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   سمیکمونال تا سمیکمون از

 

پردازد؛  میبه چگونگی پاگیرِی ایده کمونالیسم  تاریخی -نوشتار حاضر در گذاری نظری

 راهکارِ به عنوان یک  ٬هاِی سابق ها و کمونیست آنارشیست ٬ها ای که از جانب بعضی چپ ایده

 .   شود متکامل و مدرن  تبلیغ می سیاسیِ 

 

 یننازنین و یام

 

 مقدمه

کاپیتالیسمی  حمله میالدی ۰۸از دهه 
1

ناپذیری رو  بطرز جبرانزیست    محیطه؛ حیات و دشتر  دهگستر ایفزایندهطور ب کار به اردوی   

.اندای گسترش یافتهدر ابعاد افسانه... و مهاجرت  جنگ ٬قحطی ٬بیکاری ٬فقر ٬شکاف  طبقاتی به ویرانی گذاشته؛
2

حتی آکادمیست  

«!روند ثروتمندتر از دنیا می ٬ها میرند و آقازاده ها فقیرتر می فقیرزاده»کنند که  اذعان می ٬ورژوا نیز با ارقام و اعدادهای ب
3

  

دولتها بی. است از تسهیالت اجتماعی و دولتی کاهش یافته کارگران برخورداری   ٬داران به تناسب  افزایش  تصاعدی  ثروت  سرمایه

 های گذشته تقریبا در در دهه. هستند به زحمتکشان اقتصادی کشی   تاوردهای  طبقۀ کارگر و تحمیل ریاضتگیری دسوقفه درپی پس

های نظامی افزوده و از مالیات بر ورزشی و رفاهی کاسته و بر هزینه ٬بهداشتی ٬های درمانیاز هزینه ی جهانکشورها اکثر

.است فشار به آزادیهای فردی و اجتماعی افزوده شده و گروههای  حکومتها  همزمان بر دامنه تجاوز   ؛ وثروت کاسته شده
4

در حتی  

بی  ٬ناامیدی ٬اعتیاد ٬آمار فحشا: دیدبوضوح مصایب  انسانی  مناسبات  کاپیتالیستی را توان  نیز میترین کشورهای جهان  مرفه

.در بین جوانان و نوجوانان دهشتناک استو خودکشی اعتمادی 
5

خرید و استفاده جنسی از کودکان و  سوء ٬واندختران ج قاچاق   

.دائما در حال گسترش است ٬بردگان فروش
6

تخریب  ابعاد   تر شده و بمراتب وخیمزیست نیز حیوانات و محیط وضعیت حتی  

.است االرفتهبناپذیری  جبرانبه حد  ٬طبیعت
فانتزی داستان ه که حتی درتشگدامنه کنترل  پلیسی  حکومتها بقدری وسیع و گسترده  7

و اشکان  Edward snowdenادوارد اسنودن  Chelsea Elizabeth Manning٬افشاگریهای چلسی مانی . گنجدنویسان هم نمی

.ندنک مییق دهشتناک را برمال احق این هایی از گوشهسلطانی تنها 
8

 

که نیروهای مولده دنده ُرخ می بشر از تاریخای هرهباینها در 
9

ات الزم برای امکان ؛دارند ی از رشد و تکامل قراردر مرحله باالی 

 تایافته را آنرا و صالحیت  موقعیت ٬فرصت -بیش از هر زمان دیگر -فراهم است؛ و بشر جمعیت کره زمین  حیاتی   مایحتاج   تولید  

ممنوع و ناممکن  نیزل در رویا و خیاحتی  ٬ممکن این حقیقت  مشکل چیست؟ چرا پس . زندگی کند نیاز بیو  ای انسانی جامعه در

  جلوه می کند؟

از ثروت اجتماعی بهره  ٬شا هر کس به اندازه استعداد و فعالیت ٬در دنیای آزاد: است چنینپردازان  کاپیتالیسم  جهانی پاسخ نظریه

ترین سیستم دید بکاپیتالیسم شا...  !استرشد و تعالی جامعه الزمه  ٬رقابت! عین عدالت است ٬نابرابریو  درآمد تفاوت  ! می برد

    !اما بیگمان بهترین انتخاب است ٬اقتصادی باشد

مبارزه باورمندان به  -۱: درنجای دااصلی دو گروه  دربواقع فعالین این جنبش  .تسمتفاوت اضدکاپیتالیستی  جنبش  کنشگران  پاسخ

بزرگ و  در درون گروه  . غیرمارکسیهای  چپ -۲(  سیاسی-گرایشات نظریمرزبندیها و بدور از )مارکسی  طبقاتی و نگرش  

 که برجسته وجود دارد جریان یک ٬سبزهای  چپدر بین . ها و سبزهای  چپآنارشیست: دنوجود داراصلی گرایش دو  ٬دومناهمگن  

   .شود نامیده می Communalism مکمونالیس

بواقع قرار است  .درم اختصاص دابنیانگذار کمونالیس Murray Bookchin٬موری بوکچین  نوشتار حاضر به معرفی و نقد نظرات

  . بپردازیم حاضربرای خالصی از مصایب  ها کمونالیستعملی نظری و راهکارهای به بررسی  ٬تا با نگاهی نقادانه
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 ضرورت کی طرح

 ؟ وجود دارداین بحث برای طرح  یضرورتچه 

ایمزاز نیویورک ت: و بر سر زبانها افتادااسم  ٬یک دهه پس از مرگ بوکچین :ای تبلیغات رسانه -۱
10

گرفته تا فاینانشال تایمز 
11

٬ 

 مهمترین متفکر آنارشیست آمریکالی شمالی٬ در بیش از یک ربع  »تایمز لندن او را  .مقاالتی را به او و نظریاتش اختصاص دادند

«قرن
12

.از آنارشیسم گسسته بود ٬ها پیش آنهم در شرایطی که او از دهه ؛خواند 
13

موسوم های  هراه یافتن نام بوکچین به رسانبواقع  

     .استو قابل تامل برانگیز بحث ٬«اکوآنارشیست انقالبی»آنهم تحت عنوان یک  ٬«جریان  اصلی»به 

پاگیری  در شمال سوریه و «کنفدرالیسم روژاوا»تشکیل  ٬«اشغال وال استریت»در جریان کمونالیست ها  :حضور اجتماعی -۲

«حزب دموکراتیک خلق»
14

پژاک  یا« کردستانآزاد حزب حیات »شاخه ایرانی این جریان نیز که  .تندشرکت فعال داش رکیهدر ت 

PJAK اش برای  سیاسی برنامهاشت و دشرکت  ٬برگذار شددر بروکسل٬ در مقر پارلمان اروپا که کنفرانسی در اخیرا  ٬دارد نام

.ینده ایران را معرفی نمودآ
15

 ازها  قادرند تا از نفرت توده ٬شان های آنارشیستی نشان دادند که با تکیه بر رگهها  کمونالیستبعالوه  

 و طلبی دموکراسی ٬آزادیخواهی ٬اقتدارپرهیزی ٬ستیزی برداری سیاسی کنند؛ و با تاکید بر سرمایه بهره بخوبی یدولتنهادهای 

 .برانگیزند -ویژه در جوانانب–را  هایی سمپاتی جویی صلح

کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا  Bernie Sanders٬بوکچین تالشهای مشترکی را با برنی ساندرز میالدی  ۰۸در دهه 

حضور پُررنگ برنی  .موفقیتی حاصل نکردندند اما ده سازمانآنها مشترکا کوشیدند تا نیروی سیاسی مطرحی . سازمان داد

 . است باردیگر بحث کمونالیسم را پیش کشیده ٬های او با بوکچین ی سیاسی امریکا و نزدیکیساندرز در فضا

کند که بدیلی در برابر  کمونالیسم یک مکتب نظری یا یک گرایش سیاسی  مطرح نیست؛ اما ادعا می :ادعای ارائه بدیل -۳

و اندیش  جزم ٬ایدئولوژیک دستگاه یکمارکسیسم کنند که  می  وانمود  -های انقالبی با ژست-ها  کمونالیست. سوسیالیسم مارکسی دارد

آنهم در شرایطی که طبقه کارگر ایران بطور میلیونی به مبارزه  یستیسوبژکتیو ۀبه یک نظریمارکسیسم دادن تنزل . ناکارا است

 ٬دارد نیاز -اش بارزه طبقاتیمو تجهیز بمثابه ابزار تحلیل –علیه کاپیتالیسم برخاسته و بیش از هر زمان دیگر به مارکسیسم 

 . استضروری 

  نیبوکچی مورزندگی 
Murray Bookchin (1921-2006)  

 Bronxسبه برونک ۱۰۸۱پس از شکست انقالب  ٬روسی موری-خانواده یهودی

بدنیا آمد و  ۱۰۲۱سال موری در . مهاجرت کرد -نزدیکی نیویورکدر - 

حزب سوسیالیست »از فعالین  زیرنظر مادربزرگش که از انقالبیون روس و

«انقالبی
16

به موری بشدت مادر بزرگ بود که تحت تاثیر . بزرگ شد ٬بود 

د که مادربزرگش ه بوده سال. عالقمند شدانقالب اکتبر و تفکرات سوسیالیستی 

گفت و موری به همراه مادر خانواده را ترک ٬پس از مدتی پدر. فوت کرد

های مهاجر و حزب کمونیست اگر همسایه شاید. نمود  یرپروزگار سختی را س

تحت سرپرستی و . کردمی انگیزی پیداموری سرنوشت غم ٬امریکا نبود

آموزشهای بخش جوانان حزب کمونیست بود که موری برای رودرویی با 

 . تالطمات زندگی آماده گردید

سالگی بخاطر انتقاد علنی از  ۱۰در . نمود می شرکتهای اعتراضی فروخت و در میتینگ موری در نوجوانی نشریات حزب را می

  .فعالیت سندیکایی روآورد هگر شروع بکارنمود و ببعنوان کارگر ریخته ٬پس از خاتمه دبیرستان .استالین از حزب اخراج شد

سالگی به جنبش کودکان کمونیست پیوستم و از آنجا وارد لیگ کمونیستهای جوان شدم  ۰در سن  ۱۰۳۸من در سال »
تر بگویم  تر از کمونیستها یا دقیق البته من پیش. جنگ داخلی اسپانیا باعث شد که از این جریان فاصله بگیرم(. ۱۰۳۶)

کمک به مردمانی که علیه فاشیسم می جنگیدند  اسپانیا و اشتیاق   اما جنگ داخلی  (. ۱۰۳۱)ها جدا شده بودم  استالینیست
 ۱۰۳۰در ... ای موثر شرکت کنم کرد تا بتوانم در این مبارزه بگونه مرا به پیوستن به لیگ کمونیستهای جوان ترغیب

       17«.اخراج شدم

« حزب کارگران سوسیالیست»ها و  از حزب کمونیست برید و به تروتسکیست -به همراه بسیاری دیگر-موری  ٬پس از مدتی

و ! دیری نگذشت که از این حزب هم اخراج شد اما. آشنا شد -مهاجر آلمانی- Josef Weberآنجا بود که با جوزف وبر . پیوست

 . عمال از تروتسکیسم گسست

آنها مرا اخراج کردند و این راهی است که . ها ندارندهیچ تفاوتی با استالینیست( هاتروتسکیست)من آموختم که »
     18«.کنند ها در برخورد با مخالفان خود اتخاذ می لنینیست-مارکسیست

-این نشریه گرایش سوسیالیستی. را منتشرکرد Contemporary Issues« مسایل معاصر»مجله  ٬راه جوزفموری به هم عدبمدتی 

بوکچین به آنارشیسم روی کرد و نظریاتش را علیه  کمی بعدتر. کشیدهومانیستی داشت و امریکا و شوروی را تواما به نقد می

  .اقتدار و دولت مدون نمود ٬هیرارشی ٬تمرکزگرایی
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قدم مهمی برای  ٬بعالوه. به آنارشیستها پیوستم ٬با تاکید بر عدم تمرکزگرایی -۱۸یعنی از دهه -نزمان به بعد از آ »
پیرامون  ۱۰۱۲یک سری کتاب بود که در سال  ٬نتیجه این کار. زدن بین فلسفه اجتماعی و اکولوژی برداشتم پُل

 19«.تکامل رویکرد آنارکواکولوژی منتشر کردم

«آنارشیسم پساکمیابی»تهای این دوره او در کتاب بخشی از یادداش
20

آنارشیستهای »کتاب بوکچین  چند سال بعد. چاپ شدند 

«اسپانیایی
21

«شبح آنارکوسندیکالیسم» گویا .را نوشت 
22

 ٬مدتی بعد از انتشار این کتاب. تردید وی نسبت به آنارشیسم بود آغاز  سر 

بوکچین خود را آنارشیست  به بعد ۱۰۰۱از سال (  Janet Biehlجانت بیئل)چین بوک سرهم به گفته. بوکچین از آنارشیسم گسست

کرد و در سال این مسئله را در یک سخنرانی اظهار ۱۰۰۰او در سال . بود ش درمیان گذاشتها دانست و این را با دوستان نزدیکنمی

.عمال آن را مکتوب نمود ۲۸۸۲
23

  

مشکل افزوده های شیمیایی در »او در مقاله . زیست توجه نمودهایی بود که به مسئله محیطالیستتردید بوکچین جزو اولین سوسی بی

«موادغذایی
24

«محیط زیست مصنوعی ما»کتاب نیز در و منتشرکرد  L. Herber که با نام مستعار 
25

هوایی وبه تغییرات آبنسبت  

در سالهای پس  ٬جامعه انسانیو توسعه  رشداظهار داشت که او . دخوان« کاپیتالیسم گورکن  »محیطی را -هشدار داد و بحران زیست

بحرانهای شهرهای » ۱۰۶۱بوکچین در سال . است تمام شدهزیست  محیط وسیع   تخریب  قیمت به  ٬های جهانی اول و دوم از جنگ

«ما
26

 .زیست نایل شد   له محیطتوان به حل مسئ نمی ٬اجتماعی را نوشت و در آنجا استدالل کرد که بدون یک تغییر بنیادین   

