه را از كاريكاتور بوروكراتيك آن 
دهند. اما اين امر خود  آن داد سخن مي "بحران"ره بازشناسند اكنون به سادگي دربا

تر روبه رو هستيم:  تر و اساسي اي بسيار جدي دهنده آن است كه ما با مسأله نشان
  طلبد. نظريه راديكال را به مبارزه مي "سوسياليسم واقعا موجود"تجربه 

 "ريانحرافي نظ"گفت نه  استالينيسم، در همه صور آن، برخالف آن چه آلتوسر مي
هاي اقتدارگرا و  ترين پديدهاي سياسي سده بيستم و پايه نظري دولت كه يكي از مهم

گمان در برخي كشورها مانند  البته بي داري بوده است ( توتاليتر در جوامع پساسرمايه
  هاي اجتماعي واقعي پيش رفت). اتحاد شوروي و چين اين روند از طريق انقالب

بود كه منافعي  -بوروكراسي -اي اجتماعي ر اليهدر اين جوامع، قدرت در انحصا
متمايز و در تقابل با مردم داشت و ايدئولوژي اين اليه مسلط نيز، كه از درون جنبش 
كارگري برخاسته بود، همانا كاريكاتوري از ماركسيسم بود. بوروكراسي، نظريه راديكال 
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اي توخالي  ام دگم و پوستهاش تهي كرد، آن را به احك انقالبي -را از محتواي انتقادي 
كارانه و پر رمز و راز را جايگزين آن كرد. افظهتقليل داد و نظرياتي خودخواسته، مح

داري را حاصل نظريات ماركس  اين كه انحطاط بوروكراتيك در جوامع پساسرمايه
گر است كه دادگاه تفتيش عقايد را نتيجه تعاليم انجيل يا  قدر روشن بدانيم همان

هاي تامس  بردند) ادامه انديشه نام را (كه به نام دموكراسي پيش ميجنگ ويت
جفرسون و حكومت رايش سوم در آلمان را كاربست ناسيوناليسم فيشته (يا 

   هاي خردگريز شلينگ يا آراء دولت مدارانه هگل) بشماريم. ديدگاه
رد ليكن در واقع در نظريه راديكال نقدي پرمايه و جاندار از اقتدارطلبي وجود دا

 "نوانديش"داري جهاني، كه با تقديس و ستايش فيلسوفان  هاي گروهي سرمايه رسانه
ها، آناركو  گاه به اين نقدها و نيز آراي آنارشيستاند، هيچ آنان را به عرش برده

اند. به گمان من يكي از  خواه اعتنايي نكرده هاي آزادي ها و كمونيست سنديكاليست
انداز  اديكال در قلمروي انديشه سياسي همانا ترسيم چشمترين وجوه نظريه رمهم

هاي اقتدارطلبانه  م برداشتانقالب بر ضد اقتدارطلبي است. در نيمه نخست سده نوزده
هاي انقالبي و راديكال (از جمله بابوفيسم  مĤبانه از انقالب در ميان گرايشو قيم

ي كسان انقالب را اقدام گروهي ژاكوبني و بالنكيسم) بسيار فراگير و غالب بود. بسيار
پنداشتند كه رسالت نجات بخشيدن مردم از چنگال  كوچك، نخبگان انقالبي، مي

فرض اساسي  بردگي و ستم بر دوش آنان است. اين گرايش آراء خود را بر پيش
اند  ن ماترياليسم متافيزيكي سده هجدهم استوار كرده بود: مردم محصول محيط پيرامو

انديشي نيست توده مردم به گرفتار ماندن  يط جز ستم كشي و تاريكو چون اين شرا
توانند رهايي خود را تحقق بخشند. بدين سان،  اند و نمي در جهل و ناداني محكوم

آزادي بايد از بيرون، از باال و به دست اقليتي كوچك كه بر خالف قاعده به 
ه، اين گروه كوچك همان انديشي دست يافته اند، حاصل شود. بر طبق اين نظري روشن
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نقشي را به عهده داشتند كه فيلسوفان ماترياليست سده هجدهم به خودكامگان 
بين محول كرده بودند يعني، رسالت نابودي سازوكارهاي قائم به خود و تودرتوي  روشن

موجود در جامعه از باال و فراهم ساختن امكان دسترسي اكثريت مردم به دانش و خرد 
   و آزادي.

ثاري چون تزهايي درباره فويرباخ و ايدئولوژي آلماني نمودار گسست از آ 
هاي نگرشي نو به جهان را به  هاي اين ماترياليسم مكانيكي است و چارچوب فرض پيش

هاي جنبش كارگري آن زمان  ترين تجربه دست داده و با آموختن از پيشرفته
ها و  و غيره) پايه 1844 (چارتيسم در انگلستان، شورش بافندگان سيلسين در سال

دهد. نويسنده اين دو اثر  اي را درباره انقالب ارايه مي تازه  مباني روش شناختي نظريه
كه رهايي مردم را در گروي تغيير محيط و  -گري با رد ماترياليسم كهنه فلسفه روشن

ه و كه بنابر آن تغيير جامع -آليسم نئوهگلي  چنين با رد ايده و هم -شمرد شرايط مي
گره كور فلسفه زمان خويش را  -شرايط مستلزم آزاد كردن شعور و آگاهي بشري است

باز كرد و در تز سوم خود درباره فوئرباخ بر اين نكته پاي فشرد كه در پراكسيس 
پاي يكديگر پيش  انقالبي، تغيير و دگرگوني در شرايط و تحول شعور و آگاهي پابه

 - كه نخستين بار در ايدئولوژي آلماني عرضه شد -ب روند. اين برداشت نو از انقال مي
درست با تكيه بر همين فرض بنيادي از استحكام و يك دستي منطقي برخوردار است. 

كش فقط از رهگذر تجربه خويش در روند پراكسيس  هاي استثمار شده و ستم توده
ها را به  آن توانند هم بر شرايط و محيط بيروني (سرمايه و دولت) كه انقالبي خود مي

  زنجير كشيده و هم بر شعور پيشين و كاذب خود چيره شوند.
به ديگر سخن، رهايي حقيقي جز خودرهايي نيست و چنان كه در بيانيه اعالم   

انقالب بايد  "رهايي كارگران كار خود آنان است."الملل اول آمده است:  موجوديت بين
ظر بر دو گرايش هم زمان، يكي رهايي باشد: روندي واحد و نا -تحقق روند خود
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اي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي، و ديگري  هاي ژرف و ريشه دگرگوني
آگاه شدن مردم كارگر و زحمتكش به منافع راستين خود و دلبستگي آنان به اميدها، 
آرزوها، و ارزش ها و افكار نو، راديكال و رهايي بخش. چنين نگرشي انقالب را نه فقط 

بلكه افزون بر آن هم چون دوراني تاريخي و كامل از  "تسخير قدرت"در حكم 
شمارد. بدين سان، در نظريه فوق جايي  هاي پيوسته و مداوم اجتماعي مي دگرگوني

چه به شكل فردي و چه به شكل جمعي، خواه قيصر  -براي خودكامگان روشن بين
هم چون سارتر برآنيم كه آراي  وجود ندارد. اگر -باشد خواه به اصطالح حامي مردم 

فراتر "الجرم هر تالش براي  "افق فكري دوران ماست"اين نظريه پرداز راديكال 
دليل  انجامد و نه فراتر رفتن از آن، بي از آن تنها به بازگشت به پيش از وي مي "رفتن

آليسم  كنوني نيز نئوليبراليسم بورژوايي، پوزيتويسم، ايده" بحران"نيست كه در 
گيرند. باري  متافيزيكي، ماترياليسم عاميانه و تاريك انديشي ارتجاعي قوت مي

اي را بگشايد. اين نقد بايد نقدي  تواند راه نقد تازه گيري از نظريات فوق مي بهره
رحمانه از اوضاع موجود باشد. امروز نيز مسأله اصلي همانا بهره جستن از همان  بي

" ديالكتيك عقالني.... انتقادي و انقالبي"را  روشي است كه در مقدمه سرمايه آن

چنين فلسفه  باورانه و راديكال و هم گرايي انسان اند، يعني به كارگيري تاريخ ناميده
پراكسيس براي درك، تفسير و تغيير جهان پيرامون. بايد از اين روش براي فهم 

ياري آن خطاها،  اي كه در سده نوزدهم وجود نداشت، بهره گرفت و به هاي تازه پديده
پردازان پيشين را اصالح كرد و از آن فراتر رفت. اين  هاي نظريه محدوديت ها و ضعف

هاي اجتماعي  بازانديشي بايد به غني ساختن نظريه راديكال با دستاوردهاي جنبش
چنين جنبش محيط زيست و صلح  جديد و در رأس همه جنبش فمينيستي (و هم

 "از بيرون"امر نه به معناي ضميمه كردن مكانيكي و  طلبي و غيره) بيانجامد. اين
اي ضروري و پايدار و شرط قطعي برخورداري  فمينيسم به نظريه راديكال بلكه جنبه
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بخش است، چرا كه نظريه راديكال  اين نظريه از خصلتي فراگير، جهاني و عميقا رهايي
م اجتماعي را در نظر نه نابودي اين يا آن شكل ستم بلكه از ميان بردن هر گونه ست

  دارد.
هاي راديكال مستلزم غني ساختن نظريه  افزون بر اين، تحقق بخشيدن انديشه
ها، ولو غير راديكال، از ماكس  ها و انديشه راديكال با پيشرفته ترين و زاياترين نظريه
چنين استفاده محدود اما ثمربخش از  وبر تا فرويد از مانهايم تا پياژه، و هم

هاي گوناگون علوم اجتماعي است. رويكرد ماركس در  اي آكادميك در شاخهدستاورده
دانست چگونه از آثار فلسفي  آيد. او نيك مي اين زمينه خود مثال اين امر به شمار مي

و علمي زمانه خويش بهره جويد نه فقط آثار كساني چون هگل، فوئرباخ و ريكاردو 
ستوارت، هاجزكين، مارئر، مورگان، لورنز، چنين آثار فرگوسن، سيسموندي، ج ا بلكه هم

فون اشتاين، فلورا تريستان، سن سيمون، فوريه و غيره. استفاده وي از اين منابع 
كاهد و اين ادعا كه ماركسيسم تنها  اي از يكپارچگي و انجام نظري كار وي نمي ذره

مروي علوم گرانه را در قل هاي ديگر نظري و پژوهش اي علمي دارد و گرايش خود جنبه
كند هيچ ربطي به نظريه ماركس ندارد. سرانجام آن كه تحول  اجتماعي يكسره رد مي

كنوني آن نيازمند احيا و تقويت جنبه  "بحران"خالق نظريه راديكال و چيره شدن بر 
جانبه از  گمان به دست دادن نقدي سرسختانه و همه اوتوپيايي آن است. بي

 "سوسياليسم واقعا موجود"داري  وكراتيك پساسرمايهداري معاصر و جوامع بور سرمايه
توان بسنده كرد. پذيرش طرح دگرگوني انقالبي جهان  الزم است، ليكن تنها به آن نمي

اي يكسره متفاوت با  هايي از جامعه بديل، ترسيم دورنماي آينده مستلزم ارايه مدل
سوسياليسم علمي بايد بار هاي زندگاني انسان واقعا آزاد است.  امروز و نشان دادن افق
بلوخ) اوتوپيايي شود و اين اوتوپيا پيكارها، اميدها ( "اصل اميد"ديگر با الهام گرفتن از 

از ژن  "شكست خوردگان تاريخ"ها انسان ستمديده، استثمار شده و  و آرزوهاي ميليون
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ون، را بارسل 1936-37هاي  در اروپا و تعاوني 1917-19هاس و تامس مونزر تا شوراهاي 
روشنايي بخشد. در اين قلمرو حتي حياتي است كه انديشه راديكال درهاي خود را بر 

هاي گوناگوني كه درباره آينده بشر مطرح شده است، از آراي  روي ديدگاه
هاي اتوپيايي پيشين تا نظريات مخالفان رومانتيك تمدن صنعتي از  سوسياليست

نه آنارشيسم بگشايد. ماركس در ترسيم افق خواها هاي آزادي روياهاي فوريه تا آرمان
هاي اوتوپيايي جامعه آينده بسيار محتاط بود. وي بر آن بود كه پرداختن به مسايل 
مشخص مربوط به تحقق سوسياليسم را بايد به نسل هاي بعدي واگذارد. ليكن نسل 

ايم  و بودهر داري روبه تواند چنين كند. ما با جوامع بوروكراتيك پساسرمايه كنوني نمي
بودند. هم از اين روي ارايه مدلي  "كمونيسم"و حتي  "سوسياليسم"كه مدعي تحقق 

از جامعه مبتني بر همبستگي آزادانه توليد كنندگان ضرورتي فوري و گريز ناپذير 
  است.

گذارانه  ما به يك اوتوپياي راديكال و انقالبي نياز داريم. بيگمان اين ديدگاهي بدعت
تواند تكامل يابد؟ فقط  گذاري نظريه راديكال چگونه مي ستي بدون بدعتاست اما به را

ترين صورت ممكن سيماي جامعه آزاد شده را نشان  تواند به مشخص يك اوتوپيا مي
كشي از كارگران، ستم بر زنان، بيگانه گشتگي، شيء  اي كه در آن بهره دهد، جامعه

هاي  اي جنبه بدون آن كه حتي لحظهاند.  شدگي، دولت و سرمايه جملگي از ميان رفته
هاي انقالبيون مسايل مادي مربوط به گذار به سوسياليسم  واقعي استراتژي و تاكتيك

پردازي هاي و تصورات  را از نظر دور بداريم بايد در عين حال زمينه را براي خيال
  خواهي فراهم آوريم. خالق، اميد فعال و آرمان

ود ندارد، سوسياليسم را به عنوان حاصل نهايي سوسياليسم در واقعيت جاري وج  
پيكار براي آينده بايد ساخت. اين بدان معناست كه بايد به هيچ مانع و محدوديتي 

اي را درباره امكان ايجاد سوسياليسم دموكراتيك دامن بزنيم،  هاي گسترده بحث
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يزي واقعا ر اي مبتني بر خودمديريتي، برنامه هايي درباره امكان ايجاد جامعه بحث
دموكراتيك، غلبه ارزش مصرف بر ارزش مبادله، مناسباتي به دور از بيگانگي ميان زن 

ي زمين، در  و مرد، توازن ميان انسان و طبيعت و احياي تعادل زيست محيطي در كره
پايه نيست بلكه مقصود به تصور  هاي مجرد و بي واقع هدف ما توسل به گمان زني

ي است كه با اجتماع كنوني فرق كيفي دارد. از ميان اي انسان درآوردن جامعه
توان  هاي گوناگون يك اوتوپياي انقالبي كه نيازمند كند و كاو بسيار است، مي جنبه

نكات زير را يادآور شد: برپايي نظام توليدي و تكنولوژيك جديد، كشف و توسعه و 
انساني را به مخاطره استفاده از منابع قابل احياي انرژي به ويژه منابعي كه حيات 

رساند. اين حكم كه سوسياليسم  افكند و به محيط زيست و طبيعت آسيب نمي نمي
تواند دستگاه دولتي بورژوازي را تصرف كرده و براي اهداف خود به كار گيرد بلكه  نمي

بايد ساختارهاي كهنه را در هم بشكند و ساختارهاي جديدي بسازد، هرچند به 
داري نيز مصداق دارد.  ورد دستگاه توليدي و تكنولوژيك سرمايهصورتي متفاوت، در م

هايي را  توان و بايد از بيخ و بن دگرگون كرد و روش شكل كنوني پيشرفت را مي
جايگزين آن ساخت كه انساني و كمتر زيان بار باشند. رهايي كار نه فقط از طريق 

فرايند توليد بلكه عالوه هاي خصوصي و كنترل خود توليدكنندگان بر  مصادره دارايي
شود. اين به معناي از ميان بردن  بر آن با دگرگوني همه جانبه ماهيت كار ممكن مي

چنين احياي  تقسيم كار بر حسب جنس و جدايي سنتي كاردستي و كار فكري و هم
داري صنعتي به سبب به  هاي خالق كار است. در گروندريسه نيز از سرمايه جنبه

هاي خالق خود  كار همه ويژگي"ضايع كردن كار انتقاد شده است: انحطاط كشاندن و 
را از دست داده... و بيش از پيش به عملي صرفا مجرد و كامال مكانيكي بدل شده 

هاي  ويژگي"بنابراين تجديد سازمان سوسياليستي فرايند كار مستلزم اعاده  "است.
از كاالها و خدمات مطابق با اي  كار انسان است. توزيع آزادانه شمار فزاينده "خالق
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ترين نيازهاي مادي و فرهنگي به موازات كاهش نقش بازار، توليد كااليي و پول.  اساسي
گري، همگاني شدن آن  مناسبات جنسيتي واقعا برابر و به دور از سلسله مراتب و ستم

ارزش هاي انساني در جامعه كه تاكنون به زنان محدود بوده (و بر آن تحميل شده) 
خواري ديگران، از خودگذشتگي و غيره.  هايي مانند آشتي جويي، غم است، ارزش

دهي دموكراتيك و غيرمتمركز حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در آن  سامان
خودحكومتي كنترل مستقيم كارگران و كل جمعيت رفته رفته جايگزين ساختارهاي 

تي دولت مردمي و انقالبي نيز شود. ح ، مي"دولت"گر، يعني  بوروكراتيك و سركوب
و جامعه مدني كاركردهاي ضروري آن را گام به گام به  "پژمرده شود"بايد سرانجام 

اي و محلي  ريزي جهاني و متكي بر واحدهاي منطقه عهده گيرد. بايد يك برنامه
ها،  هاي رقيب، مرزهاي ملي، ارتش ملت -جايگزين نظام كنوني متشكل از دولت

  غيره شود. عوارض گمركي و
هايي  آثاري چون ايدئولوژي آلماني و تزهايي درباره فويرباخ گذشته از آن كه بحث

هاي اوتوپيايي آن زمان در خود دارد، دست كم به صورتي پراكنده ناظر  با سوسياليست
اوتوپيايي است چرا كه در آن روزگار هم مخالفان رفرميست  -اي انقالبي  بر جنبه

كردند. يكي از  رد مي "گراييواقع"ادمي همواره آن را به نام نظريه راديكال در آك
هاي سوسيال دموكراتيك، استالينيستي و پسااستالينيستي در بي  هاي گرايش ويژگي

خاصيت كردن نظريه راديكال در سده بيستم همانا دست كشيدن از جنبه 
درباره تحول  بينانه هاي محدود و كوته اين نظريه به نفع برداشت "خواهانه آرمان"

توان گفت كه بدون اوتوپياي  اجتماعي بوده است. امروزه با الهام از تعبيري ديرينه مي
تواند وجود داشته باشد. در پيكار براي بازگرداندن  انقالبي هيچ عمل انقالبي نمي

هاي ناپيدا و سنت هاي  خصلت برانگيزاننده اوتوپياي راديكال و انقالبي بايد از جريان
ارانه و پويايي بهره جست كه بوروكراسي آنها را طرد يا پنهان كرده است: روزا گذ بدعت
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لوكزامبورگ، تروتسكي، لنين دولت و انقالب و يادداشت هاي فلسفي، لوكاچ جوان، 
  گرامشي، والتر بنيامين.

ترين بيان فلسفي اصول انقالب اكتبر و  ) پرورده1923تاريخ و آگاهي طبقاتي لوكاچ (
هاي آتي به شمار  ها و انقالب بنيامين منبع الهام بسيار مناسبي براي شورش آراي والتر

هاي انتقادي در زمينه  رود. نقطه آغار و نتيجه پاياني كار بنيامين تأمالت و انديشه مي
پيشرفت است. بنيامين از نقد فرهنگي رمانتيسيسم آلماني به تمدن صنعتي بورژوايي 

ترين آثاري است كه پس از  ايي در فلسفه تاريخ، يكي از مهمالهام گرفته بود. اثر او، تزه
) در زمينه انديشه راديكال و نظريه انقالبي نگاشته 1845انتشار تزهايي درباره فوئرباخ (

شده است. بنيامين در اين تزها بر اين پاي فشرده است كه نگرش مادي به تاريخ بايد 
د. پيشرفت تكنيكي و صنعتي ارزيابي متفاوتي از مفهوم پيشرفت به دست ده

داري، تسلط روزافزون بر طبيعت و پيشرفت شتاب زده توليد جرياني نيست كه  سرمايه
خودي و ناگزير و طبيعي به سوي سوسياليسم پيش رود. اين راه ممكن  به طور خودبه

است به فاجعه و نابودي فرهنگ بشر بيانجامد. چند سال پس از آن كه بنيامين تزهاي 
يتز و هيروشيما تأييدي بر درستي هشدارهاي او درباره و) آشو1940نوشت( خود را

توانست از ابعاد آن تصور روشني داشته باشد.  فجايعي بود كه حتي خود وي نيز نمي
اكنون در پايان سده بيستم كه جهان پيوسته در معرض تهديد بر هم خوردن قطعي 

است، آراي بنيامين اعتبار خود  اي چنين خطر فاجعه هسته تعادل زيست محيطي و هم
يا بهبود نظم موجود و  "پيشرفت "را كامال حفظ كرده است. در نزد بنيامين انقالب 

كامل شدن سازوكارهاي اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه نيست. انقالب گسستي 
در روند تاريخ است. انقالب اجتماعي نه لوكوموتيو تاريخ بلكه ترمز  "خواهان آرمان"
    شود. طري است كه مانع از سقوط قطار تاريخ به ورطه نابودي ميخ
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  "سوسياليسم واقعا موجود"دوازده تز درباره بحران 
  ف. قهرماني

وسياليسم مرتكب ساالر به نام كمونيسم و سهاى ديوانجنايت هايى كه رژيم :مقدمه
 1968گرفته تا تجاوز به خاك چكسلواكى در  1930هاى خونبار دهه از پاكسازى -شدند

هاى عميق زد و به تقويت و اى سوسياليستى لطمهبه نفس اميد و اعتقاد به آينده -
تحكيم ايدئولوژى بورژوايى در ميان خيل كثيرى از آحاد جامعه در هر دو بلوك شرق 

ار بر برابرى اى آزاد و استواين همه اميد دست يافتن به جامعهو غرب انجاميد. با 
دموكراسى اجتماعى و اقتصادى، خودمختارى و نظارت از پايين در عمق جان بسيارى 

  .از اعضاى طبقه كارگر و نيز جوانان هم در شرق و هم در غرب ريشه دوانيده است
صد سال پس از مرگ ماركس و هفت سال پيش از فروپاشى دستگاه  1983سال 

ن نام ماركس بود، ماركسيست جوان يونانى دولتى عظيمى كه مدعى زنده نگه داشت
 "سوسياليسم واقعاً موجود"تبارى به نام الكس كالينيكوس در رد سيستم موسوم به 

اش، در واژگان ماركسيستى، نه چونان تحاد جماهير شوروى و خانوادها"چنين نوشت: 
نوعى از ساالر است، دارى دولتى ديواناليسم بل چونان مواردى از سرمايهنوعى سوسي

، "انديشه انقالبى ماركس"( "همان نظام اجتماعى استثمارگر كه در غرب وجود دارد.
) به زعم وى، ماركسيسم و سوسياليسمى كه در بلوك شرق 11ترجمه پرويز بابايى، ص 

ركس پيش بروز و ظهور و موجوديت يافت در حقيقت نفى سوسياليسمى بود كه ما

  ميشل لووي
 

 16

اروپاى  "دارىغير سرمايه"تعبير ميشل لووى)  هاى (بهنهاده بود. آنچه در دولت
رهايى طبقه كارگر كه بر استثمار آن استوار بود. خود شرقى تاسيس شد، نه بر

ب هر كس به تفكر ماركس وفادار مانده بايد از صميم قل"نوشت:  1983كالينيكوس در 
 "د.فعاليت كن "سوسياليست واقعاً موجود"هاى و با تمام وجود براى سقوط رژيم

هاى بلوك شرق و در آستانه را پس از سقوط دولت "دوازده تز"ميشل لووى مقاله 
واقعاً موجود را مجال  سقوط كامل امپراتورى شوروى نگاشت. او بحران سوسياليسم

داند براى نقد صحيح، غيربورژوايى و نوسازى ماركسيستى عقايد ماركس. مناسبى مى
- (و انگلس) يكى ديدگاه اكونوميستىاز ديد او ضعف اساسى انديشه ماركس 

اى تمدن بورژوايى است. لووى اى از بنيادهترمينيستى و ديگرى عدم گسست ريشهد
ترين نيرو را براى مقابله با نظام جهانى سرمايه (خاصه پس از سقوط بلوك عظيم

شرق) توده كارگران مزدبگير (اعم از كارگران صنعتى، يقه سفيد و كاركنان بخش 
جمعيت جهان را تشكيل مى كارگران كشاورزى و روزمزدى كه اكثريت  خدمات و
مانيفست "كند. (نك: كشى مىى كه سرمايه بى محابا از آن بهرهاداند، تودهدهند) مى

  .)259 - 274ص ، ترجمه حسن مرتضوى، ص"سال 150پس از 
 

ه است چيزى كه هنوز به دنيا نيامده چگونه ممكن است بميرد: كمونيسم نمرد - 1
ياليسم نيز صادق است. آنچه چون هنوز زاده نشده است. اين سخن درباره سوس

و ايدئولوژى رسمى شرق تحت  "هاى كمونيستدولت"هاى غربى تحت نام رسانه
زنند، اصالً وجود خارجى اش حرف مىدرباره "سوسياليسم واقعاً موجود"عنوان 

نام نهاد كه  "دارىع غيرسرمايهجوام" توانها را در بهترين حالت مىنداشت. آن
ها با مالكيت خصوصى را در ابزارهاى اصلى توليد ملغى كرده بودند، اما تفاوت آن

 سوسياليسم صورتى از جامعه است كه در آن -سوسياليسم زمين تا آسمان بود 
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اى استوار بر داران فرايند توليد هستند، جامعهتوليدكنندگان متحد و همراه سكان
اى همسود كه از اقتصادى، اجتماعى و سياسى، جامعهين شكل دموكراسى تروسيع

يوغ استثمار و ستم طبقاتى، قومى و جنسيتى در هر شكل آن رهيده باشد. اين 
هاى اقتصادى و اجتماعى ها و ناكامىيابىقطع نظر از كام "واقعاً موجود"جوامع 
: كمبود دموكراسى، بيرون شان، در يك كمبود بنيادى با هم اشتراك داشتندمختلف

گذاشتن كارگران، يعنى حذف اكثريت افراد جامعه از دايره قدرت سياسى. حقوق 
هاى مردمى، حق راى همگانى، تكثرباورى تشكلآزادى بيان و آزادى  -دموكراتيك 

محض بلكه حاصل جد و جهد  "نهادهاى بورژوايى"برخالف تصور رايج نه  -سياسى
سوسياليسم چيزى جز ها به اسم اند. محدود كردن آنبى امان جنبش كارگران 

ساالرانه نيست. همان گونه كه رزا لوكزامبورگ (آن حامى پروپا قرص استبداد ديوان
پس از پيروزى  [يك سال 1918دالنه و برادرانه در انقالب روسيه) در خالل نقدى هم

ون مبارزه آزادانه افكار بدون انتخابات سراسرى، بد"ها هشدار داد: انقالب] به بلشويك
عمومى، زندگى در يك يك نهادهاى دولتى و عمومى جامعه رنگ خواهد باخت و جز 
ظاهرى بيرنگ از آن به جا نخواهد ماند كه در آن يگانه عنصر فعال جامعه نظام ادارى 

حكومت مردمى كارگرى در اگرچه برخى ابعاد تكثرباورى و  "و ديوانى خواهد بود.
به روز اقدامات خودسرانه و  چنان باقى ماند، روزهم 1923تا  1918ى هافاصله سال

به اضافه عواملى چون  -آمد. اين خطاى نابخشودنىترى به عمل مىجويانه بيشسلطه
خارجى در اتحاد شوروى طى اين هاى اندگى، جنگ داخلى، قحطى و مداخلهعقب م

اى چون غدهكرى شد كه همساالرى بى در و پيزمينه ساز پيدايش ديوان -هاسال
 .بدخيم سرانجام حزب بلشويك را فروپاشاند و به پيشوايى تاريخى آن مهر پايان زد

 
نامند، در واقع بحران مى "مرگ كمونيسم"كار يا ليبرال هاى محافظهآنچه رسانه - 2
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ر ه اول بار در اتحاد شوروى داى از توسعه است كساالرانهجويانه و ديوانسيستم سلطه
هاى انقالب روسيه پا گرفت. اين الگويى بر روى بقاياى ويرانه 1930و  1920هاى دهه

هاى و مبارزان هواخواه دگرگونىاست كه بسيار پيش از اين كل يك نسل از متفكران 
بنيادى در نهادهاى موجود آن را بر پايه مبانى ماركسيسم به باد انتقاد گرفته و رد 

ئون تروتسكى و كريستيان گيورگويچ راكوفسكى [كه در كرده بودند، كسانى چون ل
ساالر بدل گشته كه از كشورى پرولترى به كشورى ديواناتحاد شوروى "نوشت:  1929

م.]، ايزاك دويچر و آبراهام "جز خردك شررى از آتش پرولترى در آن باقى نمانده
هاى سالنبرك [رهبران حزب كمونيست آن لئون، هاينريش برندلر و ويلى مونتس

آلمان]، ويكتور سرژ [همرزم ديرين لنين و تروتسكى] و آندره برتون [شاعر شهير 
  .]سوررئاليست و انقالبى فرانسوى و از ستايشگران آتشين تروتسكى

كه  "كمونيسم"چيزى كه در اروپاى شرقى به حال جان كندن و احتضار افتاده نه 
 nomenklatura] [كالتورادستان نومناست: انحصار قدرت در  كاريكاتور بوروكراتيك آن

دمان انقالب تا ى، نام حزب و سيستمى كه از سپيدهدر لغت به معنى فهرست اسام
در شوروى بر كار بود. نومن كالتورا متشكل از  1990شامگاه نظام كمونيستى در 

هاى اجرايى حساس وال گزينش نامزدهاى تصدى مسئوليتخواصى بود كه بر ر
  ].خت و عمالً نبض قدرت سياسى را در دست داشت. منظارت سفت و س

 
 افتد، آن هم به شكلىى نيز رفته رفته از پرده برون مىاين بحران در اتحاد شورو - 3

ساالرانه، فرايند پرقدرتى به چندين دهه بى جنبشى و ركود ديوانتر: پس از متناقض
روى محرك آن فرايند وقوع پيوست كه مرده ريگ نظام استالينى را نابود كرد؛ ني

كه ميخائيل گورباچف و همكارانش بانى  -جدلى ديالكتيكى بود بين اصالحات از باال
هاى سوسياليست، هاى خلق و انجمنجبهه -و تكاپوى دموكراتيك از پايين -آن بودند
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ه سران كنونى شوروى در پيش طلب. سياست اصالحى كزيست و اصالحهوادار محيط
اى از در تاييد و تشويق اصالحات: آميزهاست مركب از مواد مختلف  اند، اقدامىگرفته

فضاى بازى بى سابقه در سياست (گالسنوست) و بازسازى اقتصاد با محوريت بازار 
افكند و برخى ابتكار وق سنتى كارگران را به مخاطره مى(پرسترويكا) كه برخى حق

گير كيب با كاهش چشمتر اى دربسيار مثبت در جهت خلع سالح هستههاى عمل
 .)هاى جهان سوم (خاصه در آمريكا مركزىحمايت از انقالب

 
ير شوروى و ديگر جوامع در نبرد سياسى و اجتماعى كه هم اينك در اتحاد جماه - 4

پا گرديده دارى، خواه در درون نومن كالتورا و خواه در متن جامعه مدنى، برغيرسرمايه
  يند:آتالينى چند گزينه بديل به نظر مىبراى برون شدن از بن بست الگوى اس

حفظ نظام سياسى اقتدارطلب به شرط اعمال اصالحات اساسى بر مدار اقتصاد  -الف
 ٢٠اى رين عضو حزب كمونيست چين در دورهتالگوى دنگ شائوپينگ [قوى -بازار 

نگ. او به نام توسعه اقتصاد و صنعت چين به سال مرگ شائوپي ١٩٩٧ساله، يعنى تا 
چنين وى از مقصران اصلى فاجعه گسترش روابط تجارى با غرب تاكيد كرد. هم

  در ميدان تيان آن من به دست ارتش بود.م.]  ١٩٨٩سركوب معترضان سياسى در 
دموكراتيك ساختن نسبى ساختارهاى سياسى و گنجانيدن ساز و كارهاى بازار در  -ب

  اتحاد شوروى، بلغارستان، رومانى، -ر مديريت اقتصادى ساختا
  برقرار كردن دموكراسى بر وفق الگوى غربى و جا انداختن كامل اقتصاد بازار - ج 
در ساير كشورهاى اروپاى  دارى همان گونه كهيعنى استقرار مجدد نظام سرمايه -د 

  بينيم،شرقى مى
ريزى سوسياليستى/ دموكراتيك نامهساختن كامل قدرت سياسى و بر دموكراتيك -ذ 

-هاى كارگرى و اعضاى جناحدى اعضاى فعال و راديكال اتحاديهطرح پيشنها -اقتصاد 
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هاى سوسياليست مخالف، طرحى كه تاكنون در هيچ جا جامه تحقق بر تن نكرده 
  .است

 
كم در كوتاه مدت، جاى چندانى براى خوش بينى درباره فرجام اين نبرد دست - 5

در  هاى بنيادستيزى كهها و نهضتتر كشورهاى اروپاى شرقى، جنبشت. در بيشنيس
از پيوند با سنت كنند يا به نوعى راه دفاع از بديل سوسياليستى/ دموكراتيك پيكار مى

لخ تاريخى در هاى تهايى كه كوله بارى از تجربهزنند، حتى آنماركسيستى دم مى
اسباب و عللى كه  اند. عالوه بر، تن به شكست دادهساالرى داشتندنبرد با نظام ديوان

ها هست كه گردد، يك عنصر مشترك در همه آنهاى هر كشورى برمىبعضاً به ويژگى
ياليسم و تواند چون و چراى اين شكست را شرح دهد: طى چهل سال، سوسمى

اى نكتهانگاشته شده بود. اين تنها  ساالر استالينى يكسانماركسيسم با نظام ديوان
شان، راديو پراگ و راديو اروپاى هاى شرقى و مخالفان غربىاست كه مدافعان حكومت

رده جملگى هاى ياد كدولت اين نكته كه -آزاد، بر سر آن اتفاق نظر داشتند
اند. كردههاى ماركسيستى عمل مىشان همواره به سياستسوسياليست بوده و سران

از دگرانديشان و مهيب، عقيده و نظر گروهى قليل در مواجهه با اجماعى چنين متحد 
  توانست عرض اندام كند؟ماركسيست چگونه مى

پيش آمده به بله، شكى نيست كه بنگاه تبليغات غربى درصدد برآمده تا از موقعيت 
هاى مسئول جنگ تواند دكارت رابردارى كند. اما چه كسى مىنفع اغراض خويش بهره

هاى حاضر است عيسى را از بابت جنايت مارد، چه كسىها بشاستعمارى فرانسوى
-ى حاضر نيست گناه تجاوز آمريكايىهاى تفتيش عقايد نكوهش كند، حتى كسدادگاه

