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شکنی در اقتصاددیالکتیک و شالوده
فروغ اسدپور|رابرت آلبریتون

داريسرمایهازگذاريمرحلهدرجهانکهاندیشممیچنینجدينحويبههمهنوزمن
بهتواندمیهمودارداختیاردرراآندركکلیدهممارکسیسیاسیاقتصادواست

. کنندتضمینرامترقیسوییوسمتبهگذارتوانندمیکهبدهدشکلهاییاستراتژي
اگربودخواهدمنشدیدشگقتیيمایهامااست،دشوارگذاراینمدتبینیپیشنظرمبه
یافتهژمونیکموقعیتدرهمآنداريسرمایهشبیهچیزيهمهنوزکنونیقرنپایاندر

.باشدشدهآغازقرنپایاناززودتربسیارتواندمیگذارالبته. شود
که ما در قرن بر اینشواهد نیرومندي براي پشتیبانی از مدعاي من در دست هست مبنی

دهم که در دست میبریم. من طرح کوتاهی از چهار بحرانی بهسر میداري بهگذار از سرمایه
افزایند: بحران اقتصادي، بحران سیاسی، بحران بر وخامت اوضاع میدیگر تعامل با یک

زیست.ایدئولوژیک، بحران سالمتی انسان و محیط
بحران اقتصادي

داري ي سرمایهترین جنبهشدن تولید کاالها مهممارکس روشن کرده است که صنعتی
از ارزش اضافی گونه هستند به این معنا که بخشیاست. رانت و بهره داراي خصلت انگل

دهند. هنگامی که انگل در تولید شده از راه استثمار نیروي کار را به خود اختصاص می
ترین بخش ارزش اضافی را تصرف کند گواه این است که میزبان خود چنگ بیندازد و بیش

داري صنعتی) فرسوده و فرتوت شده و به پایان خط رسیده است. میزبان (سرمایه
اي هستیم، کاري گستردهبیکاري و شبهکشورهایی نظیر آمریکا شاهد بیکه در حالیدر

شوند: چون چین تولید میتري در کشورهایی همکنیم که کاالهاي هرچه بیشمشاهده می
ي این وضعیت کل یک نسل استثمار است. در نتیجهخوش وضعیت فوقجایی که کار دست
رو هستند. در آمریکا هصوالً فقدان شغل و کار روبمزد یا اانداز مشاغل کماز جوانان با چشم

رشد هستند و البته وضعیت بسیار بدتر حالکاري درمشکالت اجتماعی مربوط به فقر و بی
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بود اگر که زندان و گسترش مشاغل نظامی و امنیتی در کار نبود، و شاهد هستیم از این می
ه است.تصور گسترش یافتها به فراسوي حدودي قابلکه بدهی

bubble»حمام حباب«اي است زیراکه موجب ایجاد گسترش بدهی داراي اهمیت ویژه
bath	هاي انداز چرخش متناوب بحرانشده است که حاصل آن نابرابري گسترده، و چشم

اي خود را از طریق طرز فزایندهبه	High financeرفتهاقتصادي است. بخش مالی پیش
اقتصاد واقعی جدا کرده است و این فرایند مبتنی بوده است اش از سازيرشد وسایل غنی

اي تر ابزارهاي مالی که همانا سوداگري مالی از نوع قمارخانههاي هرچه فزایندهبر رشد الیه
کردن اقلیت و کنند و تنها حاصل آن غنیرا بدون تولید واقعی چیزي تسهیل می

ترین جوي استثمارشدهوتري با جستهاي هرچه بیشفقیرسازي اکثریت بوده است. شرکت
محیطی ضعیفی دارند یا این کارگران جهان و با ورود به آن مناطقی که قوانین زیست

ها را از قوانین کار هاي فاسدي که آنشوند یا از راه یافتن حکومتقوانین اصالَ اعمال نمی
را » هامشوق«گر هاي درازمدت مالیاتی و دیها امکان معافیتدارند و به آنمعاف می

هاي خود هستند.دهند در پی کاهش هزینهمی
ها کردن هزینهداري همیشه در تالش براي تصاحب خصوصی سودها و اجتماعیسرمایه

ي مشکالت اجتماعی از کاري (تقریباً همههاي بیبینیم که هزینهبوده است مثالً می
کنند) کاري رشد میمستقیم با بیهاي بزهکارانه در تناسب افسردگی روحی تا تعدي

شوند. داري ظاهر نمیهاي کاالهاي سرمایهتلقی شده و در قیمت» آمدهاي خارجیپی«
واره داراي یک بعد ناعقالنی بوده است. اما داري همي سرمایههاي جامعهمعنا قیمتاینبه