«اکولوژی و اندیشه انقالبی»مقاالت 
27

«بخش بسوی یک تکنولوژی رهایی»و  
28

بسیار مورد توجه محافل روشنفکری و آکادمیک   

 .قرارگرفتند

«انستیتوی اکولوژی اجتماعی»بوکچین  ۱۰۹۱در سال 
29

 ۳۸۸تا حال حدود . بنانهاد Dan Chordokoffرا به همراه دان چورُدُکف  

 .  اند التحصیل شده اجتماعی از این انستیتو فارغ -محیط زیست و فعالین سیاسی های   اکتیویست نفر از

«پاگیری و فروپاشی هیرارشی ٬اکولوژی آزادی»کتاب  ۱۰۰۲در سال بوکچین 
30

و اوایل دهه  ۰۸در اواخر دهه  و را منتشر کرد 

«از شهرنشینی به شهرها»ش دو کتاب ا نمود که نتیجه اش را صرف نظریه شهرگردانی کنفدراتیو انرژیمیالدی  ۰۸
31

و  

«شهرنشینی بدون شهر»
32

(۲۸۱۱)« انقالب بعدی» تابک. ندبود 
33

مقاالت بوکچین است که به خودگردانی  جموعهدربرگیرنده م 

 .  درشهری و ایده کنفدرالیسم تخصیص دا

 های خیزشبه بررسی که  چهارجلدی است ک اثر تاریخی  نام دارد که ی The Third Revolution «انقالب سوم»آخرین اثر بوکچین 

در انزوای سیاسی  ۲۸۸۶بوکچین در سال . زدپردا میاتوریته شان با سلطه و  یتضداز منظر  -در کشورهای غربی-تاریخی 

 . درگذشت

 ظریات بوکچینمعرفی و نقد ن

سیاه  ٬۱۰۱۰تا  اوان نوجوانیاز یعنی ( کسیستمار)نظر سیاسی زندگی موری بوکچین را می توان به سه دوره سرخ  از نقطه

 .تقسیم کرد ٬به بعد ۱۰۰۱از سال ( کمونالیست)و سبز  چپ  ۱۰۰۱تا  ۱۰۱۰از ( آنارشیست)

 گذار از سرخ به سیاه

گوش کن »در جزوه  ٬از مارکسیسمدالیل رویگردانی بوکچین 

«!مارکسیست
34

دیدگاهها و : مانیفست کمونیست» مقالهو  (۱۰۶۰) 

«مشکالت
35

  :اند شدهبوضوح تشریح ( ۱۰۰۰) 

متوجه  36اثر کارل پوالنی« دگرگونی بزرگ»پس از خواندن کتاب  »
که  ای کند؛ آنهم بگونه شدم که کاپیتالیسم بطور طبیعی رشد نمی

مردم به . اش ادعا می کند مارکس با نظریه ماتریالیسم تاریخی
می جنگیدند و  ٬کشیدندداد می و نده شدند در حالی که جیغکاپیتالیسم کشا

من بیش از هر . کردندمستمرا با دنیای صنعت و تجارت مقابله می
ام که کاپیتالیسم با همه پیشرفتهای  زمان دیگر متقاعد شده

ش نه تنها گامی بسوی آزادی نبوده بلکه پسرفتی عظیم ا تکنولوژیک
خیلی  Civilizationمن از تمدن . است برای نیل به آزادی بوده

سرخورده هستم اما این به آن معنی نیست که من یک بدوی گرا 
Primitivist اکولوژی آزادی»در کتاب . ام هستم؛ هرگز هم نبوده »

حمالت در همانجا . انتقاد من از تمدن و جامعه صنعتی فراوان است
و جامعه  چرا که تمدن ؛ام شدیدی را متوجه اظهارات مارکس کرده

«.انسان و غلبه اش بر طبیعت دانست ناپذیر  پیشرفت   صنعتی را بخش اجتناب
37

 

 ۱۰۸۰که در ژوئن ... نقطه پایانی بر کلیت  عصر  انقالبات سوسیالیستی  پرولتاریا گذاشت... جنگ جهانی دوم... »

«...نده بودآغاز شد
38

 

گرا و انقالبی  دی ندارد؛ نه به آن دلیل که زیادی آرمانکاربر فعلیما براین باوریم که مارکسیسم برای دوره  ...»
«...گرا نیست است٬ بلکه به این دلیل که به اندازه کافی انقالبی و آرمان

39
 

 «!گوش کن مارکسیست»جزوه روی جلد 
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٬ "نقش طبقه کارگر"٬ "بندی طبقاتیصف"چرندیاتی مثل : گردندمجددا بازمی ۳۸دهه  همه کثافات قدیمی  »
تر از  اند؛ آنهم در شکلی مبتذل همه اینها بازگشته". یکتاتوری پرولتاریاد"و " حزب پیشتاز"٬ "دوره دیده کادرهای  "

آیا مسایل ... کندمی های مارکسیستی و سوسیالیستی  دانشگاهها نیز حس کلوب... آدم بوی کثافت را در ... پیش
رفتن میان ما شروع به راهها در اند؟ یکبار دیگر ُمردههیچ تفاوتی نکرده ٬یکموآنهم در آستانه قرن بیست ٬امروز ما

را دفن  ۱۰یعنی کسی که کوشید تا ُمردگان قرن  ٬ست که اینکار را تحت نام مارکسجااش اینگیاند؛ مسخرهدهنمو
باید به گویا : تواند انجام دهدکار بهتری غیر از یک تقلید مضحک نمی ٬گویا انقالب  عصر ما. دهندانجام می ٬کند

دیکتاتوری "٬ ٬ حزب بلشویک"بندی طبقاتیصف" ٬(۱۰۲۸-۱۰۱۰)جنگ داخلی  ٬(۱۰۱۹)نوبت از انقالب اکتبر 
 40«...کندگذار" قدرت شورایی"نمایانه و حتی شعار ٬ اخالقیات مقدس"پرولتاریا

 ٬در درون چارچوب بورژواییآنها ... را ایفا نمی کند "عامل تغییر انقالبی"دیگر نقش   طبقه کارگر  دیدیم که  ما»
به معنی   -مبارزه طبقاتی . دننمبارزه می ک "حاشیه ای"و مزایای  ساعات کار کمتر ٬دستمزد بیشتربرای 

 41«!...استکاپیتالیسم  همکاریش  پذیربرد که همانا  زایی رنج می   و از سرنوشت  مرگ  تغییر یافته -اش کالسیک

 

اش را بمثابه یک  و دائما دارد هویت سنتیطبقه کارگر بلحاظ عددی درحال کاهش است  ٬برخالف انتظار مارکس»
پرولتاریا را به یک قشر بزرگ  خرده بورژوا تبدیل کرده ... شیوه تولید... فرهنگ روز و ... طبقه از دست می دهد

اکنون جای خود  طبقاتی هم ضادهای  ت... دمی شون هاجایگزین پرولتررفته  رفته ٬کابزارهای تولیدی  اتوماتی... است
تمایالت جنسی و بویژه تعلقات ملی و منطقه ای  ٬جنسیت ٬اند که ریشه در نژاد ایزات  سلسله مراتبی دادهرا به تم

        42«.دارند

 ٬اگر این حکم درست است که یک انقالب اجتماعی نمی تواند بدون حمایت فعال یا غیرفعال کارگران موفق شود»
ا غیر فعال دهقانان٬ تکنسین ها و دانشگاهیان نیز موفقیتی نادرست هم نیست اگر بگوییم که بدون حمایت فعال ی

نیروهای نظامی و مسلح  ٬که طبقه حاکم-یک انقالب اجتماعی بدون حمایت جوانان  ٬بویژه. حاصل نخواهد کرد
اش را حفظ کند٬ انقالب  اگر طبقه حاکم بتواند قدرت نظامی. تواند بثمربرسد نمی -گیرد اش را از میان آنها می

در اسپانیا در دهه : است این اصل به کرات تجربه شده. رغم حمایت وسیع کارگران به شکست خواهد انجامیدعلی
که نه ... انقالب  امروزین زمانی بثمر خواهدنشست  .۶۸و در چکسلواکی در دهه  ٬۱۸ در مجارستان در دهه ۳۸

شاورزان٬ دانشمندان٬ دانشگاهیان و حتی بلکه کلیت نسل سربازان٬ کارگران٬ تکنسین ها٬ ک ٬فقط سرباز و کارگر
تاکتیک   ی  آموزشو های  قدیمی   انقالب آتی٬ با بی توجهی به جزوه. را به صفوف خود جذب کند ها بوروکرات

-های  وسیع تر  مردم  روبروشود و با استقبال بخشبله پیش خواهدگرفت که با کمترین مقادر انقالب٬ مسیری را 
خواهد  یش رانیرو... انقالب از تمام تناقضات جامعه بورژوایی . مواجه گردد -شان "موضع طبقاتی"بدور از 

 گرایی٬ خارج   این صورت است که همه قربانیان استثمار٬ فقر٬ نژادپرستی٬ امپریالیسم و نیز مصرف در. گرفت
جنسیتی به صفوف  ای٬ خانواده٬ مدرسه٬ بازار و سیستم  غالب  مبتنی بر سرکوب   تبلیغات رسانه ٬نشینی محدوه

 ر ازبدو: دشمحتوای آن کامل و فراگیر خواهد چون ٬ ساختار انقالب همصورت در این. خواهند شد  هکشاندانقالب 
آنچه که می توانیم از ... تمایزات ملکیتی٬ فارغ از سلسله مراتب و کامال رهایی بخشاز  رتمایزات طبقاتی٬ بدو

ما ... ای و بنیادی بود نگری ریشهمحدودکه همانا : استشان مشترک انقالب های پیشین بیاموزیم همان مخرج 
چه هنگام باید در شعر ما آینده جایگزین : طرح کرد ۱۰۱۸هنوز درگیر همان سئوالی هستیم که مارکس در سال 

بود کم»است؛ زیرا ریشه در عصر  مارکسیسم مرده. ها را دفن کنند ها باید مجاز باشند که مرده زندهگذشته شود؟ 
کنیم و این فرصت درخشانی را  زندگی می« عصر کمبود»ای بسیار جلوتر از  اکنون در جامعه...  شتدا«  مادی

طبقاتی٬ سلطه و اتوریته٬  مثل حاکمیت   ٬اجتماعی شده   همه انستیتوهای نهادینه. است هدموبرایمان فراهم ن
؛ نه تنها به عنوان دارد یتمطلوب« عدم تمرکز»امروز٬ . کهنه شده اند –پدرساالری٬ بوروکراسی٬ شهر و  دولت 

 زیست  شایسته٬ برای حفظ   اش٬ بلکه برای بازسازی یک محیط وسیله ای برای بازگرداندن جامعه به ظرفیت انسانی
 از آلودگی  مخرب  محیط زیست و فرسایش خاک٬ برای حفظ یک هوای قابل تنفس و برای حفظ تعادل   تحیا

 43«.طبیعت
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.کند قلمداد می« یک نظریه جامعه شناختی  بورژوایی»رود که آنرا  اش علیه مارکسیسم تا به آنجا پیش می عانامهبوکچین در اد
44

 اب 

در تبیین  تکوین  « ماتریالیسم تاریخی»نارسایی : ند ازبود برای گسست از مارکسیسم عبارتبوکچین دالیل مهمترین  ٬احوال این

 تقدیر  مارکس از رشد کاپیتالیسم؛ ( دترمینیستی)گذار به کاپیتالیسم؛ ارزیابی جبرگرایانه  کاپیتالیسم؛ ناتوانی مارکس در تحلیل  

سلطه انسان دفاع مارکس از  ایفا کرد و گی و مدرنیته پیشرفته ٬آزادیقشی که در پیشبرد جامعه بسوی خاطر نمارکس از کاپیتالیسم ب

تند و در دوره هس« کمبود»به دوره  مربوط مقوالت   ٬نزاع طبقاتی طبقه و ٬بعالوه بوکچین مدعی شد که مارکسیسم. بر طبیعت

انقالب به حضور همه اقشار و  ؛پرچمدار انقالب نیست طبقه کارگردیگر به ادعای بوکچین . اند هدش معنا بی ٬کنونی« وفور»

 .   بخصوص جوانان و سربازان نیازمند است -بدور از تعلق طبقاتی شان -های مردم  الیه

 

 بوکچین از مارکس     بر نقدِ  نقدی

درک »دهد که به  چیزی را به مارکس نسبت می ٬«ماتریالیسم تاریخی» بوکچین در بحث  

.معروف است و به یک گرایش فکری خاص تعلق دارد« دترمینیستی
45

 ٬جبرگرایان 

دانند و بر این باورند که گذار از  راز با علوم دقیقه میطرا هم« ماتریالیسم تاریخی»

 ٬ناننظر ای از نقطه. ناپذیر است اجتناب ٬مختلف و پیاپی اجتماعی  -های اقتصادی اسیونفرم

گویا  .ستهمیسر  یانقالبآگاهانه و  ە  مبارزپراکسیس و بدون  یحت ٬یتحول در روابط تولید

مسافر بی  ٬ انسان کهدر حرکت است  ای تعیین شده سوی مسیر  ازپیشبه ماشینی است که  خیارت

یا را ساختار اقتصادی جامعه  که بنیاد واقعی   داردمارکس تاکید  !باشد سیو آن میاراده و پا

 که با درجه معینی از تکامل نیروهای تولیدید؛ نده تشکیل می بعبارت دقیقتر روابط تولیدی

جامعه بنامی شود که با  روبنای حقوقی و سیاسی   ٬این روابط  تولیدی شالودهبر . دارندتناسب 

.استتناسب م از آگاهی اجتماعی اشکال معینی
46

 

« تاریخنده ربپیش موتور» یا «نندهکعامل تعیین »به عنوان را  «مولده یرشد نیروها»مارکس 

ای  جبرگرایانه سرنوشت  ! تاکیدی بر رابطه مکانیکی زیربنا و روبنا ندارد !معرفی نمی کند

 !     شود برای تاریخ قایل نمی

-بر روبنا یا مبانی فلسفی ٬جامعه یاقتصاددی یا ساختار ما زیربنای   ٬ازنقطه نظر مارکس