بينيم كه بسيارى امس جفرسن اندازد. با اين همه مىها را به خاك ويتنام به گردن ت
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ين را صادر و گويند كه پندارى كارل ماركس فرمان ساخت ديوار برلچنان سخن مى
  .چائوچسكو را براى رهبرى حزب كمونيست رومانى نامزد كرده است

 
هاى موجود، نظامهيچ دليلى براى پذيرفتن مدعايى نداريم كه اقتصاددانان  - 6

نويسان جريان فكرى غالب سعى يبرال، سران سياسى غرب و سرمقالههاى نولايدئولوگ
ين مدعا كه اقتصاد از روز به ما قالب كنند: ا ترند به عنوان حقيقتى بديهى و روشندار

دارى و نظام مبتنى بر اصل سود و بهره امروزه تنها گزينه عملى است، بازار، سرمايه
خواه در كشورهاى هاى تماميتبعد از شكست اقتصاد فرمايشى دولتخصوصاً 
كليف ساالران (بى كفايت) تنظامى كه در آن گروهى كوچك از فن -دارىغيرسرمايه
ا به جامعه حقنه مى هاى خويش رعين و با خودسرى و زورگويى تصميماقتصاد را م

 (Tertium datur) شود، راه سومبه هيچ روى محدود به اين دو نمى هاكردند. گزينه

هاى اى است كه افراد آن بعد از بحثريزى دموكراتيك به دست جامعههمانا برنامه
هاى اصلى اقتصادى و خط گذارى و گزينههاى سرمايههمگانى و تكثرباورانه اولويت

  .اين يعنى دموكراسى سوسياليستى -كنندهاى عمومى اقتصاد را تعيين مىمشى
 
ق اين اصل جزمى طلب و سران كشور هاى بلوك شراز اقتصاددانان اصالحبسيارى  -7

و دموكراسى  محور اقتصادى از يك طرف -اند كه بين اصالحات بازار را به ميان آورده
اقتصادى و آزادى سياسى از طرف ديگر ارتباطى مستقيم و منطقى  "آزادى"سياسى 

هست. الگوى آزموده دنگ شائوپينگ مثال نقض مناسبى براى رد اين داعيه است، 
اقتصاد هاى نوليبرالى را هاى جهان سوم كه ين اوضاع و احوال بسيارى از كشورچنهم

اند. وانگهى تجربه اخير طلبانه قدرت دولتى به هم آميختهرهاى به غايت اقتدابا قالب
محور ممكن است با رفع برخى  -دهد كه گرچه اصالحات بازارها نشان مىچينى

ساالرى اندك زمانى گره از كار مدار ديوان -هاى مركزريزىناشى از برنامهمعضالت 
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آورند كه كم از معضالت اى بار مىگشايند، به نوبه خود مشكالت تازهفروبسته جامعه ب
كوچ دسته جمعى روستاييان به شهرها، فساد، تورم، افزايش  سابق نيستند: بيكارى،

افتادن زمام  هاى اجتماعى، كاهش خدمات اجتماعى، گسترش دامنه بزهكارى،نابرابرى
  .هاى چندمليتىاقتصاد به دست بانك

 
 سم و سوسياليسم مرتكب شدندساالر به نام كمونيهاى ديوانهايى كه رژيمجنايت -8
 - ١٩۶٨گرفته تا تجاوز به خاك چكسلواكى در  ١٩٣٠هاى خونبار دهه سازىاز پاك -

هاى عميق زد و به تقويت و سوسياليستى لطمهاى به نفس اميد و اعتقاد به آينده
تحكيم ايدئولوژى بورژوايى در ميان خيل كثيرى از آحاد جامعه در هر دو بلوك شرق 

اى آزاد و استوار بر برابرى اين همه اميد دست يافتن به جامعهانجاميد. با و غرب 
دموكراسى اجتماعى و اقتصادى، خودمختارى و نظارت از پايين در عمق جان بسيارى 
از اعضاى طبقه كارگر و نيز جوانان هم در شرق و هم در غرب ريشه دوانيده است. از 

بلكه به عنوان  "موجود"هاى امه دولتاليسم و كمونيسم نه در جاين منظر سوسي
ارزات رهايى بخش مباميد به مدت يك قرن و نيم الهام برنامه و طرحى سرشار از

دارى و استكبار جهانى بوده و مادامى كه استثمار و ستم از بخش قربانيان سرمايه
  .زمين ريشه كن نشده زنده و شاداب خواهد ماند

 
لت دستپاچگى، سردرگمى و آشفتگى ايدئولوژيك در وضعيت بحران زده كنونى حا -9

يعى است. حتى آنانى كه حاضر بينيم كامالً طبگرايان مىعميقى كه در بسيارى از چپ
اى يك اند ميراث ماركسيسم را يكسره بر طاق نسيان بگذارند، رفته رفته مهينشده

در خواه در شرق خواه  "چپ"شوند. گرايش غالبعقب نشينى درست و حسابى مى
گذاران و دگرانديشانى كه هنوز به د استثنايى انگشت شمار يعنى بدعتجز چن -غرب
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ضرورت ماركسيسم و  "مدرن سازى"در دفاع از  -ضرورت انقالب اجتماعى ايمان دارند
گرايى و هاى غالب روز با ليبراليسم و فردپرستى و تحصلسازگار نمودن آن با انديشه

عقايد و اصول ها و مناسك آن و با هاى آن آيينازار با بتاز همه با اقتضائات ب باالتر
را  "سوسياليسم واقعاً موجود"دهد. اين ديدگاه ريشه شكست جزمى آن داد سخن مى

قطع  دارى وبراى گسستن از الگوى تمدن سرمايهدر كوشش بى فرجام انقالب روسيه 
بر اين اساس مدرن شدن داند؛ ها) با بازار جهانى مىارتباط (الاقل در برخى حوزه

ناپذير سيستم اجتماعى و اقتصادى گرو گردن نهادن به قوانين سرپيچىماركسيسم در 
عد هاى كمونيست شرق و غرب به قوالوك غرب است. گرايش شمارى از حزبب

هاى اصلى تالش در راه رقيق سازى پروژه دموكراسى اجتماعى يكى از قالب
يعنى  -ا دور ريخته شدن آب (بى نهايت) آلودهسوسياليستى است. چيزى كه توام ب

دار و دم و الباً توتاليتر جوامع غير سرمايههمان ماهيت ضددموكراتيك، بوروكراتيك و غ
اى است كه رود، ايدهمفت و مسلم از دست مى -ريزى مركزمدارشان امهدستگاه برن

ت به سوى ى و حركداريعنى ايده برگذشتن از سرمايه -هنوز به مرتبه بلوغ نرسيده 
آشتى و "ريزى دموكراتيك. آنچه در اين كوشش معطوف به اقتصادى متكى بر برنامه

برانگيز هگلى مدد جوييم) طه احترامشود (اگر از ضابعرضه مى "كنار آمدن با واقعيت
ن، برابرى ساالرى، حقوق بشر، آزادى بياچون مردم -شمولى هاى جهاننه ارزش

نى نفى يا است كه در طول حكم روايى نظام استالي -المللى]بيناجتماعى، همبستگى [
، سياست پول "كسب و كار آزاد"، "رقابت آزاد"چون  -هايىتحريف شدند، بلكه ارزش
هر زمانى  است كه خواص و نخبگان غربى امروزه بيش از -مدارى، فرهنگ بازارى 

  .زنندشان را به سينه مىسنگ
سيسم را به پرسش گرفت، در بوته نقد گذاشت و به نو شكى نيست كه بايد مارك -10

گويند، دقيقاً آن علت كه منتقدان بورژواى آن مىساختنش همت گماشت، اما نه به 
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دارى صنعتى و كسيسم از الگوى توليدمدار سرمايهبرعكس: به اين علت كه گسست مار
بوده است. ماركس ادى ناى و بنيورژوايى مدرن چندان كه بايد ريشهبنيادهاى تمدن ب

ها، خاصه در ارائه توسعه نيروهاى مولده به عنوان شالوده عينى انقالب و و ماركسيست
به عنوان برهان اصلى دفاع از مشروعيت سوسياليسم، اغلب به همان راهى رفتند كه 

پايشان نهاده بود. در برخى  ايدئولوژى پيشرفت در قالب قرن هجده و نوزدهى آن پيش
دهى دوباره ى آمال انقالب اجتماعى نه سازمانامانه ماركسيسم، منتهاهاى عوصورت

اى با راه و رسمى تازه در "مدينه فاضله"جامعه بر پايه برادرى و برابرى، نه رسيدن به 
بلكه صرفاً حذف  ،اى داراى ماهيت و كيفيت متفاوتتوليد و زيستن، با نيروهاى مولده

العنان نيروهاى مولده قلمداد مى وسعه مطلقتوليدى است كه سد راه تآن مناسبات 
مشكل بتوان موادى يافت كه به  -به جز يكى دو عبارت -ماركس "سرمايه"شوند. در 

سازى ممكن است با ويران "رشد نيروهاى توليدى"فهم اين مهم يارى رساند كه 
  .تدريجى محيط زيست طبيعى، بقاى نوع بشر را به خطر افكند

الم اجتماعى همواره از چنبره الگوى بورژوايى/ پوزيتيويستى ماركس در مقام يك ع
 بيرون نبود، الگويى كه قالب معرفتى علوم طبيعى را (توام با قوانين آن، موجبيت على

دلبخواهى اى و اعتقادش به تكامل خطى) به گونههاى سراپا عينى آن گويىآن، پيش
ى از ماركسيسم از پلخانف رويكردى كه نوع خاص -دادبه حوزه تاريخ تعميم مى

اش پيش ]، آن را تا نهايت نتايج منطقى١٩١٨] تا لوئى آلتوسر [متولد ١٩١٨[متوفاى 
  .برد
 
در فلسفه پراكسيس و روش  -گوهر ماركسيسم را در جاى ديگرى بايد جست -11
- ا و ازخودبيگانگى ناشى از سرمايهوارگى كاالهرياليستى ديالكتيكى، در تحليل بتمات

رهاسازى انقالبى كارگران و در جامعه بى طبقه و بى دولت ، در نظرگاه خوددارى
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اى لعادهاچنان نيروى بالقوه خارقآرمانى آن. از همين روى است كه ماركسيسم هم
رود. نوسازى كوبنده نهادهاى موجود به شمار مىبراى تفكر و عمل نقاد و درهم 

ساالرانه، انقالبى و محورانه، مردمبايد بناى خود را بر ميراث انسانماركسيسم 
ديالكتيكى به جا مانده از خود ماركس و برترين شاگردان مكتب وى نظير رزا 

، يعنى بر شالوده سنتى كه لوكزامبورگ و لئون تروتسكى و آنتونيو گرامشى بگذارد
به دست نيروهاى ضدانقالب، نظام استالينى و فاشيسم  ١٩٣٠و  ١٩٢٠هاى طى دهه

ورژوايى تر از تمدن باىكه هرچه ريشهها ماركسيسم براى آن. افزون بر اينسركوب شد
مى و هاى زيست بواى را كه جنبشهاى عملى و نظرىبگسلد، بايد بتواند چالش
اند در كلى واحد بخش، و هواخواهان صلح پيش كشيدهفمينيستى، االهيات آزادى

ترى و است كه صرفاً صورت مترقىمدنى نمتحد سازد. اين امر در گرو افكندن طرح ت
ساالر صنعتى متكى به توسعه تحت نظارت دولت همان نيروهاى مولده از نظام سرمايه

استوار بر ارزش كاربرد و  نباشد، بلكه بالكل راه و رسمى تازه در حيات بشر باشد:
هاى طبيعى، اى جايگزين شونده و حفظ زيست بومهريزى دموكراتيك، انرژىبرنامه

المللى استيالى جهان ، برادرى و خواهرى و همبستگى بينابرى نژادى و جنسيتىبر
گستر نوليبراليسم و مدرنيزاسيون بورژوايى در حال حاضر از اين واقعيت نشأت گرفته 
كه دموكراسى اجتماعى [در غرب] و نظام مابعداستالينى [در شرق] هيچ يك قادر به 

در برابر نظام  -اتيك باشد، راديكال و دموكركه در آن واحد -ارائه بديلى با معنى
  .دارى جهانى نيستندسرمايه

 
ماركسيسم امروز بيش از هر زمان ديگر، به قول خود ماركس، بايد ميان به نقد  -12

بى رحمانه هرآنچه موجود است بندد. ماركسيسم بايد با رد هر قسم دفاعيه مدرنيستى 
اى كه بازار ز پذيرفتن گفتارهاى واقعيت زدها از نظم جاافتاده موجود و با خوددارى
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دهند، جلوه گاه معنايى شود ساالرى را مشروع جلوه مىدارى يا استبداد ديوانسرمايه
اى از بند رسته تعبير مى شهر جامعهبه آرمان" اصل اميد"كه ارنست بلوخ از آن به 

روح ناكجا "ن ) كتابى نگاشت با عنوا١٩١٨) در جوانى (١٨٨۵-١٩٧٧كرد. [بلوخ (
هاى معنوى ماركسيسم به هم آن موعودباورى يهودى را با بصيرتو در  "انديشى

به " اصل اميد"سالگى اثر عظيم دو جلدى خود را با عنوان  ٧٠آميخت و در حوالى 
هاى نده عرفان انقالبى و ناكجاانديشىرشته تحرير كشيد، در باب قواى برآشوب

و چون انتقال به  هاى مربوط به چنده پرسش.م] بارى ماركسيسم براى همبزرگ
هاى حاضر آماده ندارد: چگونه بايد دموكراسى نمايندگى و مستقيم سوسياليسم پاسخ

ناپذير ى دموكراتيك را با بقاياى اجتنابريزب كرد، چگونه بايد برنامهرا با هم تركي
تضائات حفظ زيست ادى را با اقنظام بازار تدوين كرد، چگونه بايد رشد و توسعه اقتص

اوست؛  تواند ادعا كند كه حقيقت ملك طلقهاى طبيعى وفق داد. هيچ كس نمىبوم
ها بايد به بحث و تبادل نظرى باز و تكثرباورانه طى براى يافتن پاسخ اين پرسش

 .فرايند تعليم و تعلمى متقابل تن سپرد
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  جوي الگوي جديدي از سوسياليسم و در جست
  

اي كه  كارلوس مارياتگوي، بنيانگذار حقيقي ماركسيسم آمريكاي التين در مقاله وزهخ
برداري از  ما به هيچ روي خواهان كپي"منتشر شده چنين نوشت:  1928در سال 

ها  سوسياليسم در آمريكا نيستيم. سوسياليسم بايد محصول مبارزهء قهرمانانهء توده
آمريكايي -و با زبان خود به سوسياليسم بوميهاي موجود خود  باشد. ما بايد با واقعيت

هشدارهاي وي،  1"جان ببخشيم. اين ماموريتي است كه در خور يك نسل نوين است.
اما، گوش شنوايي نيافت: جنبش كمونيستي آمريكاي التين در همان سال خزيدن به 

ك شوروي وارهء استاليني را آغاز نمود كه به سلطهء ايدئولوژيك بروكراتي زير نفوذ مدل
تحت عنوان به اصطالح سوسياليسم موجود بر كل اين قاره به مدت نيم قرن منتهي 

  گرديد.
سوال اين است كه آيا چه اين متن را خوانده بود يا نه؟ اين امر بر ما معلوم نيست. اما، 

دانيم كه دوست جوان  امكان اين كه وي آن را خوانده باشد وجود دارد زيرا مي
  داده بود. چههاي وي را به  نوشته 2يل دههء پنجاه به نام هيلدا گاديااش در اوا پرويي

                                                 
1 José Carlos Mariátegui, Aniversario y Balance, 249. 
2 Hilda Gadea 

  ميشل لووي
 

 28

اش، به  به هر حال، اين نكته روشن است كه بخش مهمي از انديشه و عمل سياسي
روي كوركورانه  بستي كه دنباله ويژه در دههء شصت، به دنبال اين هدف بوده كه از بن

هاي وي در زمينهء  د خارج شود. ايدهوارهء شوروي و اروپاي شرقي آفريده بو از مدل
بناي سوسياليسم كاوشي مداوم و بنابراين همواره ناتمام در راستاي يافتن نوع متفاوتي 

اي در تقابل با كاريكاتور بوروكراتيك به اصطالح  از سوسياليسم كه به طور ريشه
  در همهء ابعادش باشد. "سوسياليسم موجود"

تحول دايم بود. در طول اين دوره بود كه وي به طور  در 1967تا  ١٩٥٩انديشهء چه از 
اش نسبت به اتحاد شوروي و ماركسيسم مدل شوروي كه  اي از توهم اوليه فزاينده

اش آرماندو  اي به دوست او در نامه 1959گرفت. در سال  استالينيسم بود فاصله مي
هاي  دستورنامه وزير فرهنگ كوبا، تقليد ايدئولوژيك را كه در كوبا با چاپ 3هارت

گيرد. در زماني كه  شوروي با هدف تعليم ماركسيسم ظاهر شده بود به باد انتقاد مي
، 4كرد بودند بسياري ديگر، از جمله فرناندو مارتينز وي چنين نظراتي را اعالم مي

چنين  شان در بخش فلسفهء دانشگاه هاوانا و هم فكران و هم 5آوريليو آلونزو
ها كه  نظر بودند. اين دستورنامه ، كه با وي هم6انديشهء انتقاديء اندركاران نشريه دست
  نامد  مي 7"سنگفرش هاي شوروي"ها را  وي آن

                                                 
3 Armando Hart 
4 Fernando Martinez 
5 Aurelio Alonso 
6 Pensamiento crίtico 

 Sovietاست كه در متن انلگيسي به  ladrillos soviéticosواژهء اسپانيولي كه به كار رفته   7
cobblestones .ترجمه شده است  
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گيرد، زيرا كه حزب پيشاپيش  اي كه دارند اين است كه انديشيدن را از آدم مي بدي"
آن مان باقي مي ماند اين است كه  همه چيز را براي ما انديشيده و تنها كاري كه براي

  8"هاي حزبي را هضم و جذب كنيم. انديشه
بر پروسهء رشد سياسي و تكامل انديشهء كامالً مستقل  1967قتل چه در اكتبر 

هاي از  اننقادي نقطهء پايان گذارد. كار وي يك سيستم بسته، چارچوبي از استدالل
ر پيش آماده نيست كه براي هر پرسشي يك پاسخ حاضر و آماده داشته باشد. بلكه ب

ريزي  ها مانند نقش و جايگاه دموكراسي در اقتصاد برنامه عكس، در بسياري از زمينه
  9اش ناتمام مانده است. هاي شده و يا مبارزه بر عليه بوروكراسي انديشه

به اين سو بيش از پيش  1963هاي او از اوايل  در نوشته "برداري تقليد و كپي"نفي 
يابد. او  ي يافتن يك الگوي بديل افزايش مياش برا زمان تالش شود و هم آشكار مي
تر،  ريزي كند كه راديكال ورزد تا مسيري را براي رسيدن به سوسياليسم طرح تالش مي

تر بوده و هر چه بيشتر با اخالقيات كمونيستي سازگار  تر و انساني تر، برادرانه عادالنه
  باشد.

                                                 
 Néstor)هن در كوبا چاپ گرديد در اثر جالب نستور كو 1997اين نامه كه اولين بار در سال   8

Kohan) .با عنوان زير تجديد چاپ گرديد  
Néstor Kohan, Ernesto Che Guevara, Otro Nundo es possible (Buenos Aires: 
Nuestra America, 2003), 156-158. 

... اتفاقاً از  چههاي  كند كه: ناكامل بودن انديشه فرناندو مارتينز به درستي بر اين نكته تاكيد مي  9
هايي  اش است كه به مشكالت اشاره كرده و راه هاي مثبت برخوردار است. انديشمند بزرگ وظيفه جنبه

اش بخواهد كه به انديشه و بررسي  شان دنبال نمود نشان دهد ... از همكاران را كه بايد براي حل
خويش  شود كه كسي به افكار پرداخته و عمل و تئوري را در هم آميزند. وضع آن هنگامي دشوار مي

نگاه  "واره ساخته و به دژي از نظرآوري و انباري از عبارت و فرمول مبدل سازد. چسبد تا آن را دگم مي
  شود به:

“Che, el socialismo y el comunismo” in Pensar el Che, Centro de Esudios sobre 
América (Havana: Editorial José Martί, 1989), tomo II, 30. 
Fernando Martίnez  Heredia, “Che, el socialismo y el conunismo (Havana: Premiso 
Casa de las Américas, 1989). 
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اسي بود: رهايي (رهايي از هر هاي اس گوارا مبتني بر ارزش اخالق كمونيستي براي چه
ها)،  بستگي (در ميان افراد و خلق ستمي، اعم از سياسي و يا اقتصادي)، برابري و هم

  دموكراسي انقالبي، و انترناسيوناليسم.
شود:  ريزي مسيري نوين به توسط سه مولفه توضيح داده مي خواست چه در پي

ء آزادي كامل بيان در اعالم نخست، بحث آزاد بر سر مديريت اقتصاد؛ دوم، مسئله
اي  علني مخالفت؛ و سوم، ايدهء دموكراسي سوسياليستي. مديريت اقتصاد جاي عمده

تري در  كند. دو مولفهء ديگر به تناسب به ميزان كم را در انديشهء وي اشغال مي
انديشهء وي تكامل يافته و در مواردي از تضاد و تناقض برخوردارند. اما، هر سه مولفهء 

  10اش دايماً حضور دارند. وق در گفتار و عمل سياسيف
  

  هاي مديريت اقتصاد شيوه
رو در روي هواداران مدل شوروي  چه ،1963-1964هاي  در دوران وزارت صنايع در سال

ها و آزاد گذاشتن  مديريت قرار گرفت كه خواهان تقويت استقالل مالي شركت
بحث بسيار مشهورش در مورد  چههاي بازار بودند. در اين دوره بود كه  دست
، وزير 11ريزي را آغاز نمود. در اين گفتمان او رو در روي فرمانده آلبرتو مورا برنامه

، مدير انستيتوي ملي اصالحات ارضي و 12بازرگاني خارجي و كارلوس رافايل رودريگز
گرفت كه اتفاقاً هر دو از  ، قرار مي13رهبر پيشين حزب استاليني سوسياليست خلق

                                                 
10 On Che’s critique of “real socialism,” see Antonio Moscato’s interesting 
study, which focuses on slightly different aspects from those examined here: 
“La critical al URSS e al sistema sovietico,” in Che Guevara, Cuaderni della 
Fondazione Ernesto Che Guevara, no. 4, 2001, 29-50. 
11 Comandante Alberto Mora 
12 Carlos Ragael Roderiguez 
13 Popular Socialist Party (PSP) 



 حيطيسوسياليسم زيست م

 31

، اقتصاددان ماركسيست و عضو حزب كمونيست فرانسه حمايت 14شارل بتلهايم سوي
- و-دهي به كار ريزي متمركز و بر عليه ميدان در دفاع از برنامه گواراشدند. موضع  مي

، اقتصاددان ماركسيست بلژيكي و رهبر 15ساز بازار مورد حمايت ارنست مندل
سوسياليسم "اي از  يك نقد ريشه گيري قرار داشت كه به شكل 16انترناسيونال چهارم

انجاميد كه در ابتدا به طور ضمني و پوشيده بوده و بعداً شكل صريح به خود  "موجود
  ها مخالف است عبارتند از: هاي عمدهء مدل اروپاي شرقي كه وي با آن گرفت. جنبه

قبول قانون ارزش به عنوان يك قانون عيني اقتصاديات در گذار به   
 سوسياليسم؛

 شد؛ ي استالين كه از سوي شارل بتلهايم دفاع ميتزها  

 كاال به مثابهء پايهء سيستم توليدي؛  

ها و يا ميان كارگران به عنوان ابزاري براي تشويق  رقابت ميان شركت  
 افزايش توليد؛

 هاي جمعي؛ هاي انگيزش و توزيع فردگرايانه به جاي اتخاذ شيوه شيوه  

 زاران؛دادن امتيازات ويژه به مديران و كارگ  

 هاي بازار در روابط اقتصادي ميان كشورهاي سوسياليستي. اتخاذ مالك  

  
هاي  ها با بخش رسد كه فيدل كاسترو در دو سالهء اول پس از اين بحث به نظر مي

در ابراز  1967رأي بوده باشد. ارنست مندل در سال  هم چهعمدهء تزهاي اقتصادي 

                                                 
14 Charles Bettelheim 
15 Ernest Mandel 

ون ئهاي چپ معترض و هواداران ل و به دست كمونيست 1938يونال چهارم در سال انترناس  16
و به دست لنين ايجاد شده بود جدا شده  1919تروتسكي برپا شد كه از انترسيونال سوم كه در سال 

  بودند.
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گوارا و فيدل  به باور ما مواضع چهگفت: هاي اقتصادي كوبا چنين  نظري پيرامون بحث
هايي كه رشد نيروهاي مولده  كاسترو منطبق بر تئوري و سنت ماركسيستي است. آن

كنند  شرط شكوفايي آگاهي سوسياليستي يك اصل مطلق قلمداد مي را به عنوان پيش
يابي به  اي در خطايند كه طرز تفكر مكانيستي مدعي است كه دست به همان اندازه

نين آگاهي در حال حاضر و تنها با اتكاء به ابزار ذهني (آموزش، تبليغات و انگيزش) چ
ميسر است. ميان آفريدن زيربناي مادي مورد نياز براي رشد آگاهي سوسياليستي و 

  17.توسعه و تكامل اين انديشه يك رابطهء تنگاتنگ دايمي وجود دارد
وي كه در درون حزب كمونيست فرانسه تحليل شارل بتلهايم، اما، كامالً متفاوت بود. 
، 18در يك بحث علني با پل سوييزي 1968به جريان هوادار چين نزديك بود، در سال 

هاي  و در نوشته فيدلهاي  ويو، نوشت كه تزهايي كه در سخنراني سردبير مانتلي ري
 است. اين دو "بورژوازي بخش راديكال خرده"نظرات  ها دفاع شده است نقطه از آن چه

، و تزشان كه خواهان محو روابط بازار در دوران "اند شهري و خطرناك آرمان"
هاي تئوريك كه در مخالفت  اي بيش نيست. تمامي اين بحث سوسياليسم است افسانه

انديشي  ريزي مبتني بر روابط بازار است بدون هيچ ترديدي به تاريك با برنامه
  19ايدئولوژيك منتهي خواهد شد.

شد. در  تند و تيزتر مي "سوسياليسم موجود"از  چهنقد  1965در طول سال 
اش در الجزيره در فوريه همان سال وي از كشورهايي كه خود را  سخنراني

 "همكاري خود با كشورهاي استثمارگر غرب"نامند خواست كه از  سوسياليست مي

                                                 
17 Ernest Mandel, “Le grand débat économique,” in Partisans, no. 37, 1967. 

18  Paul M. Sweezy  سردبير ماهنامهءMonthly Review  2004 تا 1949از. 
19 Charles Bettelheim, “Response to Paul Sweezy,”December 15, 1968, in Paul M. 
Sweezy and Charles Bettelheim, On the Transition to Socialism (New York: 
Monthly Review Press, 1971).  Also see Néstor Kohan, Ernesto Che Guevara, 
Otro mundo es possible, 29 and 43. 
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شده  اي كه منجر به روابط نابرابرشان با كشورهاي جهان سوم دست بشويند، همكاري
تواند وجود  است كه با امپرياليسم در نبردند. براي چه سوسياليسم تنها زماني مي

چنان دچار تحول شده باشد كه نگرهء نويني از  ها آن داشته باشد كه آگاهي انسان
اند و يا آن را بنا  برادري را در سطح فردي در جوامعي كه در حال بناي سوسياليسم

هايي كه تحت  سطح جهاني نيز آن را در رابطه با تمامي خلقاند برانگيزاند و در  نموده
  20ستم امپرياليستي قرار دارند به كار بندد.

به نگارش  1965كه در مارس  "انسان و سوسياليسم در كوبا"اش با عنوان  وي در مقاله
درآورد، ضمن تحليل الگوي ساختمان سوسياليسم در اروپاي شرقي، اين ايده را كه 

  كند:  در اساس نفي مي "هاي خودش شكست داد بايد با بتواره ي را ميدار سرمايه"
داري  خواهد با توسل به ابزار زوار در رفتهء به جا مانده از سرمايه اين ايده كه مي"

هاي مادي براي  (ابزاري مانند بازار به مثابهء سلول بنيادي اقتصاد، كسب سود، انگيزانه
  21"برد. بست نمي ت يابد، راه جز به كوچهء بنافراد، و غيره.) به سوسياليسم دس

سوسياليسم "به مسئلهء عدم وجود تساوي حقيقي در  چه، 1964در بحثي در دسامبر 
اشاره نمود. يكي از خطرات عمدهء مدل وارداتي از اروپاي شرقي كه جامعهء  "موجود

هايي از  يهگيري ال كند تقويت و تحكيم روابط اجتماعي نابرابر و شكل ما را تهديد مي
هاست كه از امتيازات ويژهء بسياري برخوردارند. در اين نوع از  ها و بوروكرات تكنوكرات

سيستم توزيع، اين مديران هستند كه همواره بهره خواهند برد. كافي است كه به 
چنان وي  اين گرايش آن 22آخرين پروژهء جمهوري دموكراتيك آلمان نظري بيفكنيم.

                                                 
20 Guevara, “Revolution and Underdevelopment,” Speech at the Second 
Economic Seminar of Afro-Asian Solidarity in Algiers on February 24, 1965, in 
Che: Selected Works of Ernesto Guevara, 351-352. 
21 Guevara, “Socialism and Man in Cuba,” in Che: Selected Works of Ernesto 
Guevara, 159. 

22  Apuntes críticos á la Economía Política  رونوشت بحثي كه با خوان كاستينيه  ،372ص
در طي  گواراصورت گرفت. سخنان فرمانده  1964در دوم اكتبر سال   (Juan M. Castiñeiros)روس 
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و  1965اي خطاب به فيدل كاسترو در آوريل  كه او بار ديگر در نامه را نگران ساخته بود
در  2006كند. اين نامه اول بار در سال  اش از كوبا به آن اشاره مي كمي پيش از خروج

منافع "به  چه ،چاپ شد كه در آن هاي انتقادي بر اقتصاد سياسي يادداشتجزوهء 
  23ند.ك اشاره مي "مادي رهبران، سرمنشاء اصلي فساد

اي نوين بود كه در مسيري متفاوت از مسير طي  گوارا پروژه پروژهء سوسياليستي چه
سودآوري "قرار داشت. اين پروژه به جاي آن كه بر  "سوسياليسم موجود"شدهء 
كه محركهء اصلي اقتصاد شوروي بود، استوار باشد، بر اساس برنامه  "ها شركت

اش با رهبران پيشين حزب  وميد كنندههاي ن شد. در گزارشي از بحث ريزي مي پي
سوسياليست خلق، كارلوس رافايل رودريگز، بالس روكا، و ديگر هواداران مدل شوروي، 

برد زيرا كه مخالفين وي مرتب  افزايد كه اين بحث راه به جايي نمي وي با افسوس مي
اين مدل  كنند. دليلي كه براي دفاع از وار تكرار مي هاي شوروي را طوطي دستورالعمل

بيش از چهل سال است كه به كار گرفته شده "شد صرفاً اين بود كه اين مدل  ارايه مي
  24"و سوسياليسم با آن بنا شده است.

يكي از - "قانون ارزش در دوران سوسياليسم"، هواداران 1996و  1963هاي  بين سال
ساخته بود، و  هاي استاليني كه شارل بتلهايم آن را به بحث اقتصادي كوبا وارد دگم

هاي شوروي  و كاركشتگان دستورالعمل -ارنست مندل در اساس با آن مخالف بود

                                                                                                        
بود، در جلد  چه، كه از همكاران نزديك (Orlando B. Díaz)گوها توسط اورالندو دياز  اين گفت و

گردآوري شد، اما اين  (El Che en la revolución cubana) چه در انقالب كوباششم مجموعهء 
سند از ميان صدها سند ديگر كه تنها در دسترس رهبران كوبا قرار داشت انتخاب شده بود. بخشي از 

چاپ شده و سپس به فرانسه ترجمه و  1969در  (Il Manifesto) ال مانيفستوناظرات در ژورنال اين م
منتشر گرديد. نقل قولي كه  1972در سال  (Le plan et les homes)ي با عنوان وتوسط ميشل لو

  اين كتاب ديد.   90توان در صفحهء  در اين جا آمده را مي
23 Ibid., 11. 
24 Ibid., 298-299. 
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ها ابتدا يك فضاي  شان تشكيل دادند. اين جبههء متحدي را براي دفاع از آراء اقتصادي
اقتصادي ويژه را به مثابهء يك سيستم مستقل فرض كردند كه گويا توسط قوانين 

شود، و سپس آن را در  ن ارزش و يا قوانين بازار اداره ميمخصوص به خود مانند قانو
اي كه  برابر ايدهء سياسي و اخالقي از سوسياليسم علم كردند؛ يعني ايده

گذاري و غيره را بر  هاي توليد و قيمت چون اولويت هاي اقتصادي هم گيري تصميم
اي كه  ديدهد. الگوي اقتصا اساس معيارهاي اجتماعي، اخالقي و سياسي قرار مي

ريزي در برابر حاكميت بازار، سيستم  دهد پيرامون اصولي مانند: برنامه گوارا ارايه مي چه
چرخد كه آن را  ، و امثال آن مي25"اخالقي"هاي جمعي و يا  بندي مالي، انگيزانه بودجه

  سازد. اساساً از مدل شوروي متمايز مي
چارچوب كلي يك تئوري براي استالين، مسئلهء قانون ارزش در سوسياليسم در 

خواه قوانين "گيرد كه در آن قوانين علمي،  متافيزيكي از قوانين علم اقتصاد قرار مي
اي هستند كه  بازتاب روندهاي عيني "طبيعي و يا خواه قوانين اقتصاد سياسي

توانند كشف و شناخته شده و  كاركردشان مستقل از ارادهء انسان است. اين قوانين مي
ها را تغيير داد و يا از دور خارج ساخت. اين قاعده  توان آن ه شوند، اما، نميبه كار گرفت

واره صادق  داري باشد و يا در عصر سوسياليسم، هم دوران سرمايه"جداي از اين كه در 
توانند و نبايد بدون در نظر گرفتن قانون ارزش  هاي ما نمي شركت". در نتيجه، "است

ر واقع آموزشگاه عملي خوبي براي تسريع تربيت كادر ها د . اين شركت"فعاليت كنند

                                                 
 "هاي اخالقي انگيزانه"(براي مثال، ايجاد مهد كودك در يك كارخانه) يا  "هاي جمعي انگيزانه"  25

فردي  مانند  "انگيزانه هاي مادي"گوارا بر  (مانند، كار داوطلبانه توسط مبارزين كمونيست) از نظر چه
  پرداخت اضافه مزد، ارجحيت داشت، بدون آن كه آن را به كل ناديده بگيرد.
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سنجي  اجرايي و رشدشان به سطح مديران توليد سوسياليستي از طريق آموزش هزينه
  26"باشند. و حساب جاري مي

كوبان هر آن چه را كه تمايز ميان قوانين طبيعي و  ديگر جاي آن نيست كه پاي
داري كه در آن  آن چه كه ميان سرمايهگذارد و هر  قوانين اقتصادي را به نمايش مي

بر فعاليت توليدي حاكم است، و سوسياليسم كه در آن، به گفتهء  "قوانين بازار"
  كشد، ناديده انگاشت. كند، خط مي ماركس، انسان آگاهانه روند توليد را كنترل مي

ع اش در وزارت صناي بر عليه اين تزها شورش كرد و در خالل بحث با همكاران گوارا
  ها را زير و رو ساخت: آن
استالين ..... در جزوهء مسايل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد شوروي ...... از قوانين "

ام  گويد. اما، مايل اقتصادي به مثابهء امري مستقل از خواست و ارادهء انساني سخن مي
انسان تبديل تواند به قانوني مستقل از ارادهء  بدانم كه چگونه چنين قانون بنياديني مي

قطعي است كه سوسياليسم بايد  "شود. از نظر من چنين چيزي ناممكن است.
به نظر من ": "اين يك قانون نيست"نيازهاي مردم را برآورده سازد، اما از ديدگاه وي 

قوانين اقتصادي در كل بايد در دوران كمونيسم ناپديد شوند و در دوران گذار نيز بايد 
اي اين آگاهي انسان  . در اقتصاد برنامه"شدن اين قوانين باشدگرايش به سمت برچيده 

ها و قوانين معيني، اما، قوانيني  طبعاً بر اساس روش"كند،  است كه جامعه را اداره مي
  27"ها را باز آفريد. شان گرفته، تغيير داده و يا آن كه آن توان ناديده كه مي

وباست. اين تزها تصويري نو و بسا فراتر از بحث اقتصادي ك گوارااهميت تزهاي 
و به مثابهء گشايش ميداني وسيع براي  "قلمرو آزادي"از كمونيسم به مثابهء  "بديع"

  كنند. هاي انساني ترسيم مي ظهور خالقيت
                                                 
26 Joseph V. Stalin, “The Economic Problems of Socialism in the USSR (Peking: 
Foreign Languages Press, 1972), 2, 3, 18-19. 
27 Guevara, Apuntes Críticos, 309, 332-333. 
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اما نتوانست به روشني منش  چهاش از دكترين اقتصادي استالين،  به رغم انتقاد عميق
  ي كند.بند سيستم بوركراتيك استالين را فرمول

  
  آزادي بحث

هايي كه پيرامون مسايل اقتصادي كوبا در  بايد به يك جنبهء مهم سياسي بحث مي
هاست. اين  جريان داشت اشاره شود و آن خود نفس وجودي اين بحث 63-64هاي  سال

كه ابراز مخالفت علني در روند ساختمان سوسياليسم يك امر طبيعي است هنوز به 
به عبارت ديگر، درك و قبول مشروعيت چندگرايي درستي جا نيفتاده است. 