کنیم که معموالً محیطی زندگی میي زیستهاي جدي فزایندهحاال ما در جهانی با هزینه
روند و داري بسیار فراتر میانجامد که از سودهاي سرمایهاي میآمدهاي خارجیبه ایجاد پی

شوند. مثالً شاید سودآور باشد که ي بسیار جدي ناعقالنیت میهایی با درجهمنجر به قیمت
پالم منهدم هاي بارانی در اندونزي و مالزي را براي خاطر تولید روغني جنگلماندهباقی

آمدهاي خارجی؟) بسیار محیطی (پیهاي درازمدت زیستصورت هزینهاینکرد اما در
مدت خواهد بود.تر از سودهاي کوتاهبیش

یسیاسبحران
منظور هاي عمومی بهحال کاهش هزینهنهادهاي سیاسی از سطح محلی تا جهانی در

هاي معناي کاهش هزینهسیاست بهها هستند. در بسیاري از موارد این پرداخت بدهی
هاي پوشش ایمنی است که درمان و بهداشت، آموزش و تحصیل، و رفاهی یا کاهش هزینه



109|شکنی در اقتصاد دیالکتیک و شالوده

هاي ناشی از تبدیل کارگران اند تا ناایمنیها جنگیدهها براي خاطر آنکارگران در طول قرن
تر این یان سادهداري را تخفیف دهند. به ببه یک عامل کاالیی در فرایند تولید سرمایه

هاي نهادهاي مالی و سیاسی در مندان که هزینهاند و نه ثروتمردمان مشغول کار و زحمت
منظور حفظ و علت گسترش بدهی بهکنند که همانا بهمعرض ورشکستگی را پرداخت می

اند.داري به چنین روزي افتادهبقاي سرمایه
رید نفوذ سیاسی از قدرت و پول خود دار براي خي سرمایهدر بسیاري از موارد طبقه

ها و بر درآمد شرکتمنظور کاهش مالیاتکند و سپس از این نفوذ بهاستفاده می
ي خاص هاي سودآورانهکند که براي طرحمندان یا براي گذراندن قوانینی استفاده میثروت

طور عمده هها مفید است. در واقع در بسیاري از موارد کاهش درآمدهاي دولتی را بآن
ها از پرداخت مالیات مندان با استفاده از آنهایی نسبت داد که ثروتتوان به روشمی

رس ترتیب از دستاینمیلیارد دالر در سال به500شود که اند (تخمین زده میگریخته
شود قدرها که تصور میشود). در مورد آمریکا بحران مالیاتی دولت آندولت خارج می

ي آن در کشیدهفلکبههاي سري هزینهیابنده نیست بلکه نتیجهرآمدهاي کاهشي دنتیجه
آور و کالنی است که به هاي سرسامهاي امپریالیستی و و خرج پولپیوند با ماجراجویی

به باد » جنگ علیه ترور«بار خاطر ایجاد پارانویاي فاجعهو به» امنیت کشور«ي حفظ بهانه
شود.داده می

گذاري جدید موجب بازهاي بزرگ در آمریکا بسیار مهم است جایی که قانوننقش پول
یابی خاطر کسب امکان راهمدارانی شد که بهراي خرید سیاستها بگذاردن دست البیست

ي افرادي که براي کسب ها میلیون دالر پول خرج کنند. با محاسبهبه کنگره باید ده
زنند کنند کارشناسان تخمین میاه حکومتی تالش مییابی به دستگهاي کنگره و راهکرسی

زینه شده ه2010اي سال میلیارد دالر در انتخابات میان دوره3تا 2که مجموعاً بین 
هاي الزم براي مداران به کسانی است که پولداري سیاستمعناي وامباشد. این نیز البته به

ها را فراهم کردند.آن
بحران ایدئولوژیک

توان گفت، ي بحران ایدئولوژي و فرهنگ در کشورهایی نظیر آمریکا بسیار چیزها میدرباره
هاي سیستم تحصیلی و ناعقالنیت فزاینده بوده باشد یا در خواه در پیوند با خطاها و ناکامی

هاي سیاسی. شاید چنین پنداشته رشد لفاظیبهیادگرایی مذهبی یا خشونت رورابطه با بن
رفت نسبی حکومت قانون کم پیشوردهاي بزرگ دولت لیبرال دستآستشود که یکی از د
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که ال رفته است زیراوها امروز زیر س. اما هر دوي اینو جدایی دین از دولت بوده است
اي شهروندي در گونه حقوق جدي و پایهفاقد هر» نیمهاجران غیرقانو«هاي بزرگی از دسته