ماده و » ٬«روبنا و زیربنا»رابطه دیالکتیکی تنگاتنگی مابین  ٬با اینحال. «ایده»بر « ماده»حقوقی تقدم دارد؛ همانطوریکه -سیاسی

هم آگاه پراتیك در جریان همین  .شود میخته انسان بازشنا آگاه   پراتیك  وجود دارد که با « ابژه و سوژه»یا « وجود و شعور» ٬«ایده

را تعیین  یاجتماع-فلسفی-حقوقی-یسیاس یروبنا ٬یاقتصاد یزیربنا ٬به این معنی .سازد یخویشتن را م جهان و ٬هست که انسان

نه با عمل  کند و تحوالت تاریخی را اش را تدقیق می در اینجا مارکس بحث. است آگاه پراتیكهمان  عامل تغییردهنده٬اما ند٬ ک یم

اقتصادی  برای تغییر زیربنای   ٬گرکارطبقه آگاه و انقالبی  پراتیک  با  بلكه -بطور عام– "انسان"منفرد و یا هر انسان گرایانه  اراده

  .دهد توضیح میجامعه 

قرارندهد و به  خواند تا اصالحات در روبنای  سیاسی را هدف فرامیرگر را کاطبقه  ٬اقتصاد ی  نقش زیربنایتاکید بر  با سکمار

دنبال می  سرمایه -کارابطه کاپیتالیستی را در ر تولید   روابط   مارکس کارکرد  . را سازمان بدهدانقالب اجتماعی اعماق دست ببرد و 

 . سرکوب طبقه بورژوا بدل می شود انباشت سرمایه و قدرت  به  ٬رگرکار طبقه کاحاصل  کند و نشان می دهد که چگونه

و ارتقای های اخالقی  موعظه آنهم با تکیه بر ٬روبناییاصالحات  خواهان اناین. درک و تحلیلی ندارندها چنین  ستبوکچین و کمونالی

طبقه کارگر  روزی   گویا این فقدان اخالق یا آگاهی بود و هست که مسبب مصایب حاضر و سیه! ندهست «طبقه فاقد»های  آگاهی توده

شود که  نتیجه آن می. درس سرمایه می-کار و رابطه اجتماعی  روابط تولیدی  نقش تقلیل به ٬یخیبوکچین با نفی ماتریالیسم تار! است

در  .کندمی خالصه روبنایی جستجو ... حقوقی و ٬سیاسیدر عرصه بیرون از عرصۀ اقتصاد و در را اجتماعی  اتتغییربوکچین 

زیربنایی و نقش »از او نادرست درک از  ٬ی  مارکسنگاه نخست چنین بنظر می رسد که نقد بوکچین بر ماتریالیسم  تاریخ

و ( فعالیت ذهنی)سوژه  ٬(واقعیت بیرونی)که بر رابطه ابژه -را مارکس  بحث اساس  او گویا  خیزد؛ برمی «کنندگی اقتصاد تعیین

.است دشوار فرضیپذیرش چنین هرچند که ؛ نفهمیده -استاستوار ( عمل آگاهانه انسان)پراکسیس 
47

  

تر  طبقاتی کمرنگ ضادهایت :رود پیش میبه  «طبقه» تر شدن مفهوم   تاریخ در جهت هرچه سیال که مسیر  کند  دعا میبوکچین ا

 ٬مثل جنبش جوانان-های فراطبقاتی  جنبششوند؛  تر می برجسته... و  سکسی ٬مذهبی ٬شغلی ٬قومیتی ٬های جنسیتی ویته؛ شوند می

دینامیسم فروپاشی یا »این پروسه را  کچینوب. ندشو میمبارزات طبقاتی  جایگزین  .. .شهرگردانی دموکراتیک و ٬زنان ٬دانشجویان

که نام جدیدی برای مردم یا رسد  می The Transclass Phenomena« هترانس طبقپدپده »کشف به از آنجا نامد و  می« انحالل طبقه

  .بعهده داردرا آتی جتماعی ت اتحوال که وظیفه انجاماست « ترانس طبقه»این بواقع ! طبقه است توده بی

ظاهر ( ریخته گر و غیره ٬لوله کش ٬نقاش)مختلف نباید در انجمن های محلی بعنوان کارگر  مشاغل   کارگران  ... »
شهروند . استشان  شان منافع  عمومی  جامعه متبوع آنها باید در نقش شهروندانی ظاهرشوند که بزرگترین مسئله. شوند

   48«.تحول کارگر از طبقه به شهرونداین یعنی ... رها شود فردی و منافع ... رایانه باید از هویت فردگ

از  که اجتماعی است یک رابطهطبقه  ٬از منظر مارکس. کردتعریف ن... و  کار محل   ٬درآمد ٬با شغلرا  «طبقه»مارکس٬  البته

متشکل از  ٬طبقه کارگر. دشو تعریف میروهای مولده خالصه نیتوزیع و  ٬ابزارتولید ٬منابع ٬با مواد رابطه افرادطریق آن 

 ٬طبقه بورژوا ٬برعکس. و ارزش اضافه می آفرینند ستنده( نیروی کار فکری و یدی جزب)نیروهای مولّد فاقد اشخاصی است که 

با این  .کنند زاق میو از ارزش اضافه کارگران ارت دارند تملک و کنترل بر نیروهای مولده را دراختیارمتشکل از افرادی است که 

.است کار عظیم نیروی   اکثریت   ٬کارگراز مارکس  بینیم که منظور   میتعریف 
49
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کننده اش را  نباید از خاطر دورداشت که تالش تئوریک و نظری عظیمی درجریان است تا موجودیت طبقه کارگر و جایگاه تعیین

 :  شناسی دانشگاه کمبریج می نویسدپروفسور جامعه  ٬یوران تربورن. انکار یا  زیرسئوال ببرد

گذشته از  سده کارگران  . باشد یم یطبقه متوسط جهان عصر   ٬ویکم بیست که قرن  کرده یریگ شکلشروع به  این باور»
طبقه متوسط نشسته  آمال و آرزوی جهانی   ٬ایپرولتار یبه رهبرالمللی  بین ییپروژه رهابجای  پاک شده اند؛حافظه 

هنوز حال٬  نیبا ا ؛دوش ینمدیده امروز  یایدر دن ٬کاردر اردوی  -آن کیکالس یمعنا در- یفتشریپ چیه.. .است
در همین مسیر و یافته گسترش  هیسرما-کاررابطه . مشاهده کرد ها جبههبعضی از در را  ییها یشرویپ توان یم

شان  یهااستخو ٬دیجد ی  صنعت یایا دنبمقابله که کارگران در داشته باشیم  ش راانتظارتوانیم  می .تر خواهد رفت پیش
مردم  ٬(گرایانه  بطالن)سلبی  خشم   ...ندگردپروازتر بمرور بلندو  شوند مندقدرت ٬نیابیسازما قیاز طر و را طرح کنند

پویایی  شاننبردبه  ه وداد انهیوسارت جنگجج شجاعت و ٬جنبشها نیبه ا ٬گفتن «نه»...است  کرده جیرا بس
اما گسترش  ؛کند جلوه دیبع ٬یمبارزه طبقات ی  مارکس ک  یالکتیحول جامعه توسط دت تصور  شاید  ...است بخشیده

قرن  یها استیس لیست تاثیرگذاران بر ردهمچنان ن٬ طبقه کارگر را ناشی از آ یها یو رشد نابرابر کاپیتالیسم
بلکه  اورد٬یصلح به ارمغان ن ٬جنگ سرد انیپا... میهستجدید  عصر کیما شاهد تولد .. .خواهد داشتنگه  مکی و ستیب

 شیافزابه بلکه  ی نیانجامید؛رفاه جهان هب یغربکاپیتالیسم  یروزیپ. را مشتعل کرد جنگآتش  ی ازدیجد دور
دون ب( اما..).مهستیرا مطمئن  نیا؛ افتیادامه خواهد  رزهمبا... شد منتج یاقتصادمکرر  یها و بحران ینابرابر

مدرن غلبه  ناشی از کاپیتالیسم   یها یبر نابرابراست  دیبع ٬یاجتماع یها نبشج نیبهتر یحت ٬یطبقات ینما قطب
 50«.ندنک

زات رشد تکنولوژی و بموا تمایزات  طبقاتیتر شدن  کمرنگ ٬تعداد کارگران عددیمثل کاهش  ٬ادعاهای بوکچین سایر

.ه انددرخور گرفتطرح شده و پاسخ هم توسط دیگران ای هستند که  مباحث کهنه ...اتوماتیزاسیون و 
51

  

و  بهادادهبر اقتصاد و مبارزه طبقاتی  ٬یک جانبهبطور و  مارکس بیش از اندازهد که وش میمدعی بوکچین  ٬این بحثدر ادامه 

 تکامل  د تا نک میش تال «انقالب سوم»کتاب بوکچین در  ٬از اینرو. نقش هیرارشی و سلطه را در تاریخ ببیند و بفهمد هستنتواننتیجتا 

  .توضیح دهداقتدار دولتی  و تمرکزگرایی ٬بوروکراسی ٬هیرارشیعلیه مبارزه  اب را بشر تاریخ  

تر پیرها شروع به  حتی پیش. شروع به اعمال سلطه بر زن نمود ٬پیش از آنکه انسان شروع به استثمار  انسان کند»
نسل و احترام به پیشینیان شکل  ٬ای که بر اساس سن هیرارشیاعمال سلطه بر جوانترها کردند؛ آنهم از طریق سنت 

دیگر این ...اجتماعی  ستم است-تر از پیدایش طبقات و اشکال اقتصادی  بسیار قدیمی ٬سلطه انسان بر انسان. گرفته بود
ز به حیاتش اش هستیم؛ یک دنیای کهنه و باستانی هم هست که تا امرو تنها کاپیتالیسم نیست که ما خواهان سرنگونی

    52«.و آن سلطه انسان بر انسان است که ریشه هیرارشی است: است ادامه داده

بنظر بوکچین بزرگترین . جای تامل دارد ٬است Scarcityکمبود  محصول دورهاقتصادی مارکس -بوکچین که نظریه طبقاتیادعای 

 ٬مبارزه طبقاتی ٬سلطه ٬هیرارشی ٬بنابراین. داشته است «کمبود»بوده که ریشه در « حفظ بقا» ٬تا به امروز ٬مسئله جامعه بشری

 . هستند« کمبود»فرودستی زن و غیره محصول شرایط 

اولیه را داغان کردند و به جدایی انسان از طبیعت و انسان از ( ارگانیک) بزرگترین تمایزاتی که جوامع طبیعی  »
  53«.شتندحیات انسان دا حفظ   ریشه در بقا و معضل   ٬انسان انجامیدند

امروز . دکرجوامع ابتدایی اولیه را نابود  ٬د؛ و این بنوبه خودنموزمینه رشد تکنولوژی را فراهم  ٬به باور بوکچین نیاز به بقا

. فایق آمده است« کمبود»ای رشد نموده که بر  کند؛ چرا که بدرجه بلکه بقا و حیات خود انسان را تهدید می ٬تکنولوژی نه تنها جامعه

 . انجامد مینیازی و خطر  به بی Post-Scarcity «پساکمبود»وفور یا دوره  ٬به هیرارشی و سلطه انجامید« بودکم»اگر 

تخم  تخریب جامعه بورژوایی در تک تک ابزارها و وسایلی نهفته است که برای حفظ بقای خویش بکارمی گیرد؛ »
و این ... انسان را فراهم کرده اند رهایی   مادی   انی  یعنی همین تکنولوژی های متنوع و متعدد که برای نخستین بار مب

  54«...ما را به انتخاب بین آنارشیسم یا نابودی می کشاند

به گمان بوکچین ساختار جامعه فعلی بر هیرارشی و سلطه استوار است که محصول دوره کمبود بود و مانع بزرگی بر سر راه 

یعنی بجای . طلب را دگرگون نمود باید هرگونه ساختار اقتدارگرا و سلطه ٬رواز این. شود محسوب می« پساکمبود»تکامل دوره 

بهره جست؛ وگرنه « تکنولوژی رهایی بخش»گر از  تکنولوژی سلطه

 .       افتاد میحیات بشریت بمخاطره 

و پاگیری  طبقات دارا و نداربوکچین نتیجه می گیرد که شکل گیری 

و مارکسسیم برای تبیین  بودنزاع طبقاتی نیز محصول دوره کمبود 

امروز که در دوره پساکمبود زندگی می اما . ین دوره شکل گرفتهم

! اند چون طبقات زایل شده ؛نیازی به جنگ و جدال طبقاتی نیست ٬کنیم

به هم به این واقعیت آشنا بود و مارکس حتی که  استمدعی بوکچین 

 «وفور»ز دوره طبقه را منوط به گذار ا یبه جامعه بهمین دلیل نیل 

 ! کرد

استوار « کمبود»بر  ٬مارکسارزش نظریه  ٬بوکچینبرخالف نظر 

استدالل نفس   !بود بنا شده« فراوانی»بلکه برعکس بر اصل ؛ بودن



7 

 

دست تولید از  که مازاد   عوض شدداستان آنجا اما . تولیدکنندگان« تولید بیش از نیاز»؛ یعنی بود« مازاد تولید»مارکس بر 

  !دمدگان ربوده و به تملک صاحبان و مالکان زمین و ابزار تولید درآتولیدکنن

فرسنگها فاصله گرفته و مقوالت اقتصاد « روابط تولیدی»نیست؛ چرا که از  «نیاز»وفور با -بوکچین قادر به تحلیل رابطه کمبود

تضاد عمده عصر  ٬به ادعای بوکچین. است را از معادالت خود حذف نموده... کارمزدی  ٬پول ٬قیمت ٬ارزش ٬کاپیتالیستی مثل کاال

بوکچین راه حل این تضاد و تناقض را . ظالم است مابین کار و سرمایه نیست؛ بلکه بین محالت و دولتهای  مرکزی  مقتدر و ٬حاضر

نونی و از طریق آمیز و قا ای مسالمت بیند؛ بلکه معتقد است که باید بگونه در انقالب و تحرکات انقالبی از نوع کمون پاریس نمی