هاي اقتصادي آن  دموكراتيك در انقالب ريشه نگرفته است. اين مسئله، اما، در بحث
گوارا اين مسئله را به طور علني و سيستماتيك، به ويژه در  روز كوبا پوشيده ماند. چه

ده و مورد بررسي قرار ريزي شده، مطرح نكر ارتباط با نقش دموكراسي در اقتصاد برنامه
دهد كه وي موافق  نداد. اما، شيوهء برخورد و رفتار وي در طول دههء شصت نشان مي

گذارد. به عنوان مثال، وي در طي  بحث آزاد بوده و به وجود آراء مختلف احترام مي
اش  ترين مخالف و خطاب به عمده 1964اش در دسامبر  ها با همكاران يكي از اين بحث

  قتصادي كوبا، يعني فرمانده آلبرتو مورا، گفت:در بحث ا
بحثي كه آلبرتو پيش كشيده فاقد دو مطلب است: وي يا بايد به ما اثبات كند كه ما "

و يا آن كه بايد اثبات كند كه خود وي  -كه به هر حال بد نخواهد بود-در اشتباهيم 
ه و نياز به كار در خطاست كه آن هم بد نيست. در هر دو صورت، چيزي كه ضعيف بود

  28"بيشتري دارد بارور خواهد شد.
هاي كوبايي است كه وي  يك نمونهء جالب ديكر طرز برخورد وي با تروتسكيست

داد از انتقاد شديد از  رأي نبوده و در هر فرصتي نيز كه دست مي ها هم گاه با آن هيچ

                                                 
  .377همان جا. ص   28

  ميشل لووي
 

 38

ياالت متحده به نام اي با يكي از روشنفكران چپ ا ها كوتاهي ننمود. اما، در مصاحبه آن
هاي  هاي كوبايي در تخريب لوحه كار استالينيست چه،، 1961در سال  29يتليناموريس ز

خطايي "را به شدت محكوم كرده و از اين  30ممداو انقالبچاپي اثر تروتسكي به نام 
اش از  ابراز تأسف نمود. چند سال بعد و پيش از خروج "افتاد بايست اتفاق مي كه نمي

هاي كوبايي را از  رهبر تروتسكيست 31توانست موجبات رهايي روبرتو آكوستا چهكوبا، 
زندان فراهم سازد. پيش از جدا شدن از وي در حالي كه صميمانه او را در بغل گرفته 

  32".توان با چماق كشت آكوستا، انديشه را نمي"بود گفت: 
ع در ارتباط با انتقاد اش در وزارت صناي بارزترين مثال در اين مورد پاسخ وي به رفقاي

و يا از آن بدتر،  "ها چيني"ها از اوست كه وي را متهم كرده بودند كه از آراء  شوروي
در اين مورد بايد بگويم كه ما يا به آن درجه از "كند:  جانبداري مي "ها تروتسكيست"

و يا ايم كه بتوانيم آراء مخالف را با استدالل رد كنيم  ظرفيت ايدئولوژيك دست يافته
توان  در غير آن صورت موظفيم كه به آراء مخالف آزادي بيان بدهيم .... عقيده را نمي

با زور از ميان برد، زيرا كه چنين امري مانع از رشد آزادانهء آگاهي خواهد شد. در 
هاي  توان يافت، اگرچه به نظر من پايه نظرات تروتسكي بسياري چيزهاي با ارزش مي

 "اش نيز خالي از اشتباه نبوده است. هاي بعدي و فعاليت نظري وي نادرست بوده
به عنوان جامهء  "تروتسكيستي"افزايد كه شوروي ها برچسب  سپس، چه به طنز مي

                                                 
29 Maurice Zeitlin 
30 The Permanent Revolution 
31 Roberto Acosta Hechevarría 
32 “Interview with Maurice Zeitlin,” Che: Selected Works of Ernesto Guevara, 
391; and “An Interview with Roberto Acosta Hechevarría,” in Gary Tennant, 
The Hidden Pearl of the Caribbean: Trotskyism in Cuba (London: Porcupine 
Press, 2000), 246.  According to Roberto Acosta, Guevara had assured him that 
in the future, Trotskyist publications would be authorized in Cuba (p. 249). 



 حيطيسوسياليسم زيست م

 39

اي است كه دادگاه تفتيش عقايد كليسا در  اند، كه اشاره به جامه بر او پوشانده 33ندامت
  34شدند. برده مي پوشاند كه براي سوزندان در آتش اسپانيا بر مرتديني مي

اش به  از آزادي بيان و شديدترين حمله چهترين دفاع  شايد تصادفي نباشد كه علني
سوسياليسم و انسان "گرايي استاليني در زمينهء مسايل هنري است. در جزوهء  قدرت

را به مثابهء يك خط هنرشناسانهء تحميلي رد  "رئاليسم سوسياليستي"، وي "در كوبا
افزايد كه بدين ترتيب بيان آزادانهء احساسات هنري سركوب  كيد ميكند. وي با تأ مي

شده و بيان هنري انساني كه در حال زايش و خودسازي است در منگنه گذاشته 
  35"شود. مي

  
  دموكراسي سوسياليستي

گوارا نتوانست بر تئوري نقش دموكراسي در گذار به سوسياليسم كار كند. شايد اين  چه
توان ادعا نمود كه  خالي در كارهاي او باشد. اما، به طور قطع ميترين جاي  امر بزرگ
هاي زورمدارانه و ديكتاتورمنشانه را كه در طول قرن بيستم شديدترين لطمات  وي ايده

در پاسخ  1960كند. وي در يك سخنراني در  اند، از اساس رد مي را به سوسياليسم زده
تر توسط ماركس در تزهاي  لطي كه پيشاز باال، دكترين غ "آموزش مردم"به مدعيان 

  گويد: فويرباخ رد شده بود، مي
شان به پيوستن به انقالب است. هرگز  نخستين گام در آموزش توده مردم، ترغيبب"

ها مدعي بود كه با تكيهء صرف به آموزش و وجود  توان با تظاهر به آموزش توده نمي
كسب خواهند كرد. ترديدي  ها حقوق خويش را يك حكومت مستبد در باال، توده

                                                 
33 san benito (sambenito in Spain) 
34 Che Guevara, “Il piano e gli uomini,” Il Manifesto, no. 7 (December 1969), 
37; Oeuvres VI, Textes inédits, 86-87. 
35 Guevara, “Socialism and Man in Cuba,” in Che: Slected Works of Ernesto 
Guevara, 165. 
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ها آموخت كه براي كسب حقوق خويش  نيست كه فراتر از هر چيزي بايد به توده
گاه  ها مستقيماً در حاكميت دست داشته باشند، آن مبارزه كنند. اما، هنگامي كه توده

است كه هر آن چيزي را كه بايد بياموزند به راحتي خواهند آموخت و فراتر از آن هم 
رفت. اين تودهء در حاكميت بدون هيچ مشكلي در هر امري نخبه خواهد خواهند 

  "شد.
شان تنها فن آموزش  هاي انقالبي ها از طريق فعاليت به ديگر سخن، خودآموزي توده

در "گويد:  مي ايدئولوژي آلمانيبخش است، زيرا همان طور كه ماركس در  رهايي
  "شود. نطبق ميفعاليت انقالبي، تحول فرد بر دگرگوني شرايط م

عدم وجود تحليل و بررسي پيرامون ارتباط ميان  چه،كمبود عمده در نقطه نظرات 
ريزي و بر عليه انواع  ريزي و دموكراسي است. استدالل وي در دفاع از برنامه برنامه

پسند  مختلف بازار بسيار با ارزش بوده و به ويژه امروز در رويارويي با زبان عامه
نمايد، اما، يك  جا مي انجاميده است، بسيار به "مذهب بازار"به پيروزي ها كه  نوليبرال

ريزي شركت  بايد در برنامه گذارد: چه كسي مي جواب مي پرسش مهم سياسي را بي
داشته باشد؟ تصميمات عمده پيرامون برنامهء اقتصادي توسط چه كساني گرفته 

تعيين كنند؟ بدون ترديد در هاي توليد و مصرف را چه كساني بايد  شود؟ اولويت مي
ها،  شرايط فقدان يك دموكراسي حقيقي، پلوراليسم سياسي، بحث آزاد پيرامون اولويت

هاي مختلف، سيستم  ها بر سر پيشنهادات و پالتفرم گيري آزادانهء توده و بدون تصميم
ديكتاتوري بر عليه "گرا، و ناكارآي  ريزي به سيستمي بوروكراتيك، آتوريته برنامه
اي كه تاريخ اتحاد شوروي به روشني به  شود، دقيقاً به همان گونه تبديل مي "نيازها

نمايش گذاشته است. به عبارت ديگر، مسايل اقتصادي دورانِ گذار به سوسياليسم از 
ناپذير است. تجربهء تاريخي كوبا در چهل سال  منش سيستم سياسي حاكم جدايي

غيبت نهادهاي دموكراتيك سوسياليستي را گذشته به روشني نتايج مخرب حاصل از 
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دهد، حتا اگر كه كوبا توانسته باشد خود را از بدترين  در برابر ديدگان همه قرار مي
به دور نگاه داشته شده  "سوسياليسم موجود"انحرافات بوروكراتيك ديگر كشورهاي 

  باشد.
اي انقالبي ربط ميان اقتصاد و سياست بار ديگر و اين بار بر سر مسئلهء نهاده

گوارا دموكراسي بورژوايي را نفي نموده، اما، به رغم گرايش  كند. چه خودنمايي مي
اش، وي از بينش درستي در مورد ارتباط ميان  خواهانه ضدبوروكراتيك و عدالت

 چهدموكراسي و سوسياليسم برخوردار نيست. در جزوهء سوسياليسم و انسان در كوبا، 
تواند مرتكب خطا شود، امري كه واكنش  ه دولت انقالبي ميبه اين نكته اذعان دارد ك

اش  هاي مردم را به دنبال خواهد داشت كه بايد دولت انقالبي را به تصحيح خطوط توده
وادار سازد. وي در اين مورد سياست سكتاريستي حزب كمونيست را در سال هاي 

افزايد:  وي در ادامه مي زند. اما، مثال مي 36تحت رهبري آنيبال اسكاالنته 1961 -1962
هاي الزم در تضمين معيارهاي مقتضي وجود ندارد. در اين  روشن است كه مكانيسم"

رسد كه  ابتدا به نظر مي  37".ها يك كمبود اساسي است مورد ارتباط ساختاري با توده
ها يافته باشد.  ميان رهبران و توده "ارتباط ديالكتيكي"حل را در مقولهء مبهم  وي راه

حلي كه به  دارد كه براي اين مشكل راه هاي بعدي است كه وي اذعان مي ما، در صفحها
نهادينه كردن "طور موثر به كنترل دموكراتيك ميدان بدهد هنوز پيدا نشده است. 

  38".... اي هستيم جوي چيز تازه-و-انقالب هنوز ميسر نشده است. ما در جست
****  

  

                                                 
36 Aníbal Escalante  
37 Ibid., 157. 
38 Ibid., 161. 
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اي از مدل شوروي فاصله گرفته، و  طور فزاينده هاي آخرين عمرش به گوارا در سال چه
رايج در اروپاي شرقي را بيش از  "سوسياليسم موجود"برداري از  سياست تقليد و كپي

اش در تانزانيا و  اش كه وي در طي اقامت هاي پيش نفي نمود. مجموعهء يادداشت
پردهء  و بياي  نوشته بود، شامل انتقاد ريشه 1965-1966هاي  سپس در پراگ در سال

انتظار عمومي  39آكادمي علوم اتحاد شوروي است. دستورالعمل اقتصاد سياسيوي بر 
ها به مدت  براي نشر اين اثر بسيار انتظاري بس طوالني بوده است. اين يادداشت

چندين دهه از گردونه خارج قرار داده شده، و حداكثر تنها به چند محقق كوبايي 
هاي كوچكي از آن را در اين جا و  ها رجوع كرده و گوشه ناجازه داده شده بود كه به آ

امروز پس از گذشت بيش از چهل سال از نوشتن اين  40آن جا نقل قول كنند.
ها در  هاست كه به آن در كوبا مجوز چاپ داده شده است. اين يادداشت يادداشت
ود. تر چاپ نشده ب اي چاپ شده كه شامل مطالب ديگري نيز هست كه پيش مجموعه

كه به عنوان  1965به فيدل كاسترو به تاريخ آوريل  چهاي از  اين مطالب عبارتند از: نامه
هاي ماركس و لنين؛  هايي بر نوشته گفتار كتاب به كار رفته است؛ يادداشت پيش
هاي وزارت صنايع (كه  اش در نشست با همكاران چههاي  اي از رونوشت بحث گزيده
هايي كه به  منتشر شده بود)؛ نامه 1970و ايتاليا در سال اي از آن در فرانسه  خالصه

                                                 
  چاپ شده بود. 1963نسخهء به زبان اسپانيولي است كه در سال  چه منبعِ  39

40 This was particularly the case with two excellent works, that of Carlos 
Tablada, El Pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, which went 
through thirty expanded editions since 1987 (the latest with Ruth Casa 
Editorial, Paname, 2005), and that of Orlande Borrego, El comine del fuego (La 
Habbana: Imagen contemporânea, 2001).  On this subject, see the very 
pertinent comments of Anotonio Moscato, Il Che inedito, Il Guevara sconosciuto, 
anche a Cuba (Roma: Edizioni Alegri, 2006) 
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هايي از  افراد مختلف، از جمله پال سوييزي و شارل بتلهايم نوشته شده بود؛ و بخش
  1965.41نامهء مصري الطليعه در سال  اش با هفته مصاحبه

ها كه به  سوالي كه بايد در اين جا پرسيده شود اين است كه چرا اين يادداشت
مشهور است، پيش از اين منتشر نشده بود؟ شايد بتوان به خود  "رچهء پراگدفت"

اين دفترچه  "ديپلماتيك"قبوالند كه پيش از فروپاشي شوروي به دليل معذورات 
و دوران پسافروپاشي اين  1991شد. اما، چرا پس از سال  بايد مخفي نگاه داشته مي مي

ها حامل چه خطري بودند؟ اين  ادداشتچنان مخفي نگاه داشته شد؟ اين ي دفترچه هم
آور است. چه كسي خواهان مخفي نگاه داشتن اين دفترچه  كاري واقعاً تعجب مخفي

بود؟ و سرانجام اين چه كسي بود كه چراغ سبز را براي چاپ آن نشان داد؟ متأسفانه 
ر گوارا و نويسندهء يك اثر مطالعاتي جالب د ، عضو مركز مطالعات چه42ماريا گارسيا

اي كه بر يادداشت هاي او نوشته هيچ توضيحي در  گوارا، در مقدمه انديشهء سياسي چه
هاي متمادي همه  اين متني است كه سال"دهد و صرفاً به گفتن اين كه  اين مورد نمي
  كند. بسنده مي "اند كشيده انتظارش را مي

متن هم گواهي ها در اختيار همگان قرار دارد. اين  به هرحال، اكنون اين يادداشت
گوارا و هم نشان دهندهء تالش وي براي يافتن آلترناتيوي  است بر روحيهء مستقل چه

  سازد. هاي نظري او را نيز نمايان مي راديكال است، اما، در عين حال محدوديت

                                                 
با نام  (Ocean)توسط انتشارات اوشن  2006اين توضيحات  محتواي كتابي را كه در سال   41

Apuntes críticos a la Economía Política   منتشر شد، شامل مي گردد.  اين كتاب قرار است كه
  توسط همين انتشارات به زبان انگليسي و با نام  2008در سال 

Critical Notes on Political Economy: A Revolutionary Huanist Approach to 
Marxist Economics 

  د.منتشر شو
42 María del Carmen Ariet García 
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گوارا شناختي از استالينيسم در  كنيم: متأسفانه چه بررسي خود را از اين جا شروع مي
هايي را كه اتحاد شوروي در دههء شصت  بست ن خاطر، وي دليل بندست ندارد. به اي

البته، او بر اين باور  43بيند. با آن روبرو بود در برنامهء جديد اقتصادي (نپ) لنين مي
نويسد كه لنين مرتكب خطاي مردن  است كه اگر لنين زنده مانده بود (چه به طنز مي

نمود. اما، چه ترديدي در اين  مي هاي پسروانهء اين سياست را تصحيح شد)، جنبه
داري از طريق نپ بود كه به گرايشات مخربي  نداشت كه اين ورود عناصر سرمايه

و در شمايل  1963شد به وضوح در اتحاد شوروي سال  ميدان داد كه از نظر وي مي
داري بودند. انتقادات  عيار سيستم سرمايه جرياناتي ديد كه به دنبال بازگرداندن تمام

به نپ مجموعاً قابل تأمل بوده و بعضاً منطبق بر انتقاداتي است كه از سوي  هچ
شد. براي نمونه، وي به اين نكته  عنوان مي 1923-1927هاي  اپوزيسيون چپ در سال

كادرهاي انقالبي در اين سيستم ادغام شده و يك كاست ممتاز را "كند كه  اشاره مي
داري در  هاي طرفدار سرمايه ا مسئول گرايشاي كه نپ ر اما، فرضيه ".تشكيل دادند

گوارا، البته، نقش  كند از اساس نادرست است. چه شوروي زمان برژنف قلمداد مي
نظير  ها وي با دقتي بي گيرد. در يكي از اين يادداشت مخرب استالين را ناديده نمي

د جرم سنگين تاريخي استالين اين است كه آموزش كمونيستي را خر"نويسد:  مي

                                                 
ها در  داري بود كه توسط بلشويك سياست نوين اقتصادي (نپ) ميدان دادن محدود به بازار سرمايه  43

ي به درستي به اين نكته اشاره واش بر كتاب ميشل لو اتخاذ شد. ژانت هابل در مقدمه 1921مارس 
گرايانه و انقالبي بود. اما،  انسان ،چهادهاي نظري هاي استالينيستي، بني بر خالف كژي"كند كه:  مي

حقيفت اين است كه وي تأكيد بيش از اندازه بر نقد اقتصادي داشته و از اين رو به ويژگي پليسي و 
  "سركوبگرانهء سيستم سياسي شوروي آن طور كه شايسته بود نپرداخت.

Janette Habel, Preface to Michael Löwy’s work La Pensée de Che Guevara 
(Paris: Syllepse, 1997), 11. 

  چنين به زبان انگليسي و با عنوان زير در دسترس قرار دارد:  اين كتاب هم
The Marxism of Che Guevara: Philosophy, Economics, Revolutionary Warfare 
(Lanham: Rowman & Littlefield, 2007). 
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اگرچه گفتن اين حرف به  44".نموده و آن را با كيش نامحدود قدرت جايگزين ساخت
  چراي پديدهء استالينيسم است، اما تحليل اين پديده نيست.-و-معناي رد بي چون

كند. اين  براي خطاب نخبگان صاحب امتياز شوروي استفاده مي "كاست"از واژهء  چه
يدن بروكراسي از آن استفاده كرده است. اما، اي است كه تروتسكي براي نام همان واژه

ها اثري نيست. اما، دفترچهء منتشر نشدهء  از نام تروتسكي در سراسر اين يادداشت
ديگري از وي به جا مانده است كه توسط سربازان بوليوي در اوراق وي پيدا شده كه 

در اين  45باشد. نوشته شده 1967بايد در بوليوي و در سال  بيانگر اين نكته است كه مي
آورد كه مشخصاً  مي 46هاي لف ديويدويچ هاي بسياري از نوشته قول ها وي نقل يادداشت

نقل قول شده باشد. در عوض، هر نقل قولي از استالين  "مداوم انقالب"بايد از كتاب 
انقالبي كه به آن "شود كه مستقيماً از كتاب  بالفاصله با تفسيري گزنده همراه مي

استالين، اين شخصيت خرد كه در برابر "روتسكي گرفته شده است: ت "خيانت شد
ها و انقالب قد كشيد، ثابت نمود كه رهبر بالمنازع بروكراسي ترميدوريان بوده و  توده

در ادامه، چندين نقل قول ديگر از اين كتاب  47"خود از اولين ترميدوريان است.
است. برروكراسي به مثابهء  تروتسكي، از جمله در تعريف برروكراسي، آورده شده

است، گروهي كه تبديل به  "اليهء اجتماعي صاحب امتياز و مسلط بر جامعهء شوروي"

                                                 
44 Guevara, Apuntes críticos a la Economía, 195. 
45 Feltrinelli put out an edition in 1998 under the title Prima di morire, Appunti 
e notte di lettura.  Its publication in English has been abbounced by Ocean 
Press under title The Philosophical Notebooks: Writings on Marxism and 
Rebolutionary Humanism.  The French edition will be published in 2008 by 
Mille et une nuits. 

 Lev Davidovichبا نام لف ديويدويچ برونشتاين (  1879لئون تروتسكي در هفتم نوامبر سال   46
Bronshtein.متولد شد (  

دهء لئون تروتسكي در اين خاتمه داد. استفا 1794ها در سال  كودتاي ترميدور به حاكميت ژاكوبي  47
اش در درون حزب استفاده  جا  از واژهء ترميدور براي اشاره به كسب قدرت توسط استالين و همراهان

  كند. مي
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با اين وجود،  48"كاستي غيرقابل كنترل و بيگانه از سوسياليسم، بدل شده است."
و به ويژه كاربردش  هاي انتقادي يادداشتبا كتاب تروتسكي هنگام نوشتن  چهآشنايي 
  بروكراتيك به طور قطع مشخص نيست. "كاست"از واژه 

هاي وي دست  قول اما، الزم است كه به اين نكته اشاره شود كه در بيشتر موارد نقل
اند. اين كتاب  گرفته شده "ها ماركسيست"با عنوان  49دوم بوده كه از كتاب رايت ميلز

ت. از آن به نسخهء اسپانيولي آن دسترسي داش چهنوشته شده بود و  1962در سال 
تواند دليلي بر  اش نمي هاي گذشته، صرف آوردن نقل قول از يك نويسنده در يادداشت

هاي  قول رأيي وي با آن نويسنده باشد. اما، در بخش ديگري از اين دفترچه نقل هم
آمده است،  "تاريخ انقالب روسيه"هاي تروتسكي با نام  مستقيمي از يكي ديگر از كتاب

گوارا اين  پشتي او پيدا كرده بودند. چه وليويايي آن را نيز در كولهكتابي كه سربازان ب
  برد:  اش را با اظهارنظر مثبتي در مورد اين كتاب به پايان مي هاي بخش از يادداشت

كتاب بسيار جذابي است. اما، از آن جايي كه نويسنده خود يكي از بازيگران اصلي "
اي از وقايع  است. به هرحال، وي مجموعهسناريو است، استخراج نقدي از آن ناممكن 

اي از ابهام باقي مانده بود.  سازد كه تا به حال در هاله يك انقالب كبير را روشن مي
اكنون نيز مطلقاً معتبر است. در تحليل نهايي،  برخي اظهارات پراكندهء نويسنده، هم

ترين  ي از مهماش نگاه شود، بايد گفت كه يك اگر به كتاب جداي از شخصيت نويسنده
  50"منابع مطالعاتي در زمينهء انقالب روسيه است.

ها برگرديم. عمدهء  اش پيرامون دستورالعمل شوروي نظرات حال بهتر است كه به نقطه
ارتباط  1963-1964اش در دورهء  هاي اقتصادي انتقادات وي در اين زمينه با نوشته

ريزي  ه طور عمده در دفاع از برنامهاش در اين دوره ب هاي اقتصادي نزديك دارد. نوشته
                                                 
48 Guevara, Prima di morire. Appunti e notte di lettura, 39 – 41. 
49 Wright Mills 
50 Ibid., 94. 
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هايي كه  ، يعني كارخانه"خودگردان"هاي  متمركز و در رد قانون ارزش و نفي كارخانه
مستقل بوده و كاركردشان در چارچوب قوانين بازار است؛ و در دفاع از آموزش 

ن چنين به درستي نگرا هاي مادي فردي بوده است. او هم كمونيستي در برابر انگيزانه
ها بود كه وي آن را يكي از عوامل اصلي  طرح سهيم شدن مديران در سود كارخانه

  دانست. فساد مي
ريزي محور مركزي در روند ساختمان سوسياليسم است، زيرا  گوارا برنامه از نظر چه

. "سازد كند آزاد مي انسان را از شرايطي كه او را به يك مقولهء اقتصادي تبديل مي"
ريزي  در كوبا كارگران در برنامه"كند كه  به اين نكته اشاره مي فيدلبه اي  وي در نامه

ريزي دست داشته باشد؟  به راستي چه كسي بايد در برنامه ".هيچ نقشي ندارند
جريان داشت به اين پرسش پاسخي  1963-1964هاي  هايي كه در سال متأسفانه، بحث

وارد متعددي با روشني كامل وي در م 1965-1966هاي اقتصادي  نداد. در يادداشت
ترين مسايل اقتصادي را به عنوان اصل  هاي مردم در مورد مهم گيري توده تصميم

بندي برنامه نقش  ها بايد در فرمول نمايد. توده دموكراسي سوسياليستي عنوان مي
داشته باشند، در حالي كه اجراي برنامه صرفاً يك امر فني است. از نظر وي در اتحاد 

گيري اقتصادي توسط تودهء مردم كه به  تصميم"ريزي به معناي  اصل برنامهشوروي 
سازي -و-به طوري موذيانه با كار "نقش و وظيفهء خويش به درستي آگاه است

كرد. او بر اين  هاي اقتصادي همه چيز را تعيين مي جايگزين گرديد كه در آن اهرم
ها باشد كه بتوانند سرنوشت  ر تودهاين امكان بايد در اختيا"كند كه  نكته پافشاري مي

فن اقتصاد  ".خويش را خود رقم بزنند، و مقدار انباشت و مصرف را خود تعيين كنند
تنها موظف است كه با اين اعداد و ارقامي كه توسط مردم تعيين شده كار كند، و 

به اين مبحث  ".ها تضمين كنندهء دستيابي به اهداف تعيين شده است آگاهي توده"
تر تودهء  نويسد كه كارگران و به عبارتي كلي شود: از جمله وي مي رها پرداخته ميبا
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مسايل مهم كشور مانند نرخ رشد، ميزان انباشت و مصرف را بررسي و حل و "مردم، 
، حتا اگر طرح عملي برنامه به توسط متخصصين نوشته شود. اين "فصل خواهند نمود

شان به ميزاني مكانيكي  تصادي و پياده كردنهاي اق گيري چنين تفكيكي ميان تصميم
بندي به شكل قابل  گوارا با اين فرمول تواند مورد سوال واقع شود. اما، چه بوده و مي

شود. اگرچه وي  آل نزديك مي ريزي دموكراتيك سوسياليستي ايده اي به برنامه مالحظه
سياسي، آزادي  هاي آن مانند دموكراتيزه كردن قدرت، پلوراليسم به تمامي جنبه

پردازد، اما اهميت اين نگرش جديد از دموكراسي اقتصادي به  تشكليالت و غيره نمي
  هيچ روي قابل انكار نيست.

ها كه به مدت درازي از دسترس همگان مخفي مانده بود، به طور  اين يادداشت
گوارا به سمت آلترناتيوي  غيرقابل انكاري يك مرحلهء مهم در خط مشي چه

  ي و دموكراتيك در برابر الگوي استالينيستي اتحاد شوروي است.كمونيست
  

اين فصل از كتاب ميراث چه گوارا برگرفته شده كه به همت رفقاي آلترناتيو به فارسي برگرداند شده 

  است.
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 اتوپى سوسياليسم زيست محيطى

 ترجمهء بهزاد مالكى
 

" اتوپيا"وماس مور تحت عنواندانيم كلمهء اتوپى از كتابى كه تگونه كه ميهمان

ميالدى نوشته، گرفته شده است. اتوپيا از كلمهء يونانى اوتوپوس به  ١۵٠٠درسال 
اى تخيلى است كه در آن موجودات انسانى در ، شرحى از جزيره"ناكجا آباد"معنى 
كه كارل مانهايم جامعه  "كالسيكى"بندى كنند. فرمولاى هماهنگ زندگى مىجامعه

هاست چنين است: ترين تعريفاتوپى به دست داده و تا امروز از مناسبشناس از 
هرگونه باز نمود، آرمان يا نقشى از آرزو كه به سوى گسستن از نظم مستقر جهت يابد 

 .داشته باشد "كاركردى براندازانه"و 

ا بسيار مبهم كه از يدهد از برخى مفاهيم بسيار محدود شناسى مانهايم اجازه ميگونه
 :سازد، اجتناب گرددگرايانه ياغيرقابل تحقق مىتوپى، رؤيايى غيرواقعا

 ١٧قرن  خواهد بود يا خير؟ آيا در "قابل تحقق"  چگونه بدانيم كدام آرمان در آينده
دموكراسى  ١٨شده است؟ و آيا در اواسط قرن تلقى مى "گرايانهواقع"الغاى بردگى

  رسيده است؟نميبه نظر  "غير قابل تحقق"همچون يك اتوپى 
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اتوپى را از تخيلى مكانى به سمت جنبشى زمانى منتقل كرد. براى  ارنست بلوخ 
-فيلسوف اميد، اتوپى قبل از هر چيز رؤيايى بيدار است كه چشم به آينده دارد، منظره

اى از اميال. موضوع رؤيا يا اميال چيزى است هنوز ناموجود كه در دل واقعيت بسان 
گى جاى دارد. به بيان ديگر، اتوپى استقبال پيشاپيش از دنيائى يك گرايش يا نهفت

است نه هنوز شده اما به شدت مطلوب. به بركت ماركسيسم، از اتوپياهاى صرفا تخيلى 
-هنوز مجرد، به يك اتوپى مشخص كه در تضادهاى واقعيت ريشه دارد، گذر مي و

به معناى اخير است،  كنيم. اكو سوسياليسم يا سوسياليسم زيست محيطى اتوپيائى
، دنيائى كه جائى "دنياى ديگرى ممكن است"يعنى اتوپيائى كه بر اين باور است كه 

يا هنوز موجود نيست... پس، سوسياليسم زيست محيطى چيست؟  موجود نيست، و
اكوسوسياليسم جريانى فكرى و عملى زيست محيطى است كه دستاوردهاى بنيادى 

دگرايانهء يولتكند در عين حال كه آن را از شر ضايعات سوسياليسم را از آن خود مي
ها منطق بازار و سود، همانند خودكامگى كند، براى اكوسوسياليستآن خالص مي

، با نيازهاى حفظ تعادل زيست "سوسياليسم واقعا موجود"ساالران مرحوم ديوان
      ...محيطى خوانائى ندارد

اى كنندهغييرات اقليمى به چرخش تعيينى تبحران جهانى زيست محيطى با پديده 
 اى است كه ازدانيم اين پديده ناشى ازگازهاى گلخانهطور كه ميرسيده است. همان

شود. كمتر از دو سال پيش، هاى فسيلى (ذغال سنگ، نفت) متصاعد مىسوختن انرژى
پارا، المللى اكو سوسياليستى، به مناسبت فوروم اجتماعى جهانى بلم دوى بينشبكه

ى تغييرات اقليمى صادركرد. در اين سند چنين اى در باره) بيانيه2009برزيل(ژانويه 
  :آمده است

روى بشريت،  گرى برات ويرانراگر گرم شدن عمومى كرهء زمين كنترل نشود، اث"
طور اساسى ه گياهان، و حيات وحش خواهد داشت. بازده برداشت محصوالت غذائى ب
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عث قحطى در مقياسى وسيع خواهد شد. در اثر خشكسالى در سقوط خواهد كرد و با
جا هها مليون نفر جابها در نواحى ديگر، صدباال رفتن آب اقيانوس برخى مناطق و

غير قابل پيش بينى به صورت هنجارى  خواهند شد. درجهء حرارت به هم ريخته و
يم تا بفهميم كه اين ها را باز كنكافى است كه امروزه روزنامه "عادى در خواهد آمد.