که زمانی مریکایی حق رأي دادن ندارند زیراآ-اییدرصد از مردان آفریق13آمریکا هستند و 
از ایالت به ایالت تفاوت دارد » فلونی«اند (تعریف شدهFelonyدر زندگی خود مرتکب جرم

ک یا دو ساله بینجامد). اما یک تعریف معمولی آن ارتکاب جرمی است که به حکم زندان ی
ها حقایق ثابت ی از آمریکاییکه بنیادگرایی چنان گسترش یافته است که خیلدیگر این

هاي انجام شده در کنند. مثالً نظرسنجیچون موضوع تکامل را رد میي علمی همشده
ها را در شکل خداوند انسان«ها باور دارند که درصد از آمریکایی53نشان داد که 2005
و بدون علم». شان دقیقاً به همان شکل توصیف شده در انجیل خلق کرده استکنونی

توانند مدعاهاي بسیار خرافی و دور از ذهن نیز میاهاي عقالنی مالزم با آن حتتداللاس
ها رسی به رسانهسبب دستها بهگوییو بدترین انواع یاوهچون حقیقت پذیرفته شوندهم
دانیم در زمان بحران چندان طور که میتوانند در بین مردم مقبولیت بیایند. همانمی

یا سیستمی از باورها باشند scapegoatsجوي بالگردانوکه مردم در جستعجیب نیست 
دهد.ها وعده میکه رستگاري را به آن

تزیسمحیطوانسانسالمتیبحران
تالش سرمایه براي کنترل دانفق: ازنداعبارتسالمتیمشکالتيعمدهعلتپنج

نحوي فزاینده روي همگان تأثیر هاي مزمنی که بههاي عفونی فقیران و بیماريبیماري
قدر کافی سالم و کثرت غذاهاينحوي فزاینده آلوده، فقدان غذاهاي بهگذارند، محیط بهمی

نامتعادل ايطور فزایندههواي بهوچون آبمحیطی همو سرانجام تغییرات زیست» آشغال«
لل مشکالت ي عداري پس پشت همهاندازد. سرمایهخطر میکه سالمتی انسان را به

سالمتی قرار دارد.
برايکننددرمانراسلوماالریاچونهمفقیرانرایجهايبیماريتوانندمیکهداروهایی

وشود.میهزینهجهتایندراندکیتحقیقیپولنتیجهدرونیستندسودآورسرمایه
آنخریدبهقادرفقیرانداردوجودایدزنظیرهاییبیماريدرمانبرايداروکهجایی

نیستند.
) در سال 9ص. Devra Davis)2007دیویسدوراآمریکاعفونیمتخصصنظرمطابق
ماده 1000گیرند تنها وفور مورد استفاده قرار میي شیمیایی که بههزار ماده80از 2007

که سودها طی زمان و استاش ایناند. دلیل اصلیت شدهکامال از بابت سم و آالیندگی تس
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منظور کنترل یابند. در کشاورزي بهها کاهش میي انجام این تستبه تناسب هزینه
هاي هرز شاهد آن هستیم که استفاده از مواد سمی مبارزه با گیاهان هرز که علف

ها مصونیت دارند موجب افزایش ) در برابر آنGMOsکاري ژنتیک (هایی با دستارگانیسم
Confined Animal (CAFOs)است. و آالینده شدهسابقه و شدید این مواد سمی بی

Feeding Operations یا پرورش صنعتی حیوانات که داراي مشکالت بسیار زیادي در
ي ترین آالیندهداري است تا کنون بزرگهاي ناشی از این نوع دامي مدیریت آسیبزمینه

ناشی از يد آالیندهها بوده است. در همین زمینه باید گفت که موانهرها و رودخانه
عظیم در مقیاسی » يي مردهمنطقه«پی در گذشته و یک سیکودهاي شیمیایی از میسی

چیز ب ایجاد کرده جایی که تقریبا هیچییاز ایالت نیو جرسی در دریاي کاراتر بزرگ
ي دریایی.تواند زندگی کند مگر جلبک و خزهنمی

تغذیه ر فقدان غذا و آب سالم داراي سوءخاطهبیش از یک میلیارد انسان در سراسر جهان ب
پنجزیرکودكیکثانیهپنجهرمللسازمانازJean Zieglerهستند. طبق نظر ژان زیگلر 

31که دیگر این). 11. ص2007(دهدمیجانگرسنگیازناشیهايبیماريعلتبهسال
ماندگی ذهنی خوش عقبدستتغذیه علت سوءتوسعه بهحالدرصد از کودکان کشورهاي در