 .    تاسیس واحدهای خودگردان شهری به حل این تناقصات پرداخت

با کاپیتالیسم را  بوکچین. دارد تفاوت سوسیالیست غالب بر چپ   با درک   ٬ضدکاپیتالیستی زه  رو مباکاپیتالیسم از بوکچین درک 

کاپیتالیسم یک  ٬آنکه در نگاه نقادانه مارکس حال. گیرد یکی میو مدرنیسم  شهرنشینی ٬اتوماتیزاسیون ٬مکانیزاسیون ٬گرایی صنعت

او با کاپیتالیسم مخالف است چرا . کاپیتالیستی نیست بوکچین مخالف وجه تولید   !اقتصادی و حتی ایدئولوژیک است-رابطه اجتماعی

یک گام به عقب  ٬زادینیل به آبرای زیرا اینها بودند که بشریت را  !داردتکنولوژی و شهرنشینی خصومت  ٬تجارت ٬صنعتبا که 

 ! دند و طبیعت را تخریب نمودندانر

شان را متوجه  به این خاطر هم بود که خشم و نفرتکه کارگران در بدو تکوین کاپیتالیسم داشتند و  بوداستداللی همان بواقع این 

  . خود می پنداشتندروزی  ی و سیهر بیکاررا مقص ماشینچرا که  !دنه بودپرداخت ناش تخریبو به ه ماشین و دستگاههای صنعتی کرد

انقالب »انگشت اتهام را بسوی  ٬طبقاتیطبقات و جدال  جاع بهبدون ار ٬بدون ارزیابی از روابط و مناسبات تولیدیبوکچین 

اما نه به عنوان یک سیستم است  سمیتالیمخالف کاپبوکچین  !دنک یمی قو بالیا تلها  خرابیهمه آنرا مسبب و  ردگیمی « صنعتی

در تضاد  تیبا عقالنچون و شد  لیتحم از بیرون به جامعه سمیتالیکاپبه باور او ! ایدولوژیک-اجتماعی-اقتصادی و یک نظام سیاسی

 !آن را ترمیم و اصالح کرد عقالنیت اخالق٬ وجدان٬ انصاف و مبتنی بر های شود با اتخاذ سیاست می ٬است

اسیر و مقهور طبیعت انسان ای که دورهیعنی –دو دوره انسان را به  اجتماعی   ت  حیاتاریخ   که وی رداانتقاد د مارکس بهبوکچین 

هرچه  مقهورکردن   د که با نیت  ساز میبعد مارکس را متهم . دنک میتقسیم  -را بر طبیعت اعمال کرد شکنترلانسان ای که بود و دوره

 باورندارد که ٬رخالف مارکسبکه  ی کندمادعا  ٬عالوهب. است هدواز رشد و تکامل صنعت حمایت نم ٬بیشتر طبیعت بدست انسان

تفکر و حتی رویاهای انسان نیز در  ٬بلکه زبان ؛کار بودند که در طبیعت دخالت کردند و در آن تغییر ایجاد نمودند این تنها دستان  

 . این تاثیر و تاثرات نقش داشتند

الزاما  ٬زندگی اجتماعیو  کرده؛ن« ظهور»ی البداهه ف ٬کند که جامعه انسانیاکولوژی اجتماعی بصراحت بیان می»
در  طبیعی است که ریشه پیدایش  جامعه یک واقعیت  . است شتهامان با طبیعت قرارنداخصمانه و بی در یک جدال  

نشان دهد که طبیعت چگونه بتدریج به جامعه ... اکولوژی  اجتماعی سعی دارد ... شدن  انسان داردبیولوژی  اجتماعی
تنها محصول ... مغز و سیستم عصبی ما ... تفکرکه ( کندآشکار می... )متقابل طبیعت و جامعه  رابطه... دل شدب

قدر محصول تکامل طبیعی هستند که محصول مان٬ همانترین خصایصحتی خصوصی... طبیعی نیستند تکامل  
برای توضیح چگونگی رشد تدریجی جامعه از  عالوه بر تالش... به هررو اکولوژی اجتماعی... انداجتماعی تکامل  

به این منظور٬ . دگردیدرون طبیعت٬ کوشش می کند توضیح دهد که چگونه جامعه دستخوش تمایز و پیچیدگی 
و کرده اکولوژی اجتماعی باید نقاط انفصال و تقابل طبیعت و جامعه را که در روند تکامل اجتماعی پدیدار شد پیدا 

یا  داردبنابراین مسئله این نیست که تکامل اجتماعی در تقابل با تکامل طبیعی قرار ... م آوردفراه اتیتوضیحبرایش 
 55«...بفهمیمتکامل طبیعی چارچوب در را مسئله این است که چگونه تکامل اجتماعی . نه

نسان ریشه گرفته از سلطه انسان بر ا ٬ترین پیام اکولوژی اجتماعی این باشد که ایده چیرگی بر طبیعتشاید بنیانی»
 56«.است

یک  -ایدئولوژیک بوکچین و کمونالیست ها را تشکیل می دهند-فلسفی-که مبانی فکری-با کمی دقت مشاهده می شود که این جمالت 

 :دانه از جمالت مارکس هستندبازنویسی  باصطالح نقا

وی اعمال  خویش سوختبه واسطه کار پیش از هر چیز فرایندی بین انسان و طبیعت است٬ فرایندی که انسان در آن»
او قوای طبیعی . شودوی با مواد طبیعی چون نیرویی طبیعی روبرو می. کندساز خود را با طبیعت تنظیم و کنترل می

آورد تا مواد طبیعی را در شکلی سازگار با پیکر خود٬ بازوها و پاها٬ مغز و دستان خود را به حرکت درمی
دهد٬ گذارد و آن را تغییر میخارجی اثرمی که انسان از طریق این حرکت بر طبیعت  لیدرحا. نیازهایش تصاحب کند

بخشد و این هایی را که دراین طبیعت نهفته است تکامل میوی توانمندی. دهدخود را نیز تغییر می زمان طبیعت  هم
      57… «کندنیروها را تابع قدرت مطلق خویش می

جامعه است؛ -طبیعت-از رابطه دیالکتیکی انسان هدفمند «کار»حذف  ٬شود می مارکس دیده وبوکچین  قول نقلکه بین  رزیتفاوت با

 ! کشی طبقاتی و نفی تحلیل طبقاتی است نفی بهره ٬«تئوری ارزش»نفی  ٬ترش که معنی دقیق

ها و  ظرفیت ٬امل بخشیدن به توانمندیهامدافع شناختن و تک مارکس. می کندآشکار بوکچین را پایگی اتهام  بی قول نقلهمین  بعالوه

؛ نه آنکه طبیعت «کندرا تابع قدرت مطلق خویش می نیروهااین »انسان نویسد که  مارکس می .توسط انسان است ٬طبیعت های  نیرو

 ٬«هاشناخت و تکامل نیروها و روابط موجود مابین پدیده » :تفاوت این دو بسیار است! آورد را تحت سلطه مطلق خویش درمی

کند و با فرستادن  فرموله می ؛بخشد تکامل می کند؛ را کشف مینیروی جاذبه زمین  ٬فیزیکدان. است فیزیکاش نمونه که  !علمیعنی 

رام »مارکس از وقتی که  ٬در جایی دیگریا  .کند خویش می را تابع قدرت مطلق نیرواین  ٬موشک در خالف جهت  جاذبه زمین

!دنمای تعبیر می« غلبه و سلطه انسان بر طبیعت»بوکچین آن را  ٬نویسد انسان میتوسط « های طبیعتنیروکردن 
58
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بلکه نظریات بسیار  ٬زیست نبود مارکس نه تنها حامی رشد صنعت به قیمت تخریب محیط

جان بالمی »آثار ارزشمند . محیطی داشت-خواهانه ای در رابطه با رعایت مسایل زیست ترقی

«فاستر
59

«پُل بُرکت» ٬
60

«کوهل سایتو» ٬ 
61

پایگی ادعای بوکچین را آشکار  عمال بی ٬انو دیگر 

 .کنند می

 

 

 گذار از سیاه به سبز

. پرداخت -اکولوژی اجتماعی–خود  گسست از آنارشیسم به تدوین ایدئولوژی جدیداز پس بوکچین 

کارند بجمعی ( ۱ بتوانند شهروندان تاد ندر محالت و مناطق کوچک شهری تاسیس شو کوچک جوامع  خودگردان   د تارک  پیشنهاداو 

شان را بر اساس همه تصمیمات مربوط به محدوده زیست( ۲کنند  موردنیازشان را از طریق منابع غیرفسیلی و سبز تامین  و انرژی  

  ...(.دولت و  ٬بدور از دخالت بازار)کنند  اصول اخالق و از طریق دموکراسی مستقیم اتخاذ

هدایت  Forms of Freedom« های آزادی رمفُ »نهادهایی به نام  توسطد که ینام« اکولوژیک وامع ُعقالیی  ج» این جوامع را بوکچین

این  بعالوه. دننک میرسیدن به آزادی را هموار  ن بود که این نهادها راه  آهدف از انتخاب این نام  ٬به ادعای جانت بیئل. ندوش می

 های فعالیتپیرامون چگونگی گیری  صالحیت تصمیمو  هبودمراکز و ارگانهای دولتی با  مناطق خودگردانمیان  بطانهادها حلقه ر

که  استآن  ٬و سبزشهرگردانی  دموکراتیک درازمدت هدف . نددار -شان زیستدر محدوده -را های صنعتی و تجاری  مجتمع

 .دشو آن جایگزینو  هدونماختیارات را از دست دولت مرکزی خارج  بمرور

این نهاد بوکچین طرح همبستگی و همکاری این واحدهای کوچک و مستقل را داد و  ٬میالدی ۰۸در دهه نداز بود که ا با همین چشم

 Libertarian« بخششهرگردانی رهایی» ٬(یا قدرت  سیاسی  آلترناتیو)برنامه تاسیس کنفدرالیسم . دینام« کنفدرالیسم»را جدید 

Municipalism یسم نام گرفت که بعدها به کمونالCommunalism تغییر نام داد . 

جامعه و  ٬انسان زندگیکردن دست سرمایه از  برای کوتاهآمیز  قانونی و صلح ٬عملی ٬ییقالحل عُ  بگمان بوکچین این پروژه یک راه

 خودمدیریتی و ٬دموکراسی مستقیم ٬ریزی مشارکتیبرنامه ٬تعاونی اقتصاد ٬جمعی  مالکیت ٬تر به بیان دقیق. استطبیعت 

 .ندشوصلح  و امنیت ٬آزادیتوانند متضمن  میبلکه  ٬های فردی و اجتماعی شوندگوی نیازتوانند نه تنها پاسخمی ٬خودگردانی

اما خیلی زود . ندغ عدم تمرکزگرایی و امحای دولت بودمبلّ ها مواجه شد؛ چرا که  با استقبال آنارشیست ٬این طرح ادر ابتد

که بهانه بواقع آنارشیستها به این  .نبودند« های آزادی رمفُ »از حلقه طرفداران بوکچین خارج شدند؛ چرا که موافق ایجاد  تهاارشیسآن

 .ندا از وی گسست ٬توجه است بیدهد و نسبت به خواست و آرای اقلیت  می تیحارجتئوری بوکچین به رای و خواست اکثریت 

فیدل کاسترو  ٬هوشی مین ٬چونکه سرشان مشغول ستایش مائو ؛ستقبال چپ ها نیز روبرو نشداین طرح با ا» ٬به ادعای جانت بیئل

«!ها بود و ساندنیست
62

  

کمونالیسم بعنوان یک »ایده انتشار جزوه « بخششهرگردانی رهایی»المللی اری دومین کنفرانس بینذبعد از برگ ٬ ۱۰۰۰در سال 

«آلترناتیو
63

 .ژه بوکچین بر طبیعت و فردیت بوضوح دیده می شودتاکید وی ادر اینج .بمیان آمد 

ما همانقدر ... به آزادی دست نخواهد یافت( اکولوژیک)ای بدون داشتن یک سیاست زیست محیطی هیچ جامعه»
    64«محتاج انسانی کردن طبیعت هستیم که محتاج طبیعی کردن انسان هستیم

و انسان تکامل  و تعالی ؛ماند اجتماعی الینحل باقی خواهند ییراتتغمحیطی بدون  د که مشکالت زیستکرخاطرنشان  بوکچین

.اجتماعی و حفظ و حراست از محیط زیست ازهم جداناشدنی هستند زندگی   اعتالی  
65

  

باور دارم که . قایلم... نه تنها برای حیات انسان بلکه برای حیات حیوانات  ٬العادهمن احترام فوق. از خشونت بیزارم»
در  ٬روابط عاشقانه طوالنی داشته باشیم ٬آگاهی و خودآگاهی برسیم-ما بمثابه انسان است که به طبیعت این سرنوشت

         66«.بلکه با کلیت  جهان  طبیعی برسیم -نه تنها با یکدیگر–توازن و هماهنگی 

 علم  »و  «انسانی هیخ حیات  جامعتار»و « تکامل  اندیشه تاریخ  »به  ارزش همسانی ٬تیکمونالیسنگرش  که دراست ین درک همبا 

 . می شود داده «تکامل  انواع و طبیعت

 :نویسد تا آنجاست که می« آزادیهای فردی»های بوکچین تاکید بر فردیت و  در آموزه

شان برای هخواستنوع توجه به  ایستم؛ بی من کنارشان می ٬کنند شان دفاع می هرجا مردم از حقوق فردی»
 67«.این امر برای من بسیار اهمیت دارد. حاکمیت مردم ا چگونگی  اقتصاد ی سازماندهی  

ناشناخته ماندند تا آنکه حکایت دستگیری اوجالن و آشنایی وی با آثار بوکچین  -تا کمی پیش از مرگ بوکچین–بوکچین و کمونالیسم 

«سرمایه-روژاوا در نزاع کار»تر در مقاله  ادامه این داستان را پیش... ها منعکس شد در رسانه
68

 .آوردیم 

 

 نقدی بر کمونالیسم

اجتماعی مسایل ریشه در  (به غیر از برخی بالیای طبیعی)مشکالت  اکولوژیک  جهان  تقریباً همه: این استبوکچین فشرده تئوری 