كه افزايش ها را به زمان حاضر صرف كنيم. هنگاميجمله بايستى تصحيح شده و فعل
زمين براى نوع بشر قابل  درجه گذشت، آيا هنوز 6ى معينى مثال حرارت از درجه

شناسان ما از آن نشانى اى كه كيهانسكونت خواهد بود؟ متاسفانه تا اين لحظه سياره
  .را با سيارهء كنونى مان تعويض كرد سراغ نداريمو بتوان آنداشته باشند 

مسئول اين اوضاع كه در تاريخ بشريت بى سابقه است، كيست؟ دانشمندان انسان را 
دانند. اين پاسخ درست ولى ناكافى ست: انسان از هزاران سال پيش بر مسئول آن مي

كربنيك به يك خطر روى زمين ساكن است، ولى فقط چند دهه است كه تمركز گاز
ى اكوسوسياليست، چنين است: تقصير به واقعى تبديل شده است. پاسخ ما به مثابه

به منطق پوچ و غيرعقالنى گسترش و انباشت نا  دارى است وگردن نظام سرمايه
گردد. اتوپى محدود و به توليدگرائى آزمندانه و مهارناپذيرش در كسب سود، بر مي

  .اى در مقابل پويايى ويرانگر سرمايه استپاسخى ريشه يبهمثاه اكوسوسياليستى، ب
-اين جريان فكرى از نظر سياسى بسيار ناهمگون است، اما اغلب نمايندگان آن در باره

ى موضوعات معينى اشتراك نظر دارند: در گسست از ايدئولوژى پيشرفت مبنى بر 
غير آن ـ و در تقابل با دارانه چه بوروكراتيك و چه دگرايى ــ در شكل سرمايهيولت

گر طبيعت، اين جريان نمايندهء تالشى گسترش نا محدود شيوهء توليد و مصرف ويران
هاى بنيادين ماركسيسم با دستاوردهاى انتقادى نوين در ايجاد پيوند بين ايده

  .اكولوژيك است

  ميشل لووي
 

 52

دله كند كه ارزش مباهائى را اكوسوسياليستى تعريف مىجنبش جيمز اوكانر نظريات و
خواهند و توليد را بر مبناى كاركرد نيازهاى اجتماعى و را تابع ارزش مصرف مى

دهند. هدف سوسياليسم اكولوژيك، جامعه هاى حفظ محيط زيست سامان مىضرورت
شناس، بر منطق كنترل دموكراتيك، و برابرى اجتماعى و برترى ايست كه از لحاظ بوم

  ه اين تعريف اضافه كنم كه:مايلم ب  )2ارزش استعمال متكى است.(
ريزى فرض مالكيت عمومى بر وسائل توليد، برنامهاى بر پيشالف) چنين جامعه 

 گذارى را تعريف كند وهاى توليد و سرمايهدموكراتيك كه به جامعه اجازه دهد هدف
  استوار است. نيز بر ساختار تكنولوژيك جديدى از نيروهاى مولد،

نها سيستمى است، مبنى بر رفع نيازهاى انسانى كه به و ب) اكوسوسياليسم نه ت 
ى عقالنى و جمعى تبادل مواد با اند، بلكه بر ادارهاى دموكراتيك تعريف شدهشيوه

محيط زيست بر مبناى احترام به سيستم زيست بومى (اكو سيستم) استوار است. 
دو  لده كه در هرنيروهاى مو "بى طرفى"بنابراين، اكو سوسياليسم انتقادى است بر تز

گرايش سوسيال دموكراسى و كمونيسم روسى بر نيروهاى چپ قرن بيستم، مسلط 
مالحظات ماركس در مورد كمون  تواند ملهم ازبوده است. به نظرمن اين انتقاد مي

  .پاريس باشد
دارى را تصرف كرده و به خدمت خود در توانند دستگاه دولتى سرمايهكارگران نمى

كرده و دستگاه ديگرى با ماهيت كامال متمايز را  "خرد"بايستى آن را ها آورند. آن
  .دموكراتيك باشد جايگزين آن سازند، شكلى از قدرت سياسى كه غير دولتى و

بگذاريم، اين استدالل  "دستگاه توليدى" "دستگاه دولتى"اگر در گفتار فوق به جاى 
دارى خنثى نيست، سرمايه دستگاه توليدى  چنان معتبر است: ساختار و ماهيتهم

بلكه در خدمت انباشت سرمايه و گسترش نامحدود بازار قرار دارد. اين دستگاه با 
را سالمت نيروى كار در تضاد است. بنابراين بايستى آن ضروريات حفظ محيط زيست و
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هاى شاخه . اين امر در مورد برخى از"به انقالب كشاند"با تغييرات راديكال كامال 
كردن آن است. در هر  "خرد"به معنى   -اى چون مراكز نيروهاى هسته - توليدى

صورت، نيروهاى مولده، خود، بايد عميقا تغيير يابند. بى شك دستاوردهاى علمى و 
ى دستگاه توليدى از چنان ارزشمند اند، اما مجموعهتكنولوژى زيادى از گذشته هم

محيط زيست، بايد زير به پرسش  نقطه نظر تطابقش با ملزومات حياتى حفظ تعادل
  .گذاشته شود

ى نخست به معناى انقالب در تامين و مصرف انرژى است يعنى جايگزينى وهله اين در
اى ـ كه هاى غير قابل تجديد (غيربازساز) مثل ذغال سنگ ـ نفت و انرژى هستهانرژى

ند با باال رفتن حرارت كرهء زمين هستن مسموم ساختن محيط و مسبب آلودگى و
همچنين كاهش شديد  و بازساز (آب، باد، آفتاب)، و "پاك"و  "آرام"هاى انرژى

       ).مصرف انرژى (و در نتيجه محدود كردن پخش گاز كربنيك
طور مثال ه ى توليدى و مصرفى است، كه بمستلزم تغيير مجموعه ى شيوه اما اين امر

مصرفى از اين نوع بنا نهاده شده، و بر پايه استفاده از اتومبيل فردى و ساير توليدات 
كه مسئله بر سر تغيير دارى توليد. كوتاه سخن اينهمراه با آن حذف روابط سرمايه

هاى مصرف است، بلكه عادت الگوى تمدن است كه نه تنها شامل دستگاه توليد و
گيرد؛ ى نوين را نيز در بر ميگذر به جامعه ها، روش زندگى ومسكن، فرهنگ، ارزش

اى كه در آن ديگر مشتى استثمارگر و نيروى كور بازار و يا اليگارشى بوروكرات جامعه
ها و متخصصين در مورد تقدم اين يا آن انتخاب كالن از توليد و مصرف تصميم نمى 

كنندگان با توجه به دو مؤلفهء اساسى، مصرف يعنى كارگران و-بلكه مردم  گيرند.
دنبال گفتگوى ه و ب -اى رضاى احتياجات پايهيعنى حفظ تعادل زيست محيطى و ا

  .گيرندعهده مىه ريزى دموكراتيك توليد را ببرنامه -آزاد بين مخالفين و موافقين

پاسخ خواهند داد كه آرى اين اوتوپى دلچسبى است، ولى تا رسيدن به آن، آيا بايد 
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يم توليد دست روى دست گذاشت؟ مطمئنا نه! بايد براى هر اقدام كوچكى در تنظ
  .اى و هر قدمى در راه دفاع از محيط زيست مبارزه كردگازهاى گلخانه

مبارزه براى اصالحات اجتماعى ـ زيست محيطى قادر است تغييرات اجتماعى را 
وارده از سوى صاحبان   ها و فشارهاىبا برهان  كه بتوان  سرعت بخشد، به شرطى

يا  و "توان رقابت"و "قواعد بازار"  مناه مقابله نمود. منافعى كه ب  مسلط  منافع
نبرد ارزشمند است. نه تنها به اين   شوند. هر بردى در ايناعمال مى "مدرنيزاسيون"

كند، بلكه از اين نظر كه مبارزه به كه سرعت حركت به سمت سقوط را كم مي خاطر
ن به دهقانان تر از آهاى محلى ـ و بيشجماعت ويژه به كارگران وه فرد ـ مرد و زن ـ ب

آن به آگاهى در  دهد كه به سازماندهى خودشان بپردازند و درو بوميان، اجازه مي
ى جمعى، ورشكستگى سيستم مورد داوهاى مبارزه دست يابند و از طريق تجربه

  .دارى را درك كرده ولزوم اين تغيير تمدن را دريابندسرمايه
المللى ك ــ به مناسبت كنفرانس بيندر كپنها 2009ها هزار نفر در دسامبر بسيج ده

 "سيستم را تغيير دهيم نه جو را"ى خواسته  در مورد تغييرات جوى، حول  سران
مثال مهمى در اين مورد است. تنها دو حكومت از مجموع نمايندگان حاضر، از اين 

الس بسيج مخالفان پشتيبانى كردند: اوو مورالس (بوليوى) و چاوز (ونزوئال) ... اوو مور
جهان مبتال به تبى ست كه تغييرات جوى باعث شده است و "اعالم كرد:  2007در 

دنبال ه ب 2010هموست كه در  ".دارانهء پيشرفت استبيمارى همانا مدل سرمايه
ها را در چوچابامبا ، در دفاع شكست نمايشى سران در كپنهاك، كنفرانس جهانى خلق

ى كه موفقيتش گام مهمى در جهت هماهنگى از جو و مام زمين فرا خواند. گردهمائ
  .ها بودجهانى مقاومت

گويند. با و طرفدارى از محيط زيست سخن مى 21اوز از سوسياليسم قرن چمورالس و 
هاى توليد و صادرات انرژى  طور اساسى بهه شان بوجود اين، اقتصاد كشورهاي
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اى كه مسبب ست؛ مواد اوليهوابسته ا -در ونزوئال  -نفت  و –در بوليوى  -فسيلى، گاز
   ...اصلى گرماى عمومى هستند

گراى رافائل كورآ، كه او يعنى اكوادور حكومت چپ  در كشور ديگرى از آمريكاى التين
داند، دست به ابتكار مهمى براى گذر از مي 21هم خود را متعلق به سوسياليسم قرن 

بوميان اين كشور هاست كه جنبش پر قدرت اين گونه تناقض زده است. سال
چنين جنبش طرفداران محيط زيست و ور)، همدهاى بومى اكوا(كنفدراسيون ملت

، "ياسونى"اى براى دفاع از پارك طبيعى نيروهاى چپ سوسياليست درگير مبارزه
هائى منطقهء آمازون هستند؛ طرح هاى ملى و چند مليتى درهاى كمپانىبرضد پروژه

زرگ زيرزمينى اين منطقه حفاظت شده را در نظر دارند، بردارى از منابع بكه بهره
دولت اكوادور به  ترين مناطق جهان است.سرزمينى كه از نظر تنوع زيستى از غنى
بردارى از نفت زيرزمينى را متوقف كنند، به كشورهاى ثروتمند پيشنهاد كرد كه بهره

-ميليارد يورو مي 7شرطى كه برابر نيمى از ارزش اين منابع را كه چيزى در حدود 

 - سال به اكوادور پرداخت نمايند. در مقابل ترديدهاى دول اروپائى 12شود، در مدت 
دادند، رافائل كورآ از موضعش كه به اين پروژه عالقه نشان مي-آلمان، فرانسه  سوئد،

بردارى از منابع پارك را به خواهد بهرهرسيد كه مىعقب نشست و به نظر مى
توأمان بوميان منطقه طرفدار محيط زيست  فشار  ى واگذارد، اما به يمناوليگارشى نفت

 76ها خواهىپ كه از حمايت عمومى مردم (بر طبق آخرين نظرچهاى سوسياليست و
  .زير زمين باقى ماند درصد طرفدار) بر خوردار بودند، نفت پارك ياسونى در

هاى چپ، آنچه د حكومتنتيجه اخالقى اين داستان اينست كه: عليرغم اهميت وجو
سياسى اهالى ذينفع است يعنى فشار  شود بسيج اجتماعى وتعيين كننده محسوب مى

  ".از پايين"هاى اجتماعى جنبش
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  اركس تا سوسياليسم زيست محيطياز م
  

  مترجم: ح. رياحي
  

يابنده است. گسترش تعقالني ،داري از انقالب صنعتي به اين سو ويژگي جوامع سرمايه
) اين عقالني كردن داراي سـه جنبـه اسـت كـه بـا      Max Weberطبق نظر ماكس وبر (

  ديگر پيوند تنگاتنگ دارند: يك
بـراي   نـي يعني استفاده از ابـزاري عقال  ،ها هدفمند يا عقالني بودن  عقالنيت هدف -1

ايـن   يهايي كه به هيچ وجه عقالني نيستند: نمونه بارز و جاافتـاده  يابي به هدف دست
الگو بوروكراسي است، آن چيزي كه مكتب فرانكفورت آن را عقالنيـت ابـزاري ناميـده    

دارد. يـك نمونـه   هـا خوانـايي    گريـزي  ترين خرد يعني نوعي رابطه كه با ناهنجار ؛است
گونـه كـه    ها، همـان  كشي است. گذشته از اين نمونه بوروكراتيك نژاد -مديريت عقالني

كـاركرد   ،جانبـه  گريزي همـه  دار با خرد ارنست مندل اشاره دارد تركيب عقالنيت جانب
  دهد. داري و نهادهاي بوروكراتيك آن را تشكيل مي اقتصاد سرمايه "متعارف"
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هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و      روهـا، جـدايي حـوزه   قلم  تفكيك و استقالل -2
در  "ريشـه "گرا است كه ديگر  نظامي خود تنظيم ،فرهنگي را در پي دارد. اقتصاد بازار

) نـدارد و بنـابراين از نظـارت اجتمـاعي،     polanyجامعه (بنا به اصطالح معروف پوالني 
  كند. اخالقي و سياسي شانه خالي مي

-گري عاقالنه و گرايش عمومي به كميـت  پذيري يا روحيه حساب توليئتوانايي مس -3

بـدون كنتـرل    يمدارانه روابط اجتمـاعي و سـلطه   مداري. اين گرايش در سياست پول
هـاي كيفـي، اخالقـي،     يابد. از اين طريق است كـه ارزش  ارزش مبادله كاالها تجلي مي

  شوند.  ميان برده ميوقفه تضعيف، كنار گذاشته و از  محيطي بي اجتماعي و زيست
المللي پول، بانك جهاني، سـازمان تجـارت    امروزه به لطف نهادهايي چون صندوق بين

 "گيري عقالني حداكثر سود پي") G - 7گانه ( جهاني و گروه موسوم به كشورهاي هفت
يابد و در جهت تحقـق   اي مي گير شدن سرمايه ابعادي واقعا سياره همگام با روند جهان

  كند. ها عمل مي اين گرايش
مانتيسم بودنـد. از  وداري پيروان مكتب ر ن مدل تمدن صنعتي سرمايهانخستين منتقد
اي. پـي.    ن معاصر (مثال مورخ انگليسياقرن هيجدهم گرفته تا منتقد يروسو در نيمه

ــد ارزش    ــا تأيي ــم ب ــون). رومانتيس ــي     تامپس ــا اخالق ــاعي ي ــي،  اجتم ــاي فرهنگ ه
گرايي، ماشـيني شـدن و سـرخوردگي دنيـاي سـرمايه بـه        داري به كميت پيشاسرمايه

  . بوداعتراض برخاسته 
 ييافتــهشــده و جماعــات تشــكل مانتيســم، حســرت بهشــت گــمودر جريــان تــاريخ ر

گـرا، گـاهي اوقـات     مانده و عقبهايي پيدا كرد كه گاهي اوقات واپس پيشامدرن، شكل
 ،يگر بازگشـت بـه گذشـته نيسـت    خواهانه بود. در مورد اخير، مسئله د انقالبي و آرمان

آينـده اسـت. از منظـر پيـر لـرو، ويليـام        سوي به فتنكه پشت سر گذاشتن آن و ر بل
شده منتها به شـكلي   با بازيابي جامعه گم ،شهر آينده موريس يا هربرت ماركوزه، آرمان
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وردهـاي مدرنيتــه يعنـي آزادي، برابــري، بــرادري و   آجديـد و بــا دربـر گــرفتن دســت  
  شود. ممكن ميدموكراسي 

هـاي معينـي كـه     كم گـرايش (يا دست  محيط زيست  سوسياليسم و طرفداران سياسي
ها به وجـود   ها است، آن نقد رومانتيك يخود ثمره يها در بردارند) هر يك به نوبه اين

پـول و كـاهش قلمـرو اجتمـاعي بـه       يسازي اقتصاد، سلطه اي فراتر از ماشيني جامعه
هـا   اي آن ورزنـد. بـه جـاي چنـين جامعـه      سـرمايه اصـرار مـي   محاسبه سود و انباشت 

كننـد: ارزش مصـرف و رفـع نيازهـا. يكـي بـر برابـري         هاي كيفي را مطـرح مـي   ارزش
محيطـي. امـا هـر دو     فشارد و ديگري بر حفظ طبيعت و توازن زيست اجتماعي پاي مي

  . ندشناسبه رسميت مياقتصاد را در محيط اجتماعي و طبيعي  ي"هپايه و ريش"
هـا و   بين ماركسيست "ها  سبز"و  "ها سرخ"هاي اساسي بين حزب  با اين وجود تفاوت

زيسـت بـه مـاركس و      طرفداران محيط زيست جدايي افكنده است. طرفداران محـيط 
انـد... ايـن اتّهـام     داري توليـد سـرمايه   ينـد كـه ايـن دو شـيفته    ازدهاتهام  بارها انگلس

  چندي زمينه فراهم كرده است. براي تفسيرهاي "گرايي  توليد"
)، زيرا كسي به انـدازه مـاركس منطـق توليـد     1اين اتّهام بر حق نيست ( ،از يك جنبه

هـدفي در خـود را    يداري يا انباشت سرمايه، ثروت و كاال به مثابـه  توليد سرمايهراي ب
 را سـاالران مفلـوك هرگـز آن    نقد نكرده است. حتّي خود مفهوم سوسياليسم (كه ديوان

اش بر ارزش مصرف يعني كاالهايي استوار است كه به نيازهـاي   متحقق نساختند) پايه
(رشد  "داشتن "رفت فني نه  گويد. از منظر ماركس هدف نهايي پيش انساني پاسخ مي

است (كه با تقليل مدت كار روزانه و افزايش ساعات  "بودن"كه  ها) بل نهايت دارايي بي
  شود). فراغت آغاز مي

هاي ماركس و انگلس (و حتّي در ماركسيسم متاخر) نسـبت بـه    همه، در نوشته با اين
غالبا برخوردي  ،اند هاي تمدن صنعتي كه در تخريب محيط زيست دخالت داشته جنبه
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نيروهاي  گسترش"شود، گويا ظاهرا گرايشي در كار است كه   غير انتقادي مشاهده مي
نظــر  ايــن نقطــه "رســمي". مــتن رفــت معرفــي كنــد را بــردار اساســي پــيش "همولــد

) ماركس است. در ايـن نوشـته تكامـل    1859( "يگفتاري بر نقد اقتصادي سياس پيش"
گـذاري مـدل علـوم طبيعـي) و نظـر كـامال        باوري، فلسفه پيشرفت، علم باوري (ارزش

  اند. نيروهاي مولده برجسته شده يساده
هر دو تفسير موجود است.  هاي ماركس و انگلس دليل و مدرك براي در واقع در نوشته

توليـد   "بخـش  تمـدن "ماركس از تأثير  ستايش غيرانتقادي "گروندريسه"قطعه زير از 
  دهد.  رحمانه به طبيعت را نشان مي داري، از جمله برخورد ابزاري و بي سرمايه

اش بـر سـرمايه گذاشـته شـده اسـت، از سـويي صـنعت         بدين ترتيب توليد كه پايـه "
اسـتثمار   بـه معنـاي   كنـد و از ديگـر سـو    اضافي و ارزش ايجاد مي (همگاني)... ، ارزش

... ايجاد جامعه بورژوايي، تصاحب طبيعـت... يـك كاسـه    استعمومي طبيعت و انسان 
  بخش سرمايه. جامعه: چنين است تأثير تمدن ءكردن همه اعضا

رسد كه همه جوامـع پيشـين صـرفا تكامـل      توليد به چنان سطح (عالي) اجتماعي مي
آيند... طبيعت  بـه شـيي مفيـد تبـديل      ي انسان و پرستندگان طبيعت به نظر ميمحل
آيد... دانش قوانين طبيعـي... طبيعـت را تـابع     شود و ديگر يك نيرو به حساب نمي مي

(تأكيـد از   "... خواه به مثابـه شـيي مصـرفي يـا ابـزار توليـد..       دكنمينيازهاي انساني 
  )2(ماست).

هـا بـه    تـر آن گر نگـاه انتقـادي   س قطعاتي هم دارند كه نشانبا اين همه ماركس و انگل
  بينيم: اظهار نظر زير را مي "ولوژي آلمانيئايد"است. مثال در  "نيروهاي مولده"
-شـكل مـي  اي ....  رسيم كه نيروهاي مولده اي مي نيروهاي مولده به نقطه توسعهدر  "

نند منفي باشد و ديگر مولـد  توا كه در متن مناسبات (اجتماعي) موجود تنها مي گيرند
  ).3. (ماشيني كردن و پول) ("اند كه مخرب بل ،نيستند
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و روشن نيست كه آيا تخريب مـورد نظـر شـامل     دهدرا گسترش نمينظر  اينماركس 
شـود قطعـه    شود يا نه. يك مورد كه شـامل تخريـب طبيعـت مـي     تخريب طبيعت مي

آمـده اسـت. در    "سرمايه"كتاب  داري است كه در معروف مربوط به كشاورزي سرمايه
آن را درج شده كه نيروهـاي مولـده    "رفت  پيش"جا نظر ديالكتيكي تناقضات ذاتي  آن

ايجاد هايي كه سرمايه در محيط طبيعي  مشخص به ويراني هايهاشار و به وجود آورده
  است. كرده

بدين ترتيب سرمايه هم سالمت جسمي كارگر شـهري و هـم حيـات روحـي كـارگر      "
رفـت كوتـاه    داري، هر پـيش  برد. در مرحله تكامل كشاورزي سرمايه ستا را از بين ميرو

هـاي   اي در تخريب دراز مدت بنيـان  خيزي، در عين حال معرف مرحله مدت در حاصل
تـر باشـد... صـنعت در     رفـت يـك كشـور بـيش     خيزي است. هر چه پيش همين حاصل

رود. بـدين   تـر بـه پـيش مـي     سـريع  مقياس وسيع (مثال در امريكا)... اين روند تخريب
هـا از   زمان دو منبعي كه همه ثـروت  داري تنها با تحليل بردن هم ترتيب، توليد سرمايه

  ).4يابد( آيد يعني زمين و نيروي كار تكوين مي آن به دست مي
انسـان بـر طبيعـت تمجيـد      ي"سـيطره "و  "سـلطه "حتّي در آثار انگلس كه اغلب از 

كنيم كه به روشني توجه ما را به خطرات چنين طرز  اهده ميهايي مش شود، نوشته مي
 "نقش كار در تحول ميمون به انسان"كند. مثال قطعه زير از مقاله  برخوردي جلب مي

  ) را بررسي كنيد:1876(
هاي خود بر طبيعت زياده از حد بر خود بباليم. طبيعت انتقام خود را  نبايد به پيروزي"
گيرد... مردم مقدونيه، يونان، آسياي صغير... كه طبيعت  ها مي هر يك از اين پيروزي از

كردنـد كـه    يابي به زمين مزروعي از بين بردنـد، هرگـز تصـورش را نمـي     را براي دست
آلـپ كـه    يهاي مقـيم منطقـه   كنند. ايتاليايي شرايط ويراني اين سرزمين را فراهم مي

برنـد.   لبنيـات را از ميـان مـي    دانستند كه اساس صنعت ها را از بين بردند، نمي جنگل
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هايش محروم كردند... بايد همواره به خاطر داشت  هاي خود را از چشمه ها حتّي كوه آن
حـاكم بـر    يسـلطه  يبه مثابـه روايي كرد .... يعني  توان بر طبيعت حكم كه هرگز نمي

چون كسي كه بيرون از طبيعت قرار گرفته باشد... جسـم  و   خورده، هم مردمي شكست
مان به طبيعت تعلق دارد... همه سروري ما مبتني بر امتيازي اسـت كـه بـر ديگـر      روح

ها عاقالنه  توانيم از آن دانيم و مي مخلوقات داريم. اين امتياز كه ما قوانين طبيعت را مي
  ).5("استفاده كنيم

ايـن   مانـد مي كه در هر صورت باقي معضليهاي ديگر مشكل نيست.  جستجوي نمونه 
جانبـه ندارنـد. در حقيقـت،     محيطي همـه   انداز زيست ماركس و انگلس چشم است كه

ها از گسترش نامحدود نيروهاي مولده با از بين رفـتن مـوانعي    بينانه آن برداشت خوش
داري است، ديگر امروزه قابل دفاع نيست. نه تنهـا از   كه سد راه مناسبات توليد سرمايه

كه اساسا به اين خاطر كه  خطر كاهش منابع) بلنقطه نظر اقتصادي (با در نظر گرفتن 
هـاي   ن ضـعيف آن يعنـي بوروكراسـي   امنطق توليدگرايانه سـرمايه (يـا آن چـه مقلـد    

  كند. محيطي كره زمين را تهديد مي متّأخر ارائه دادند) تعادل زيست "سوسياليستي"
 يهعدر مطالدانيل بن سعيد  -و درخشان  -جا  توان با پيشنهاد به اين بحث را فعال مي

درست نيست كـه مـاركس را بـه خـاطر     "گويد:  سعيد مي آثار ماركس به پايان برد. بن
طـور   همـان  ،ه كنيمئاش تبر اي) زمانه يا نو بنيادگر (پرومته "پيشرفت باورانه"توهمات 

تري را  بخش به جاي آن، او مشي نويد .گرايي بدانيم كه درست نيست او را مبلغ صنعت
هـا را   مستقيم با تناقضات ماركس برخورد كنـيم، كـامال آن  به طور "د: كن نهاد مي پيش

اي از متـون آورده   اي كه در پـاره  مخصوصا تضاد بين اعتقادات توليدباورانه ،درك كنيم
محيطـي غيـر قابـل     تواند خسارات زيست رفت مي كه پيش است و تصور او مبني بر اين

  )6( ."بار آورد جبراني به
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ماركسيسـتي   يو يكم چالش اساسي بازسـازي انديشـه    از قرن بيستبه باور من در آغ
برداشـت   يمحيطي است. اين بازسازي تجديـد نظـر كامـل و نقادانـه      زيست يمسئله

گيري اساسـي بـا    طلبد و مستلزم فاصله را مي "نيروهاي مولده "سنتي ماركسيستي از 
  است.ولوژي پيشرفت ئمدل فني و اقتصادي تمدن صنعتي مدرن و ايد

. او مساله را به پيش كشيدهايي بود كه اين  والتر بنيامين يكي از نخستين ماركسيست
 ينظـر تسـلط بـر طبيعـت را بـه مثـابه       "نظيـر  مفهوم بي"در اثر خود :  1928در سال 

شناسي (تكنولوژي)  رد كرد و به جاي آن برداشت جديدي از فن "ينظري امپرياليست"
بين طبيعـت و انسـان تعريـف كـرد. او      يتسلط بر رابطهشناسي را  به دست داد. او فن

بـراي   "مفهـوم تـاريخ   يدربـاره تزهايي "چندين سال بعد در كتاب ديگري زير عنوان: 
كند. فوريه يك  نهاد مي هاي فوريه پيش ايده وام گيري ازسازي ماترياليسم تاريخي يغن

از "داشت، كـاري كـه    سر جديدي از كار را در  ياي شكلوگراي تخيلي بود كه ر  آرمان
  )7(."آن بتواند فعال شود نهفته درماهيت استثمارگرانه فارغ باشد تا ابتكارات 

هاي خـود فاصـله زيـادي     امروزه حتّي در اين زمينه ماركسيسم تا از بين بردن كاستي
اي  هاي معيني در جهت برخورد بـا ايـن مسـئله از طـرف پـاره      دارد. با اين همه تحليل

 "پوالنيسـت  -ماركسيست" يك شود. او كه جمله جيمز اوكانر، مشاهده مياز اشخاص، 
داري كـه مـاركس بررسـي كـرده      نهاد داده است كه به اولين تضاد سـرمايه  است پيش

يعني تضاد بين نيروهاي مولده و روابط توليد، تضاد دومـي اضـافه كنـيم: تضـاد بـين      
شـهري). سـرمايه بـه خـاطر      نيروهاي مولده وشرايط توليد (طبيعت، كارگران، فضـاي 

انـدازد و از بـين    اي كه دارد شرايط زيسـت خـود را بـه خطـر مـي       طلبانه پويش توسعه
كند. مـاركس ايـن مسـئله را بـه حـد       برد. سرمايه اين پويش را بر طبيعت آغاز مي مي

  )8(.كافي بررسي نكرد
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اسـت در اثـر    " طرفدار محيط زيست ماركسيست"نو باگاروالي ايتاليايي كه خود  تيچيا
نهـاد   نوشـته رويكـرد جالـب زيـر را پـيش      "ولوژي آلمانيئايد"اخير خود كه با الهام از 

  كند: مي
گـذار   كه تحول نيروهاي مولده بالقوه به نيروهاي مخرب اثـر  اي بندي صورتاز نظر ما  "
تـر از طـرح    تر و مناسـب  كند پرمعني زيست مطرح ميبا محيط پيوندبه خصوص در  ،را

شـود)   هـا مـي   تضاد بين نيروهاي مولده (پويا) و روابط توليد ( كه مانع رشد آنمعروف 
گرانـه   ريزي نقادانه و غير توجيه بندي زمينه را براي پايه است. از اين گذشته اين فرمول

 نيز از پيشرفت "متفاوتي"برداشت  تكامل يتكامل اقتصادي، فني و علمي و در نتيجه
  ).9) (( اي. بلوك "سازد فراهم مي

 -هـا  ها، احزاب سوسيال دمـوكرات و كمونيسـت   اتّحاديه -جنبش كارگري سنتي اروپا 
ولوژي ئگرايـي و ايـد   خواه ماركسيست يا غير ماركسيسـت، عميقـا تحـت تـأثير توليـد     

رود و از  هستند. در مواردي جنبش كارگري حتّـي از ايـن هـم فراتـر مـي      "پيشرفت"
كه مسائل حاد مربـوط بـه    كند، بدون اين اع ميسازي دف انرژي اتمي يا صنعت اتومبيل

گيـري آگـاهي    ها بر جهان را مطرح كند. با ايـن همـه، شـكل    محيطي آن  اثرات زيست
هـا و   خصوص در كشورهاي شـمال، اسـپانيا و آلمـان ) در اتّحاديـه     محيطي (به  زيست

  احزاب چپ آغاز شده است. 
توليد  يسبت به خطرات نحوهمحيطي اين است كه ما را ن  سهم سترگ گرايش زيست

كند كه سياره ما را مورد تهديد قرار داده است: خطراتي چون:  و مصرف كنوني آگاه مي
افزايش تصاعدي آلودگي آب، خـاك و هـوا، تهديـد انـواع زيسـتي در مقيـاس وسـيع،        

هـاي اتمـي خطرنـاك، تهديـد دائمـي       خيز، ايجـاد زبالـه   هاي حاصل سازي زمين بيابان
اي بـر محـيط    خانه كننده، اثر گل ها به سرعتي خيره جديد، نابودي جنگل هاي چرنوبيل

بار آن بر همه موجـودات   هاي ازون و تأثيرات فاجعه زيست و سوراخ شدن احتمالي اليه
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آورد كـه حتّـي    باري را به وجود مـي  وار). اين مجموعه سناريوي مصيبت ارگانيك (اندام
ايم كـه   رو-هب-قيقت، با بحران تمدن موجود روبرد. در ح بقاي بشريت را زير سؤال مي

  نياز به تحولي اساسي دارد.
دهـد،    مانده توليدمداري خود نتواند به اين مسائل پاسـخ  اگر تفكر سوسياليستي با پس

نهاداتي كه گرايش سياسي زيست محيطي ارائه داده است بعد ديگري از ناكارآيي  پيش
ورد ضعف اصلي ناديده گرفتن ارتباط اساسي بين گذارد. در اين م خود را به نمايش مي
داري تميـز و   سـرمايه "داري است. اين رويكـرد بـه ايجـاد تـوهم      توليدمداري و سرمايه

محيطي يا ديگـر   زيست -آن با وضع ْماليات "هاي كاري افراط"يا امكان كنترل  "پاكيزه
بـر   زيسـت  طتر طرفـداران سياسـي محـي   شود. از ديگر سو، بيش منتهي مي  اصالحات
بوروكراتيك صرفا از توليدمداري غربي تقليـد كردنـد    -كه اقتصاديات آمرانه  اساس اين

كننـد. امـا    انواعي از مدل مشابه يك كاسه مي يداري و سوسياليسم را به مثابه سرمايه
  بسيار تضعيف شده است.  "سوسياليسم واقعا موجود"اين استدالل با فروپاشي 
داري  اگر تصـور كننـد كـه بـدون نقـد ماركسيسـتي سـرمايه         طرفداران محيط زيست

بـين   يمحيطـي كـه رابطـه     دهند. گرايش زيسـت  توانند سركنند خود را فريب مي مي
و انگيزه خود را به حساب نياورد محكوم به شكست است. حتّي از ايـن   " توليدمداري"

يط زيسـت كـه   اي از طرفـداران محـ   گرايي با نظـام اسـت. پـاره    هم بدتر محكوم به هم
انـد، صـرفا    معتقدند كارگران خود را به گونه غيرقابل جبراني تسليم توليدمداري كـرده 

برنـد.   را بـاال مـي   "نه چـپ و نـه راسـت    "گيرند و پرچم  جنبش كارگري را ناديده مي
انـد، شـتابان بـا     تبـديل شـده    زيسـت   هاي پيشين كه به طرفداران محيط ماركسيست

كنند. در عين حال ديگـران اصـرار  بـر ايـن دارنـد كـه        مي "يطبقه كارگر خداحافظ"
هـا   . آنندنـد پيوب "سـبزها "بايد ( ماركسيسم و سوسياليسم) را تـرك و بـه    "ها  سرخ"
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همه مسائل اقتصادي و سياسي  توانندمي دانند كه مدل جديدي ميحامالن  ها را  سبز
  ند.نرا حل ك

شوند،  ان اساسي محيط زيست ناميده ميطرفدار يا  "بنيادگرا"سرانجام، در محافلي كه 
ــا  -نــوعي رد بشردوســتي  در حــال  - "نظريــه بشــرمداري"احتمــاال بــراي مبــارزه ب

شـود كـه همـه     گيري نسـبيت بـاوري منتهـي مـي     گيري است. اين امر به موضع شكل
دهد. اما آيا در واقعيت امر بايد قبـول كنـيم كـه     هاي زنده را در يك سطح قرار مي نوع

) يا پشه آنوفيل به همان اندازه حق حيات دارد كه يك طفل مبـتال  kochوخ (باسيل ك
  به سل يا ماالريا؟

 -هايي الزم است بديل سوسياليسـتي   چاله چنين دامبه روشن است كه براي نيافتادن 
محيطـي بـا جـذب فرازهـاي اساسـي        محيطي تدوين شود. سوسياليسم زيست  زيست

كنـد كـه    را درك مـي  اين -ارزش توليد مداريش  بي هاي در عين رد ايده -ماركسيستي
از  "ها مردمـي  دموكراسي"بوروكراتيك  -منطق سود و بازار (همانند اقتدارمداري فني 

. اين سوسياليسم در عين نقد دهد  پاسخ  نيازهاي محيط زيست تواند بهنميكار افتاده)
-هـاي  ن و سـازمان ولوژيك مسلط بر جنبش كارگري واقف است كه كارگرائگرايش ايد