).Pinstrup-Anderson &Cheng 2007, 98-9شوند (می
هاي ناشی تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه پینکتون به این نتیجه رسیدند که کالريبه

processed foodsشده بسیاري از غذاهاي فرآوريها و از مواد قندي موجود در نوشیدنی
ها هایی که گلوکوز در آندهند یعنی خوراکیرا میHFCSز نوع تشکیل گروه مواد غذایی ا

براي خاطر افزایش شیرینی به فوروکتوز تبدیل شده است، که خود یک فاکتور ریسک براي 
در مکزیک ).Parker, 2010(ایجاد فشار خون باال، بیماري قلبی، سرطان و دیابت است

درصد از 14ویژه بسیار باالست هایی از این دست بهجایی که سطح مصرف نوشیدنی
ي کودکان داراي درصد از همه80هستند. و در آمریکا 2جمعیت داراي بیماري دیابت نوع 

50نشان داد که 1990ي ي انجام شده در اواخر دههرژیم غذایی فقیري هستند. مطالعه
شده هاي مصرف شده توسط کودکان آمریکایی از شکر و چربی تشکیل درصد از کالري

. عجیب نیست که تعداد )Nestle, 2002, 175(شودشان افزوده میاست که به غذاي
سه برابر شده است. مرض چاقی 1980ي کودکان سنگین وزن در آمریکا از هنگام دهه

-دارد. مثال خانوارهاي آفریقاییکودك در تناسب مستقیم با موضوع نژاد و طبقه قرار
تر از آن قرار دارد داراي یک در مرز خط فقر و یا پایینکهايآمریکایی با درآمد سالیانه
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آمریکایی داراي مرض -درصد از پسران مکزیکی32,4درصدي از چاقی هستند و 33نرخ 
هاي مزمن که . افزایش مداوم در بیماري)Critser 2003, 131چاقی درجه پنجم هستند (

دهنده سهیم بوده است که یت تکانتاحدودي مخلوق انفجار چاقی است در ایجاد این واقع
درصد افزایش یافته 1000هاي سالمتی در آمریکا بیش از هزینه1980ي از هنگام دهه

Davidهاي استاد دانشگاه کرنل دیوید پیمنتال ). طبق صحبتCalifano, 2007, 80است (
Pimentelي ذخایر کرد همهاگر همه دنیا کشاورزي/سیستم غذایی آمریکا را اقتباس می

,Manning 2004رسید (سال به مصرف می7سوخت فسیلی شناخته شده طی  نظر به.)8
وخت فسیلی را خواهیم داشت واره قدرت یافتن سرسد که برخی بر این باورند که ما هممی

چنین باید به این رو هستیم بلکه همهفقط با یک محدودیت درازمدت روبباره نهایناما در
شود. در اوایل تر میچه گراناي هره این منبع به طرز فزایندهتوجه داشت کواقعیت نیز 

زم بود. اما حاال در بشکه از همان ال100یک بشکه انرژي نفتی براي تولید 1940ي دهه
محیطی نفت شنی کانادا انرژي موجود در یک بشکه نفت فقط سه بشکه کابوس زیست
هنگامی که انرژي مصرف شده براي تولید نفت به افتددهد. چه اتفاقی مینفت به ما می

. در واقع اگر ما )2008آوریم؟ (آلبریتون دست میزانی باشد که از قبل تولید آن بههمان می
صورت اینرمان کنیم دولید نفت شنی را هم وارد محاسباتمحیطی تهاي زیستهزینه

خواهیم دید که تولید یک چنین نفتی سودآور نخواهد بود.
ي معطوف دارانهزیست ناشی از تالش سرمایههاي سالمتی انسان و محیطی هزینهطور کلبه

يمثابهها را بههاي متعارف آنیابد (اقتصاددانها بازتاب نمیبه سودآوري در قیمت
کنند). انحطاط زمین، زوال ذخایر آب شیرین، نابودي داد میقلم» آمدهاي خارجیپی«

سمی آالینده در سراسر جهان، ها، گسترش موادیاهان، انحطاط اقیانوسانواع حیوانات و گ
ی، زدایهواي نامتعادل، پایان یافتن منابع تجدیدناپذیر، جنگلوي زمین، آبشدن کرهگرم
خاطر تأثیري که روي سعادت و رفاه محیطی همگی بههاي زیستها و دیگر هزینهاین

که یک بس سنگین هستند. موضوع دیگر اینداشت،ها بر روي کره زمین خواهند انسان
بیند قادر به برخورد مناسبی می» آمدهاي خارجیپی«چون ها را همنظام اقتصادي که این