اجتماعی بله با مشکالت  بنابراین٬ بدون  مقا. ندگیر می اتنش یانهجو مراتبی و سلطه  روابط  سلسله و به نوبه خود از ساختارکه دارند 

نه تنها  ٬نهیاگرا و روابط سلطه...( ملی و مذهبی -قومی ٬جنسیتی)کلیه اشکال تبعیض . توان معضالت اکولوژیک را حل کردنمی

دوره )گیری کاپیتالیسم  اگرچه صنعت در ابتدای شکل .شوند مینیز زیست  محیطسبب ویرانی  بلکه موجب تخریب جامعه انسانی

که بمنظور ) Liberatory Technologiesهای رهاسازنده تکنولوژی. می تواند مفید باشد( دوره وفور)رب بود اما امروز مخ( کمبود

تولید در جهت هایی که تکنیک) Microproduction میکروپروداکسیون ٬(گیرندمیاستفاده قرار موردسبز تامین انرژی از منابع 
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... توماتیزاسیون و استفاده از ُرباتا ٬(روندپیش می ی هرچه کوچکترکاالها

دنیای دسترسی به  ٬بعالوه. اند امکانات موثری را در اختیار بشر قرارداده

ر های بسیافرصت ٬سیاسی-اجتماعی های  سازمانیابینوین اشکال  و مجازی

این . اند گذاشتهاختیار درو خودگردانی خودتامینی  ٬را برای خودمدیریتی خوبی

 مبانیر متکی ب- دموکراتیک شهرگردانی   پروژه هوانند بتمیدستاوردها 

 -مذاهب ٬فرهنگهامسالمت آمیز برابری جنسیتی و همزیستی  ٬محیطی زیست

 .کمک برسانند

نقدهایی را متوجه این نگرش کردیم « سرمایه-روژاوا در نزاع کار»در نوشتار 

 . نظر می کنیم که از تکرارشان صرف

 ستینیاتوپیسم لیبرتاری

فاالنستر ٬(New Harmony موسوم به)جوامع اُونی  :است قدیمی بوده و بدفعات آزموده شده ٬شهر ده تاسیس آرمانای
69

٬ ایکاری 
70

 ٬

هوم کلنی
71

٬ راچدیل
72

کیبوتص٬ چیاپاس... ٬
73

و مارینالدا 
74

٬ مکزیک ٬اسرائیل ٬فرانسه ٬امریکا ٬انگلیسهایی هستند که در نمونه 

.ایم اشتهدگری  از تعاونی یهایدر عرصه تولید نیز نمونه. اند آزموده شده... اسپانیا
75

تیجه نتوانستند به ناما هیچیک از آنها  

بندی جدیدی از همان سوسیالیسم اتوپیست است که بعنوان بسته ٬بخشکمونالیسم و شهرگردانی رهایی. یانجامندبتوجهی  قابل

رفت از شرایط مصبیتبرای برون ٬«ُعقالیی»و « انقالبی»یک راهکار  شود و بمثابهمعرفی می« نظریات مدرن و متکامل چپ»

 .دگردحاضر تبلیغ می بار  

کنند و منفعت تلقی می کاسه و هم گرایانه و فراطبقاتی٬ آحاد جامعه را هم با رویکرد به یک تحلیل مردم -بطور عموم-ها  شهری آرمان

حکایت بوکچین نیز ادامه همین  !اند نایل آمده...( و جنسیتی  ٬مذهبی ٬قومی ٬ملی)اجتماعی کنند که به حل تمایزات  بعد هم ادعا می

بعد  ؛نظام کاپیتالیستی را بزند ی  و مبانی تحلیل تئوری ارزش ٬تولید ٬آب بحث کاررود تا زیر   او اول سراغ مارکس می: حدیث است

هد و د جلوه می گذشته تاریخبعد بحث طبقه را  ؛کند ارج میوتشر و تمسخر او را از صحنه معادالت خ رود و با توپ سراغ کارگر می

شهرگردانی ) «لیبرتارین مونیسیپالیسم»های پرطمطراقی مثل  واژه با بکارگیری آنهم ٬اتوپیکو  یآنوقت با یک تحلیل فراطبقات

 !را مجذوب می کندطرفدارانش  ٬(بخش رهایی

بیند که کارگران از  حتی می ؛شوند پرولتاریا پرتاب می... بیکارها و ه صفوف باز انسانها بیشتری تعداد بیند که هر روز  بوکچین می

باصطالح همین نیروی  اکند که ب فکر می ٬حالبا این  !کند می شان سرزنشنیز به همین بهانه  ؛ندعاجزگرفتن حداقل دستمزدشان 

 اش شیوه تولید کاپیتالیستی و ماشین دولتیبیدن درهم کوبه  یآنکه نیاز بی ٬ختتواند یک جامعه مدرن و پیشرو سا می شهروندان

صنعتی و تولیدی  ٬مالی ٬خواهد به جنگ غولهای تجاری میاست که وامانده باصطالح با اتکا به قدرت همین انسانهای حتی  !باشد

مجبور کند رژوایی را بو دولت   -های قهرآمیز حل  بدون اتخاذ راه-آمیز  یک پروسه مسالمتدر  ٬مدنی یک رقابت  جریان برود و در 

 !      دخودش را منحل نمایتا 

ساعات از کاهش ! کند های کار و تولید متمرکز نمی کمونالیستی خود را روی محیطهای  ها و پروژه برنامهبوکچین  ٬تر آنکه جالب
هرچه بیشتر در به دخالت مردم را گرچه  !آورد بمیان نمی سخنی...افزایش حقوق بیکاری و  ٬کاهش سن بازنشستگی ٬کار

و کوتاه کردن دست دولت از مستقیم دموکراسی  او به !زند حرفی نمیشوراهای کارگری از ولی  ٬دکن میتشویق شان سرنوشت

تولید توسط  کنترل  ای برای خودگردانی کارخانه و  پروژهولی هیچ  اشاره دارد -و تولید در بیرون از مراکز کار-زندگی مردم 

خواهان فدرالیسم شد اما سیاستی در برابر  ٬سیاسی یک دولت مرکزی قدرت   انحصار   ود برای شکستن  ش نمی !ردکارگران ندا

 !      نداشتالمللی  و انحصارات بینحرکت لجام گسیخته سرمایه جهانی 

تصاد جامعه در اقکه تا زمانی ! نیست ای جز تاکید بر کار و تولید چاره ٬طبیعت وجامعه  ٬انسانمابین  دیالکتیکیرابطه برای فهم 

پروسه تولید در . هستندای  یهاپغیر -شان علیرغم مفید بودن-سایر اقدامات  ٬هگرا نشد انساندر نیامده و ( و نه سود)خدمت انسان 

  .تولید و بازتولید می شوند ٬محیطی-زیست و تنازعات اجتماعیتضادها و که  سته

 صنعت رهایی بخش

که زند  آوریهای سبز حرف می فن های مدرن و از بکارگیری تکنیک کچینوب

توانند جایگزین مواد و منابع  آلوده سازنده  اینک نیز وجود دارند و می هم

-کاردلیل بی استفاده گذاشتن آنها را در رابطه اما . زیست و محیط کار شوند محیط

بواقع او تنها صنعت و  بیند؛ نمی بهره کشی و استثمارسرمایه و سیستم مبتنی بر 

درست مثل  !شمارد بیند و آن را نیز مسبب می ی  مخرب و ویرانگر را میتکنولوژ

 ٬آلت مقتوله را که فرضا چاقو هست ٬اینکه در یک محکمه بجای محاکمه قاتل

  ! محکوم کنند

همین امروز وجود دارند اما  سبزآوریهای  و فنسالم  یبخش زیادی از تکنیکها

رشد و  ٬بعالو. ندنیستندازه کافی سودآور به اکه چرا  ؛گیرند مورد استفاده قرار نمی

گذاریهای دولتی و  ها مستلزم سرمایه تکامل هرچه بیشتر این متدها و تکنیک

کند  بوکچین فراموش می. غیرانتفاعی بر روی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است

ما توسط صاحبان ثروت و قدرت تامین بلکه عمو ٬دنشو ها کمتر و کمتر می پژوهشی نه تنها توسط دولت-که هزینه موسسات علمی

! دهند می را به مراکز دانشگاهی سفارشصاحبان پول و قدرت پروژه باصطالح تحقیقاتی  ٬حتی در خیلی از موارد. گردند می

 ٬در جامعه کاپیتالیستی .و تکامل ببخشند نیاز دارند تا جایی آموزش ببینندکنند را تولید  سبز های   آوری بعالوه کسانی که بخواهند فن

د که تنها یک قانون نشو آموز و دانشجو برای جذب در بازار تربیت می دانش! نددر خدمت انسان نیست یعلمدانشگاه و آموزش 

 !سودزایی: شناسد می



10 

 

 نیتر برجستهحتی متعهدترین و  .خوار صاحبان قدرت و ثروت است جیره ٬علم کاالست و دانشمند ٬در جامعه کاپیتالیستی
 ٬موجود در چهارچوب مناسبات   شناسی مجبورند شناختی و جامعه ستیز ٬یاکولوژ ک٬یتکنهای  عرصه و دانشمندان   شمندانیاند

 . متکی است یسودآورو  یکارمزدکه بر  یمناسباتو  روابطکار و فعالیت کنند؛ یعنی 
فاجعه و پیشگیری از  ستیز طیمح ه در جهت بهبودفراوانی وجود دارند کمؤسسات انستیتوها و  ٬سازمانها ٬هانهاد مروزاین هم
؟ فعالین آن مثل یستچ ٬باشد Green Peace« گرین پیس»شان که  بهترین اما نتیجه فعالیت  . کنند کار می یطیمح-ستیز یها

ادهای دولتی نه ند و یا در درگیری دائم باا ر زندانیا د...( کودکان و  ٬زنان ٬کارگری)های اجتماعی  فعالین جدی سایر عرصه
 76!سرمایه

افتد؟  چه اتفاقی می ٬دنکن محیطی مجبور می-به اتخاذ سیاستهای زیست -زیر فشار افکار عمومی–ه مسئوالن را کهم تازه وقتی 
 : آمدهیست طزفعالین محیبندی  در جمع! دیدیم سیپار ستیز طیکنفرانس مح دراش را  نمونهجدیدترین 

 ...را ندارند آب وهواویرانگر  راتییتوان مقابله با تغعمال  ٬یگذار هیاتجارت و سرم یآزادساز ا باهدولت »
شکاکان و  ش٬یاند ماقتصاددانان جز ٬یموسسات مال ٬یکشاورز -یتجار یها شرکت ٬یلیسوخت فس یها شرکت
انتشار شرکت مسئول  ۰۹تنها . اند داده جیغلط را اشاعه و ترو یها حل راه... ها و دولت یمیاقل راتییتغ منکران  

 آب راتییتغمقابله با  یبرا یقیحل حق پاسخ و راه. در سراسر جهان هستند یا گلخانه یاز دو سوم گازها شیب
 یمال یها که با کمکاست  یبازار آزاد و آن ساختار یدئولوژیثروت و قدرت آنان٬ امحدود کردن  ٬ییوهوا
 77«.کنند یم تیها را حما افراد و شرکت نیا ٬خود

ریاست جمهوری در انتخابات شرکتهای نفتی و سوخت های فسیلی و موسسات مالی بقدری زیاد است که توانستند قدرت و نفوذ 
در غالب  ٬همین شرکتها و موسساتجالب اینجاست که  78.نندنقش محوری بازی کونالد ترامپ ددر بقدرت رساندن  ٬امریکا

 !محیطی تشویق کنند-دست را به اتخاذ موازین زیست مردمان تهی تا اکثریت! شوند ظاهر مینیز محیطی -های زیست حامیان پروژه

را که اولین صنعت بزرگ جهان تسلیحات نظامی و امنیتی آنها تولید  !ماندباقی نبرای فرزندانشان  یزیست تا محیطچرا که نگرانند 

مفصل از آلودگی محیط زیست توسط  گویند اما گزارشات نمی هایشان سخن زیست توسط بمب کنند؛ از تخریب محیط است محدود نمی

 فرستند تا از آلودگی هوا پزی می کنند و برایشان اجاق خوراک تهیه می ٬سوزانند هیزم یا تپاله می ٬مردمان فقیری که برای پختن غذا

!بکاهند
79

   

 ٬گذاری در صنعت  ویرانگر  تسلیحاتی حجم سرمایه ۲۸۱۶تنها در سال 

.میلیارد دالر بود۱۶۰۶
80

 انگیز   از ابعاد وحشتناک و نفرت ناچیزی تنها بخش 

 جیدر طول جنگ خل» :شود منعکس می ها رسانهزیست در   های محیط خرابی

بود بر سر شده  فیضع ومیاوران یاوکه حن بمب تُ  ۳۸۸از  شیب کایفارس٬ امر

«...ریخت ها یعراق
81

کنند تا مردم را به  به دولت کاستاریکا کمک مالی میآنوقت  

و مینیمالیستی تشویق کنند و از دست بردن در طبیعت و منابع طبیعی زندگی سبز 

بخوان برده گی برای )درآمد حاصل از صنعت توریست  هدارند و برحذر ب

!کنندبسنده ( توریست
82

  

مالکیت  ٬استثمار ٬باید سود ٬زیست بکارگرفته شود حفظ محیطسازگاری با که تولید در جهت نیاز و رفاه انسان و در است اگر قرار 

کوتاه اینها بدون و ... شوند؛ علم و پژوهش در خدمت انسان و طبیعت درآیندملغی ... بر ابزار تولید و توزیع اجتماعی و خصوصی 

 !نیست عملیداران  منافع سرمایه دولت حامی   کردن دست  

او خواهان یک . کند نمی( فیتیشیسم)وارگی کاال  بلکه بحثی در رابطه با بت ٬ای برای تغییر شیوه تولید ندارد بوکچین نه تنها برنامه

 ٬دنشوکاپیتالیستی تولید میاقتصاد بخش اعظم کاالهایی که در . جامعه اکولوژیک است اما سیاست روشنی در رابطه با کاال ندارد

بخش عظیم . زیست یطبارند؛ بویژه برای مح فایده و حتی زیان بی ٬نه تنها جزو کاالهای ضروری و مفید نیستند بلکه غیرضروری