كننـدگان اصـلي آن    وجـود آيـد شـركت    شان در هر تحول راديكالي كه در يك نظام به
  شوند. محسوب مي

گاماني چون  سوسياليسم زيست محيطي طي بيست و پنچ سال گذشته با الهام از پيش
سرژ، پودولينسكي و والديمير ورنادسكي شـكل گرفتـه اسـت و مـديون انديشـمنداني      

هـاي   ريستان، ريموند ويليـامز، رودلـف بـارو، آنـدره گـورز (در نوشـته      ل سكئچون مانو
مند افرادي چون جيمز اوكانر، بري كامانر، تـد بنتـون،    هاي ارزش ش) و تالشانخستين

خوان مارتينز آليه، فرانسيسكو فرناندزبواي، جـورج ريچمـن، ژان پـل دلـيج، يوتـديت      
، المار آلتواتر، فريد راتو ولـف و بسـياري   فورت، توماس ابرمن، راينرترامپرت، ارهارد اپلر
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 "داري، طبيعت، سوسياليسم سرمايه"شان در مجالت و نشرياتي چون : ديگر كه نظرات
  منعكس شده است. "محيطي سياست زيست"و 

 "ها ها و سرخ سبز"هاي  محيطي در احزاب سبز و جنبش گرايش به سوسياليسم زيست
چـه اغلـب    مشـهود اسـت. اگـر    "سـيك كال"در چپ راديكـال و حتّـي در قلـب چـپ     

گرايي اندكي دارند، در موضوعات مشخص  گويان اين گرايش به لحاظ سياسي هم سخن
ولوژي ئمحيطـي بـا فاصـله گـرفتن از ايـد      نظر دارند. سوسياليسم زيسـت  با هم اشتراك

 "سوسياليســم واقعــا موجــود"داري و يــا  رفــت (در شــكل ســرمايه توليدمــداري پــيش
روترين جناح  نهايت وجه توليد و مصرف، پيش ) مخالفت با گسترش بيبوروكراتيك آن 

كند. بازتاب اين امر در حساسيت آن نسـبت بـه    محيطي را نمايندگي مي اردوي زيست
در  "رشد بـا دوام  " يچنين در رد اساسي ايده هاي جنوب و هم منافع كارگران و ملت

  شود.  داري مشاهده مي چارچوب يك بازار سرمايه
  گذاري شده است: محيطي بر دو بحث اساسي پايه طق سوسياليسم زيستمن
نحوه توليد و مصرف كنوني كه بر منطق انباشت نامحدود (كـاال، سـود و سـرمايه)،     -1

مصرف تجملي، هدر دادن منابع و تخريب سريع محيط زيست بنا شـده اسـت، هرگـز    
ب شود به همه سـياره مـا   اي را موج محيطي عمده كه بحران زيست تواند بدون اين نمي

بسط پيدا كند. مثال طبق برآوردهاي اخير اگر مصرف متوسط انرژي اياالت متّحـده را  
شد.  روزه تمام مي 19داديم، ذخيره كشف شده نفت جهان  به جمعيت جهان تعميم مي

) بدين ترتيب است كه اساس نظام اقتصادي بر حفظ و تشديد نابرابري فاحش بين 10(
  گذاشته شده است.  شمال و جنوب

كـه مسـبب آن كشـورهاي     "صدور آلودگي هـوا  "افزون بر اين، به علت مشي عمومي 
محيطي آسيا،  وليبرال است، مسائل زيستئن داريامپرياليستي و سيطره جهاني سرمايه

آفريقا و امريكاي التين رو به وخامت گذاشته است. اين استراتژي به نقطه ماقبل آخـر  
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داري) رسيده اسـت. ايـن نقطـه ماقبـل      ادي خود (از نقطه نظر سرمايهاقتص "قانونيت"
)، متخصص بنام بانك جهاني (كه بعدا Larrence Semmersآخر را اخيرا الرنس سمرز (

بنـدي كـرده اسـت:     يس دانشگاه هاروارد شد) ايـن طـور فرمـول   ئداري و ر يس خزانهئر
هاي آلودگي  هزينه ياندازه"ت: برند! عين گفته او چنين اس دستان كمتر هزينه مي تهي

هـاي   بارند به دليل افزايش بيماري و مـرگ و ميـر بـه زيـان     هوا كه براي سالمتي زيان
توليد بستگي دارد. از اين نقطه نظر مقدار معـين آلـودگي مضـر بـه حـال سـالمتي را       

يعنـي كشـورهايي بـا     -هـا  تـرين هزينـه   بايست در كشورهايي متمركز كرد كه كـم  مي
بنـدي بدبينانـه منطـق جهـاني      . ايـن فرمـول  "را دربر دارنـد  -رين نرخ دستمزدت پايين

كـه نهادهـاي    اي "توسـعه "بخش درباره  هاي آرامش راني سرمايه را بيش از تمامي سخن
  كند. المللي موجد آنند افشا مي مالي بين

ه اكنون در جريان اسـت و جامعـ   داري كه هم سرمايه "رفت پيش"هر رو، بازتوليد  به -2
مسـتقيما (هـر چنـد     -حتّي بـه شـكل خشـن نـابرابر كنـوني خـود        -مبتني بر بازار 

كنـد. بنـابراين    ي خطرناك است) بقاي نوع بشر را در كوتاه مدت تهديـد مـي  ئگو پيش
  اي انساني نيز هست.  حفظ محيط طبيعي مقوله

يت زيست مدت سود و زيانش و عقالن هاي كوتاه گري بينانه بازار با حساب عقالنيت كوته
نـد.  ا ديگـر  هاي طبيعي را مد نظر دارد، ذاتا متناقض يـك  محيطي كه تداوم كامل دوره

وليبراليسم به پرستش كاال و خودمختارسازي واقعي اقتصـاد متّكـي اسـت كـه هـم      ئن
محيطـي در    هـاي زيسـت   اكنون دست باال را دارد. از ديگر سو، از منظـر سوسياليسـت  

 يچه اساسـي اسـت عرضـه    فهمد، آن اين اصطالح مي مفهومي كه اي. پي. تامپسون از
هاي فرااقتصادي و غير  اي كه بر معيار است يعني اقتصاد سياسي "اقتصاد اخالقي"يك 

ريزي شود. به بيان ديگر، اقتصاد بايـد دوبـاره در سياسـت، جامعـه و محـيط       پولي پايه
  ).12زيست ريشه بدواند (
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بايستي جاي عقالنيت  محيطي كالن مي يستهاي جزيي ناكافي است. عقالنيت ز رفورم
) 13رد را بگيرد، امري كه مستلزم دگرگوني حقيقي تمدن بشري اسـت. ( سودجويانه خُ

گزيني منابع جاري انرژي بـا   جاي بنياد آن راگيري فني جديد كه  اين كار بدون جهت
يل تشكچون انرژي خورشيدي  ضرر براي محيط زيست و قابل نوسازي هم هاي بي بديل
خصوص بر تصـميماتي كـه دربـاره     ) غيرممكن است. نظارت بر ابزار توليد، به14، (دهد

بايستي طبق معيارهـاي غيـر بـازاري     شود مي هاي فني مي ها و دگرگوني گذاري سرمايه
نيازهاي واقعي جمعيت و حفظ محيط زيست است، كامال به رسميت  يكه دربرگيرنده

هـا و   توانـد گـزينش دموكراتيـك اولويـت     امر مـي  شناخته شود. تنها زمينه ممكن اين
  يا دفتر سياسي همه جا حاضر. "قوانين بازار "هاي مردم باشد و نه  گذاري سرمايه

را در نظـر داريـم كـه      محيطـي  كه، ما اقتصاد گذار به سوسياليسـم زيسـت   مختصر اين
شـد. ايـن   گويد، ريشه در محيط اجتماعي و طبيعي داشـته با  گونه كه پوالني مي همان

زندگي بديل و تمدني جديد كه از حاكميت پول  يشيوه "اقتصاد گذار عبارت است از:
انـد و از توليـد نامحـدود     وجود آوردهه ها را ب و عادات مصنوعي مصرفي كه تبليغات آن

  ."رسانند فراتر رود كاالهايي چون اتومبيل كه به محيط زيست آسيب مي
در جـايي وجـود   "سـت؟ در مفهـوم كالمـي آن يعنـي     ا  خواهانه آيا اين خواستي آرمان

 "خواهي هست. اما اگر با هگل موافق نباشـيم كـه گفتـه اسـت:      نا آرمانئمطم "ندارد
تـوانيم   چگونـه مـي   "چه عقالني است واقعي است چه واقعي است عقالني است و آن آن

اشـيم؟ آرمـان   تر داشته ب اي بدون پناه بردن به آرمان شهر حتّي دركي از عقالنيتي پايه
هاي اجتماعي واقعي گذاشته شده باشـد   شهر اگر اساسش بر تناقضات واقعي و جنبش

  ناپذير دگرگوني اجتماعي است. بدين طريق اسـت كـه سوسياليسـم زيسـت     گريز ءجز
هاي كارگري و زيسـت   بين جنبش "ها سبز"و  "ها سرخ"محيطي استراتژي اتّحاد بين 
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بستگي با لگـدمال شـدگان و اسـتثمار شـوندگان      مكند و مبلغ ه محيطي را مطرح مي
  جنوب است. 

ها و سـبزها   كه سرخ تواند در اروپا باشد جايي نخستين جايگاه استراتژيك اين اتّحاد مي
كند، آغاز به فرو ريختن كرده اسـت.   ديگر جدا مي ها را از يك ند و موانعي كه آنا فعال

محيطي گرايشات ناتوراليسـتي و   ستاما در اين خصوص فرض بر اين است كه تفكر زي
گزين نقـد   تواند جاي كه مي ضدانساني خود، از يك سو، و ادعاهاي خود را مبني بر اين

اقتصاد سياسي شـود و بـدون آن كـارآيي داشـته باشـند از ديگـر سـو كنـار بگـذارد.          
خود بايد توليدمداري و شماي مكانيكي تضاد بـين نيروهـاي    يماركسيسم نيز به نوبه

شد يابنده) مولده و مناسبات (محدود كننده) توليدي را كنار بگـذارد. بـه جـاي آن،    (ر
تر از نيروهايي  گرايي مستلزم داشتن برداشت سازنده گرايي ماركسيسم با زيست بوم هم

ند و ا گذار مخرب شوند كه به نحوه اثر ند و به نيروهايي تبديل ميبارآوراست كه بالقوه 
  ).15برعكس(

اين حقيقت كه سوسياليسيم مبتني بر تفكر سـبزها يـا كمونيسـم مبتنـي بـر انـرژي       
شهري انقالبي مطرح شود به معني آن نيست كـه   آرمان يخورشيدي بايستي به مثابه

داري غير ممكن است بتواند  هم اكنون نبايد دست به كار شد. پذيرفتن اين كه سرمايه
آن نيسـت كـه نبايـد در مبـارزه بـراي       كمك كند به معنـي  "محيط زيست"به بهبود 

تواند مفيـد باشـد بـه     محيطي مي هاي فوري درگير شد. مثال نوعي ماليات زيست رفورم
ها بايـد   كنندگان كه آن كنندگان محيط زيست بپذيرند كه نه مصرف كه آلوده شرط آن

طلبانـه مجهـز شـوند.     بپردازند و به منطـق اجتمـاعي تسـاوي    را محيطي ماليات زيست
محيطي را   كنار گذاشته شود كه تاوان خسارات زيست طور هم بايد اين اسطوره مينه
توان با ضوابط اقتصادي محاسـبه كـرد.    گيرد و اين خسارات را مي به عهده مي "بازار "

نهايـت   ناپذيرند.) جبران مافات بي نظر پولي قياس ها متغيرهايي هستند كه از نقطه (اين
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هـاي ازون   ها) كه اليه (كلوروفلوروكربن CFCاي غدغن كردن ضروري است. بايد فورا بر
اي بر محيط را  خانه كنند، براي جلوگيري اكيد از پخش گازهايي كه اثر گل را نابود مي
هاي شخصي مضـر   ط نقليه عمومي در مقابل ماشينئشوند و براي ارتقاء وسا موجب مي

  ).16به حال جامعه و آلوده كنند به پا خيزيم(
دگرگـوني   پويـايي و گر  تواند آغاز محيطي مي زيست -هاي اجتماعي  براي رفورم مبارزه

هاي حداكثر باشد، تنهـا بـه    هاي حداقل به خواست ها و خواست جديد و گذار از برنامه
و فشـارهايي كـه    كندمي هايي تن ندهيم كه منافع مسلط مطرح اين شرط كه به بحث

كننـد.   اعمـال مـي   "قـوانين بـازار  "و  "ردنمدرنيزه كـ "،  "رقابتي بودن"تحت عنوان 
باشد يا به  "ها سبز"و  "ها  سرخ"تواند نقاط مشترك بين  مطالبات فوري مشخصي مي

  توانند شامل: سرعت تبديل شود. اين مطالبات مي
قطـار، قطـار زيرزمينـي،     -ل حمل و نقل عمومي مجاني يـا ارزان قيمـت   ئارتقاء وسا -

سـازي   بديلي در مقابل پخش گاز كربنيك در هـوا و آلـوده   يبه مثابه -اتوبوس، تراموا 
هـاي   ها عرضه شـود كـه هـم اكنـون سيسـتم حمـل و نقـل و ماشـين         شهرها و حومه

  بري در جاده موجب آنند. مسافر
هـايي كـه سـازمان     فراليبرالـي و عليـه بـدهي    "اصـالح و تعـديل  "مبارزه عليه نظام  -

آمـدهاي    كننـد. ايـن سياسـت پـي     حميل ميالمللي پول و بانك جهاني به جنوب ت بين
هـاي   كارسازي گسترده و نابودي شبكه محيطي و اجتماعي فاجعه باري دارد: بي  زيست

ايمني اجتماعي، دست كشيدن از محصوالت غذايي و نابودي منـابع طبيعـي بـه نفـع     
  صادرات.

نـداز  ا چشـم  يكـاري و هـم بـه مثابـه     راه حـل بـي   يتقليل ساعات كار هم به مثابه -
تـري بـراي اوقـات فراغـت تـا انباشـت كـاال قائـل          تر كه ارزش بيش اجتماعي گسترده

  ).17است(
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هـاي اجتمـاعي    اما بـراي مبـارزه در راه تمـدني جديـد ضـروري اسـت همـه جنـبش        
  كند: طور بيان مي من اين ديگر متّحد شوند. اين نكته را رايش بخش با يك رهايي

كمان را نبايد حذف كند: نه رنگ سرخ جنبش   ينهاي رنگ يك از رنگ اين پروژه هيچ"
طلبانه كارگري، نه رنگ صورتي مبارزات رهاي بخـش زنـان،    داري و تساوي ضد سرمايه

آميـز صـلح، نـه رنـگ سـياه ضـد اقتـدارگراي         هـاي مسـالمت   نه رنگ سـفيد جنـبش  
نيتي ها و نه حتّي رنگ سبز مبارزه براي انسا ) و آنارشيستLibertarianانه (منش آزادي

  )18( ."اي قابل سكونت را النه بر سيارهآزاد و عاد
وليبرالي ماستريخت ئاين امري واقعا جهاني است. اما، اروپا اگر بتواند خود را از اسارت ن

تواند به دگرگـوني اساسـي     هاي جديدي دوباره به وحدت برسد، مي برهاند و گرد هدف
  ريزي كند. دست يابد و آينده را دوباره پايه
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  منابع:

نوشته ارنست منـدل (لنـدن : نشـر     "قدرت و پول: تئوري ماركسيستي بوروكراسي"نگاه كنيد به  -1
  .182) ص 1992ورسو. سال 

ْ اثر كارل مـاركس (پـاريس. نشـر آنتـروپس سـال      "يهاي نقد اقتصاد سياس بنيان"نگاه كنيد بر :  -2
  .366 - 67ص ) ص1967

  .68و  67ص كارل ماركس (پاريس، نشر سوسيال) صاثر  "ولوژي آلمانيئايد" -3
 - 61ص اثر كارل ماركس ترجمه ژزف روي (پاريس. انتشـارات سوسـيال) جلـد اول ص    "سرمايه" -4

360.  
  .180 - 81ص  ) ص1968اثر فردريش انگلس (پاريس، انتشارات سوسيال  "ديالكتيك طبيعت" -5
  347) ص 1995ريس. نشر فيارد سعيد (پا اثر دانيل بن "نگام ه ماركس نابه" -6
) ص 1978هاي جديد و موريس نـادو   اثر والتر بنيامين (پاريس: نامه "نظير مفهوم بي"نگاه كنيد به  -7

) ص 1971(پاريس: نشر ونل  "وطن، زبان و فرهنگ"در مجله  "تزهايي پيرامون فلسفه تاريخ "و  243
بـود نيـز    1923آهنگ در سـال   مقاله پيش لف يكو. از سوسياليست اطريشي، پولين ديكمن كه م190
كه ضـرورتي   بل ،رشد فاجعه بار نيروهاي مولده نيست"توان نام برد. از منظر او سوسياليسم حاصل  مي

داري كه  كند. سرمايه برد، تحميل مي ها را تحليل مي كه سرمايه آن "ر منابع طبيعيئاست كه كاهش ذخا
بـرد. نگـاه    شود، شرايط زيست نوع بشر را از بين مي وجب مينيروهاي مولده را م "غير ضرور"توسعه  

سـپتامبر سـال    9در مجله نقد اجتماعي شـماره   "داري محدوديت واقعي توليد سرمايه"كنيد به مقاله 
1933.  

. و مقالـه  رنوشـته جيمـز اوكـان    "هـا   ها و معلول داري: علت تضاد دوم سرمايه"نگاه كنيد به مقاله  -8
  . 36و  35ص  ص 1992. سال 12در مجله ماركس واقعي شماره  "ماترياليسم تاريخيبومي، اين  زيست"
چهارمين "اثر تيچيانو باكارولو. در مجله  "گرا بوم باز هم پيرامون ماركسيسم و زيست"نگاه كنيد به  -9

  . 25ص  1992يه سال ئو ژو مي   44شماره  "انترناسيونال
  ."آزادي مصرف و سياسي كردن زندگي متعارف"عنوان :  ) تحتMiesنگاه كنيد به كتاب ميز ( -10
. 1992. در روزنامه اكونوميسـت فوريـه سـال    "ها را بخورند بگذاريد آلودگي"نگاه كنيد به مقاله  -11

وجود آمده  است كه پيرامون دگرگوني اقليمي بهكشوره مثال جالب ديگر يك گروه كاري در كارگاه بين
گزارشي را به بحث گذاشتند. در اين گزارش مطرح شده بود كه آيا اقدام  95يه ئبود، و در مجمعي در ژو

است يا نه و اين بررسي كـه اثـرات    "جويانه به لحاظ هزينه صرفه"اي بر محيط زيست  خانه عليه اثر گل
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ن مخارج زندگي در يك كشور اچنين مسائلي متوجه كشورهاي فقير خواهد بود. طبق نظر اين متخصص
هـا،   محـدوديت "ون دالر و در يك كشور فقير صدميليون دالر است. نگاه كنيد به مقالـه  ميلي 5/1غني 

ص  96پـاييز سـال    "محيطـي  ماركسيسم زيسـت "پيرامون  "علم و جامعه"ويژه نامه مجله  "رشدها 
274.  

اثر دانيـل بـن سـعيد.     "هاي يك ماجراي حاد هنگام: عظمت و بدبختيهماركس ناب"نگاه كنيد به  -12
چه  مسئله كنترل نكردن آن"طور به كتاب:  و همين 396و  385 - 86ص  ) ص1995يس، نشر فايارد (پار

  .15) ص .1991من. (مادريد نشر رولوسيون سال  ؟ اثر ژرژ رايش"فوري و ضروري است
تواند تنها  سوسياليسم مي"من تحت عنوان:  پيرامون اين نكته نگاه كنيد به مقاله جالب ژرژ رايش -13
  . 1996. شماره شش سال "وجود آيد وچرخه بهبا د
نـد . نگـاه    ا "كمونيسم مبتني بر انرژي خورشـيدي "ياي واكنون در ر ها هم اي از ماركسيست پاره -14

  .1996من، پاييز سال  در مجله علم و جامعه اثر ديويد شواچ "كمونيسم خورشيدي "كنيد به مقاله 
  .396و  391ص  جا ص همان - 15
من تحت عنوان: (ضرورت اصالح مالي براي دسـتيابي بـه معيارهـاي     نيد به مقاله ژرژ رايشنگاه ك -16

  ).1995( 85و  82ص  ص "بوم بومي)  در كتاب ْاقتصاد و زيست طلبانه زيست تساوي
در مجلـه روژ المـي    "بـومي  گي مبارزات اجتماعي و زيست پارچه اتّحاد و يك"نگاه كنيد به مقاله  -17

  .9و  8ص  ص 1996
 .1996سال  57من ص  همان اثر رايش -18
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  ريزي دموكراتيكاكو ـ سوسياليسم  و برنامه
  ترجمة تراب حق شناس

  
تواند اصالح شود تا سود را تابعي از بقاي انسان كند، داري نمياگر سرمايه

چه بديلي وجود دارد جز اينكه به سوي نوعي اقتصاد حركت كنيم كه در 
ريزي شده باشد. مسائلي مانند تغييرات جوي و جهاني برنامهسطح ملي 

كنند... رؤساي صاحب نظر ريزي مستقيم را ايجاب ميبرنامه "دست مرئي"
اي ندارند جز آن كه دربارة اقتصاد و محيط داري ما چارههاي سرمايهشركت

زيست، به طور سيستماتيك تصميماتي غلط و غيرعقالني بگيرند كه در 
ست كه در تصميماتي -اي كه در اختيار دارندآوريبه دليل فن -نهايت

سطح كرة ارض حكم خودكشي دارد. بنا بر اين، چه راه ديگري پيش پاي ما 
ماند جز آنكه به بديلي حقيقي بينديشيم يعني سوسياليسم زيست ـ مي

  )1ريچارد اسميث (                                                                        محيطي؟
                                                                                     

ست براي تأمين يك بديل متمدنانة راديكال سوسياليسم زيست ـ محيطي تالشي
). 2داري ناميده است (سرمايه "گرپيشرفت ويران"دربرابر چيزي كه ماركس آن را 

كند مبني بر معيارهاي ليسم زيست ـ محيطي سياستي اقتصادي را پيشنهاد ميسوسيا
غيرپولي و فرااقتصاديِ با هدف تأمين نيازهاي اجتماعي و توازن زيست ـ محيطي. اين 

اي جنبش زيست ـ محيطي و نقد هاي پايهنهاد) ديالكتيكي كه بر استداللسنتز (هم
وسيعي از نويسندگان مانند آندره  ماركسيستي از اقتصاد سياسي و كوشش طيف

  ميشل لووي
 

 76

گورتس (در نخستين آثارش)، المار آلتواتر، جيمس اُكونور، ژوئل كوول و جان بالمي 
است كه چالشي با  "زيست ـ محيطي بازار"فاستر استوار شده، در عين حال، هم نقد 

-است كه مسألهء محدوديت "دگرايولتسوسياليسم "داري ندارد و هم نقد نظام سرمايه

  هاي طبيعي را ناديده مي گيرد.
ست مبني بر ر، هدف از سوسياليسم زيست ـ محيطي جامعة نوينيناكوبه باور ا

عقالنيت زيست ـ محيطي، كنترل دموكراتيك، برابري اجتماعي و تقدم ارزش مصرف 
). بايد اضافه كنم كه اين اهداف مستلزم امور سه گانة زير است: 3بر ارزش مبادله (

جا به معني عمومي، در اين Collectiveكيت جمعي ابزار توليد (جمعي يا (الف) مال
  ) است)؛Communautaireتعاوني و مالكيت گروهي (

گذاري و توليد دهد اهداف سرمايهريزي دموكراتيك كه به جامعه امكان مي(ب) برنامه 
  را معين كند،

ديگر يك تحول اجتماعي و آورانة نوين نيروهاي مولّده. به عبارت و (پ) ساختار فن 
  ).4اقتصادي انقالبي (

هاي عمدة سياسي زيست ها، مشكلي كه در رابطه با جرياندر نظر اكوسوسياليست
ها كنند، وجود دارد اين است كه آنها را نمايندگي ميـ محيطي، كه احزاب سبز آن

-كه در توسعهداري هاي) سرمايههاي (ديناميسمظاهراً به تضادهاي ذاتي بين پويايي

كران سرمايه و انباشت سود وجود دارد از يك طرف، و حفظ محيط زيست از طلبي بي
شود كه غالباً دگرايي رهنمون مييولتندارند. اين امر آنان را به نقد طرف ديگر توجهي 

كه به لحاظ زيست ـ محيطي در آن رفرم  "بازار اقتصادي"ها را از يك بجاست، اما آن
برد. نتيجه اين شده است كه بسياري از احزاب سبز به عذر موجه ر نميشده باشد فرات

  ).5اند (هاي سوسيال ليبرال چپ ـ ميانه بدل شدهزيست ـ محيطيِ حكومت
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سوسيال  -هاي مسلط چپ در قرن بيستماز سوي ديگر، مشكل با گرايش
نة واقعاً ها نمواين است كه آن -دموكراسي و جنبش كمونيستي الهام گرفته از مسكو

هاي رفرم پذيرند، در حالي كه دستة اول خود را در نمونهموجود نيروهاي مولد را مي
كردند، دستة دوم شكل محدود مي -در بهترين حالت، كينزياني -داريسيستم سرمايه

دگرايي را گسترش يولت -داري دولتي يا سرمايه -اشتراكي (كلكتيويستي) مستبدانه 
حالت موضوعات زيست ـ محيطي خارج از ديدرس يا دست كم در دادند. در هر دو مي

  گرفت. حاشيه قرار مي
-ماركس و انگلس خود از عواقب نابودكنندة زيست ـ محيطيِ شيوة توليد سرمايه

هاي متعددي در كاپيتال و ديگر آثار ماركس ها و اشارهاطالع نبودند. قطعهداري بي
ها معتقد بودند كه ها، آن). عالوه بر اين6ويد (گوجود دارد كه اين آگاهي را باز مي
تر كاال نيست، بلكه فراهم كردن وقت آزاد براي هدف سوسياليسم توليد هرچه بيش

ها و جا بين آنهاست تا استعدادهاي خود را به كمال شكوفا كنند. در اينانسان
ت درخود، چندان سطلبي بيكران توليد هدفياي كه توسعهيعني با ايده "دگرايييولت"

  نقطه مشتركي وجود ندارد.
هايي در آثار آنان به اين مضمون كه سوسياليسم به ها و قطعهبا وجود اين، اشاره

داري بر آنان هايي كه نظام سرمايهنيروهاي مولد امكان خواهد داد كه فراتر از محدوده
سوسياليستي فهماند كه تحول كند توسعه يابند به طور ضمني چنين ميتحميل مي

گيرد كه به صورت مانعي (و به تعبيري كه دارانة توليد را دربر ميصرفاً روابط سرمايه
) در راه توسعة آزاد نيروهاي مولد موجود "كُند و زنجيرهايي"برند غالباً به كار مي

هاي اند. سوسياليسم فراتر از هرچيز ديگر به معني تملك اجتماعي اين ظرفيتدرآمده
ها در خدمت كارگران است. در عبارتي از آنتي دورينگ كه قرار دادن آن توليدي و

خوانيم كه در ها حكم يك اثر مرجع داشته چنين ميبراي چندين نسل از ماركسيست
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 "جامعه علناً و بدون هيچ اما و اگري تملك نيروهاي مولده"ساية نظام سوسياليستي 
  ).7( "گيرداند در دست ميبيش از حد بزرگ شده"را كه براي نظام موجود 

-تجربة اتحاد شوروي مسائلي را كه از چنين تملك جمعي دستگاه مولدة سرمايه

دهد. از آغاز، تز اجتماعي كردن نيروهاي مولدة شود به خوبي نشان ميداري ناشي مي
هاي نخستين پس از انقالب موجود امري پذيرفته شده بود. درست است كه در سال

هايي محدود هم از طرف ن زيست ـ محيطي توانست شكوفا شود و گاماكتبر يك جريا
مقامات شوروي جهت حفاظت از محيط زيست برداشته شد؛ اما با روند بوروكراتيزه 

چه در صنعت و چه در كشاورزي با  يانهدگرايولتهاي هاي استاليني، روشكردن
حيط زيست به حاشيه ابزارهاي مستبدانه اعمال گرديد و در همان حال، طرفداران م

رانده شدند يا حذف گرديدند. فاجعة چرنوبيل باالترين مثال براي پيامدهاي فاجعه بار 
هاي مولد غربي بود. هر تغيير در اشكال مالكيت كه مديريت آوريتقليد از فن

تواند به دموكراتيك و سازماندهي نوين نظام توليدي را در پي نداشته باشد، فقط مي
  امد.بست بينجبن

برداري و نقد نظر مبني بر بهره "پيشرفت"دگراي يولتاي از نقد ايدئولوژي گونه
هاي مخالف در از طبيعت، پيش از اين در آثار برخي از ماركسيست "سوسياليستي"

هاي اخير است كه مانند والتر بنيامين آمده است. اما عمدتاً در دهه 1930دهة 
برابر تز مبني بر خنثي بودن  الشي درمحيطي به عنوان چ -سوسياليسم زيست

هاي عمدة چپ در قرن بيستم نيروهاي مولده مطرح شده است، تزي كه بر گرايش
  همواره مسلط بود.
ها بايد از مالحظاتي كه ماركس دربارة كمون پاريس مطرح كرده اكوسوسياليست

احب كرده آن را داري را تصتوانند دستگاه دولتي سرمايهالهام بگيرند كه كارگران نمي
و آن را با شكلي كامالً  "آن را درهم بشكنند"ها بايد به سود خود به كار اندازند. آن
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متفاوت از قدرت سياسي كه دموكراتيك و غيردولتي باشد جايگزين نمايند. همين امر 
 "خنثي"شود كه اي ميبه طور كلي و صرف نظر از موارد خاص شامل دستگاه مولده

ولي در ساختار خود نشان از توسعة خويش در خدمت انباشت سرمايه (بيطرف) نيست 
و گسترش نامحدود بازار دارد. اين امر آن را با نيازهاي حفظ محيط زيست و سالمت 

دهد. بنابر اين بايد در فرآيندي از تحول راديكال، دستگاه مردم در تناقض قرار مي
  . "انقالبي كرد"توليدي را 

از دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك مدرنيت گرانبها هستند، مسلم است كه بسياري 
هاي اكوسوسياليستي اما كل نظام توليدي بايد تحول يابد و اين امر تنها با روش

ريزي دموكراتيك اقتصاد پذير است يعني با برنامه(سوسياليسم زيست محيطي) امكان
مر ممكن است در دهد. اين اكه حفظ توازن زيست محيطي را مطمح نظر قرار مي

ها باشد براي مثال، تأسيسات هاي توليد به معني متوقف كردن آنبرخي از شاخه
هاي توليد انبوه يا صنعتيِ صيد ماهي (كه مسؤوليت تقريباً اي، برخي روشهسته

هاي نابودي انواع معيني از موجودات دريايي را به عهده دارد)، قطع درختان جنگل
ن فهرست بسيار دراز است. با وجود اين، قبل از هرچيز، انقالبي مناطق حاره و غيره. اي

) -نفت و زغال سنگ -در نظام انرژي الزم است كه به جاي منابع كنوني (اساساً فسيل
كه عامل آلودگي و مسموم كردن محيط زيست هستند، منابع نوشوندة انرژي مانند 

نرژي اهميتي تعيين كننده دارد آب و باد و خورشيد مورد استفاده قرار گيرند. موضوع ا
زيرا انرژي فسيلي (نفت و زغال) باعث آلودگي فراوان كرة زمين و نيز تغييرات جوي 

اي بديلي نادرست است، نه تنها به دليل خطر يك بار است. انرژي هستهمصيبت
ن تفالة داند با هزاران تُكس نميكه هيچ چنين به خاطر آنچرنوبيل جديد، بلكه هم

و نيز -ماندها سال همچنان سمي باقي ميكه صدها، هزاران و گاه ميليون -يو آكتيوراد
توان كرد. انرژي خورشيدي اند چه مياي كه از مصرف افتادهبا تأسيسات كهنه و آلوده
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داري توجه چنداني به خود جلب نكرده است (چون كه هرگز در جوامع سرمايه
موضوع پژوهش و توسعة فشرده قرار گيرد و  نيست) بايد "آميزرقابت"و  "سودآور"

  نقشي كليدي در برپايي يك نظام انرژي بديل ايفا كند.
ها بايد تحت شرايطي الزم از اشتغال كامل و منصفانه به عمل در آيد. اين همة اين

هاي عدالت اجتماعي منطبق شرايط نه تنها به اين دليل الزم است كه با نيازمندي
لحاظ كه پشتيباني طبقة كارگر را در فرآيند تحول ساختاري  گردد، بلكه از اين

كنترل عمومي بر ابزار  نيروهاي مولده تأمين نمايد. چنين فرآيندي بدون نظارت و
-هاي عمومي در سرمايهگيريريزي امكان ندارد، يعني بدون تصميمتوليد و برنامه

ها و هايي را از بانكگيريگذاري و تغيير تكنولوژيك؛ كه بايد قدرت چنين تصميم
  داري سلب كرد تا منافع عمومي جامعه حفظ شود.هاي سرمايهشركت

اما اين تصميمات را به عهدة كارگران گذاشتن كافي نيست. ماركس در جلد سوم 
توليدكنندگان "كند كه در آن اي تعريف ميسرمايه، سوسياليسم را به عنوان جامعه

با طبيعت را به نحوي عقالني ) Stoffwechselمتحد بده و بستان (سوخت و ساز 
تري هست و آن اينكه . اما در جلد اول كاپيتال، رهيافت گسترده"دهندسازمان مي

 ,commonهاي آزاد كه با ابزارهاي عمومي (مشترك ست از انساناتحادي"سوسياليسم 

gemeinschaftlichen (كنندكار مي توليد" )خيلي مناسب8 ست: تري). اين برداشت
، بلكه بايد كار "توليدكنندگان"سازماندهي عقالني توليد و مصرف نه تنها بايد كار 

كنندگان نيز باشد، يعني در حقيقت، كارِ كل جامعه است، با جمعيت مولد و مصرف
دار) و دار (و مردان خانهاش كه شامل محصلين، جوانان، زنان خانه"غيرمولد"

  شود.بازنشستگان و غيره مي
ل جامعه بدين معنا قادر است به طور دموكراتيك انتخاب كند كه كدام خط مشي ك

توليدي ارجحيت دارد و چه ميزان از منابع بايد براي آموزش، بهداشت و فرهنگ 
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شود، بلكه ). بهاي خود كاالها نيز به قانون عرضه و تقاضا سپرده نمي9تخصيص يابد (
- عي، سياسي و زيست محيطي تعيين ميتا آنجا كه ممكن است با معيارهاي اجتما

ها و يارانه براي گردد. اين، در ابتداي امر، ممكن است شامل ماليات بر برخي فرآورده
آل، هرچه انتقال به سوي سوسياليسم پيشرفت برخي ديگر باشد ولي در حالت ايده

 تري، بنا به خواست شهروندان به صورت رايگانكند كاالها و خدمات هرچه بيشمي
  گردد.توزيع مي
-نيست، بلكه تمريني "مستبدانه"ريزي دموكراتيك، نه تنها به خودي خود برنامه

كند. اين است آنچه رهايي از اش تجربه ميگيري آزادانهست كه كل جامعه در تصميم
" قفس آهنين"و رهايي از  "قوانين اقتصادي"شدگيِ خودبيگانگي و از شيئ

ريزي دموكراتيك توأم با كاهش بوروكراتيك نام دارد. برنامهدارانه و ساختارهاي سرمايه
دارد كه ماركس آن ست كه بشريت به سوي هدفي بر ميايزمان كار گام تعيين كننده

گير اوقات فراغت ناميده است. علت اين است كه افزايش چشم "آزادي يروقلم"را 
  نحوي دموكراتيك است.شرط مشاركت مردم در گفتگو و مديريت اقتصاد و جامعه به 

كنند و آن را دليلي ريزي در شوروي اشاره ميطرفداران بازار آزاد به شكست برنامه
دانند. بدون آنكه به بحث ريزي شده مياي ناظر بر اقتصاد برنامهبراي رد و طرد هر ايده

توان به گفتة گئورگي هاي تجرية شوروي وارد شويم ميدربارة دستاوردها و ناكامي
اركوس و دوستانش در مكتب بوداپست، آن تجربه را شكلي از ديكتاتوري بر نيازها م

گيري دربارة دانست؛ يعني يك سيستم غيردموكراتيك و اقتدارگرا كه انحصار تصميم
ريزي ها سپرد. تنها برنامهبوروكرات -كلية امور را به يك اليگارشي كوچك از تكنو

اي كه براي هاي فزاينده، بلكه محدوديتصرف نبود كه به ديكتاتوري انجاميد
شد و پس از مرگ لنين، استقرار يك قدرت دموكراسي در كشور شوروي اعمال مي

تر و ريزي شد هرچه غيردموكراتيكاقتدارگراي بوروكراتيك منجر به سيستمي از برنامه
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فرآيند اقتدارگراتر. اگر سوسياليسم به معني كنترل كارگران و اهالي به طور كلي بر 
  توليد است، اتحاد شوروي در زمامداري استالين و جانشينانش به شدت از آن دور بود.