ها نیست.با آن
مسوسیالیس

من باور دارم که سوسیالیسم یک فرایند متداوم در مسیر تحقق دموکراسی، عدالت، 
شکوفایی انسان و طبیعت است و از راه ترکیب آزمون و خطا و پیوند آن با دانش نظري 
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جاي مالکیت معناي جایگزینی مالکیت عمومی بهرشد خواهد کرد. سوسیالیسم فقط به
ي لهاریزي به جاي بازارها نیست. مسمهجایگزینی برنامعناي خصوصی نیست و فقط به

رسی به چیزها و نیز استفاده و کنترل معناي انواع و درجات گوناگون دستمالکیت به
ي سوسیالیستی شاید هاست. بگذارید نگاهی به موضوع زمین بیندازیم. در یک جامعهآن

بندد، بتواند از کار میحی را بههاي کشاورزي پایدار و صحیاي، تا زمانی که روشخانواده
شاید بتواند مزرعه را به اعضاي اکشاورزي استفاده کند. خانواده حتیک قطعه زمین براي 

ي موردنظر قصد دیگر خانواده نیز انتقال بدهد اما حق فروش آن را ندارد. اگر خانواده
ولین فوق به اي صورت مزرعهاینفعالیت کشاورزي را داشته باشد درگیري از کناره

شود. اگر اي که در فهرست متقاضیان زمین براي کشاورزي هست واگذار میخانواده
صورت چنین چیزي باید از راه اینهاي مختلفی باشند درشکیل تعاونیکشاورزان خواهان ت

مشارکت داوطلبانه ممکن شود. استفاده از زمین چنان براي شکوفایی انسانی اهمیت دارد 
هاي باز و شفاف دموکراتیک و نه حرص و آز گیرياز آن باید موضوع تصمیمکه استفاده 

دیگر، بازارهاي گسترده و بیانکار باشد. بهي نهانافراد خصوصی و یا برخی نخبگان بسته
برند زیست را از بین میي زمین شکوفایی انسان و محیطشدهزدایی ناشده و مقرراتتنظیم

طور. موضوع فقط پرسشی مربوط به دیکتاتورمنشانه از باال نیز همینهاي و البته کنترل
هاي دموکراتیک گیريتقابل دولت و بازار نیست. بلکه مربوط است به مشارکت در تصمیم

ي آن نفع هستند یا به کسب دانش دربارهتوسط کسانی که در امر استفاده از زمین ذي
کنم این اي بوده باشد یا ملی و جهانی. فکر میمندند، خواه از منظر محلی و منطقههعالق

گر آن است که در سوسیالیسم انواع و درجات گوناگونی از مالکیت عمومی در بحث نشان
ها، گذاريمقابل مالکیت خصوصی داریم و استفاده از زمین همیشه در معرض سیاست

طور انواع چهکه استاي خاصی خواهد بود. پرسش اما اینهها و محدودیتمنديجهت
کار تواند در انطباق با شکوفایی انسان و محیط زیست بهمختلفی از مالکیت در درازمدت می

برده شود.
نحوي تدریجی یالکتیکی خواند که در آن ارزش بهچون دتوان هممارکس را میسرمایه

سود کند تا سرانجام حداکثر رسانی ي موانع ناشی از ارزش مصرفی را تابع خود میهمه
ي موانع چنین نیست که همهي تمرکز کتاب سرمایه شود. البته در تاریخ اینتنها نقطه

ناشی از ارزش مصرفی (یعنی موضوع کیفیت) کامالً تابع خودگستري ارزش (موضوع 
عقالنیت اقتصادي را از راه توانند ها هنوز میکمیت) بشوند. در سوسیالیسم نیز قیمت

ي کیفی را که جنبهاستداري اینسرمایهت تبلور بخشند. مشکلدادن کمیت به کیفیپیوند
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ي محور همگون گشتهدارد تا تفاوت ماهوي خود را از دست داده و اسیر ذهن تکوامی
تواند براي ي کمّی میي سوسیالیستی جنبهمتمرکز بر حداکثر سود گردد. در یک جامعه

ي ي جنبهکیفی به اندیشیدن دربارهيمان کند و جنبهي کیفی کمکاندیشیدن به جنبه
ي کیفی را صورت جنبهاینشان درکنند که به گماند میگونه که برخی پیشنهاکمّی. آن