. گرایی ساخته و پرداخته می شوند گوی نیازهای کاذبی هستند که هر روز به کمک صنعت  تبلیغات و فرهنگ  مصرف آنها پاسخ

با اینحال تولید می . استمحیطی -و آسیب  زیستو منابع اجتماعی مواد اولیه  موجب اتالف تنها ٬رویه و انبوه این کاالها تولید بی

 .اند از این جمله... آرایشی-و زیبایی« ُمد»تولیدات باصطالح  ٬کاالهای لوکس ٬تسلیحاتی -صنایع نظامی! که سودآورند شوند چرا

 !آورد با چنین ارزیابی ناقص از اقتصاد تولید کاالیی است که بوکچین از نیروی کار  کاالشده کارگر هم بحثی بمیان نمی

 
 ارائه بدیل

تر می توانیم  راحت ٬شوند معرفی شده و می -سیاسی-که بعنوان یک بدیل نظری–بانی نظری کمونالیسم تر با م پس از آشنایی دقیق

 . تامل و اندیشه کنیم ٬آوردیم« طرح  یک ضرورت»روی نکاتی که در ابتدای این نوشتار و در 

با  یو ینظر یکیدارند تا از نزد  یطرفداران اوجالن سع»: خاطرنشان کردیم که( سرمایه-روژاوا در نزاع کار)در نوشتار پیشین 

 یها در رسانه شیگرا نیا. مرتبط کنند «یستیجنبش اکوآنارش» کیخودگردان را به  ی  ها کانتون سیو تاس ندیبجو  بهره نیبوکچ

بزرگترین دانشمند علوم اجتماعی  قرن »ک و زیرشاخه های آن بوکچین را .ک.پ .«شود یبه غلط دنبال شده و م زین یعموم

«تمبیس
83

 (هیترک)خلق  کیدموکراتحزب  ٬روژاوا ٬ک.ک.ادعای نزدیکی پ. قلمداد می کنند تا وجهه و اعتباری برای خود بسازند 

اما تنها به یکی از . متاسفانه جای این بحث در این نوشتار نیست. تبلیغی است ٬با بوکچین بیشتر از آنکه واقعی باشد و اوجالن

   . شود اشاره می ٬باشدروشنگرانه ید شاهای نظری کمونالیسم که  بنیان

را « وفور»که عصر – که در جوامع پیشرفته کاپیتالیستیاست استوار بخش  بر تکنولوژی سبز و صنعت رهاییبوکچین   پروژه

دگی ترین امکانات زن حتی از ابتدایی ٬های جنگ ؛ نه روستاها و شهرهای کردستان که پس از خرابیقابل اجرا است -کنند تجربه می

ناپذیر جامعه نتیجه رشد اجتناب رااو شهر . رددا -آن بمعنای امروزی و مدرن-« شهر»ای بر  بوکچین تاکید ویژه! ا ند دهمانمحروم 
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با آگاهی به این تناقض عادت داشت از  بوکچین !ورزد مخالفت می صنعتی شهرنشینی  با  خواند؛ هرچند که میمهد مدرنیسم و  بشری

مارکسیسمتمثیل مارکس علیه 
84

  !بیزارمشهرنشینی صنعتی  ازشهر را دوست دارم اما : استفاده کند 

توانند زندگی کنند؛ و تنها در یک شهر با شرایط تنها در یک محیط زیست  شهری  کامل است که مردمان  کامل می»
 85«.اش را تکامل ببخشدهای  اجتماعیهای  فرهنگی و سنتترین جنبهتواند حیاتیُعقالیی است که روحیه انسانی می

در  .اردد ای از ابهام  قرار نیز در هالهجنبش اشغال وال استریت ها در  های بوکچین و حضور اجتماعی کمونالیست نقش آموزه

جایگزینی  ٬خودگردانی  دموکراتیک شهری ٬مسائلی مثل نقش کاپیتالیسم در تخریب جامعه انسانی و محیط زیست ٬جریان این جنبش

باردیگر برجسته شدند و این بستر را برای طرفداران بوکچین فراهم کردند تا بهتر و ... مستقیم با دموکراسی  نیابتی و  دموکراسی  

 ٬مخالفین مارکسیست  جنبش اشغال هم با این ادعا که شکست  جنبش ناشی از آموزشهای غلط بوکچین بود. را بشناسانند یبیشتر و

  !در معرفی وی نقش ایفا نمودند

که به دلیل اوجگیری مباحث آنتروپوسن دشو میمربوط محیطی اش -شهرت بوکچین به مباحث زیستبه این باورند که ای هم  عده
86

 

anthropocene است را بخود جلب کردهزیادی توجه  ٬در دهه اخیر . 

 پسامارکسیسم

نقش مهمی در ارزیابی  ٬جامعه سیاسی  -فضای اجتماعیبررسی 

ای  کمونالیسم محصول دوره .کترین داردد تئوری و ٬نظریه یک

 .معروف شد« پسامارکسیسم»بعدها به بود که 

 وقتی کاپیتالیسم  نوپا توانست بحران   ٬پس از جنگ دوم جهانی

سر بگذارد و سلطه  اقتصادی و سیاسی را پشت کمرشکن  

از انقالبیون که در  خیلی ٬دانبگستربالمنازعش را بر همه جا 

دچار  ٬بودندو برپایی سوسیالیسم اپیتالیسم انتظار فروپاشی ک

تجزیه احزاب قدرتمند . و سرخوردگی شدند گی هسرگیج

 ٬رشد گرایشات ناسیونالیستی و فاشیستی ٬کارگری اروپا

بار ... شکست انقالب در اسپانیا و  ٬سربرآوردن استالینیسم

دوره گسست از مارکسیسم و  ٬میالدی ۱۸و  ۸۸بواقع دهه . روحیه یاس و افسردگی  سیاسی را در بین انقالبیون تشدید کرددیگر 

بسیاری از اندیشمندان چپ و فعالین کمونیست از مارکسیسم و حتی سوسیالیسم بریدند و عمال منزوی . وداع با انقالب کارگری بود

 . سرعت و شدت بیشتری گرفت« مک کارتیسم»با واقعه موسوم به  ٬این دوره در امریکا! شدند

سیاسی مارکسیسم دست زدند و در -به اصالحاتی در مبانی فلسفی ٬ز کمونیستهای واخورده که به سوسیالیسم وفادار ماندندآندسته ا

محصول  ٬به رهبری هربرت مارکوزه The New Left« چپ نو». بسیاری از تاکتیک ها و راهکارهای پیشین تجدیدنظر نمودند

پرولتاریا و  ٬حزب سیاسی ٬شورای کارگری ٬به مبارزه طبقاتیای عالقه نه تنها  «چپ نو». پیدا شد ۶۸همین موج بود که در دهه 

آگاهی  ٬خودمدیریتی ٬خودگردانی ٬برابری جنسیتی ٬عدالت اجتماعی ٬ر آزادیهای فردیب ای بلکه تاکید ویژهانقالب نداشت؛ 

  . اشتاجتماعی و رفرمیسم د

تمرکز خود را متوجه ... تئودور آدورنو و  ٬پردازانی مثل ماکس هورکهایمرهنظری. ین دوره بودهماز نتایج نیز مکتب فرانکفورت 

 -که به بحث حاضر مربوط است–تنها به چند مورد و نتایجی گرفتند که  دندکر«کنترل» و «قدرت و سلطه» ٬«آزادی»جایگاه 

نتیجتا شرایط برای برنامه -۲گر هستند انحصارات  مالی و نهاد  دولت بیش از پیش درحال ادغام شدن درهمدی -۱: شوداشاره می

استفاده کاربُردی از وسیله برای  -۳گیرد های محلی تنگتر می شود و دیوانساالری و تمرکزگرایی شدت میریزی و ابتکار عمل

جایی  ٬کارتر شدن  مهارت  کار و ماشینیبسط مداوم تقسیم -۸مهمترین توجیه ُعقالیی  زندگی  اجتماعی می شود  ٬بردن هدفپیش

کارگر به وسیله بدل می شود؛ هویت طبقاتی کمرنگ می  -۱تولید و توزیع اجتماعی نمی گذارد  ٬برای کارگر در سازمان دادن کار

ها گردد و کمتر به ریشهای متمرکز میشوند؛ مبارزه اجتماعی بیش از پیش بر سر مسایل حاشیهواره میگردد؛ روابط تولیدی شئی

آید؛ تا آنجا اندیش و خرافاتی بارمیکلیشه ٬پرستقدرت ٬فرمانبردار ٬یابدانسانی که در این سیستم پرورش می -۶د شوبرده میدست 

          .    کننداش عمل میشود که عموما برخالف منافع طبقاتیکه می تواند سرسپرده ی ایدئولوژی و نظام های عقیدتی  ای 

؛ فضایی که آغشته به یاس  در چنین فضایی صورت پذیرفت ٬روتسکیسم و بعدتر از مارکسیسمت ٬جدایی بوکچین از استالینیسم

مارکسیسم و  ٬کمونالیسم یکی از محصوالت فکری واخوردگان  کمونیسم ٬بعبارتی. آرمانی بود ناامیدی سیاسی و بی ٬فلسفی

«تینا»فریاد  ٬فروپاشی بلوک شرق. سوسیالیسم در دوره پسامارکسیسم بود
87

وسط تاچر و اعالم مرگ کمونیسم توسط بلندگوهای ت 

 ٬کمونیسم امروزین   بستر مناسب و مشابهی را بوجود آوردند تا سرخوردگان  ... بورژوایی و 

گذشته باصطالح  ٬بعالوه. مارکسیسم و سوسیالیسم نیز به سراغ بوکچین و کمونالیسم بروند

 ٬«یتیریخودمد» ٬«یشهرگردان»ه مربوط ب یتزها ٬یو کالیراد یژستها ٬نیبوکچ یانقالب

او را   ٬کالیبه مارکس و چپ راد یو یدر کنار نقدها... و  «سمیفدرال»و  «ییگرا یتعاون»

جز  یراه دهآم جان به یکه انسانها یطیبهرحال در شرا! دوره حاضر ساختند یبرا یمناسب دیکاند

شاید به همین  !باشد یساز چاره ویرنآلت تواندیانقالب م کاتور  یکار ٬نندیب یخود نم یرو شیانقالب پ

 .  اند دلیل هم هست که مدیای رسمی شروع به بازشناساندن بوکچین نموده
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 جمع بندی

حالی در این  !می کنند شانرانکاانقالب و طبقه کارگر ندارند بلکه  ٬یطبقات لیبه تحل یها نه تنها باور ستیو کمونال نیبوکچ -۱

وارن باف تکه است 
88

 (Warren Buffett) ما  ٬یقینبه »یک نزاع طبقاتی واقعی حرف می زند و صریحا اذعان می کند که  از

«اند و ما در حال پیروزی هستیمدرگیر یک جنگ طبقاتی هستیم و ثروتمندان طبقه من این جنگ را شروع کرده
89

همین کافیست تا  

 !نشان دهدسرمایه -در نزاع کاررا  جایگاه کمونالیسم

مذهبی و  ٬قومی ٬ملی ٬بر ارجحیت  تضادهای جنسیتی -اجتماعیبموازات انکار وجود طبقات و یا تقلیل آن به تمایز  –ها  کمونالیست

 .بگسلدمی رود تا همه بندهای جامعه را از هم  یطبقات شدید ضاد  ای مثل ایران که ت تاکید می ورزند؛ آنهم در جامعه... 

 نیز یرانیاهای  چپکنشگران اجتماعی و  ٬دانشگاه ساتیدابین در . هایی هستند چنین ایدهغ مبلّ ها نیستند که  کمونالیست فقطالبته 

 ٬یتیجنس زاتیتماکنند و با تاکیدگذاشتن بر  اش تهی طبقه کارگر را از هویت طبقاتیتالش دارند تا آنها . شود دیده می مشابهنظریات 

.شوند یائتالف طبقاتخواهان  ...و  یمذهب ٬یتیقوم
90

که  یا طبقهبه اتحاد با از طبقه کارگر یعنی دعوت  ٬طبقاتی فراخوان به اتحاد    

انکار تضاد یعنی  ٬جدا از منافع طبقه کارگر دارند منافعیکه  ها و گرایشاتی با جنبش؛ ائتالف  طبقه کارگر کند یاستثمارش م

 یهایآزاد ٬یحقوق شهروند ٬یمنافع مل کردن ررنگپُ  ٬یطبقات ی  ماورا منافع   غ  یتبل ٬مسیپلورالتمجید  ٬یطبقات اتحاد  تبلیغ  !طبقاتی

 -چه بسا ناآگاهانه–مشخصی را  هدف «بثمررساندن مبارزه طبقاتیمنظور صف مستقل کارگری ب سازماندهی  »تکفیر    ...و  یمدن

  !یورژوازب یجناحدرون در جنگ  ٬شدگان نینفر ابزاری از نیروی عظیم   استفاده   :کند دنبال می

پرولتاریا را محصول افکار  یدهند؛ دیکتاتور یرا کهنه و ازُمدافتاده جلوه م یپرولتاریا علیه بورژواز یمبارزه طبقاتاینان 

 یانقالب میسسیتو رومان الپردازانهیخ ٬ناممکن یایرا رو یکنند؛ حکومت کارگر یم معرفی ارتدکس ی  ها ستیارکسم ش  یاند جزم

 ٬ممکن یها خواستبه کنند؛  یروو رفُرم ه اصالحات اید بب ٬تا کارگران را متقاعد کنند که در متن مناسبات موجود...خوانند  یم

  !انقالب را به فراموشخانه تاریخ بسپارند راضی شوند و امر   -است خودشانو آمال  افق  بواقعکه – یو قانون یمدن ٬قابل حصول

 مستقل   صف   امر سازماندهی  از را بقه کارگر آورند و ط تشتت و تفرقه بوجود می -طبقه کارگردر درون صفوف - اتیغیتبلچنین 

جناح  هیعل ٬یبورژوازاز جناح  کی نظام   ادهیپگر را به در نهایت طبقه کار ٬هایی درغلطیدن به چنین دام .ددار یبازم اش یطبقات