ريزي هاي برنامهها و تناقضدهندة محدوديتشكست اتحاد شوروي نشان
درآوردي است و بنا بر اين، ناپذير ناكارآمد و منبوروكراتيك است كه به نحوي اجتناب

-). مفهوم سوسياليستي برنامه10يزي دموكراتيك باشد (رتواند دليلي عليه برنامهنمي

اي اقتصاد نيست؛ يعني اگر قرار نيست ريزي چيزي جز دموكراتيزه كردن ريشه
تصميمات سياسي به عهدة جمع كوچكي از نخبگان حاكم واگذار شود چرا نبايد 

اي كه بايد بين همين اصل مشمول تصميمات اقتصادي شود؟ موضوع موازنة ويژه
ريزي و سازوكارهاي بازار كشف شود امري ست قطعاً مشكل؛ بدين معنا كه در رنامهب

مراحل نخستين يك جامعة جديد مسلم است كه بازارها جايگاه مهمي خواهند داشت، 
شود ريزي هرچه بيشتر غالب ميولي هرچه گذار به سوسياليسم پيشروي كند برنامه

  ).11مانند مقابله با قوانين ارزش مبادله (
ناگزير خواهد بود يك برنامة "كند كه يك جامعة سوسياليستي انگلس تأييد مي

توليدي مستقر كند كه ابزار توليد را به حساب آورد به خصوص از جمله نيروي كار را. 
 (use-objects)د اشياء مصرفي كند آثار مفيدر آخرين تحليل، آنچه برنامه را تعيين مي

ن خودشان و در رابطه با ميزان كار الزم براي توليدشان گوناگون است در مقايسه بي
در خدمت ارزش  -غالباً كلك -ستايداري ارزش مصرف صرفاً وسيله). در سرمايه12(

همه محصول در جامعة امروز عمدتاً و  دهد چرا اينمبادله و سود (كه ضمناً نشان مي
ة سوسياليستي ارزش مصرف ريزي شداند). در يك اقتصاد برنامهتا اين حد بي فايده

االها و خدمات است با نتايج درازمدت اقتصادي، اجتماعي و تنها معيار براي توليد ك
اصالح و "زيست محيطي مهم و قابل توجه. همان طور كه ژوئل كوول گفته است: 

تر به صورت تقويت ارزش مصرف و بازسازي نيازهاي مربوط به آن، در اين حالت بيش



 حيطيسوسياليسم زيست م

 83

آيد تا تبديل زمان به ارزش اضافي و پول، آن آوري در ميجتماعي فنتنظيم كنندة ا
  ).13( "گيردطور كه تحت حاكميت سرمايه صورت مي

جا مورد نظر است، برنامه ناظر است ريزي دموكراتيك كه در ايندر نوع نظام برنامه
ها هاي محلي، خواربارفروشيهاي اقتصادي اساسي نه مديريت رستورانگيريبه سمت
چنين بجاست تأكيد وري يا خدمات. همهاي كوچك، مؤسسات پيشهها، مغازهو نانوايي

شان در تضاد ريزي با خودگرداني كارگران نسبت به واحدهاي توليديكنيم كه برنامه
ريزي، مثالً براي تحول نيست. در همان حال كه تصميم اتخاذ شده توسط نظام برنامه

سازد)، بايد سواري به كارخانه (اي كه اتوبوس و قطار مييك كارخانة توليد اتومبيل 
توسط كل يك جامعه صورت گيرد، سازماندهي دروني و عملكرد كارخانه بايد به 

" متمركز بودن"نحوي دموكراتيك توسط كارگران خودش سامان يابد. دربارة خصلت 

ل شود كه توانست استدالريزي زياد بحث شده است ولي ميبرنامه "عدم تمركز"يا 
موضوع واقعي همانا عبارت است از كنترل دموكراتيك برنامه در كلية سطوح محلي، 

المللي. زيرا موضوعات زيست بين -رودو آن طور كه اميد مي -اياي، ملي و قارهمنطقه
ست جهاني و صرفاً در چارچوب سراسري ـ محيطي مانند گرم شدن كرة زمين امري

توان اين پيشنهاد را برنامه ريزي دموكراتيك ر گيرد. ميتواند مورد بررسي قرامي
سراسر كرة ارض ناميد. حتي در اين سطح، درست در نقطه مقابل چيزي خواهد بود 

كنند زيرا تصميمات اقتصادي و توصيف مي "ريزي مركزيبرنامه"كه معموالً آن را 
ينفع هستند كه به كند، بلكه اين خود اهالي ذاتخاذ نمي "مركزي"اجتماعي را هيچ 

  گيرند.نحوي دموكراتيك دربارة آن تصميم مي
ها و تضادهايي به ناگزير بين مؤسسات خودگردان يا ادارات مسلم است كه تنش

دهد. سازوكارهاي مذاكره تر رخ ميهاي اجتماعي گستردهدموكراتيك محلي با گروه
- ترين گروهجام گستردهتواند به حل بسياري از اين مشاجرات ياري دهد ولي سرانمي
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اند كه اگر در اكثريت باشند حق دارند نظر خود را بر ديگران غلبه دهند. هاي ذينفع
هاي سمي را در رودخانه گيرد تفالهبراي مثال: يك كارخانة خودگردان تصميم مي

گيرند. بنابر اين در يك بحث تخليه كند. اهالي كل منطقه در خطر آلودگي قرار مي
گيرند كه توليد در اين واحد بايستي قطع شود تا زماني كه راه تصميم مي دموكراتيك

توان هاي كارخانه بيابند. در بهترين حالت، ميبخش براي كنترل تفالهحلي رضايت
گفت كه در يك جامعة اكوسوسياليستي، كارگرانِ كارخانه خود به حد كافي از آگاهي 

ماتي كه براي محيط زيست و سالمت زيست محيطي برخوردارند تا از اتخاذ تصمي
اهالي محل خطرناك است اجتناب كنند. اما مقرر كردن ابزاري كه اين امر را تضمين 

همان طور كه  -ترين منافع اجتماعي نقش تعيين كننده داشته باشدكه گسترده كند
بدين معنا نيست كه موضوعات مربوط به مديريت داخلي نبايد به  -در مثال باال ديديم

  تصميم شهروندان در سطح كارخانه، مدرسه، محله، بيمارستان يا شهر واگذار شود.
راتيك و پلوراليستي و در كلية ريزي سوسياليستي بايد بر زمينة بحثي دموكبرنامه

هاي سطوحي كه تصميم قرار است در آنجاها اتخاذ گردد استوار شود. نمايندگان هيأت
ها يا هر جنبش سياسي ديگر حزاب، پالتفرمريزي همان طور كه در شكل ابرنامه

شوند و پيشنهادهاي مختلف در اختيار همة گيرد، انتخاب ميسازماندهي صورت مي
گيرد. بدين معنا كه دموكراسي مبني بر نمايندگي اند قرار ميكساني كه در آن ذينفع

ماً از گردد كه در آن مردم مستقي -و تصحيح  -بايد توسط دموكراسي مستقيم تكميل
المللي انتخاب هاي عمده يكي را در سطح محلي، ملي و سپس بينگيريبين جهت

هاي كنند. آيا وسائط نقليهء عمومي بايد رايگان باشد؟ آيا صاحبان اتومبيلمي
اي بپردازند تا هزينة حمل و نقل عمومي تأمين شود؟ آيا خصوصي بايد ماليات ويژه

باشد تا بتواند با انرژي نفت و زغال رقابت كند؟  بايد انرژي خورشيدي مشمول يارانه
ساعت يا كمتر كاهش يابد حتي اگر اين به  25يا  30آيا بايد ساعات كار هفتگي به 
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ريزي با موجوديت كارشناسان معنيِ كاهش توليد باشد؟ ماهيت دموكراتيك برنامه
است كه اگر با بلكه ارائة نظرشان  ،گيريها نه تصميمناسازگار نيست زيرا نقش آن

گيري در تناقض نباشد غالباً با آن متفاوت است. همان طور فرآيند دموكراتيك تصميم
ريزي، هاي برنامهها، احزاب، هيأتكه ارنست ماندل خاطر نشان كرده است: حكومت

تواند پيشنهادهايي بدهد، پيشنهادهايي ها، يا هركسي كه ميدانشمندان، تكنوكرات
ند مردم را تحت تأثير قرار دهند... اما در يك نظام چند حزبي كوشدهند و ميمي

هاي چنين پيشنهادهايي هرگز مورد توافق همگان نيست، يعني مردم بين بديل
هاي گيري در دستتوانند انتخاب كنند و نيز اينكه حق و قدرت تصميممنسجم مي

ديگر. آيا در اين  كنندگان، شهروندان باشد نه هيچ كساكثريت توليدكنندگان، مصرف
  )14( "منشانه يا مستبدانه هست؟امر چيزي ارباب

هاي درست زيست محيطي را برخواهند چه ضمانتي وجود دارد كه مردم گزينش
" ضمانتي"شان باشد؟ چنين هاي مصرفيگزيد حتا اگر به قيمت ترك برخي از عادت

ارگي (فيتيشيسم) كااليي واصالً وجود ندارد، جز اين انتظار معقول كه وقتي قدرت بت
درهم شكست عقالنيت تصميمات دموكراتيك چيره آيد. البته احتمال اشتباه در 

كند كه كارشناسان خود اشتباه هاي مردمي وجود دارد، اما چه كسي باور ميگزينش
تواند تصور كند كه چنين جامعة نويني برپا شود، بدون آنكه كنند؟ كسي نمينمي

ها و تجارب اجتماعي خود به سطح بااليي از بارزات، خودآموزياكثريت اهالي با م
آگاهي سوسياليستي و زيست محيطي دست يافته باشند و اين امر تصور اين نكته را 

از جمله تصميماتي كه با نيازهاي زيست محيطي  -كند كه اشتباهات جديمعقول مي
چون بازار كور، يا  -يهاي). در هرحال، آيا بديل15تصحيح شوند ( -خوانايي ندارد

از فرآيند دموكراتيك، هرقدر هم كه  -"كارشناسان"ديكتاتوري زيست محيطي 
  تر نيست؟ محدود باشد، خطرناك
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ست كه به تكنيكي/هاي اجرائيريزي مستلزم وجود ارگاندرست است كه برنامه
ت ها اگر از پايين، تحت نظارست، اما آنهااجرا گذاردن تصميمات به عهدة آن

دموكراتيك دائمي باشند و شامل كارگراني خودـمدير در يك فرآيند اداري 
توان انتظار دموكراتيك باشند، لزوماً برخورد اقتدارگرايانه نخواهند داشت. مسلماً نمي

داشت كه اغلب مردم همة اوقات فراغت خود را در خودـمديريتي يا ديدارهاي 
هاي خودـمديريتي مستلزم حذف هيأت"مشاركتي بگذرانند؛ به گفتة ارنست ماندل 

هاي گيري توسط شهروندان را با كنترل شديدتر هيأتنمايندگي نيست، بلكه تصميم
  ).16("كندشان تلفيق ميكنندگاننمايندگي توسط انتخاب

) در جنبش عدالت pareconمايكل آلبرت (و به تعبير او  "اقتصاد مشاركتي"
حث بوده است. هرچند در رهيافت عمومي او موضوع ب (Global Justice)همگاني 
رسد از امور زيست محيطي غافل است و هايي جدي وجود دارد كه به نظر ميكاستي

‘parecon’  آن طور كه از مدل بوروكراتيك و متمركز  "سوسياليسم"را در برابر
وجوه مشتركي با آن گونه  ’parecon‘گذارد، با وجود اين، شوروي فهميده شده مي

ريزي اكوسوسياليستي كه در اينجا پيشنهاد شده دارا است كه عبارت است از نامهبر
 سازماندهي ضدريزي بوروكراتيك، اعتماد به خودـداري و برنامهمخالفت با بازار سرمايه

ست بر يك ساختمان نيتريزي مشاركتي آلبرت مبگرايانة كارگران. مدل برنامه اقتدار
  نهادينة پيچيده.

كنندگان مشتركاً توليد را، با بررسي كردن عميق تمام نتايج آن، و مصرف كارگران"
شده را براي تمام گيري سپس بهاي توصيههاي كمك به تصميمكنند. هيأتتعيين مي

كنند. اين محصوالت، عوامل توليد، از جمله نيروي كار و سرماية ثابت، اعالم مي
اند. آمده محاسبه شدهتغييرات پيشهاي سال گذشته و ها با تكيه بر قيمتقيمت
ها با پيشنهادهاي كنندگان (افراد، شوراها و فدراسيون شوراها) به پيشنهاد آنمصرف
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بينانه از منابع، مواد، ها را به مثابة يك ارزيابي واقعدهند كه قيمتديگري پاسخ مي
در ذات هر نيروي كار و آثار نامطلوب (از جمله آلودگي) و امتيازات اجتماعي كه 

-زمان، كارگران منفرد و نيز شوراها و فدراسيوند. همنگيرمحصولي هست، به كار مي

كنند. با اعالم آنچه در نظر دارند كه توليد هاشان پيشنهادهاي ويژة خود را عرضه مي
تخمين ارزش  يها، به مثابهها نيز با اتكا بر قيمتكنند و عوامل ضروري توليد، آن

كنند. بر اساس هايي كه الزم دارد، پيشنهاد خود را عرضه ميو هزينه اجتماعي توليد
گيرنده كنندگان، شوراهاي تصميمپيشنهادهاي اعالم شده توسط كارگران و مصرف

شده، بر توانند اضافه تقاضا يا عرضه را براي هركاال محاسبه كرده و در قيمت توصيهمي
قرار گرفته، تجديد نظر كنند. شوراها اساس روشي كه خود مورد يك توافق اجتماعي 
كدام كنند [...] با توجه به اينكه هيچنيز به نوبة خود در پيشنهادهاشان تجديد نظر مي

چنين با توجه به ريزي ندارد، هماز اين بازيگران نفوذي بيش از ديگري در روند برنامه
اي كه مطابق با درجة هها يا سودهاي اجتماعي را با وزنها هزينهاينكه هركدام از آن

سنجند، اين فرآيند در عين حال هم منصفانه ها در توليد و مصرف است ميشركت آن
). [اين پاراگراف از روي نسخة 17( "آورداست و هم كارآيي و خودگرداني به همراه مي

  فرانسوي ترجمه شد. م.] 
هم  "اد سادهزي"مسألة عمده در برخورد به اين برداشت ــ كه ضمناً بايد گفت 

اين است كه به  -نهايت روي آن كار شده و گاه خيلي هم مبهم استنيست، بلكه بي
كنندگان را به نوعي مذاكره بين توليدكنندگان و مصرف "ريزيبرنامه"رسد نظر مي

دهد. براي هاي توليد شده، عرضه و تقاضا تقليل ميدربارة قيمت، منابع و فرآورده
كنندگان ديدار خواهد گران صنايع اتومبيل با شوراي مصرفمثال، شعبة شوراي كار

ها بحث كند و عرضه را با تقاضا انطباق دهد. آنچه در اينجا ناديده كرد تا دربارة قيمت
-ريزي اكوسوسياليستيست كه موضوع اصلي برنامهشود درست همان چيزيگرفته مي
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شديد فضا براي  ست؛ يعني سازماندهي مجدد نظام حمل و نقل در عين كاهش
هاي جا كه اكوسوسياليسم مستلزم ناپديد شدن كل بخشهاي خصوصي. از آناتومبيل

هاي انبوه در گذارييك صنعت (تأسيسات اتمي براي مثال) و به جريان افتادنِ سرمايه
-هاي كوچك يا كالً غيرموجود (براي مثال، انرژي خورشيدي) است، چگونه ميبخش

بين واحدهاي موجود و شوراهاي توليد و مصرف در بارة  "هاعاونيمذاكرات ت"تواند با 
  جور درآيد. "هاي توصيه شدهقيمت"و  "منابع"

دهد و بيش از حد ورانه و توليدي موجود را بازتاب ميآمدل آلبرت ساختار فن
است كه بتواند مصالح سراسري جهاني، اجتماعي ـ سياسي و اجتماعي ـ  "اقتصادگرا"

اهالي را در مد نظر قرار دهد ــ بدين معنا كه مصالح فردي آنان به  زيست محيطي
تواند به مصالح اقتصادي آنان به عنوان عنوان شهروندان و موجودات انساني نمي

-كننده تقليل يابد. او نه تنها دولت را همچون يك نهاد كنار ميتوليدكننده ومصرف

ه به سياست نيز به مثابة درگيري بلك -گيري قابل احترام استكه يك جهت -گذارد 
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيست ـ محيطي، فرهنگي گيريبين جهت

  اعتناست.و تمدني در سطح محلي، ملي و جهاني بي
داري به سوسياليسم سرمايه "پيشرفت ويرانگر"اين خيلي مهم است زيرا عبور از 

و  -هاستي جامعه، فرهنگ و ذهنيتيك فرآيند تاريخي و يك تحول دائمي انقالب
تواند سياست به نحوي كه در اينجا تعريف شد جز جايگاهي مركزي در اين فرآيند نمي

تواند بدون داشته باشد. اهميت دارد كه در اينجا تأكيد كنيم كه چنين فرآيندي نمي
از  تحول انقالبي ساختارهاي اجتماعي و سياسي و بدون پشتيباني فعال اكثريت اهالي

اي اكوسوسياليستي آغاز گردد. رشد آگاهي سوسياليستي و هشياري زيست برنامه
كننده در آن، تجربة مبارزاتي جمعي خود مردم ست كه عامل تعيينمحيطي فرآيندي
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اي (راديكال) جامعه سير هاي محلي و جزئي به سوي تغيير ريشهاست كه از درگيري
  كند.مي

طلب و دموكراتيك اي برابرييني از توليد و جامعهاين گذار نه تنها به شيوة نو
-شود، بلكه به يك شيوة زندگي بديل، به تمدن نوين اكوسوسياليستي ميمنتهي مي

هاي مصرفي كه به طور مصنوعي توسط انجامد، فراسوي حاكميت پول، فراسوي عادت
يد و گاه حساب كاالهاي غيرمفشود، و سرانجام فراسوي توليد بيتبليغات توليد مي

زيانبار براي محيط زيست. برخي از جانبداران محيط زيست معتقدند كه تنها چاره 
دربرابر مولدگرايي متوقف كردن رشد در كلية جوانب است يا جايگزين كردن آن با 

گويند كه ميزان باال و افراطي مي décroissanceكه در فرانسه به آن  -رشد منفي
هاي دهد با قطع نيمي از مصرف انرژي، با حذف خانهيمصرف اهالي را شديداً كاهش م
هاي شستشو و غيره. از آنجا كه چنين اقدامات شديد فردي، شوفاژ مركزي، ماشين

جويانه اين خطر را به همراه دارد كه با نارضايتي كامل اهالي روبرو شود، برخي از صرفه
ابائي ندارند  "حيطيديكتاتوري زيست م"از طرح شعار نوعي  "رشد منفي"مدافعان 

بينان سوسياليست معتقدند كه پيشرفت ). دربرابر چنين نظرات بدبينانه، خوش18(
ها فنĤورانه و استفاده از منابع نوين انرژي راه را براي رشد نامحدود و فراواني نعمت

  تأمين شود. "برحسب نيازهايش"گشايد، به طوري كه هركس بتواند مي
چه مثبت، چه منفي  - "رشد"تب يك نوع درك كمي از به نظر من، اين هردو مك

گيري سومي نيز هست كه به نظر من و توسعة نيروهاي مولد دارند. اما موضع -
توسعه است. منظور اين است كه به اتالف  "تحول كيفي"نمايد و آن تر ميمناسب

يا /فايده وهاي بيداري كه بر توليد گستردة فرآوردهانگيز منابع توسط سرمايههول
ست، اما بخش زيانبار استوار است پايان داده شود: صنايع تسليحاتي مثال خوبي

شوندگيِ شود با توجه به خصلت كهنهداري توليد ميكه در سرمايه "كاالها"عظيمي از 

  ميشل لووي
 

 90

هاي بزرگ. مسأله، نه اي ندارند جز سود براي شركتشان، هيچ فايدهريزيبرنامه
هاي اساسيِ آن انتزاعي، بلكه نوع مصرف حاكم كه خصلتبه طور  "مصرف افراطي"

عبارتند از مالكيت فخرفروشانه، اتالف انبوه، ازخودبيگانگيِ سوداگرانه، انباشت سيري 
-تحميل مي "مد"آساي به اصطالح كاالهاي جديدي كه ناپذير كاالها و خريد جنون

هدايت خواهد كرد، از كند. يك جامعة نوين توليد را به سوي ارضاء نيازهاي اصيل 
كنند مانند آب، غذا، لباس و مسكن _چيزهايي كه به عنوان نيازهاي ابتدايي تعبير مي

  گردد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و فرهنگ.كه شامل خدمات اساسي هم مي
ها بسيار دور از آشكار است كه كشورهاي جنوب كه برآورده شدن اين نيازها در آن

نسبت كشورهاي صنعتي پيشرفته نيازمند سطح باالتري از توسعه دسترس است، به 
هاي فاضل آب و مانند كشيدن خط آهن، ساختن بيمارستان، احداث سيستم -هستند

زيربناهاي ديگر. اما هيچ دليلي وجود ندارد كه اين امر نتواند با سيستمي توليدي به 
ونده. اين كشورها نيازمند دوست باشد و استوار بر انرژي نوشاجرا درآيد كه طبيعت

توليد مقادير زيادي مواد خوراكي براي تغذية اهالي گرسنة خود خواهند بود ولي همان 
(*)  Via Campesinaهاي دهقاني كه در مقياس جهاني در شبكة طور كه جنبش
اند، در اين كشورها از طريق ها مستدل و ثابت كردهاند، طي سالسازماندهي شده
ها يا مزارع اشتراكي وژيك مبني بر واحدهاي خانوادگي، تعاونيكشاورزي بيول

هاي ويرانگر و توان در تأمين غذا موفق شد تا از طريق شيوه(كلكتيويست) بهتر مي
پاشي و ضد اجتماعي كشاورزي صنعتي ـ تجاري مبني بر استفادة شديد از سم

م و استثمار آساي مبني بر واتغييرات شيميايي ژنتيك. به جاي سيستم غول
داري صنعتي، جريان امپرياليستي منابع كشورهاي جنوب توسط كشورهاي سرمايه

آوري و اقتصادي بايد از شمال به جنوب سرازير شود بدون آنكه نياز هاي فنكمك
آن طور كه ظاهراً برخي از طرفداران زاهد و  -باشد مردم اروپا و آمريكاي شمالي
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سطح زندگي خود را به مفهوم مطلق كلمه پايين  -دپرهيزكار محيط زيست باور دارن
زند، از داري دامن ميناپذيري كه نظام سرمايهآورند. در عوض، از مصرف سيري

كاالهايي كه هيچ ربطي به هيچ نياز واقعي ندارد رها خواهند شد، در حالي كه مفهوم 
تر ه در واقع غنياي از زندگي كاي خواهد يافت يادآور شيوهسطح زندگي تعريف دوباره

  است با مصرف كمتر.
نيازهاي واقعي را از نيازهاي ساختگي، غلط و قالبي چگونه بايد بازشناخت؟ صنعت 

-كلية عرصه -كننداندازي به ذهن مردم نيازهاي كاذب توليد ميكه با دست -تبليغات

نه تنها  اندهاي زندگي بشر را در جوامع مدرن سرمايه داري مورد تهاجم خود قرار داده
-ها شكل ميتغذيه و تأمين لباس، بلكه ورزش، فرهنگ، دين، سياست طبق قوانين آن

ها را دائماً و ها، منظرههاي تلويزيون، روزنامهها، پردهها، صندوق نامهها خيابانگيرد. آن
-گيري عادت به ولخرجياند و تأثيري قطعي در شكلگرانه اشغال كردهبه نحوي حيله

گذارند. عالوه بر اختيار از خود برجاي ميكردن ناگزير و بيرانه و مصرفهاي متظاه
انگيزي از نفت، برق، ساعات كار، كاغذ، مواد شيميايي و اينها مبالغ نجومي و حيرت

يعني اين شاخه  -پردازندكنندگان ميكه هزينة همه را مصرف -كنندمواد خام تلف مي
فايده است، بلكه مستقيماً با نيازهاي واقعي بينه تنها از نظر انساني  "توليد"از 

ست كه دارياجتماعي در تضاد است. تبليغات كه يكي از ابعاد ناگزير اقتصاد سرمايه
اي كه در حال گذار به سوسياليسم است ندارد و جاي آن را هيچ جايي در جامعه

كنندگان فهاي مصراطالعات دربارة كاالها و خدماتي خواهد گرفت كه توسط انجمن
شود. معيار براي شناخت يك نياز واقعي از يك نياز ساختگي عبارت است از فراهم مي

ادامة حيات آن پس از حذف تبليغات. مسلم است كه تا مدتي عادتهاي قديمي مصرف 
كس حق ندارد به مردم بگويد كه نياز آنها جاني خواهند كرد و البته هيچسخت
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ست، چنان كه چالشي تربيتي و فرآيندي تاريخي هاي مصرفيچيست. تغيير سرمشق
  آموزشي نيز هست.

انگيزد. تري را بر ميبرخي كاالها و لوازم مانند اتومبيل شخصي مسائل پيچيده
ست و ساالنه صدها هزار نفر در جهان از هاي شخصي باعث مزاحمت عمومياتومبيل

با عواقب  -شودآلوده مي شوند. هواي شهرهاي بزرگالعضو مياين طريق كشته و ناقص
چنانكه در تغييرات  -آوردوخيمي كه براي سالمتي كودكان و سالمندان به بار مي

داري جوي هم تأثير دارند. با وجود اين، اتومبيل شخصي در شرايط كنوني سرمايه
ست. تجارب محلي در برخي شهرهاي اروپا با اداراتي كه مسائل منطبق با نيازي واقعي

و مورد قبول اكثريت اهالي  -دهد كه ممكنطي را مد نظر دارند نشان ميزيست محي
هاي شخصي به نفع اتوبوس و قطار محدود گردد. است كه به تدريج نقش اتومبيل -

 -در يك فرآيند گذار به سوسياليسم زيست محيطي كه در آن وسائط نقلية عمومي
رايگان خواهد بود و در آن  وسيعاً گسترش خواهد يافت و-چه روي زمين يا زير آن 

شود، نقش سواران جاي خاصي در نظر گرفته ميبراي عابران پياده و دوچرخه
هاي شخصي از آنچه در يك جامعة بورژوا بر عهده دارند كمتر خواهد شد. اتومبيل

-واره (فيتيش) پيدا ميتوجه كنيم كه در اين گونه جوامع، اتومبيل شخصي حكم بت

چون نماد تشخص و برگة هويت به مردم حقنه مستمر و تهاجمي هم كند و با تبليغات
شود (در آمريكا تصديق رانندگي حكم شناسنامه دارد) و مظهر زندگي شخصي، مي

تر ). در انتقال به يك جامعة جديد بسيار ساده19ست (اجتماعي و جذابيت جنسي
و حد بسيار بااليي از كه باعث تصادفات وحشتناك -است كه انتقال كاالها با كاميون 

به نحوي چشمگير كاهش داده شود و به جاي آن از قطار يا  -شود آلودگي هوا مي
ها از شهري به شهر ديگر گويند (يعني حمل كاميونمي ferroutageها آنچه فرانسوي
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داري ست كه رشد خطرناك سرمايه "رقابت"با قطار) استفاده شود. تنها منطق پوچ 
  تواند توضيح دهد.ا را ميهسيستم كاميون

بدبينان پاسخ خواهند داد: آري، اما افراد آرزوها و تمايالت نامحدودي دارند كه بايد 
هايي كنترل، بررسي، محدود و اگر الزم شود ممنوع گردد و اين ممكن است محدوديت

دربرابر دموكراسي ايجاد كند. اما سوسياليسم زيست محيطي بر انتظارات معقول 
است كه ماركس پيش از اينها بيان كرده است: اولويت در يك جامعة بدون  استوار

، يعني "داشتن"است نه  "بودن"داري از آنِِ طبقات و رها شده از خودبيگانگيِ سرمايه
هاي فرهنگي، ورزشي، نشاط و شوخي، وقت آزاد براي شكوفايي شخصي از فعاليت

پايان محصوالت. به تملك بي هاي جنسي، هنري و سياسي، نه تمايلعلمي، لذت
داري ست، با ايدئولوژي مسلط حرص تملك با فيتيشيسم كااليي كه ذاتي نظام سرمايه

ذات جاودانة "ست از كند كه بخشيشود، اما هيچ چيز ثابت نميو تبليغات توجيه مي
ا انباشت دائمي و روزافزون كاالها (ب". همان طور كه ارنست ماندل تأكيد كرده: "انسان

به هيچ رو عامل فراگير و حتي مقدم  (marginal utility)ي آن نهايفايدة "پايين آمدن 
ها به خودي خود؛ حفظ براي رفتار انساني نيست. گسترش يا رشد استعدادها و گرايش

سالمت و حيات؛ نگهداري كودكان؛ گسترش مناسبات غني اجتماعي ... همة اينها 
-اي تبديل ميهاي عمدهضاء شده باشند، به انگيزهآنگاه كه نيازهاي مادي اوليه ار

  ).20( "شوند
همان طور كه گفتيم اين بدان معنا نيست كه به ويژه طي فرآيند گذار، بين 
ملزومات حفظ محيط زيست و نيازهاي اجتماعي، بين اجبارهاي زيست محيطي و 

هاي اي به خصوص در كشورهاي فقير، بين عادتضرورت گسترش زيربناهاي پايه
، كشمكش درنخواهد گرفت. يك جامعة بدون طبقه كمياب اي و منابعمصرف توده

ريزي جامعة بدون تضاد و كشمكش نيست. اينها گريز ناپذير است. وظيفة برنامه
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اندازي اكوسوسياليستي و رها شده از اجبارهاي سرمايه و دموكراتيك در چشم
گيري چندجانبه و باز كه به تصميم سودآوري، اين است كه آن مسائل را در گفتگوهاي

شود حل كند. وجود يك دموكراسي خودپو و مشاركتي توسط خود جامعه منجر مي
ها توسط خود آن تنها راه است نه براي اجتناب از خطاها، بلكه به منظور تصحيح آن

  .(social collectivity)گروه اجتماعي 
-ناكجا آباد، آرمان"اژه كه همان شناختي وست؟ در معناي ريشهآيا اين يك اتوپي

ها يعني شود، البته آري؛ اما آيا اتوپياست، چيزي كه در هيچ جا يافت نمي "شهر
اي از طراز ديگر، خود عاملي هاي جامعهاندازهاي يك آيندة بديل، آرزو ـ انگارهچشم

ضروري براي هر جنبشي كه بخواهد نظم مستقر را به چالش بگيرد نيستند؟ همان 
 "آينده متعلق به كيست؟"ور كه دانيل سينگر در وصيتنامة ادبي و سياسي خود ط

(Whose Millenium)  بينانهشهر واقعآرمان"در فصلي مؤثر و محكم تحت عنوان "

  توضيح داده است:
نمايد، اگر ... اگر نظم حاكم به رغم شرايط موجود تا اين اندازه مستحكم مي"

گير و فلج است، به خاطر شكست لي، تا اين حد زمينجنبش كارگري يا چپ به طور ك
در ارائة يك آلترناتيو راديكال است. قاعدة اساسي بازي اين است كه نه بنيادهاي 

هاي جامعه را. تنها يك بديل سراسري جهاني كه از استدالل را زير سؤال ببري نه پايه
يي گسترش واقعي تواند به جنبش رهااين قوانين انقياد و تسليم گسست كند مي

  ).21( "ببخشد
شهر سوسياليستي و زيست محيطي چيزي جز يك امكان عيني نيست؛ نه آرمان

تواند . كسي نمي"قوانين آهنين تاريخ"داري ست، نه نتيجة ناگزير تضادهاي سرمايه
ست اين است كه آينده را پيشگويي كند مگر به شكلي مشروط: آنچه قابل پيشگويي

اي در پارادايم تمدني، اكوسوسياليستي، بدون يك تغيير ريشه در غياب يك تحول
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انجامد كه سالمت و محيطي ميبار زيستهاي فاجعهداري به خسارتمنطق سرمايه
  اندازد.ها انسان و حتي شايد بقاي نوع بشر را به مخاطره ميحيات ميليون

بيري كه بعضي رؤياي يك سوسياليسم سبزداشتن و براي آن مبارزه كردن يا به تع
هاي مشخص و فوري اند كمونيسم خورشيدي بدين معنا نيست كه براي رفرمگفته

داشته باشيم  "داري تميزسرمايه"نبايد مبارزه كرد. بدون آنكه هيچ توهمي به يك 
ها فشار آورد تا تغييراتي ابتدائي رخ دهد: بايد كوشيد كسب وقت كرد و بر دولت

هاي كلر، زغال، شان متشكل است از اتمكه ملكول [گازهاي آلي HCFCsممنوعيت 
كردن عمومي تغييرات برند، متوقففلوور و هيدروژن] زيرا الية اوزون را از بين مي

مند اي به نحوي چشمگير، همين طور قاعدهژنتيك در ارگانيسم كاهش گاز گلخانه
توليد  كردِن شديد ماهيگيري صنعتي و استفاده از مواد سمي و شيميايي در

كنندة هوا، گسترش هاي آلودهبستن بر اتومبيلمحصوالت كشاورزي صنعتي، ماليات
ها با قطار. اينها و موارد مشابه هرچه بيشتر ترابري عمومي، جايگزيني تدريجي كاميون

هاي اجتماعي جهاني قرار دارند. خواهي سراسري و فورومدر دستور كار جنبش عدالت
به بعد،  1999وين و مهم است كه از تظاهرات سياتل در اين يك پيشرفت سياسي ن

اي مشترك عليه نظام هاي اجتماعي و زيست محيطي را در مبارزههمسويي جنبش
  حاكم جهاني امكان پذير ساخته است.