شکستن کنند، صحبت بر سر درهمگذاري و بازارها خالص میکامال از شرّ پول، قیمت
وعی جا که نتا آن» م بازارسوسیالیس«ي کمّی تا سرحد نابودي آن نیست. جنبه
رسد اصطالح مینظر داري بهپردازي براي مصالحه بین سوسیالیسم و سرمایهنظریه
که باید موضوع اصلی پیوند دادن شکل و محتوا یا کمیت و کیفیت حالیاندازي است درغلط

که چه چیزي ب نوع فعالیت اقتصادي باشد و اینهاي گوناگون برحسدیگر در شیوهبه یک
ي سوسیالیستی رساند. روشن است که در یک جامعهه حداکثر میشکوفایی انسانی را ب

ریزي تا حدي بازاري خواهد شد.ریزي خواهند شد و برنامهبسیاري از بازارها تا حدي برنامه
کنیم که بازارها معموالً براي خاطر درك این نکته اهمیت دارد که ما در جهانی زندگی می

دیگر بازارها بیاناند. بهیاسی بودهکاري سستخوش دمندان دستافزایش ثروتِ ثروت
دارانه هستند. ریزي براي به حداکثررسانی سودهاي سرمایههمیشه تا حدي وسایل برنامه

زمینه اهمیت دارند. مثال در آمریکا ایناي و مالیاتی دولت مشخصاً درانههاي یارسیاست
هاي کنند. اگر این یارانهرا دریافت میترین یارانهترین و بارآورترین مزارع گندم بیشبزرگ

شرکت فولکس 2008داشت. در سال گسترده در کار نبود اتانول گندم اصال وجود نمی
ي تولید اتومبیل خود در میلیون دالر براي جاي دادن کارخانه500واگن مشوّقی به مبلغ 

ضوعی مربوط به ایالت تنسی پرداخت کرد. وقتی این بازارها هر رو بیش از پیش به مو
ار ناب هنوز وجود دارد. همه مدافع بازشوند، جاي شگفتی است که اینل میگذشته بد
که باید استمعناي اینز بازار هست و همین بهکه همین حاال هم انواع گوناگونی ادیگر این

حداکثررسانی ریزي براي به در هر مرحله تصمیم بگیریم که چه نوع بازاري و چه نوع برنامه
ریزي دیگر باید هم بازار و هم برنامهبیانادي و عدالت توزیعی الزم است. بهدموکراسی اقتص

چون مقوالتی درك کنیم که داراي معانی مختلف و ترکیبات متفاوتی هستند.را هم
توانندي بازارهایی است که میکاري بسیار وسیع و گستردهسوسیالیسم مستلزم دست

ي سوسیالیستی سازوکارهاي صورت بازارهااینتحت سوسیالیسم پذیرفته شوند. در
ها با ها و شکوفایی طبیعت از طریق شکل دادن به قیمتریزي براي ترغیب انسانبرنامه

ي درست از محیطی و مزایاي استفادههاي اجتماعی و زیستگیري هزینههدف اندازه
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هاي سالمتی مبناي تأمین هزینهتواند برذاي آشغال میهاست. بستن مالیات اضافی بر غآن
شود ها میم موجب ارزانی آنناشی از مصرف این غذاها باشد. و اعطاي یارانه به غذاهاي سال

هاي گرفتن مالیات و دیگر سیاستبیاندهند. بهسالمتی را کاهش میهاي که هزینهزیرا
شکوفایی انسان و نه قربانی کردن آسایش انسان توانند به منظور تشویق پرداخت یارانه می

اند که داران کشف کردهکار گرفته شوند. مثالً سرمایهداري بهدر پاي سودهاي سرمایه
ي معتاد به شکر کرد. از سوي دیگر شکر چنان ارزان است که شیوهتوان نیمهها را میانسان

شود. جاي شگفتی ندارد شما میکننده به محصوالتاي براي معتاد کردن مصرفکم هزینه
تر شامل شکر هستند و همین منجر به چه بیشغذایی در جهان هرهاي که بسیاري از رژیم

که استشود. بحث این پاراگراف اینها میحساب در سالمتی انسانمسائل و مشکالت بی
کم برخی از تکه دسیزي شاید تقابلی کاذب باشد و اینرایجاد تقابل بین بازارها و برنامه

ریزي مورد سازوکارهاي کارآي برنامهيمثابهتوانند در برخی شرایط بهانواع بازارها می
ایجاد و خلق نهادهایی است که استفاده قرار گیرند. البته دشواري عمده در این مسیر

کوتاه و» آمدهاي خارجیپی«هایی دست یابند که کراتیک به قیمتواي دمگونهتوانند بهمی
نحوي که باید ثروت را بهتاسي دیگر ایننعکاس دهند. یک نتیجهدرازمدت را در خود ا

کس دهنده بازتوزیع کرد تا تقاضا به نیاز واقعاً اجتماعی برسد و هیچبسیار جدي و تکان
محکوم به زندگی در فقر نباشد.