 !کند یبدل مم رقیب

 -درآورد  را بلرزهشهر  ۰۸بیش از آسا  با سرعت برقکه –ایران اعتراضات مکرر و مستمر کارگران و خیزش اعتراضی اخیر 

پردازان صدای امریکاهم اعتراف کردند که این  حتی برنامه. داد نشان بعینه را  انکارگر و حضور پررنگ مبارزه طبقاتی نقش 

 ٬گرایان تعدیل ٬طلبان اصالح)شان  و نمایندگان سیاسیطبقه متوسط  ٬«گرسنگان» ی  عرضت خیزش  در ! بود «گرسنگان»شورش 

به میدان و قانونی  شهروندی ٬یمدن حقوق ٬یدمکراس ٬یفرد یها یآزاد ۀمطالب یبراحتی ...( و  ها گرا خلق ٬لیبرالها ٬دموکراتها

      !دبو «گانگرسن»صف به  اش سقوطوحشت از  ٬دبه خیابان آم« مال باختگان»نیامد؛ اگر هم تحت نام 

تنزل  مدرنیسم و یشهرنشین ٬صنعتتا سطح ضدیت با  رابخشد و آن می طبقاتیتی هویت فراکاپیتالیسضدمبارزه به بوکچین  -۲

 ٬کاپیتالیستیباصطالح ضد هدف  مبارزه ٬به این ترتیب. و هیرارشی قدرت ٬اقتدار ٬سلطه مقوالتآنهم با ارجحیت دادن به ؛ هدد می

پیتالیستی بکلی از ادبیات کمونالیستها مبارزه برای رهایی از تولید کاو د وشمی تعریف ستم سلسله مراتبی هیرارشی و سیضدیت با 

 !حذف می گردد

ند؛ بلکه ارند به الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مبارزه برای برپایی مالکیت اجتماعی باور ٬ها بوکچین و کمونالیست -۳

( جمعی)مالکیت تعاونی  ازکمونالیست ها از این زاویه  ٬یعنی !هستند از منظر اتوریته و قدرتآنهم  ٬(تعاونی) یجمع تیمالکغ مبل  

  !استسلطه و اقتدار فردی   مانعی بر سر راهکه دفاع می کنند 

انباشت نیسم مکامشکل را نه در چرا که  ناشی از آن ندارند؛ اجتماعیاقتصادی و مناسبات به شیوه تولید کمونالیستها عالقه ای  -۸

دهی ُعقالیی جامعه ثروت و سازمان بهترحل مشکل را نیز در توزیع  نتیجتا راه .بینندبلکه در تمرکز ثروت و قدرت می ٬سرمایه

.کنندجستجو می
91

  

 .می کنند« وفور»و سوسیالیسم را مشروط به دوره  «یابیکم» مبارزه طبقاتی را محصول دورهها بغلط  ستیکمونالبوکچین و  -۱

 یبرا ٬شتریآزاد ب فراهم کردن وقت  و  نیازبرآوردن بلکه  ؛ستینو ازدیاد  مصرف کاال  شتریب دیتول ٬سمیالیسوس غافل از آنکه هدف  

 ٬اختیارمخالف بود چرا که آنرا سد راه  سمیتالیکاپاو با . بودمارکس  متیعز نقطهاین . خالق انسان است یشکوفا کردن استعدادها

 .انستد یانسان م یو اجتماع یفرد یها تیالقخ ییشکوفاآزادی و 

ای را به  یاجتماع هایقرارداد و نیانوق ٬تیسیولونتارای  ه گونهبخواهد  تنها می ؛کاری ندارد هیسرما حرکت منطق با نیبوکچ -۶

 فیتلط لیبد کیائه ار یست برا یتالش سمیکمونال !و بمورد اجرا بگذارد که بواقع پُرتره یک کاپیتالیسم سبز استتصویب برساند 

آنچه که کمونالیستها فراموش می کنند این است که با تصویب . دارد یستیتالیضدکاپیا ادعای ند که ظاهر چهر سم؛یتالیشده از کاپ

توزیع و  ٬نمی توان رابطه نابرابرشان درتولیداما  یستحقوق یکسان نگر و بابه همه انسانها به چشم برابر تنها می توان  نیوانق

یک رویای  استثمارکنندگان و استثمارشوندگانی برابر! دیا عادالنه کربرابر  -کاپیتالیستی جامعه در -سبات اجتماعی رامنا

 . فریبکارانه است

 ٬انسان فاقد خودباوری ٬به همین خاطر. آزاد و اختیاری نیست ٬و عمل  فرداندیشه  ٬در جامعه کاپیتالیستی ٬به باور بوکچین -۹

با  ٬اتوریته و هیرارشی ٬قانون ٬باید جامعه ای بنا نهاد که در آن انسانها در غیاب دولت ٬نتیجتا. و اخالق است خالقیت ٬ابتکار

 ٬مصرف ٬از تولید تا توزیع–جامعه  اجتماعی   همیاری و همزیستی کنند و سازمان  یکدیگر خود با  انه و اختیاری  آزاد توافق  

 . اخالقی و اتوپیک استکند  ی که ارائه میحل اما راه .دشو دهیسازمانخودشان  طتوس –... درمان٬ آموزش٬ امنیت و -بهداشت
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چنین پروژه  ٬داران را حفظ کند مقتدر مرکزی که تا دندان مسلح شده تا منافع سرمایه زیر سایه یک دولت  در  ٬یک جامعه طبقاتیدر 

سرکوب و زندان استثمارشوندگان توسط  ٬و محرومیتسروری و آرامش استثمارکنندگان در گر ٬آزادی ٬رفاه .نیستمکن مهایی 

  !نه تعمیر و ترمیم آن ٬ستن ماشین دولتی سرمایه استکارگران درهم شکاولین اقدام انقالبی . دولت بورژوایی است

 سبز و ٬رو عزم جزم کرده تا یک بورژوازی ُعقالیییزار است؛ از همینشهرنشین و زرد ب ٬زی صنعتیبوکچین از بورژوا -۰

بیش  ٬این اقدام! منطقه ای ایزوله شده اند -های کوچک انسانی که در تقسیمات محلی آنهم از طریق ایجاد جمع! بافرهنگ تربیت کند

؛ نه های سراسری و متمرکز است گرو ایجاد تشکل کارگر در رهایی طبقه! علیه اردوی کار است ٬از آنکه علیه سرمایه باشد

 .باوری نداردچرا که به رهایی طبقه کارگر  ٬کند ن تمرکزگرایی به این اصل توجهی نمیبوکچین در بحث پیرامو! برعکس

 ٬نه نتیجه صنعت -آنهم به تعریف مارکسی–است کاپیتالیستی  نتیجه منطقی رشد مناسبات   ٬محیطی بار زیست فاجعه اتخسار -۰

تالش و  «یستیالیاکوسوس»جامعه  کی ییبرپا یبرا ٬«سمیالتیاکوکاپ»نسبت به  یبدور از هر گونه توهم دیبا !شهرنشینی و مدرنیته

 یطیمح-ستیز یها که پروژه ندآلمان و سوئد عمال نشان داد تجربه .است بیفر کیتنها « معقول و سبز سمیتالیکاپ». مبارزه کرد

ولت و پارلمان حضور اگر احزاب سبز در دحتی ند؛ وش میلگدمال  یستیبرالینئول یاستهایو س هیسرما ییمنطق سودزا یرپایز

 .نده باشداشت

آزادی و دموکراسی نیاز به یک  ٬مدعی شد که چپ رادیکال برای نیل به رهایی ٬گسست یسممارکسنگامی که بوکچین از ه -۱۸

مارکس را یک او مارکسیسم را غیرانقالبی و کهنه خواند و . نامید« اکولوژی اجتماعی»ایدئولوژی جدید دارد؛ چیزی که وی آنرا 

 و ناپذیر خواند اجتنابرا  پروسه گذار از فئودالیسم به کاپیتالیسممارکس  -به ادعای بوکچین–نامید چرا که ( Determinist)برگرا ج

اما عالقمندان می توانند به . به این ادعا پاسخ چندانی داده نشد !طبیعت و آزادی صحه گذاشت ٬بر تهاجمات کاپیتالیسم بر جامعه

.اجعه کنندمر داده شدهرفرانس 
92

  

ه کهستند ارکانی ٬ از آرمانشهر رویاییاتوپیک و تعریف  ٬کاپیتالیسمسطحی از تفسیر غیرماتریالیستی از تاریخ٬ حلیل ت -۱۱

را در دل « ترانس طبقه»اگر بوکچین ! کند می یسکمارنگرش  سازد و با آن داعیه رقابت با  بوکچین بنای کمونالیسم را بر آنها می

به پرولتاریا را مارکس  ٬خواند شان به شهرگردانی دموکراتیک فرامی ات تولید کاپیتالیستی و زیر سایه دولت حامیروابط و مناسب

تحزب  ٬اگر بوکچین با تبلیغات ضدمارکسیستی! خواند سب قدرت سیاسی فرامیرای تغییر مناسبات کاپیتالیستی از طریق کبمبارزه 

تر طبقه کارگر است که در قالب  رکس خواهان همبستگی و تمرکز هرچه بیشتر و آگاهانهما ٬کند گریزی و تمرکززدایی را تبلیغ می

دولت و حزب از مبارزه سیاسی  ٬دهد تا با نفی قدرت اگر بوکچین ترجیح می. کند اش بروز عینی پیدامی حزب و تشکالت سراسری

دیکتاتوری پرولتاریا  سیاسی و استقرار    قدرت کسب   ٬پرولتریحزب نقش  مارکس با تاکید بر ٬سیاست عقب بنشیند در زمین  

نمودی  -کمونالیسم بهاز کمونیسم -ها  و کمونالیستبه این معنی منحنی زندگی بوکچین . نماید راهکار تغییر جامعه فعلی را ترسیم می

 .ستا شان های طبقاتی ها و آرمان افق وانه درر پس

شرایط بواقع . الزم برای تحقق سوسیالیسم را فراهم آورده استو مقدورات امکانات تکنیک و دانش بشر دیریست که  ٬صنعت -۱۲

تنها سوسیالیسم و کمونیسم استقرار . باید فراهم شودکه است  یطبقات یآگاهتر  تنها شرایط ذهنی یا درست .فراهم استو عینی  یماد

 ! و تحزب طبقاتی تجهیز ٬پس پیش به سوی بسیج. گره خورده استطبقه کارگر به پراکسیس آگاهانه 
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 ها پانوشت

                                                 
1
بندرت از پسوند  ٬شوندختم می« ایسم»در ترجمه فارسی  کلماتی  که به . است داری استفاده شدهدر این نوشتار عمدا از کاپیتالیسم بجای سرمایه  

مارکس »و مارکسیسم به « هستی داری»اگزیستانسیالیسم به  ٬«نژاد داری»یا راسیسم به  «زن داری»مثال فمینیسم به . استفاده می شود« داری»

ایدئولوژیک هم هست که واژه -یک نظام فکری ٬بعالوه کاپیتالیسم عالوه بر آنکه یک سیستم اقتصادی است! ترجمه نمی شوند... «داری

 .   جمه مناسبی برای کاپیتالیسم نیستتر« سرمایه داری»به همین دلیل . آنرا نمی رساند« سرمایه داری»
2
درصد  ۱۰است؛  ( میلیارد نفر ۳.۶یعنی )معادل ُکل دارایی  نیمی از جمعیت جهان  ٬نفر از ثروتمندان جهان ۰ثروت تنها  ٬بنا به آخرین آمار  

 ( شماره سوم ٬شماره دوم ٬شماره یک لینک های مربوط)درصد ُکل جمعیت آن قراردارد  ۱تنها در اختیار  ٬از ثروت کشور  فقیر هندوستان

لینک های . )درصد از نقدینگی را در اختیار دارند ۱تنها  ٬میلیون جمعیت  کشور ۰۸نفر است و  ۶۸۸در دست  ٬چهارم از نقدینگی ایران/یک

  (شماره دوو  شماره یکمربوط 

کند که پس از  تشدید شکاف مابین فقرا و ثروتمندان را بزرگترین خطر معرفی می WEF (World Economic Forum)مجمع جهانی اقتصاد 

تاکید  -متخصص تهیه شده ۹۱۸که توسط -بعالوه در همین گزارش . مورد تهدید قرار خواهدداد ۲۸۱۹نسانی را در سال جامعه ا ٬تروریسم

و این در حالی است که بیست ( شماره اوللینک مربوط ! )بر روند نابرابری و شکاف طبقاتی افزوده خواهد شد ٬سال آتی ۱۸گردیده که در 

 ( لینک مربوط. )برنددر خطر مرگ از گرسنگی بسرمی( یمن٬ سودان جنوبی٬ سومالی و نیجریه )میلیون انسان تنها در چهار کشور جهان 
3
 : مراجعه شود( سرمایه در قرن بیست و یکم)به کتاب توماس پیکتی   

Capital in tweenty-first Century, Figure 11-5, p. 276-277 لینک دسترسی 
4

های فیزیکی و روانی مردم تحت شکنجه قرارداشته و با بدرفتاری ٬درصد از کشورهای جهان ۰۲در  ٬المللبنا به گزارش سازمان عفو بین 

دهد  نشان می ٬«آزادی بیان در جهان پساگوتنبرگی»ای تحت عنوان  در مقاله(  Stephen Rohde)استفان رود ( لینک مربوط. )اندروبرو بوده

بزرگترین : نویسد او می. دهند هایی مثل امریکا و چین به گسترش دامنه تجاوزات خود به آزادیهای فردی و اجتماعی ادامه می که چگونه قدرت

 (  لینک مربوط! )سرمایه و پول است ٬خطر برای آزادی
5
ها و اهداف  ها در نزول تکان دهنده ارزشا منتشر کرد که به نقش رسانهای راخیرا مقاله ٬(لینک مربوط)مجله سایبری تحقیقات  روانشناسی   

مساعدت و همبستگی در بین جوانان امریکا شدیدا  ٬احساس همکاری  اجتماعی ٬بنا به مطالعات بعمل آمده. اجتماعی  جوانان اختصاص داشت

مقاله گاردین هم  .اند و توفیق مالی بمراتب تقویت شدهشهرت  ٬محبوبیت ٬مقبولیت ظاهری ٬سقوط کرده و در عوض میل به موفقیت شغلی