تواند به يك هاي فوري زيست محيطي اجتماعي (اكوـ سوسيال) مياين خواست
رقابت "هايي با مقتضيات ي كه چنين خواستفرآيند راديكاليزاسيون بينجامد، به شرط

 "برنامة گذار"ها آن را انطباق داده نشود. بر طبق منطقي كه ماركسيست "آميز بودن
نامند هر پيروزي كوچك، هر پيشرفت جزئي بالفاصله به خواست باالتري، به هدف مي

رند نه انجامد. چنين مبارزاتي پيرامون موضوعات مشخص اهميت داتري ميراديكال
هاي جزئي خود بخود مطلوب هستند، بلكه بدين جهت كه تنها بدين جهت كه پيروزي
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انگيزند و نيز بدين لحاظ كه فعاليت و آگاهي زيست محيطي و سوسياليستي را بر مي
هاي شرطزنند: اين هردو ضروري و در واقع، پيشخودسازماندهي را از پايين دامن مي

  اند.عني انقالبي جهانقطعي براي تغيير راديكال ي
هاي هاي محلي مانند مناطق بدون اتومبيل در برخي شهرهاي اروپا، تعاونيتجربه

* در برزيل پيشنهاد كرده (MST)كشاورزي ارگانيك كه جنبش دهقانان بدون زمين 
يا بودجة مشاركتي در پورتو الگره مطرح شد محدود هستند اما مثال جالبي از تغيير 

هاي اند. با امكان دادن به شوراهاي محالت كه دربارة اولويتمحيطي اجتماعي و زيست
بودجة خود تصميم بگيرند، پورتو الگره ــ تا زماني كه چپ در انتخابات شهرداري سال 

برنامه "ترين مثال براي هايي كه داشت شايد جالبباخت ــ به رغم محدوديت 2002
پذيرفت كه حتي اگر اقدامات معدود  ). در هر حال، بايد22بود ( "ريزي از پايين

هاي ملي صورت گرفته باشد، در مجموع، تجربة چپ اي توسط برخي رژيممترقيانه
سبز در اروپا و آمريكاي التين بيشتر مأيوس كننده بوده /هاي چپسانتريست يا ائتالف

ده داري باقي مانشدن سرمايهو در چارچوب سياست سوسيال ليبراليِ انطباق با جهاني
  است.

كه نيروهاي پايبند به يك برنامة هيچ تحول راديكالي صورت نخواهد گرفت مگر آن
محيطي جايگاهي هژمونيك (به مفهومي كه گرامشي از راديكال سوسياليستي و زيست

كوشيم زمان به اين واژه دارد) احراز كنند. به يك معنا تا آنجا كه ما براي تغيير مي
شود و خطرات هرچه اني محيط زيست هرچه بدتر ميسود ماست، زيرا وضعيت جه

رود زيرا طي چند سال ــ كسي گردد. اما از سوي ديگر، زمان از دست ميتر مينزديك
داند چه قدر ــ ضايعات ممكن است غيرقابل جبران باشد. هيچ دليلي براي دقيقاً نمي

منداند و نيروهاي بيني وجود ندارد: نخبگان مستقر حاكم بر سيستم بسيار نيروخوش
پيشرفت "اند. اما آنها تنها نقطة اميد هستند براي آنكه اپوزيسيون راديكال هنوز اندك
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ها را نه لوكوموتيو تاريخ، بلكه داري متوقف شود. والتر بنيامين انقالبسرمايه "ويرانگر
 كرد كه براي متوقف كردن اضطراري قطار دستة ترمز راآنها را انسانيتي تعريف مي

  ).23كشد تا به قطار به قعر پرتگاه نيفتد... (مي
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  ها:يادداشت
، 16سرمايه داري، طبيعت و سوسياليسم، دورة » ماشين سقوط محيط زيست«ـ ريچارد اسميث: 1

  .35، ص 2005، سال 4شمارة 
قابل توجه از  . براي مطالعة تحليلي529ـ 30،[ به آلماني] صص 1ـ كارل ماركس: كاپيتال ج. 2

منطق ويرانگر سرمايه نك. به ژوئل كوول، دشمن طبيعت، پايان سرمايه داري يا پايان جهان؟، زدبوك، 
  .2002نيويورك، 

ـ جيمس اُكونور: قضاياي طبيعي. رساله هايي در باب ماركسيسم زيست ـ محيطي، گيلفورد پرس، 3
  .331، 278، ص 1998نيويورك 

يك «انقالب زيست ـ محيطي را به كار مي برد ولي توضيح مي دهد كه  ـ  جان بالمي فاستر مفهوم4
انقالب زيست ـ محيطي شايستة اين نام در سطح كرة ارض مي تواند در چارچوب يك انقالب گسترده 

بروز كند. چنين انقالبي، همان طور كه ماركس تأكيد  - و من تأكيد مي كنم سوسياليستي  -تر اجتماعي
است كه توليد كنندگان متحد روابط سوخت و ساز بين انسان و طبيعت را به نحوي مي كرد، مقتضي آن 

عقالني تنظيم كنند... اين انقالب بايد از ويليام موريس يعني از يكي از اصيل ترين و اكولوژيك ترين 
ام پيروان ماركس، از گاندي و ديگر چهره هاي راديكال، انقالبي و ماترياليست از جمله خود ماركس اله

سازماندهي انقالب زيست «(رك. به جان بلمي فاستر، ». بگيرد كه سابقة تاريخي اش به اپيكور مي رسد
  ).9ـ 10، صص 2005مانتلي ريويو دورة پنجاه و هفتم، شمارة پنجم، » ـ محيطي

ـ اقتصاد سبز، زيست » سياست زيست ـ محيطي واقعاً موجود«ـ براي نقد اكوسوسياليستي 5
ل، منطقه گرايي زيست شناسانه و غيره، رك. به فصل هفتم از دشمن طبيعت اثر ژوئل محيطي راديكا

  كوول. 
ـ جان بالمي فاستر:اكولوژي ماركس، ماترياليسم و طبيعت، انتشارات مانتلي ريويو، نيويورك 6

  .]1382. [اين كتاب به ترجمة اكبر معصوم بيگي به فارسي منتشر شده است، نشر ديگر، تهران 2000
  .318، ص 1950ـ انگلس: آنتي دورينگ، انتشارات سوسيال، پاريس 7
. مي توان پروبلماتيك مشابهي را در ماركسيسم معاصر 92ص  1و ج.  3ـ ماركس، كاپيتال ج. 8

تمركز اما دموكراتيك زير نظر يك كنگرة ملي مريزي برنامه«مثال، ارنست ماندل از يك يافت. براي 
رگران كه اعضاي آنها از كارگران واقعي تشكيل شده باشند دفاع مي شوراهاي متعدد كا متشكل از

مراجعه مي دهد. ما » مصرف كنندگان \توليد كنندگان «در نوشته هاي بعديش، ماندل بيشتر به ». كند
در صفحات بعد به آثار او مراجعه مي دهيم زيرا وي روشن بين ترين تئوريسين سوسياليست برنامه 
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او موضوع زيست محيطي را در  1980. اما بايد گفت كه تا اواخر سال هاي ريزي دموكراتيك است
  بخش محوري استدالل هاي اقتصادي اش نگنجانيده بود.

ـ ارنست ماندل برنامه ريزي را با عبارات زير تعريف مي كند: يك اقتصاد برنامه ريزي شده 9
بدون اطالع «و بي هدف (به تعبيري مستلزم آن است ... كه منابع نسبتاً كمياب جامعه به شكلي كور 

و از طريق بازي قانون ارزش تقسيم نمي شوند، بلكه آگاهانه و طبق ») توليد كننده و مصرف كننده
اولويت هاي از پيش تعيين شده منظور مي گردند. در يك اقتصاد گذار كه دموكراسي سوسياليستي بر 

نش اين اولويت ها را برعهده دارند (رك. به آن حاكم است، تودة زحمتكشان به نحوي دموكراتيك گزي
  ).282ارنست ماندل: اقتصاد دورة گذار، ياد شده ص 

ـ از نقطه نظر تودة كارگران، فداكاري هايي كه توسط اقدامات خودسرانهء بوروكراتيك تحميل 10
ار تحميل مي از فداكاري هايي نيستند كه با مكانيسم هاي كور باز» قابل قبول تر«مي شوند، به هيچ رو 

  ).285گردند. اينها تنها دو شكل مختلف اند از يك ازخودبيگانگي واحد (همانجا، ص 
ـ كلوديو كاتس، اقتصاددان ماركسيست آرژانتيني در كتاب اخيرش دربارة سوسياليسم تأكيد 11

مطلق، با تمركز «كرده است كه برنامه ريزي دموكراتيك كه از پايين، تحت نظارت اكثريت اهالي باشد 
دولتي شدنِ كامل، كمونيسم جنگي يا اقتصادي كه طبق دستور برنامه ريزي شده باشد، نيست. الزمة 
گذار تقدم برنامه ريزي بر بازار است نه حذف متغيرهاي بازار. تركيب بين هر دو نمونه بايد با هر 

وازن جامد بين موقعيت و هركشوري منطبق شود. با وجود اين، هدف فرآيند سوسياليستي حفظ يك ت
  برنامه و بازار نيست، بلكه دامن زدن به زوال تدريجي نقش بازار است (رك به: 

C. Katz, El porvenir del Socialismo, Herramienta/Imago Mundi, 
Buenes Aires, 2004, p. 47-48). 

12- F. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349. 
13- L. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 349. 
14- E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209. 

[...] هركسي  "هميشه حق با اكثريت است"ما معتقد نيستيم كه «ـ نظر ماندل اين بود كه 15
گان و اشتباه مي كند. اين امر دربارة اكثريت شهروندان هم صادق است و نيز دربارة اكثريت توليد كنند

اكثريت مصرف كنندگان. اما يك اختالف پايه اي بين آنها و پيشينيان شان وجود دارد. در هر سيستمي 
از قدرت نابرابر... آنان كه دربارة استفاده از منابع تصميمات غلط مي گيرند همان كساني نيستند كه 

دموكراسي سياسي واقعي، تاوان پيامدهاي آن اشتباهات را مي پردازند. اگر فرض كنيم كه در جايي 
امكان گزينش هاي واقعي فرهنگي و اطالعات وجود داشته باشد، دشوار است بتوان باور كرد كه اكثريت 
ناپديد شدن جنگل ها [...] و فقدان خدمات در بيمارستان ها را بر تصحيح خطاهاي رخ داده ترجيح 
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، 1986، سال 1، نيولفت ريويو، شماره »دفاع از برنامه ريزي سوسياليستي«خواهد داد (ارنست ماندل: 
  ).204ص 

16- Mandel, Power and Money, p. 204. 
17- Michael Albert, Participatory Economics. Life After Capitalism, 
London: Verso, 2003, p. 154. 
18- For a selection of ‘negative growth’ texts see Majid Rahnema 
(with Victoria Bawtree), eds., The Post-Development Reader, Atlantic 
Highlands, N.J.: Zed Books, 1997, and Michel Bernard et al., eds., 
Objectif Décroissance: vers une société harmonieuse, Lyon: Editions 
Parangon, 2004. The main French theorist of ‘décroissance’ is Serge 
Latour, author of La planète des naufragés, essai sur l’après-
développement, Paris: La Découverte, 1991. 

ـ ارنست ماندل نسبت به تغييرات سريع در عادات مصرفي مانند اتومبيل شخصي شكاك و 19
ندگان و مصرف كنمحيطي و غيره، آنها [يعني توليد اگر به جاي هر استدالل زيست«مردد بود: 

كنندگان] مي خواستند سلطة اتومبيل شخصي خود را حفظ كنند و به آلوده كردن شهرهاي خود ادامه 
كم اند كساني  -دهند حق داشتند. تغييرات سمت گيري هاي مصرفي درازمدت غالباً كند پيش مي رود 

صي در فرداي انقالب كه باور كنند كارگران اياالت متحده دلبستگي خود را به داشتن اتومبيل شخ
).  با اينكه 30در دفاع از برنامه ريزي سوسياليستي ص «سوسياليستي كنار خواهند گذاشت (ماندل: 

ماندل حق دارد اصرار ورزد كه تغييرات در مدل هاي مصرف نبايد تحميل شود، اما به تأثيري كه يك 
و با رضايت اكثريت شهروندان  سيستم حمل و نقل گستردهء عمومي و رايگان از خود برجا مي گذارد

تا همين امروز در چندين شهر بزرگ  -نسبت به محدود كردن رفت و آمد اتومبيل ها همراه است و 
  كم بها مي دهد. -اروپا عملي شده 

  .206ـ ماندل: قدرت و پول، ص 20
21- D. Singer, Whose Millenium ? Theirs or Ours ?, New York : 
Monthly Review Press, 1999, pp. 259-60. (A qui appartient l’avenir? 
Pour une utopie réaliste, Complexe, Bruxelles, 2004, p. 304-305). 
22- EE S. Baierele, ‘The Porto Alegre Thermidor’, in Socialist register 
2003. 
23- Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Volume 1/3, Frankfurt: 
Surkamp, 1980, p. 1232. 

*ـ جنبش جهاني دهقانان خرد و متوسط، دهقانان بي زمين، زنان و جوانان زحمتكش روستاها و 
  /http://www.viacampesina.org/main_frمزدبگيران كشاورزي و خلق هاي بومي. رك. به: 
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  جم:يادآوري متر

سال  43شمارة  Socialist Registerمتن اصلي مقاله را مؤلف به انگليسي نوشته و در نشرية 
ست اما منتشر شده است. ترجمة فرانسة آن با اصل تفاوت هايي داشت. مأخذ ما متن انگليسي 2007

انند در مواردي ترجمة فرانسه را كه بيان بهتري داشت مالك قرار داده ايم. ضمناً اصطالحاتي م
را، كه غلط مصطلح است، گاه به كار برده ايم. با سپاس از حبيب » دستگاه مولده«يا » نيروهاي مولده«

  ساعي به خاطر ياري ارزشمندش در ويراستاري.  
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   تبليغات، تهديدي جدي براي سالمت محيط زيست

 
 )1( مايكل لوي

 
هاي بحرانِ عالمگيرِ محيط زيست را در معرضِ ديد همگان قرار تغييرات اقليمي ريشه

يري تغييرات اقليمي گبايد مورد توجه قرار گيرد شتاب ي ابتدايي كهت. نكتهداده اس
بيني شده بود. انباشت دي اكسيد كربن، است، با شدتي بسيار بيش از آنچه پيش

ي و سيل در حال فزوني ها، خشكسالهاي قطبي و يخچاليخافزايشِ دما، آب شدنِ 
كه مركبشان خشك شود به  هاي علمي پيشين، قبل از آني تحليلو كليه ،اند

ي دو و يا سه دهه -بيني يك شوند. در پيشهاي بسيار خوشبينانه تبديل ميتحليل
هاي پذيرفته شده تر به حداقلتر و بيشآينده، باالترين برآورد بالياي طبيعي، بيش

  گردند.تبديل مي
اند و ار گرفتهكننده، كه بسيار كم مورد مطالعه قربايد اضافه كرد كه عواملِ تقويت

گذارند، اي را به نمايش ميشِ كيفي در اثرات گازهاي گلخانهامروزه خطرِ يك جه
  كنند.هاي خارج شدنِ از كنترل هدايت ميگرمايشِ زمين را به مرز

هاي هميشه يخي زمين نهفته است كه ارد تُن دي اكسيد كربن زير اليهميلي 400هنوز 
-سيبري گسترده است، منجمد نگه مي مناطقِ قطبي بدون درخت را، كه از كانادا تا
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شوند؟ هاي هميشه يخي آب ميطبيعي چگونه بدون ذوبِ اين اليه هايدارند. يخچال
ي سانتيگراد درجه 5-6ي زمين كُره بدترين حالت كه در آن دماي تصويرهاي كمي از

دهند. هم دست ميه يابد در دست است. دانشمندان تصويرِ ترسناكي را بافزايش مي
هاي ناشي از باال آمدنِ سيالب -دانيم كه چه خطري بر فرازِ سرمان استاكنون مي

سطح درياها، نه فقط در داكا و ديگر شهرهاي ساحلي آسيايي بلكه در لندن، 
كمبود آب آشاميدني  -گستري در مقياسِ وسيعبيابان -دام، ونيز و نيويورك همآمستر

ي زمين ي زندگي بشر بر روي كُرهت ادامه دارد. ادامهو بالياي طبيعي مكرر. اين ليس
قابلِ ترديد است. افسوس كه ي سانتيگراد بيش از دماي كنوني درجه 6در دماي 

  كان نماييم.ي ديگري نيست كه بدانجا نقل مسياره
-گويند انساندر تاريخ بشر است؟ دانشمندان مي چه كسي مسئولِ اين وضعِ بي سابقه

-اره بر روي اين سياره زندگي كردهها چندين هزكامل. انسانت ولي ناجوابي درس -ها 

حد خطرناكي رسيده ه ي اخير باكسيد كربن در جو فقط در چند دههاند ولي دي 
داري است با منطقِ چرند و غير عقاليي توسعه و ستمِ سرمايهست. در واقع مسئول سيا

گيري وسواسي آن براي افزايشِ توليد كاال در پي و جهت –انباشت نامحدود سرمايه 
  تر.سود بيش

قِ ي كوتاه مدت سود و زيان ذاتاً با منطي بازارِ سرمايه با محاسبهمنطقِ كوته فكرانه
ض است. كند متناقهاي طبيعي بلندمدت عمل ميرهمحيط زندگي كه بر اساسِ دو
وبِ سبز مانع ايجاد ي خي بد بوم كُش بر سرِ راه سرمايهموضوع اين نيست كه سرمايه

تقاضاي بازدهي  – كند. اين خود سيستم سرمايه است كه با رقابت بيرحمانهمي
محيط  -ي (بومگذاري و جستجوي سود سريع در كارِ نابودي تعادل اكولوژيكسرمايه

  زندگي) است.
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گرداني اتوماتيك اقتصاد تنظيم -رستي توليد كااليي و خودپعليرغمِ شيفتگي به خرافه
كنند چيزي كه در خطر است ظهورِ اقتصاد اقتصاددانانِ نئوليبرال ادعا مي چنانچه

غير ي معيارهاي هاي اقتصادي بر پايهعادالنه است.اقتصاد عادالنه به معناي سياست
تلفيقِ "كند ) پيشنهاد مي2اقتصادي، چنانچه اي. پي. تامپسون (-پولي و معيارهاي فرا

اصالحات ” ي اقتصاديات با مالحظات زيست محيطي، اجتماعي و سياسي آن.دوباره
كلي نارسا هستند. چيزي كه الزم است جايگزيني عقالنيت خُرد معيارهاي ه جزئي ب

معنا كه تمدن بايد  ست محيطي و اجتماعي است به اينسوددهي با عقالنيت كلي زي
-دهي فنالِ جهتي جديدي عمل كند. اين بدونِ دگرگوني تمام و كممطابقِ نمونه

آوري در مسيرِ جايگزيني منابعِ موجود انرژي با منابعِ غيرآالينده و قابلِ تمديد مثلِ 
كه بايد جواب داده شود انرژي خورشيد و باد غير ممكن است. بنابراين اولين سوالي 

-گذاري و انتخابِ فنهاي سرمايهگيريسايلِ توليد و برتر از همه تصميمكنترل بر و

هاي بزرگ گرفته شود و به امرِ مصلحت ها و ديگرِ شركتآوري است كه بايد از بانك
  عمومي تبديل شود.

كلِ تمدنِ صنعتي گردد. مش البته تغيير راديكال درآنِ واحد بايد شاملِ توليد و مصرف
چه مكرراً توسط هاي مردم نيست (چنانداري مصرف زياده از حد تودهسرمايه

رف سازي كلي مصگردد) و راه حلِ مشكل محدودكارشناسانِ محيط زيست عنوان مي
ي صنعتي). مشكل، نوعِ غالبِ مصرف بر اساسِ نيست (حتي در كشورهاي پيشرفته

ي ِافاده فروختن، اتالف و كاالپرستي اند. آنچه يجهنيازهاي غيرِ ضروري است كه نت
يلي نيز ناميده مورد نياز است توليد براي ارضاي نيازهاي اصلي است كه نيازهاي انج

-شوند كه شاملِ غذا، آب، مسكن و پوشاك است. اين نيازهاي واقعي چگونه ميمي

با توجه به اين واقعيت ظاهر مهم (ولي بي ارزش) متمايز گردند؟ ه توانند از همتايانِ ب
گردند. بر فكري معروف به تبليغات توليد مي كه گروه اخير به كمك سيستمِ دستكاري
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داري هاي سرمايهخالف ادعاي ايدئولوژي بازارِ آزاد عرضه پاسخِ به تقاضا نيست. شركت
ي كاالها، ريزي شدههاي تبليغاتي و كهنگي طرحي اصولِ بازاريابي، حقهوسيلهه ب

اعِ نيازهاي غلط و آورند. تبليغات با اختروجود ميه شان را بتقاضاي الزم براي توليدات
لِ گيري عادات اجباري مصرفي كه كامالً شرايط الزم براي حفظ تعادبا تحريك شكل

-ي در توليد تقاضاي مصرف ايفا ميگيرد نقشي اساساكولوژيكي سياره را ناديده مي
توان تشخيص داد، دوامِ نياز و تقاضا آن نيازِ واقعي و تصنعي را ميبا نمايد. معياري كه 

درازا ه براي كاال بدونِ كمك گرفتن از تبليغات است. مصرف كوكاكوال يا پپسي تا كي ب
توانند بي هايي ميها حذف گردد؟ چنين نمونهكشد اگر تبليغات سرسخت براي آنمي

  حد باشند.
-بي پايان و اشتياق برانگيخته مي د داد كه افراد با ميلها جواب خواهنالبته، بدبين

در واقع  وار در تمدنترل گردند. اميد به تغييري نمونهها هستند كه بايد كنشوند و آن
داري ارضاي ي رها شده از سرمايهقولِ ماركس در جامعهه ي شرطي است كه ببر پايه
، سياسي، هنري و رزشي، جنسيهاي فرهنگي، وتر از كانالِ فعاليتها بيشانسان

يابد تا انباشت بي حد دارايي و كاال. نوعِ انباشت ترغيب شده تفريحات تحقق مي
ه هيچ ارتباطي با داري است كز سيستمِ سرمايهتوسط مصرف پرستي، جزئي ذاتي ا

  ي بشري ندارد.طبيعت جاودانه
اش در جستجوي كنوني يي در شكلِ نئوليبرال و جهاني شدهداركه سرمايه در حالي

كااليي كردنِ دنيا است تا هر چيزي اعم از زمين، آب، هوا، موجودات زنده، بدنِ انسان، 
ها روابطي انساني، عشق و مذهب را به كاال تبديل كند، تبليغات با وادار ساختنِ انسان

گيرد. عهده ميه گزاري به اهداف تجاري سرمايه، كارِ فروشِ اين كاالها را ببه خدمت
 -هر دو  -عنوانِ مكانيسمِ اصلي فرمانروايي آن ه داري در كل و تبليغات بسرمايه

گرايي را ه و فرهنگ مصرفسرماي -كاهش هر ارزشي تا حد پول، انباشت نامحدود كاال 
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 داري صميمانه بهسيستمِ تبليغات و سيستمِ سرمايه قالنيتعاند. به بت تبديل كرده
  ذاتاً منحرف اند. م مرتبط و هر دوه

همانند  آاليد. مغز رااندازِ شهر و روستا مياندازِ فكر را همانند چشمتبليغات چشم   
ينما، تلويزيون و راديو اش را بر مطبوعات، سسازد. سلطهصندوقِ پستي انباشته مي

كند. هيچ چيزي را ياراي فرار از نفوذ مخرب و نابودگرش نيست. تبليغات تحميل مي
- راند. همهنگاري، ادبيات و سياست حكم ميه بر ورزش، مذهب، فرهنگ، روزنامهوزامر

گردند. در ضمن، هميشه و ي تبليغي منتشر ميروش، سبك، متُد و شيوهه ها بي اين
گيرانه و سخت –بدون آتش بس  -بدون توقف -ايمبي وقفه با تبليغات به ستوه آمده

دهد. در شهر و روستا، در خانه و رد هجوم قرار ميدنبال كرده و موبدون تعطيلي ما را 
  از گهواره تا گور. -در تمامِ طولِ هفته و تمامي طولِ سال  -از صبح تا غروب -خيابان 

ي آن توليدش را عرضه، وسيلهه تبليغات چيزي جز يك ابزار نيست كه سرمايه ب
تر ي سودش را بيششيهاش را تأمين، حاگذاريسِ بنجلش را تخليه، سود سرمايهاجنا

افتد. بخشي آورد. تبليغات در خأل اتفاق نميهايي از بازار را به تسخير در ميو بخش
داري است. بدون و مصرف سرمايه هاي اصلي سيستمِ توليداساسي و از چرخ دنده

اي در تواند حتي براي لحظهغات دليلي براي حيات ندارد و نميداري تبليسرمايه
 داري بدونِ تبليغات حالتداري دوام آورد. برعكس، سرمايهسرمايه -ساي پجامعه

  هايش پر از شن است.ماشيني را دارد كه الي چرخ دنده
ريزي شده رچه تبليغات در اقتصادهاي برنامهطور گذرا اضافه كنيم كه گه اجازه دهيد ب

تبليغات دروغينِ ها كه با فروريزي ديوار برلين از هم پاشيدند وجود نداشت، در آن
داري غير انساني نبود و از تبليغات تجاري جوامعِ سرمايهتر سياسي حاكم بود كه كم
داري بايد از آن پرهيز كرد. تبليغات تجاري فراگيرِ سرمايه -در گذار به جوامعِ پست

-هاي سرمايهداري درهم تنيده اند. اين شركتطور گريزناپذيري با سرمايهه امروزه ب
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برند. ي مالي و از آن سود ميتغذيه –ري اند كه كارزارهاي تبليغاتي را طراحي دا
هاي ورزشي و ها، تلويزيون، رقابتعبارتي آلودنِ روزنامهه حمايت مالي تبليغاتي، ب

وقايعِ فرهنگي با تبليغات است. تبليغات نقشِ سخنگوي پر سرو صدا، كارچاق كن و 
كند. رئيس اجرايي تلويزيون فرانسه را بازي ميمشتاقِ عاليق سرمايه  خدمتگزارِ

هدف ما فروش كوكاكوال در تمامِ طول مدتي است كه مغز "دهد كه توضيح مي
ناپذيري درهم طورِ جداييه داري و تبليغات بسرمايه "بينندگانمان را در اختيار داريم.

اعي و آلودن روح تنيده، خالق و مشوقِ كااليي كردني دنيا، تجاري كردنِ روابط اجتم
  به پول اند.

حق دارد  "اتحاد براي سياره"با اين اوصاف تأثيرِ تبليغات بر محيط زيست چيست؟ 
خواهد هر محيطي كه مي كه از استفاده از تبليغات براي مباحث گول زنك زيست

هاي از ارگانيسم -هاي برق اتميشويي كند ناراحت باشد از جمله نيروگاهچيزي را سبز
اي. حمل و نقل جاده -چرا كه نه -زوديه ها و باتومبيل –ژنتيكي دستكاري شده  نظرِ

دانيم كه ها است كه ميها اخبار جديدي نيستند: ما مدتبراي مخالفانِ تبليغات اين
گويد. نه به دليلِ نقص اخالقي دست اندر راحتي نفس كشيدن دروغ ميه تبليغات ب

اتاً منحرف سيستمِ تبليغات. سر در گم كردن و خاطرِ طبيعت ذه كارانش، بلكه ب
دستكاري آگاهي تنها توجيه وجودي آن است. تبليغات راستگو جانوري است به نايابي 

كه تماماً از نمايندگانِ  "ي صداقت در تبليغاتاداره"علفخوار. اعتبار و تأثيرِ تمساحِ 
ي سالمتي رهااد"و تأثيرِ هاي بزرگ تبليغاتي تشكيل شده است، بيش از اعتبار شركت

شود اداره مي "انجمنِ برادري روباهان"ي نمايندگانِ معتبرِ كه وسيله "مرغانِ خانگي
 كوه يخ است. بيش "سبز"نيست. تبليغات تر به داليلِ اساسي و ساختاري فقط نوك

است كه ماشينِ تبليغات دشمنِ خطرناك محيط زيست است. به دو دليلِ زير توجه 
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   ييد؛نما
ي ي زمين است. هزينهيع و وحشتناك منابعِ محدود كرهتبليغات اتالف وس – 1

ي كه بيش از بودجه د يورو استارها ميليتبليعات فقط در فرانسه ساالنه بالغ بر ده
توان هزاران مركز آفريقايي است. با چنين مبلغي مي دولتي بسياري از كشورهاي
ن، مدرسه و خانه ساخت و مشكل بيكاري را حل كرد. نگهداري از كودكان، بيمارستا

هاي هاي بزرگ مقياس به جهانِ سوم كرد. چند ميليون هكتار از جنگلتوان كمكمي
-ي بروشورهاي تبليغاتي كه صندوقزايندهگردد تا چاپِ مدام افزمين هر ساله نابود مي

غاتي و پوسترهايي كه كنند ممكن گردد يا تابلوهاي تبليهاي پستي ما را انباشته مي
وات ساعت  اند تهيه گردد. چند صد ميليون كيلوار شهر و روستاهاي ما را پوشاندهديو

گردد تا تابلوهاي نئون زينتي را در شهرها از شانگهاي گرفته برق هر ساله مصرف مي
ماند و ن آشغال از اين عمليات بر جاي ميتا نيويورك و پاريس تغذيه نمايد؟ چندين تُ

اشان سخت است، عظيم اند. اين يي كمغيرالنهايه؟ صدمات، گرچه محاسبه يعل
اتالف عظيم در خدمت چه هدفي است؟ كه مردم را راضي كنند كه يك پودر 

آيد؟ البته كه نه، ولي ا عقلِ سليم جور در ميرختشويي از ديگري بهتر است؟ اين ب
شي از اقتصاد را كه به آساني خخواهيد بدهندگان سودآور است. اگر ميبراي آگهي

- هاي مردم برساند و هزينهترين زياني به تودهتواند حذف شود، بدون آنكه كوچكمي

 هاي سنگينِ انرژي و موادخام مصرفي آن حذف گردد، نام ببريد بدون شك صنعت
ادي از شاغلينِ گردد. اين بدون شك به بيكاري تعداد زيتبليغات به ذهن متبادر مي

ه ها بتوان از آنشان به بيكاري ميگردد كه بجاي محكوم كردننعت منجر مياين ص
  استفاده كرد. "سبز"هاي طور مفيدي در شغل

 گرايي كشورهايمحيط زيست در محكوم كردنِ مصرف ي كارشناسانِهمه – 2
يبت اكولوژيكي كه ما را ي سرمايه داري غرب به مثابه يكي از عللِ اصلي مصپيشرفته
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دانند چگونه شرايط را تغيير دهند؛ با دادنِ كند متفق القولند، ولي نميد ميتهدي
با تبديلِ زندگي افراد به  جويي؟هايي در ثناي صرفهاحساسِ گناه به خريداران؟ با نطق

هاي ت مشروعي اند اما در مقياسِ تودهها اقداماي اينمهي رياضت كشي؟ هنمونه
ند كه در حاالت بخصوصي ا ند و حاوي اين ريسكمردم تأثير بسيار محدودي دار

در عادات دهند. تغيير الزامات زيست محيطي را كاهش مي اشتياقِ مردم به تبعيت از
-درازا ميه ها بافتد بلكه روندي اجتماعي است كه سالروزه اتفاق نمي مصرف يك

-سن نيت پرهيزكارانهند به اميد حتواتواند از باال تحميل شود و نه ميكشد. اين نه مي

ئولين اي سياسي است كه در آن مسگردد. اين تغيير نيازمند مبارزهي اشخاص رها 
ي عاملي اصلي تغيير آموزش و مبارزهاما  ،ها داشتهنقشِ فعالي در آموزشِ توده

هاي زيست محيطي و (چرا نه؟) احزابِ ها، جنبشكنندگان، اتحاديههاي مصرفانجمن
ساز جنگ براي توقف كامل و از خطوط مقدمِ اين نبرد سرنوشتي سياسي است. يك

است كه در  مسلمِ امپرياليسمِ تبليغاتي است كه كار عظيمش استعمارِ ذهن و رفتار ما
  توان مبالغه كرد.تأثيرات هولناكش نمي

ايم تبليغات از عواملِ اصلي مصرف زياده از حد جوامع مدرن است، ديدهچنانچه 
عبارتي الگوي غير ه تمايل غير عقاليي به جمع كردنِ كاالهاي غيرضروري يا ب مسئولِ

رشد نا ي مصرف. مصرف وسواسي يكي از موتورهاي محرك روند توسعه و قابلِ ادامه
داري بوده و اكنون ما را با ن سرمايهي جوامعِ مدرمحدود است كه هميشه مشخصه

همين علت ه برد. بي زمين ميمايشِ كرهسوي پرتگاه گره سرعتي مدام فزاينده ب
ي مجله"گرانِ تأثيرات تبليغات است اتفاقي نيست كه ناشرِ يكي از مجالت خالقي كه ن

معترضانِ  -رشد"ي زيست محيطي هاي اخير انتشار مجلهدر سال ")3ادباسترس (
دود دو ت و رشد نا محگويد؛ فشار تبليغارا نيز شروع نموده است كه مي ")4وجداني (
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كند، ها تغذيه ميناپذير سيستم و دو منبعي اند كه انباشت سرمايه از آنعاملِ جدايي
دهد كه تغيير الگوي مصرف كنوني ارتباط نزديكي با مبارزه عليه تبليغات و ادامه مي

توانند قانع شوند كه عادات مصرفي ناسازگار با تعادل اكولوژيكي دارد. مردم چگونه مي
ويند بدون آنكه ضرباهنگ مداومِ تبليغات كه آنان را شب و روز به خريد را ترك گ

توانند از كند متوقف گردد؟ مردم چگونه ميتر تحريك و تشويق ميتر و بيشبيش
 شِ باصطالح گويد كه فقط با خريد و نمايشكارا مصرفي كه به آنان ميآفرهنگ

نند رها شوند بدون انكه از شرِ شان را ثابت كتوانند هويتمحصوالت استثنايي مي
دهد؟ ن فرهنگ خيالي را واقعي جلوه ميتبليغاتي خالصي يابند كه بدونِ وقفه اي

ه شدنِ سريعِ كاالها را ايجاب كه كهن "مد"تواند از شرِ ديكتاتوري اجتماع چگونه مي
ي مغزي مردم كه انباشتنِ مغز با تبليغات و شستشو كند خالصي يابد بدون آنمي

 "هاآرم"و وسواسِ عصبي به  "هامارك"گري توان به ستممتوقف شود؟ چگونه مي
كه تالشِ ترسناك هميشگي سيستم تبليغاتي براي جراحي و  پايان داد بدون آن

ي عِ پيشرفتهمغزهايمان را در هم بشكنيم؟ رفتارِ وسواسي مصرفي جوام تسخير
ي تمايلِ مادرزادي افراد به مصرف هو نه نمايند "طبيعت بشري"ي صنعتي نه نماينده

تر است. هيچ رفتاري مشابه اين در تاريخِ بشر در جوامعِ ماقبلِ سرمايه تر و بيشبيش
ناپذير از داري مدرن و جزئي جدايياشته است. اين رفتار خاصِ سرمايهداري وجود ند

يغاتي دامن زده سط سيستمِ تبلپرستانه و آئين پرستشِ كاال است كه توي بتايدئولوژ
دست آوردن اين يا آن كاال نيست، ه كند فقط تمناي بشود. و آنچه كه توليد ميمي

  ي زندگي است.طورِ خالصه يك شيوهه يك فرهنگ، نگرشِ جهاني، عادت و رفتار يا ب
شان (مسيري جاي واداشتن افراد به تنزلِ استانداردهاي زندگي و يا كاهشِ مصرفه ب

يتي)، چيزي كه نياز است ايجاد شرايطي است كه در آن مردم مي كوتاه و صرفاً كم
شان را تغيير هاي مصرفشان را دريابند و كيفيتاً راهتدريج نيازهاي واقعيه توانند ب
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جاي ه تر فرهنگ، آموزش، سالمت و بهبود مسكن بدهند. براي مثال؛ با انتخاب بيش
- كاالهاي مفيد جديد با ابعاد محدودتر  عبارتي با روي آوردن بهه ب -خريد ابزارهاي نو

براي اين امر توقف فشارِ تبليغات يك شرط ضروري است. البته اين به تنهايي كافي 
ي وسيله –ي فورديست را در نظر بگيريد ت. براي مثال كاالي معروف جامعهنيس

ن كه زيانش براي محيط زيست در كل با آلودن هوا، آسفالت كرد -ي خصوصي نقليه
ي زمين و برتر از همه ببار آوردنِ تغييرات اقليمي از طريقِ تري از كرهسطح بيش
ي ي نقليهه اثبات ندارد. كاهش مستمر وسيلهتر دي اُكسيد كربن نيازي بصعود بيش

ه تواند بفقط در صورتي مي -كراتيك جمعيوبا تصميمِ دم -مانشخصي در شهرهاي
يغات مداوم و دروغين براي ه موازات توقف تبلآميز تحقق يابد كه بطور موفقيت

ي جايگزين هاي نقليهطور موثر شيوهه ريزي شهري بي شخصي برنامهي نقليهوسيله
  ويق نمايند.روي را تشمومي، استفاده از دوچرخه و پيادهي عمانند وسايلِ نقليه

-ي توليد يابنده جهنمي مدام فزاينده و بسطهاي اصلي مارپيچِ تبليغات از چرخ دنده
داري نئوليبرال است. مارپيچي كه نيروي اصلي تنزلِ كيفي انباشت سرمايه -مصرف

محيط زيست (با نرخِ تصاعدي هندسي) است كه ما را از طريقِ تغييرات اقليمي به 
مصيبتي كه در تاريخِ بشر نظير ندارد رهنمون گرديده است. تبليغات در واقع نقشِ 

را براي  ي آينده زمينكند كه در چند دههسيستمي را ايفا مي هايروغنكاري چرخ
  گرداند.بشر غير قابلِ سكونت مي

داري، كاال دنياي ديگري وراي تخيالت سرمايهدرسِ اخالقي اين نوشته اينست؛ 
توانيم منتظرِ رسيدن آن بمانيم. مبارزه و تبليغات ممكن است. ولي ما نمي پرستي

جا و اكنون بايد شروع گردد. هر تالشي براي محدوديت اين براي يك فرهنگ متفاوت
ي يك وظيفه -كلي از شرِ آن خالص شويمه تا روزي كه بتوانيم ب -تهاجم تبليغات
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ي آناني است كه اميدوارند الزامِ سياسي و اخالقي براي همه زيست محيطي و يك
تمدنِ متفاوت دقيقاً از محيط زيست طبيعي را از نابودي نجات دهند. نبرد براي الگوي 

كردنِ ديوانگي تبليغات گذرد. از اين به بعد، ما براي متوقف مسير چنين ابتكاري مي
داري براي اقداماتي از قبيلِ ه همان طريقي كه جنبشِ ضد سرمايهكنيم بمبارزه مي

گردد. هر سرمايه است) بسيج مي ناپذيرتوبين (كه ترمزي بر اشتهاي سيري ماليات
گامي در جهت صحيح  -ولو محدود -يتي كه از طريقِ عملِ جمعي حاصل آيدموفق

سازماندهي مردم است كه  -تر از آن پيشرفتي در مسيرِ آگاهي يابي و خوداست. مهم
  شرط اصلي فرارفتن از سيستم است.