بسیار رادیکال بر گیري تصاعدي از نوع تر باید مالیاتگامی اولیه به سوي برابري بیش
تواند مالزم با گام دومی در راستاي استقرار ها باشد. این گام میدرآمدها، سودها و ثروت
اي براي همه و ایجاد سقفی بر درامدها باشد تا از تفاوت شدید یک درآمد اولیه و پایه

). گام سوم طراحی و پردازش نهادهاي جدید Raventos, 2007(گیري کند درآمدها پیش
اندازهاي اجتماعی سها هدایت پاست تا جایگزین نهادهاي مالی معاصر شوند. هدف آن

و هاي اجتماعی کامپیوتري سمت تحقق جدي نیازهاي اجتماعی خواهد بود. شبکهبه
نحوي کلی نیازهاي اجتماعی را مطابق اهمیت، اولویت و هاي اجتماعات باید بهنمایندگی

نفع هستند یا دانشی دارند که مند و ذيهافرادي را که عالقها تعریف کنند. عاجل بودن آن
توان کنار هم نشاند تا براي فراهم کردن تواند براي مواجهه با نیازها مفید باشد، میمی

دیگر فعالیت کنند. هر کسی که خواهان کار و تعمق روي کاري با یکپیشنهادها و هم
تري باشد تا افراد اگر نیاز به آموزش بیشتواند درخواست بدهد و اي خاص است میپروژه

کاران توانند چنین درخواستی را طرح کنند. سرزنش بیها میکارامد شوند باز آن
کس داراي یک درآمد پایه است چیزي که صورت هراینرود زیرا درترتیب از بین میبدین
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که کاري داشته باشند. اینبیاکند حتمندانه میافراد را قادر به داشتن یک زندگی شرافت
تواند تواند بخشی از یک پروژه باشد یا میوجوي کار است میو هر کسی که در جست

یابی و کارآموزي مورد نیاز براي داشتن شغل معینی را از سر بگذراند. آموزش و مهارت
سخن از ایجاد نهادهایی قادر به پیونددهی دانش و مهارت و تجربه با تحقق نیازهاي 

اگر در شان شکوفایی انسان باشد. هایی که پایدار بوده و هدفاعی است به شیوهاجتم
اجه ي اجتماعی موناشدهها و نیازهاي محققواره با خواستکه همبر اینتصورم مبنی

هنگی آگیرم که در اقتصادي با همصورت چنین نتیجه میاینخواهیم بود برحق باشم در
که داوطلبانه باشد.ود داشته باشد مگر ایناري وجکمناسب هرگز نباید بی

استراتژي
ها را توانند آنها میها استنتاج کرد اما نظریهتوان از دل نظریههاي کارآمد را نمیاستراتژي

گونگی هوسو دهند. چگذارند سمتگران اجتماعی میي دانشی که در اختیار کنشواسطهبه
هاي بزرگ یا با وجود امکان زیاناکوچک حتوردهايآبسیج مردم و نائل شدن به دست

هاي ضروري براي منظور شروع بسیجهاي بزرگ بهگونگی یادگیري از زیانهشاید چ
صورت استراتژي هرهاست. دري این کمکینده از جملهتر در آوردهاي باز هم بزرگآدست
عی کسب وستن نظریه و کنش اجتماهم پیترین موضوع ترکیبی است که از بهجدي

دلیل هم مینهباره گفت. و بهاینتوان درطور مجرد چیز زیادي نمیشود و البته بهمی
ند.اتوضیحات من کوتاه

در دهی و راهبري مناسبمدت ساختن کنفدراسیونی حقیقتاً دموکراتیک با سازماندر دراز
ضرورت اي را پوشش بدهد موضوعی است که از هاي تودهالمللی که جنبشسطح بین

با فرد هاي جدید مثل اینترنت و روابط فردعاجلی برخوردار است. استفاده از تکنولوژي
اي از وحدت نحو بسیار زیادي به این امر کمک برساند. براي بناي میزان و درجهتواند بهمی

نیاز داریم. ]محیطیزیست[مثل دموکراسی، برابري و پایداري به برخی از اصول مجرد 
ي بسیار چیزها باشد: از مجردترین تواند دربرگیرندهاصل خوبی است زیرا میدموکراسی
اي تا کنترل دموکراتیک زندگی اقتصادي (یعنی سوسیالیسم). در کشورهاي حقوق پایه