 (ک مربوطلین)اشاراتی به همین تحقیق دارد که شاید برای عالقمندان جالب باشد 

بموازات همدیگر  ٬کشور جهان منتشر کرده که نشانگر رشد نرخ خودکشی و نرخ بیکاری ٣۳پژوهشی را از  Lancetمجله پزشکی النست 

کسی که قادر نیست . ارزش انسان به سودآفرینی است ٬شود این است که در جامعه کاپیتالیستی نتیجه ای که از آن گرفته می( لینک مربوط. )است

 . فاقد ارزش است و شایسته زیستن نیست ٬نیروی کارش را در بازار بفروشد
6
  شماره چهارم ٬شماره سوم ٬شماره دوم ٬شماره اوللینک مربوط   

7
 سرمایه و فاجعه آلودگی محیط زیست :شود برای کسب اطالعات بیشتر خواندن اثر حاضر پیشنهاد می  

8
توانید به مقاله جهت کسب اطالعات بیشتر می. ت پیداکردمعروفی ٬به چاپ رسید« واشینگتن پُست»اش که در  اشکان سلطانی با مقاله افشاگرانه  

 لینک سوم ٬لینک دوم ٬لینک اول. با اشکان و نیز صفحه شخصی او مراجعه کنید Democracy Nowدر « ایمی گودمن»مصاحبه  ٬یاددشده
9
بنابراین منظور از تکامل نیروهای مولده دربرگیرنده پدیده های تاریخی . دانست مارکس نیروهای مولده را شامل وسایل تولید و نیروی کار می  

   .رشد دانش و توانمندیهای ذهنی و فکری است ٬برداری از منابع انرژی بهره ٬تکامل در فرآیند کار ٬چون تکامل ماشین آالت
10

 لینک دسترسی  
11

 لینک دسترسی  
12

  Times Online, August 10, 2006 
13

  لینک دسترسی. مقاله جانت بیئل به نقل از. دانستبه بعد٬ بوکچین خود را آنارشیست نمی ۱۰۰۱از سال   Janet Biehlبه گفته جانت بیئل  
14

  Halkların Demokratik Partisi از اعماق »توانید به نقدی که سمکو نوری تحت عنوان  این حزب می  برای آشنایی بیشتر با برنامه

   لینک دسترسی. مراجعه کنید« هیترک یخلقها کیحزب دمکرات فستیبه مان ینگاه ٬”یمرالا  “زندان 

15 اخبار و عکس های این کنفرانس در سایت های خبری )از جمله لینک ۱ و ۲ و ۳( آمده. قطعنامه  کنفرانس: لینک دسترسی
  

16
 .مراجعه کنید( لینک مربوط)ید به برای کسب اطالع بیشتر در مورد این حزب می توان  

17
 لینک مربوط  

18
 لینک دسترسی  

19
 لینک مربوط  

20
  Post-Scarcity Anarchism (1971) لینک دسترسی 

21
  The Spanish Anarchists (1977) لینک دسترسی 

22
  The Ghost of Anarcho-Syndicalism لینک مربوط  

23
 .به مقاله لینک دسترسی. به نقل از مقاله جانت بیئل  

24
  The Problems of Chemicals in Food لینک مربوط 

25
  Our Synthetic Environment (1962) لینک مربوط  

26
  Crisis in Our Cities لینک مربوط. این کتاب در لینک زیر قابل دسترس است 

27
  (1964)  Ecology and Revolutionary Thought لینک دسترسی 

28
  Towards a Liberatory Technology (1965)لینک دسترسی 

29
  Institute for Social Ecology لینک مربوط 

30
  The Ecology of Freedom  شماره یکلینک  

31
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32
   Urbanization Without Cities (1992) لینک دسترسی 

33
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34
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   The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, by Karl Polanyi  این کتاب در سال

 .به کتاب لینک دسترسی. با ترجمه محمد مالجو توسط شرکت نشر و پژوهش شیرازه منتشر شد ۱۳۰۱نوشته شد و در سال  ۱۰۸۸در سال 
37

  لینک دسترسی. به نقل از مصاحبه بوکچین  
38

  The Next Revolution:…  p. 108,  لینک دسترسی. 
39

 ۳۸لینک در زیرنویس شماره  ٬«!گوش کن مارکسیست»از کتاب   
40

 همانجا  
41

 « افسانه پرولتاریا»فصل زیر  ٬همانجا  
42

  Bookchin, Murray, The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy; Essays, 
43

 ۳۸لینک در زیرنویس شماره  ٬«!گوش کن مارکسیست»از کتاب   
44

  Lecture delivered at Hampshire College [Mass.], Feb. 10, 1979به سخنرانی بوکچین  لینک دسترسی  
45

بر اساس . ای داشتند کائوتسکی٬ هیلفردینگ٬ برنشتین و سایر رهبران انترناسیونال دوم در ترویج درک دترمینیستی از تاریخ نقش برجسته  

از قوانین سخت و سفتی تبعیت می کند که  هآنها معتقد بودند که جامع. بود« ناپذیر اجتناب»گذار به سوسیالیسم امری  ٬برداشت مکانیکی آنان

 ٬کاپیتالیسم ٬برده داری٬ فئودالیسم)بنا به این نگرش هر جامعه باید الزاما از صورت بندیهای مختلف . تابعی از رشد نیروهای مولده است

استالین . این درک جبرگرایانه در دوره استالین وسیعا گسترش پیدا کرد !زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و دیر. بگذرد( سیالیسم و کمونیسمسو

کنند و تکامل می پذیرند و سپس٬ روابط تولیدی٬ روابط اقتصادی میان افراد بشر با  نخست نیروهای تولید کننده جامعه تغییر می": نوشت

 (لینک دسترسی ٬ ۱۶ص  ٬استالین٬ ماتریالیسم دیالكتیك و ماتریالیسم تاریخی) " .یابند گی و تطابق کامل با این تغییرات٬ تغییر میوابست
46

این مناسبات٬ مناسبات تولیدی آنهاست٬ . شوند ودیت خود ناگزیر با یکدیگر وارد مناسباتی میها در روند تولید اجتماعی موج انسان»: مارکس  

مجموعه این مناسبات ساختار اقتصادی جامعه . که از خواست و اراده ایشان مستقل و متناظر با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی آنهاست

کشد٬ و متناظر با آن اشکال معینى از آگاهى اجتماعى   ن روبنائى حقوقى و سیاسى سر برمىدهد که بر آ یعنی آن زیربنای واقعی را تشکیل می

 لینک دسترسی« .گیرد شکل می
47

ه بحث بر سر تغییر آن اند حال آنک فالسفه تاکنون تاریخ را تفسیر کرده: "کمتر کسی است که این جمالت معروف مارکس را نشنیده باشد  

تاریخ یک شخص منفرد نیست که انسان را همچون وسیله ای برای نیل به اهداف خاص " ٬... "سازند ها خود تاریخ شان را می انسان" ٬."است

 ... و ." نمی باشد -که بدنبال اهداف خویش است–تاریخ چیزی جز فعالیت انسان . خود مورد استفاده قرار دهد

رینگ سعی انگلس در نامه به فرانتس م ۱۶۹ص  ٬فارسیو  لینک دسترسی به متن انگلیسی ٬ ۲زیرفصل  ٬ ۶فصل  ٬ه مقدسخانواد ٬مارکس

 لینک دسترسی. می کند تا با این درک مکانیکی مقابله کند
48

  The Next Revolution, p. 29 & 30 لینک دسترسی 
49

 ٬او پزشک. بورژوازی هاله  تقدس را از فراز سر فعالیت هایی که سابقا با دیده حرمت یا خوف مذهبی به آنها نگریسته میشد برگرفت»  

 ۰ص  ٬ترجمه شهاب برهان ٬انگلس-مارکس ٬مانیفست کمونیست« .مزدبگیران  اجیر خود تبدیل کرد شاعر و دانشمند را به ٬کشیش ٬قاضی

لینک  ٬ ۱۲دفتر  ٬انتشار در نگاه ٬نوشته ناصر پایدار« كارگر و طبقه كارگر در دیدگاه هاى طبقاتى متفاوت»جهت آگاهی بیشتر به مقاله 

  دسترسی
50

لینک منتشر شد   New Left Review 78در  CLASS IN THE 21ST CENTURYکه با نام  GÖRAN THERBORN از مقاله  

 دسترسی
51

انتشار در  ٬آشتیانی . نوشته ع« ترکیب طبقه کارگر در مرحله کنونی رشد سرمایه داری»: مراجعه کنیدجهت آگاهی بیشتر به مقاالت زیر   

 ٬ ۲۶دفتر  ٬ر در نگاهانتشا ٬ترجمه مزدک دانشور ٬نوشته کریس هارمن« طبقه و انقالب در قرن بیست و یکم» لینک دسترسی ٬ ۲۲دفتر  ٬نگاه

ارگر یا طبقه ک» لینک دسترسی ٬ ۲۶دفتر  ٬انتشار در نگاه ٬عباس منصوران: سیلور ترجمه. نوشته بورلی جی« نیروهای کار» لینک دسترسی

تغییر در نسبت ترکیب ارگانیک سرمایه و تاثیر » لینک دسترسی ٬ترجمه رامین جوان ٬مناظره کریس هارمن با مایکل هارت« انبوه بسیار گونه

  لینک دسترسی ٬نوشته علی برومند « گرآن بر وضعیت طبقه کار

Wood, Ellen Meiksins (1998). The Retreat from Class; A New ‘True’ Socialism. London/NY: Verso لینک دسترسی 
52

  ۲۱۸نقل قول از ص  ٬لینک دسترسی  
53

   Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, p. 9 ۲۸لینک در زیرنویس 
54

 همانجا  
55

 لینک دسترسی  
56

  Murray Bookchin, “The Ecological Crisis, Socialism, and the Need to Remake Society,” in Society and 

Nature 2, no. 3 (1994), p. 1 

 
57

 ۲۸۰-۲۱۸کارل مارکس٬ سرمایه٬ ترجمه حسن مرتضوی٬ نشر آگاه ٬ ص   
58

مردم را از بالهت  بخش قابل توجهی از ٬و به این ترتیب... شهرهای عطیم ایجاد کرده ٬روستا را به زیر سلطه شهردرآورده ٬بورژوازی»  

او جمعیت را ... مالکیت و جمعیت را هرچه بیشتر از میان می برد ٬پراکندگی وسایل تولید ٬بورژوازی... زندگی روستایی بیرون کشیده است

منافع طبقاتی  ٬قانون واحد ٬حکومت واحد ٬همگی به ملت واحد... وسایل تولید را متمرکز و مالکیت را در دست اقلیتی متراکم کرده است ٬مجتمع

 ٬کشتیرانی بخاری ٬استفاده از شیمی در صنعت و کشاورزی ٬کار با ماشین ٬رام کردن نیروهای طبیعت... سوق داده شده اند... ی ملی واحد

یده جمعیتی که مثل قارچ از زمین روی ٬قابل کشتیرانی کردن رودخانه ها ٬قابل کشت کردن بخش هایی از جهان ٬تلگراف برقی ٬راههای آهن

!در حال چرت زدن باشد؟ ٬می توانست فکرش را بکند که یک چنین نیروی مولده ای در زهدان  کار  اجتماعی... چه کسی. است
58

  

 لینک دسترسی ۱۳-۱۲ص ٬ترجمه شهاب برهان ٬انگلس-مارکس ٬مانیفست کمونیست
59

  Marx's Ecology: Materialism and Nature, John Bellamy Foster لینک . توسط اکبر معصوم بیگی بفارسی ترجمه شده است

   .به معرفی کتاب دسترسی

 
60

 John Bellamy Foster and Paul BurkettCritique, -Marx and the Earth, An anti به معرفی کتاب ترسیلینک دس. 
61

  Karl Marx’s Ecosocialism : Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy, Kohel Saito 

  . به معرفی کتاب لینک دسترسی
62

شنیدن این . در سخنرانی حاضر نه تنها جمله مورد اشاره گفته می شود بلکه جمالت دیگری هم که به نقل از جانت در متن آمده بیان می شوند  

 لینک دسترسی. سخنرانی به عالقمندان توصیه می شود
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 لینک دسترسی  
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  Bookchin, Ecology of Freedom, p. 315; لینک دسترسی 
65

 .توجه کنید مجادله نوشتاری حاضربرای نمونه به . البته باید متذکر شد که چنین درکی مورد بحث و جدل فراوان است  
66

 لینک دسترسی  
67

 همانجا  
68

لینک ... تریبون زمانه و  ٬افق روشن ٬میلیتانت ٬روشنگر ٬آزادی بیان ٬نگاه: این مطلب در بسیاری از سایت های اینترنتی موجود است  

  .دسترسی
69

٬ بانی سوسیالیسم تخیلی بر این باور بود که صنعت گرایی و تکنولوژی٬ پیشرفت تاریخی (Charles Fourier, 1772-1837)شارل فوریه   

. بود( phalanstères)« فاالنستر»راه حل او تاسیس یک سازمان اجتماعی به نام . سازند شوند و زندگی اجتماعی را نابود می محسوب نمی

دسترسی به . رهایی زن و برابری جنسیتی استوار بودند ٬مقررات٬ حداکثر آزادی فردیفاالنسترها واحدهایی خودکفا بودند که بر اساس کمترین 
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 .توجه کنید مقاله حاضربرای کسب اطالعات بیستر به   

کتاب جمعه  ۳و  ۲ ٬ ۱در شماره های  ٬قاله خودگردانیبرای نمونه به م. بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ایران هم مطرح بود
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  Murray Bookchin, Social Ecology and Communalism (San Francisco and Edinburgh: AK Press, 2007), 
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یک عصر جغرافیایی ( و سن یعنی جدید؛ ترجمه لغوی اش می شود انسان جدیددر زبان یونانی آنترو پوس یعنی انسان )آنتروپوسن   
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متوسط و   اگر در سطح طبقاتی بگوییم٬ ما نیازمند یک ائتالف طبقاتی بین طبقه ٬بست به گمان من رفت از این بن برای برون: "مالجومحمد   
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