  
 مانتلي ريويو: منبع
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  داري و آلترموندياليسمسرمايه ،بحران اكولوژيك

  يك ديدگاه اكو سوسياليستي
   

  )كيوان. ب (برومند . ت . م : برگردان 

. اي با پديده دگرگوني جوي چرخش قطعي پيدا كرده استبحران اكولوژيك سياره"
سخگوي اين وضعيت بي سابقه در تاريخ بشريت كيست؟ به عنوان ماركسيست پاسخ پا

داري، منطق پوچ و نا عقالني توسعه و اين خطا بر عهده سيستم سرمايه: ما اين است
   ."انباشت بي انتها و توليدگرايي آن به وسوسه جستجوي سودها است

. قطعي پيدا كرده استاي با پديده دگرگوني جوي چرخش بحران اكولوژيك سياره
. گيردپيش شتاب ميهمه چيز بيش از : نامه منفي عبارت از اين استنخستين تراز

هاي برف"ها و هاي قطباال رفتن درجه حرارت، ذوب شدن يخانباشت گاز كربنيك، ب
مندانه، كوتاه سخن، همه چيز شتاب: هاها، جاري شدن سيل، خشكسالي"هميشگي
شان خشك مندان به محض اين كه مركب سندهايهاي دانشهترازنام .تازدپيش مي

بيني هاي ها براي پيشاكنون آن. بازدشان رنگ ميهاينيبيشود، بسياري از خوشمي
ها به اين. جويندهاي بسيار پيشرفته توسل ميه، بيست، سي سال آينده به دوربيند

خطر برانگيختن جهش كيفي تر بررسي شده را افزود كه البته، بايد برخي خطرهاي كم
ميليارد  400. ناپذير گرم شدن سياره را در بر داردلغزش كنترل در زمينه تأثير فشار و
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يخ بسته كه از كانادا  توندراياين . اكنون در يخبندان دايمي محبوس اند    co2 تن گاز 
ي ها رفته رفته ذوب شود، چرا يخبندان دايمتا سيبري گسترش يافته، اگر يخچال
درجه وجود  3-2 ، يعني درجه حرارتي فراتر ازذوب نشود؟ به تقريب سناريوي بدتر

، اكنون از بديهي است. بار مي پرهيزندهاي فاجعهدانشمندان از برپايي جدول. دارد
ها نه ال رفتن سطح دريا و جاري شدن سيلبا: خطرهايي كه در كمين ماست، آگاهيم

لندن و نيويورك، درياي آسيا، بلكه هم چنين در و ديگر شهرهاي كنار  داكافقط در 
هاي پي در ر بزرگ، نبود آب آشاميدني، فاجعهها در مقياس بسياكويري شدن منطقه

در اين زمينه  .در شمار اين خطرها هستند) ها و غيرهگردبادها، سونامي( "طبيعي"پي 
 - ثل شش درجهدر م -توان فهرست بلندي پيش رو نهاد و در سطح معيني از گرمامي

يدكي در كيهان  پذير خواهد بود؟ شوربختانه، ما سيارهآيا زمين براي نوع ما سكونت
  .شناسان در اختيار نداريمشناخته شده ستاره

  
  بحران اكولوژيك و دگرگوني جوي

را  "انسان"پاسخگوي اين وضعيت بي سابقه در تاريخ بشريت كيست؟ دانشمندان 
ان سال انسان هزار: درست است، اما اندكي كوتاه استاين پاسخ . دانندپاسخگو مي

تنها طي چند دهه رفته رفته به   co2 كند؛ اما تمركز است كه روي زمين زندگي مي
اين خطا بر عهده : به عنوان ماركسيست پاسخ ما اين است. يك خطر تبديل شده است

تها و توليدگرايي داري، منطق پوچ و نا عقالني توسعه و انباشت بي انسيستم سرمايه
  .آن به وسوسه جستجوي سودها است

نخبگان  "مسئوالن"هاي پيشنهادي توسط ها، بديللحها، راهبنابر اين، پيشنهاد
ها در بلنداي مصاف اين باره كم گفته شده است كه آن دار مدير، كدام اند؟ درسرمايه
د در واپسين نشست گوينزديك به چيز خنده دارند؛ وقتي ميها نگاهي آن. نيستند
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هاي جهان خودنمايانه تصميم گرفت با ، اين ديدار ساختگي قدرت)2007ژوئن ( 8گروه 
 –كنندگان مهم سياره آلوده –بوش، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا  جرجموافقت 

آيا اين . "به طور جدي مورد توجه قرار دهند"را   co2 پيشنهاد كاهش انتشارهاي گاز 
يست؟ وانگهي نيكوال ساركوزي با هياهو از متقاعد شدن جرج دبليو بوش انگيز نشگفت

  ."را در قطعنامه تبريك گفته است "به طور جدي"در گنجاندن واپسين قيد 
هاي قطب شمال بسي بيش از هاي منطقهآب شدن يخچال: يك نمونه روشنگر ديگر

در اكتبر (لمي هاي عته است؛ به طوري كه واپسين بررسيها شتاب گرفبينيپيش
! كنندبيني ميپيش 2020، بلكه نزديك به 2050ها را نه بيش از ذوب شدن كامل آن) 2007

از يك سو، يك نتيجه، پس رفتن مواد . هاي فاجعه بار خواهد داشتاين رويداد نتيجه
دهد، دريا آينه گرماي خورشيد را بازتاب ميوانگهي در حالي كه يخ مانند . تغذيه است

از سوي . دهندبدين ترتيب دگرگوني جو را شدت ميكنند و ن آن را جذب مييا زمي
بنابر گزارش (برد ريا، همه كشورها را در آب فرو ميديگر، خطر ممكن باالرفتنِ سطح د

هاي هم مرز بنابراين، دولت. )اتحاديه اروپا يك خطر دايمي در كمين هلند است
ها پيرامون لشكركشي خواهند كرد؟ آنوسيه و كانادا چه منطقه، اياالت متحد، ر

برداري شان به منظور بهرهرمانروايي مربوطهاي فنقشه منطقه! نظامي ميهن پرستانه
  .ها مدفون اند، با هم در كشمكش اندآينده از نفت كه اكنون زير يخچال

ه تر از ديدگاه اكولوژيك چ"آگاه") بورژوايي(هاي گفتار دولت كيوتو،هاي نامهموافقت
داري خنده -انگيزكاركرد حزن "داد حقوق انتشارقرار"گويند؟ دستگاه مركزي آن، مي

تقسيم شد، آنقدر  "مسئوالن"هاي انتشار كه توسط سهميه: را برمال كرده است
سپري  "حقوق انتشار"را با مازادهاي مهم  2006سخاوتمندانه بود كه همه كشورها سال 

تر از يك يورو سقوط اكنون به كم 2006يورو در  20از   co2 بهاي هر تن : نتيجه. كردند
هم چنين بايد از واپسين داروي معجزه كه توسط بوش و لوال پيشنهاد شد و . . . كرد
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هاي سازي نفت توسط سوختگرفت ياد كرد كه عبارت از جانشينمورد توجه اروپا قرا 
بيش از تأمين كردن  ها يا ذرتغله. كشاورزي است كه به هر رو رو به پايان است

اي ثروتمند را هاي كشورههاي اتومبيلذاي مردمان گرسنه جهان سوم ذخيرهغ
سازمان ملل ) سازمان مواد غذايي و كشاورزي(بنابر گزارش فائو . دهندتشكيل مي

هاي كشاورزي به طور چشمگير ا اكنون به علت تقاضاي زياد سوختهمتحد،قيمت غله
- د كشورهاي فقير از گرسنگي رنج ميها افرالي كه ميليونيش يافته است، در حاافزا

ها و غيره است، شكُها، آفتها كه مستلزم بارور كردنين سوختوانگهي، توليد ا. برند
  .را دارد  co2 هاي فسيلي خطر توليد گاز به اندازه انرژي

  
  هاي اكولوژيي و كرانمنديگستردگ

هايي بوده و هست كه سياره را به دليل م اكولوژي آگاهي يافتن ما از خطركمك مه
ها به محيط زيست رشد باال رونده يورش. كننديوه كنوني توليد و مصرف تهديد ميش

كنند كه باري را تصوير ميت موازنه اكولوژيك سناريوي فاجعهو خطر فزاينده گسس
روبروييم كه  بحران تمدنما با يك . كشندود بقاي زندگي بشر را به پرسش ميخ

  .هاي بنيادي استنيازمند دگرگوني
و )  NGO (هاي نا دولتي سازمانمسئله اين است كه پيشنهادهايي كه توسط اغلب 

-سياسي اروپا ارائه شده، بسيار نارسا هستند، يا به بنهاي فرمانرواي اكولوژي جريان

ناگزير ميان آگاهي از پيوستگي ها ناضعف اساسي آن. انجامندهايي ميبست
-حيا اصال "صداري خاسرمايه"آگاهي به پندار اين نا. داري استگرايي و سرمايهتوليد

هاي زيست در مثل مانند ماليات(ي آن ها"رويزياده"هاي شايسته كنترل كردن 
ها كه بنا بر اقتصادهاي بوروكراتيك به بيان ديگر، آن. انجامدمي  )   Ecotaxes بومي

-گيرند، دوشادوش سرمايهتاويز تقليد به كار ميي را به دسدستوري، توليدگرايي غرب
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گردند كه پس از به برهاني باز مي -هاي همان مدلان گونه، چون"سوسياليسم"داري و 
  .اندمندي خود را از دست دادهادعايي بسياري از فايده "سوسياليسم واقعيِ"پاشي فرو

 اقتصاد قد ماركسيتوانند نكنند، اگر بينديشند كه ميها اشتباه مياكولوژيست
و منطق سود را در  "گراييتوليد"اي كه رابطه ميان اكولوژي: داري را بيافرينندسرمايه

ها كم نمونه. گردديا بدتر وقف بهبوديابي از راه سيستم مي -نظر نگيرد، وقف ناكامي
فرانسه،  -هاي سبز اروپاييداري منطقي، اغلب حزبرفتار ضد سرمايه نبود. نيستند

يت مدير "اكورفورميست"را به تبديل شدن ساده شريكان  -ان، ايتاليا، بلژيكآلم
  .هاي چپ ميانه سوق داده استداري توسط دولتسوسيال ليبرال سرمايه

بينند، وقف توليدگرايي مي ناپذيرها كه زحمتكشان را به طور چارهبرخي از اكولوژيست
نه ": اندشان نگاشتهو روي پرچم اندبه جنبش كارگري به بن بست رسيده در برخورد

 آندره گرزاند، مانند به اكولوژي روي آوردههاي سابق كه ماركسيست. "چپ، نه راست
 "آلن لي پيتز"در صورتي كه ديگران چون !  "حافظ طبقه كارگرخدا"اند اعالم داشته

يعني ماركسيسم يا سوسياليسم براي پيوستن به  – "سرخ"روي ضرورت ترك كردن 
اهم هاي اقتصادي و اجتماعي پاسخ فراراديگم جديدي كه براي همه مسئلهپ "بزس"

  .كنندكند، پافشاري ميمي
  

  اكو سوسياليسم

يشه و كنش اين، اكوسوسياليسم چيست؟ مسئله عبارت از يك جريان اندبنابر
هاي سم را ضمن آزاد كردن آن از ضايعههاي اساسي ماركسياكولوژيك است كه آزمون

ها منطق بازار و سود، همان براي اكوسوسياليست. كنداش از آن خود ميراييتوليدگ
با نيازهاي  "سوسياليسم واقعي"طور منطق اقتدارگرايي بوروكراتيك از ميان برخاسته 

هاي ا ضمن انتقاد از ايدئولوژي جريانهآن. حفظ محيط زيست طبيعي ناسازگارند
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شان يك نيروي هايحمتكشان و سازماندانند كه زفرمانروايي جنبش كارگري، مي
اساسي براي هر دگرگوني بنيادي سيستم و برقراري يك جامعه جديد سوسياليستي و 

  .اكولوژيك اند
-اش، در برخي قضيهاما، اغلب نمايندگان. اين جريان از حيث سياسي همگون نيست

كل در ش -گرايي پيشرفتدر گسست از ايدئولوژي توليد. هاي مشترك سهيم اند
توسعه شيوه توليد و مصرف ويرانگر  و تقابل با –اش يا بوروكراتيك  / داري و سرمايه

سي هاي اساكوشش نوآورانه پيوند زدن انديشه طبيعت در بي نهايت، نمايشگر
  .هاي نقداكولوژيك استسوسياليسم ماركسيستي با آزمون

  :آوري اكوسوسياليستي استوار بر دو برهان اساسي است برهان
منطق  داري، استوار بررف كنوني كشورهاي پيشرفته سرمايهشيوه توليد و مص -1

نمايانه و ويراني ، غارت منابع، مصرف خود)سرمايه، سودها، كاالها(انباشت نا كرانمند 
تواند در مجموع سياره با توجه به بحران مند محيط زيست به هيچ وجه نميشتاب

هاي تازه اگر مصرف متوسط انرژي اياالت محاسبه بنابر. عظيم اكولوژيك گسترش يابد
ده نفت طي هاي شناخته شمعيت جهان تعميم دهيم، ذخيرهمتحد را به مجموع ج
يابي يستم ناگزير استوار بر حفظ و شدتاين س بنابر اين،. رسدنوزده روز به پايان مي

  .نابرابري فاحش بين شمال و جنوب است
-سرمايه داري و گسترش تمدن استوار بر اقتصاد بازار  "پيشرفت"به هر رو، ادامه  -2

بيني اتفاقي هر پيش(، به طور مستقيم در ميان مدت شدت نابرابره حتا در شكل ب
ي جوي، بقاي نوع بشر را بار دگرگونهاي فاجعهبه ويژه به دليل نتيجه) خواهد بود
  .كندتهديد مي

ها و سودهاي آن در كوتاه مدت زيان محاسبه ، باداريخردورزي كرانمند بازار سرمايه
هاي طبيعي را وژيك است كه گذرا بودن سيكلبه طور ذاتي متضاد با خردورزي اكول
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سبز  "خوب"داران با سرمايه "بد"مسئله عبارت از رويارو قرار دادن . گيرددر نظر مي
ي، ورهاي بهرهاستوار بر رقابت بي رحمانه ضرورتاين خود سيستم است كه . نيست

داري سرمايه. كندويران مي هاي طبيعي رامند است كه تعادلمسابقه براي سود شتاب
فروش يك كاال يا در  فرضي سبز تنها يك كارزار تبليغاتي يا يك برچسب است كه

-ه آب در زمين باير بيابان سرمايه، يك ابتكار محلي هم ارز با يك قطرهابهترين حالت

  .داري است
او آينده ، دواره اقتصاد توسط ليبراليسم نواال و مستقل شدن شيالف فتيشيسم كبرخ

به  تامپسون.پ .ا در مفهومي است كه  "اقتصاد اخالقي"ها براي به كاربردن اكولوژيست
  .اين اصطالح، يعني به سياست اقتصادي در اكولوژيك اجتماعي و سياسي داده است

اقتصادي اجتماعي و  ت كالنعقالني بايد: هاي جزيي به كلي ناكافي انداصالح
 تمدن دگرگونيكرد، آن چه كه نيازمند  محورسود عقالنيت خُردجانشين  رااكولوژيك 
 كه جانشيني منابع ،تكنولوژيكگيري ژرف دوباره اين امر بدون سمت.. .واقعي است

پذير مانند انرژي بادي يا كننده و تجديدكنوني انرژي توسط منابع ديگر ناآلوده
شود، مطرح مي بنابر اين، نخستين مسئله كه. را در نظر دارد، ناممكن استخورشيدي 

گذاري و ها در باره سرمايهگيريهاي توليد و به ويژه تصميممسئله كنترل وسيله
داري براي هاي سرمايهها و مؤسسهوژيك است كه بايد وابسته به بانكدگرگوني تكنول

البته، دگرگوني بنيادي نه فقط به توليد . تبديل شدن به ثروت مشترك جامعه باشد
 - صنعتي -بنابر اين، مسئله تمدن بورژوايي. بلكه هم چنين به مصرف مربوط است

ف بيش از اندازه مردم مصر -ها مدعي آن هستندهمان طور كه اغلب اكولوژيست
عمومي مصرف، به ويژه در كشورهاي پيشرفته  "كرانمندي"حل نيز، نيست و راه

است كه استوار بر خودنمايي، غارت، از خود  نوعِ مصرف كنونياين . ري نيستداسرمايه
  .بيگانگي فروشنده و وسوسه انبار كننده است كه بايد مورد پرسش قرار گيرد
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  موندياليسماكولوژي و آلتر

آري، آيا پاسخ خواهيم داد كه اين اوتوپي دلپذير است؟ آيا ضمن انتظار كشيدن بايد 
بايد براي هر پيشرفت، هر تنظيم، هر كنش ! شت؟ به يقين نهدست روي دست گذا

هر كيلومتر اتوبان، هر اقدام به نفع  توقف. دفاع از محيط زيست نبرد را رهبري كرد
ها مسابقه در نه فقط به خاطر اين كه آن. هاي حمل و نقل جمعي مهم استوسيله

ها سازمان ر اين كه آنبلكه هم چنين به خاط كنند،ند ميسمت و سوي پرتگاه را كُ
رك كردن از راه آگاهي يافتن يافتن، مبارزه كردن، و آگاهي يافتن از داوهاي مبارزه، د

اص، داري و ضرورت دگرگوني تمدن براي اشخشان، شكست سيستم سرمايهجمعي
  .سازندزحمتكشان و افراد را ممكن مي

ز وارد جنبش همان آغا در جو اين روحيه است كه نيروهاي بسيار كوشاي اكولوژي از
هاي مهم رفع بحران ن نبرد با آگاهي يافتن كه از شرطاي. اندآلترموندياليستي شده

 ،ميهني جهانتوان با اقدام مصممانه مطابقت دارد؛ و بنابر اين فقط مياكولوژيك است، 
جنبش آلترموندياليستي، بدون شك، پديده بسيار . فراملي، جهاني با آن مقابله كرد

اين مه آلودگي گسترده، اين نوع از . است 21مقاومت ضد سيستمي آغاز قرن  مهم
مذهبي يا  -هاي اجتماعيكه به شكل ديدني هنگام گردهمايي "هاجنبش جنبش"

يا جنگ امپريال  8، گروه سازمان جهاني تجارتعليه  -هاي اعتراضيو تظاهر -جهاني 
شبكه . يا سياسي مطابقت ندارد هاي عادي كنش اجتماعيبا شكل -در عراق رونما شد

-گوني كه سنديكاهاي كارگري و جنبشمتمركز چند گانه، گوناگون و ناهمگسترده نا
هاي هاي زنان و انجمنهاي بومي، جنبشهاي نادولتي و سازمانهاي دهقاني، سازمان

گي فارغ از اين چند گان. آوردكري و جوانان كنشگر را گرد هم مياكولوژيك، روشنف
           .ها استپذير جنبشترشيابنده و گسهاي قدرت رشداني، يكي از منبعناتو
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 1999توان گفت كه زايش آلترموندياليسم نمود برجسته سياستي است كه در مي
ه نمايان اين نبرد چهر. نشست سازمان جهاني تجارت در سياتل را رد كرده است

ها و رانندگان پشتالك(  turtles and teamsters : انگيز دو نيروهمگرايي شگفتي
و ) نوع در حال نابودي(ها پشتها پوشش الكاكولوژيست. است) كاميون

كولوژيك، از آغاز، در بنابر اين، مسئله ا. هاي بخش ترابري را به تن دارندسنديكاليست
شعار مركزي . داري بوده استسازي نو ليبرالي سرمايهها عليه جهانيكانون بسيج

به روشني، هوا، آب،زمين، در يك كلمه، محيط زيست  "جهان كاال نيست"جنبش 
  .طبيعي بيش از پيش تابع حفظ سرمايه را، نظر دارد 

اعتراض بنيادي عليه ) 1: گيردرموندياليسم سه جنبه را در بر ميتوان گفت كه آلتمي
نك جهاني، المللي پول، باصندوق بين: آفرين آنهاي موجود و نهادهاي فاجعهنظم چيز

كه  پيشنهادهايي هاي مشخص ومجموعي از اقدام) 2؛  8سازمان جهاني تجارت، گروه 
لي، حذف وام جهان هاي مابندي سرمايهماليات. توانند بي ميانجي به اجرا در آيندمي

-استوار بر ارزش "دنياي ممكن ديگر"اوتوپي ) 3  هاي امپرياليستي؛سوم، پايان جنگ

زادي، دموكراسي مشاركتي، عدالت اجتماعي، دفاع از محيط هاي مشترك مانند آ
  .زيست است

بعد اكولوژيك در اين سه جنبه وجود دارد و اين به شورش عليه سيستمي الهام مي 
بنابر سندهاي جنبش، . بست مصيبت بار سوق داده استكه بشريت را به بن بخشد

: ريزي شده استطرح خص براي رهايي از اين بن بستمجموعي از پيشنهادهاي مش
گسترش . اندتههايي كه از حيث ژنتيك تغيير يافمانند معلق كردن توليد ارگانيسم

 …هنگي با اكو سيستم ن و نيز طراحي جامعه زنده در هماهاي جمعي رايگاترابري
هاي اجتماعي و آلترموندياليسم در هاي بسيار مثبت گردهماييالبته، يكي از ويژگي
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ها هاي گوناگون جنبشث و گفتگو و آزمون دو جانبه گونهن ديدار، بحمجموع آن، امكا
  .است

گون طيفي اين جنبش بسيار گونه: بايد افزود كه خود جنبش اكولوژيك همگون نيست
گري تا رو، مأنوس با فشارهاي البيدهد كه از سازمان نا دولتي ميانهرا پوشش مي

واقع "رزمندگي پايه، از مديريت  گذاري شده در كارهاي رزمنده سرمايهجنبش
كه منطق سيستم را به پرسش  ايتا مبارزه) در سطح محلي يا ملي(دولت  "گرايانه

گيرانه ي اقتصاد بازار تا ابتكارهاي سمتها"رويزياده"كشد، از اصالح مي
وانگهي، اين ناهمگون بودن، خصلت هر جنبش . روداكوسوسياليسم پيش مي

داري به ويژه در آمريكاي ؛ در صورتي كه حساسيت ضد سرمايهتآلترموندياليستي اس
آن را به خوبي بيان كرد، اين  شيكو ويتاكزهمان طور كه دوست ما . التين فرمانرواست

گرانبهاي ديدار كه در  دليلي است كه به خاطر آن گردهمايي اجتماعي جهاني، مكان
سياسي  -ه جنبش اجتماعيتواند بدوانند، نميهاي گوناگون ريشه ميآن ابتكار

هاي سازگار بر پايه مشترك و غيره تبديل مشترك، تصميم "خط"ساختاري شده بنا بر
  .شود

به  "هاجنبش جنبش"تصريح كردن اين نكته اهميت دارد كه وجود اكولوژي در 
محدود نمي  –) گرين پيس در ميان سايرين(هاي اكولوژيك مانند صلح سبز سازمان
ورزي شود كه در كنش و انديشهعدي تبديل ميبيش از پيش به باين وجود . گردد

شناسي يزدان(، دهقاني، بومي، زنان و مذهبي جتماعيهاي مختلف اتوسط جنبش
  .شوددر نظر گرفته مي) رهايي

هاي اكولوژيك بنابر جنبش مسئله "ارگانيك"يك نمونه بر جسته اين در آميختگي 
ش زحمتكشان روستايي بدون زمين برزيل است كه ، جنب  MST  هاي اجتماعي ديگر، 

هاي فوروم اجتماعي ، يكي از ستون campesina   via اش الملليرفقاي شبكه بينبا 
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روستايي بدون  جنبش زحمتكشان. دهدجنبش آلترموندياليسم را تشكيل ميجهاني و 
وستد و نمود روستايي آن، داد دارياز همان آغاز، دشمن سرمايه زمين برزيل،

اش براي اصالح ارضي پيش، بعد اكولوژيك را در مبارزهورزانه كشاورزي بيش از سود
هنگام برگزاري بيستمين سالگرد . بنيادي و براي مدل ديگر كشاورزي گنجانده است

رؤياي ما : كنددهندگان اين جنبش تصريح ميسند سازمان ،)2005(جنبش در ريو 
راه . "كندهاي مادي و فرهنگي را اجتماعي مييك دنياي برابر است كه اين ثروت"

استوار بر برابري ميان موجودهاي انساني و اصول اكولوژيك "نويني براي جامعه، 
ايي بي زمين جنبش زحمتكشان روست -فارغ از قانونيت -اين امر در كنش. "است

ن اگردد كه هم زمطور ژنتيك دگرگون شده نمودار مي هاي بهبرزيل عليه ارگانيسم
كنترل  -    syngenta, Monsanta, syngenta  -هايك مبارزه عليه كوشش چند مليتي

مبارزه علي ها و ع كردن دهقانان به فرمانروايي آنكردن تمامي بذرها، ضمن تاب
از اينرو، جنبش زحمتكشان روستايي بي . ها استناپذير مزرعهآلودگي و آاليش كنترل

و  ذرتبه سلب مالكيت از مزرعه  "وحشيانه"شغال به ياري ا 2006زمين برزيل در 
در دولت پاناما پرداخت كه به اردوگاه    syngenta seeds تغيير ژنتيك داده سوياي 

هاي ها با چند مليتيهم چنين بايد از رويارويي آن. تبديل شد "زمين آزاد"دهقانان 
واقعي  "ي سبزصحرا"كه روي صدها هزار هكتار  تهيه كننده خمير كاغذ ياد كرد

هاي آب را را افزايش دادند كه همه منبع) تك كشتي(اوكاليپتوسهاي جنگل
ها براي كادرها و كنشگران اين مبارزه  .خشكاندند و گوناگوني بيولوژيك را نابود كردند

-از ضد سرمايه داري راديكال جدايياندش زحمتكشان بي زمين برزيل از چشمجنب

ورزي بيولوژيك دلواپس ، بيش از پيش كشا  MST ورزي هاي كشاتعاوني. ناپذيرند
هاي مشخص ور كلي و از اين رو، تشكيل نمونهگون و محيط زيست به طزيست گونه

 via شريكان جنبش   MST  2007در ژوييه . يك شكل توليد آلترناتيو را گسترش دادند
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campesina   در curitiba  ) دولت patana   (را در حضور صدها  اكولوژي، -روز آگرو
شناسان رهايي دان كشاورزي، دانشگاهيان و يزدانهيئت نمايندگي، مهندسان كار

ها محدود به ها و اين مبارزهالبته، اين آزمون. سازمان دادند) لئوناردوبوف ، فراي بتو(
هاي گوناگون، در بسياري كشورهاي ديگر و نه فقط ها را در شكلآن. برزيل نيستند
موندياليسم و فرهنگ ا بخش گوياي زرادخانه پيكار آلترهآن. يابيمميجهان سوم 
  .دهندميهني حامل آن را تشكيل مي جديد جهان

  نگرشبرگرفته از سايت 
 1391دي ماه : برگردان

   PUF ، انتشارات پاريس  44آكتوئل ماركس شماره : منبع
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  نشر بيدار منتشر كرده است:
  سوسياليسم مشاركتي (مدل پات دوين) -1
  (مدل مايكل آلبرت و روبين هانل) اقتصاد مشاركتي -2
  (مدل ديويد اليبمن) سوسياليسم -3
  (مدل ديانه السون) سوسياليسم يازار نه، سوسياليزه كردن بازار -4
  (مدل ديويد شوايكارت) سوسياليسم بازار -5
  (مدل جان رومر) سوسياليسم بازار -6
  سوسياليسم بازار يا سوسياليسم مشاركتي -7
  هاي سوسياليسم مشاركتيمدل -8
  (رابين بلك برن) سوسياليسم پس از فروپاشي -9

  (مدل ارنست مندل) ريزي دموكراتيكبرنامه -10
  (مايكل لبووتيز) سوسياليسم را حاال بنا كنيم -11
  كل لبووتيز)(ماي بديل سوسياليستي -12

  كند:منتشر مينشر بيدار 
  (مايكل لبووتيز) محموعه مقاالتي درباره سوسياليسم - 1
  (مايكل لبووتيز) تضادهاي سوسياليسم واقعي -2
 (ميشل لووي) سوسياليسم زيست محيطي -3
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 1961در سائوپولو به دنيا آمد. او از سال  1938ماه مه  6 از وين، در  ميشل لووي بعداز فرار والدينش
ادبي لوسين گلدمن   كند. ميشل لووي در سوربن زير نظر فيلسوف و جامعه شناس زندگي مي  در پاريس

جوان اراده داده كه   ري انقالب نزد ماركسئورا درباره ت  تز دكترايش 1964تحصيل كرده است. در سال 
كتاب چاپ شده است. در همان سال مطالعات خود را در باره ماركسيسم به شكل  1970در سال 

از طرف دانشكده فلسفه دانشگاه هاوانا دعوت شد كه در سميناري  1971گوارا انتشار داد و در سال  چه
تا به حال  1971گواراي او كه در مكزيك به چاپ رسيد از  در باره اين موضوع سخنراني كند. كتاب چه

،  ها و مقاالت متعددي درباره آثار ماركس د چاپ شده است. ميشل لووي عالوه بر اين كتاببار تجدي 14
شناسي معرفت و رمانتسيسم انقالبي و  چنين در باره جامعه روزا، لنين، لوكاچ، ارنست بلوخ... هم

 )نسانو( 8  شناسي پاريس او استاد دانشگاه جامعه. ماركسيسم در آمريكاي التين به چاپ رسانده است
و   از طرف مركز ملي تحقيقات علمي و آكادمي علوم اجتماعي بارها به تدريس 1987بود. و در سال 

از حزب كارگر   هاي آمريكا التين در ارتباط بوده و به خصوص سخنراني دعوت شده است. او با چپ
عوت شده است. از طرف مركز مطالعات اصالح ارضي به ماناگوا د 1984كند. در سال  برزيل حمايت مي

به طور عمده يه   1987همبستگي با آمريكاي مركزي در فرانسه فعال بوده و از سال   او در جنبش
 .در تفكر ماركسيستي به تحقيقات پرداخته است "آليستي ايده"هاي  جنبه اتوپيك و لحطه

  