ي معنا تقاضاي همگانی در همهاینفاوت خواهند بود اما دموکراسی بهمتفاوت تقاضاها مت
شود نما پیش گذارده مییک اصل بسیار کلی و مبهم راهعنوانچه که بهکشورها است. آن

ي منسجم محقق خواهد شد. سوي یک برنامهالمللی بهروي بیناحتماالً در خالل پیشْ 
قدر زمان نیاز دارد و چه مراحلی باید روي چهتواند حدس بزند که این پیشْ کسی نمی
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بستگی سمت همکوچک بهاهایی حته از زمان گامپشت سر گذارده شود . اما در این نقط
استریت باید کمک دریافت کنند. بسیاري از آغازهاي الملی از نوع جنبش تسخیر والبین

هاي مندي بیافرینند که همانا در تودههاي قدرتتوانند در زمانی دیگر جنبشکوچک می
هاي جدي داشته باشند.مردم داراي ریشه

بااهمیت است. اگر چپ موفق به بسیج یک ملت بسیار-لتدرك خصلت ارتجاعی دو
شیستی و بنیادگرایی هاي افراطی فاالمللی نشود در این صورت سیاستجنبش نیرومند بین

که هر گروه ملی در پی یافتن دیوار کوتاهی ها رشد خواهند کرد زیراملت- در سطح دولت
تغییر قدرت از ياهدههاي خود به روي آن است. ترجیح من مشبراي آوار کردن بدبختی

ملت -اي که دولتگونهبهاي و محلی است سمت سطوح جهانی، منطقهملت به-سمت دولت
ها مطرح باشد. چنین ترین آنیک سطح از دیگر سطوح حکومتی و نه اصلیيمثابهتنها به

راه با مرزهاي کم همتواند با جهانی فاقد مرزهاي سخت و عبورناپذیر یا دستوضعی می
ها براي امور نظامی صرف راه باشد. درصد درآمد عمومی که دولتتهی و توخالی هممیان
ي نفت کنندهترین و یگانه مصرفکا بزرگدهنده است. مثالً ارتش آمریکنند بسیار تکانمی

هاي نظامی می و یا دستگاهئهاي دان خلع سالح شده بدون ارتشاست. هدف ما باید جها
هاي در سطح جهانی به حداقل کاهش یابد، بدون فقر و زندگیباشد. نیروي پلیس باید 

راند.محتوم به مرگ که بسیاري را به سوي بزهکاري و جرم می
اسر جهان تعداد و شدت شورش و خیزش در سر1999از هنگام انتشار این کتاب در سال 

اي ونهگکه بهیراتر شده است زها نیز بیشداري آنسرمایهافزایش یافته و خصلت ضدّ 
هاي موجود یک از بحرانداري قادر به برخورد مؤثر با هیچشود که سرمایهفزاینده روشن می

ه با شورش مردم در سراسر راکراسی، برابري، عدالت و پایداري همونیست. خواست دم
رفت بسیج مردمی ي رشد و پیشگسترش است. ما هنوز در مراحل اولیهحالجهان در

راه با سازمانی المللی همسمت ایجاد و خلق یک جنبش ناهمگون بیناید بههستیم و ب
دموکراتیک و نیرومند و داراي رهبري و نیز توافق بر سر اصول اولیه براي هدایت تغییرات 

آمیز ي موفقیتچه که براي من روشن است ناممکن بودن مواجههالزم حرکت کنیم. آن
هايمی است که به ما رو کرده است. بحرانئداهاي ري با هر یک از این بحرانداسرمایه

کاري تغذیه، دموکراسی، امور مالی، بیزیست، سوءجنگ، سالمتی انسان، سالمتی محیط
تري که داریم همگی با نظام ها و مشکالت باز هم بسیار بیشي اینجوانان، نابرابري، همه

دارها رغم تالش سرمایهکه بهاست اي گونهاسی موجود در ارتباطند. وضعیت بهسیاقتصادي/
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نجام شده هاي اتالشاشود و در نتیجه حتدیگر بدتر میله همه چیزابراي مقابله با یک مس
کنند. امید در چپی شکیبا است معنا میي معین را هم بیلهابراي مواجهه با همان مس

وردهاي بزرگ آالمللی را دارد و وقتی دستچپی که شکیبایی ساختن یک جنبش واقعاً بین
زمان همین که وردهاي کوچک و همآي کسب دستکنند آمادهممکن جلوه میغیر

ساز.هاي سرنوشتي تسخیر لحظهشوند آمادهتغییرات بزرگ ممکن می
2011دسامبر 
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