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   ومعضل محيط زيست، مارکسيسمی،بورژاز
  

  دانيل آنکارلو 
 آزادنمااس: مترجم

  

  
راستی راستی چيزی نمانده بود گوشمان : يادداشت مترجم

حدود دو دهه پيش وقتی . بورژوازی را ميگويم. را کر کنند
 که بلوک شرق سقوط کرد چنان هياهويی براه انداختند و

کسيسم و سوسياليسم را چنان بصدا مار" مرگ"ناقوس
تا اينجای قضيه . درآوردند که چيزی نمانده بود کر شويم

در دعوا حلوا "خيلی منطقی بود چون از قديم هم گفته اند 
اّما از قديم چيزهای ديگری هم گفته اند از ". خيرات نميکنند

اّما کو ". پشت سر مرده حرف زدن خوب نيست"جمله اينکه 
ورژوازی که گوشش به اين حرفها بدهکار ب! گوش شنوا؟

موقع تا بحال حمالت بورژوازی و  نيست چون از آن
 يعنی مارکسيسم ،"مرحوم"به اين " متفکرينش"

اين حمالت به  . بيشتر شده که کمتر نشده،وسوسياليسم
. شکلهای گوناگون و در زمينه های متفاوت انجام ميگيرد

. زمينه هاستمنابع طبيعی ومحيط زيست يکی از اين 
 2درشماره ) 1"(بحث سوسياليستی" سوئدی زبان ۀگاهنام
 ۀترجم.  خود مقاالتی در اين زمينه منتشر نمود2007سال 
.  ای ازيکی از اين مقاالت را تقديم عالقمندان ميکنمهفشرد

عالقمندان آشنا به زبان سوئدی ميتوانند برای آشنايی بيشتر 
از   نامبرده راۀ گاهنام،با مقوالت مطرح شده در اين مقاله

 :تهيه کنند  پست الکترونيکی اينطريق آدرس
Socdebatt@cmsmarx.org   

  

 دارای درجۀ دکترا در )2(دانيل آنکارلو : گاهنامهۀمقدم

 عالی مالموی سوئد ۀ ميباشد و در مدرسیتاريخ اقتصاد

 سياستهای مربوط به رفاه همگانی وتامين ۀازجمله در زمين

بحران "اين مقاله اولين بار در کتاب . يکنداجتماعی تدريس م

دانيل .  به چاپ رسيد)3"(تامين اجتماعی درامور رفاهی و

 ازجمله ازطرف ،دراين مقاله مروری دارد بر انتقادی که

 مسايل زيست ۀ از زاوي،وسايرين" مارکسيستها -اکو"

آنکارلو به تحريفاتی . محيطی به مارکس و پيروانش ميشود

طبيعت "ارکس شده و سعی برآن دارد تا که درنظريات م

کند معترض است و " انسان مداری"را جايگزين " مداری

معتقد است که خاتمه دادن به استثمار وبهره کشی ازانسانها 

پيش شرط الزم برای پايان بخشيدن به غارت وتخريب 

  .طبيعت توسط انسان ميباشد

  

  

اسی طی دهه های اخير جنبش کارگری به مثابه نيروی سي

 هم به ،واجتماعی، و نيز مارکسيسم بعنوان بيان تئوريک آن

لحاظ اجتماعی وهم به لحاظ تئوريک به مبارزه بر سر 

  .ديدگاههای زيست محيطی خوانده شده اند

  

عليه بشريت هر روز ابعاد " تهديدات زيست محيطی"

امری که قابل انکار نيست ودر . گسترده تری بخود ميگيرد

ه تا هم محققين وهم نخبگان بورژوازی عين حال باعث شد

درزمينه اقتصاد وسياست قولهای شرافتمندانه ای برای 

تا اينجای قضيه . تحقق و چاره جويی اين معضل بدهند

 هرچند که وعده و وعيدهای نخبگان از حد ؛حرفی  نيست

 نه تنها انتقادهای ، اما،چپ سوئد. حرف فراتر نرفته است

 وبيش از آن ،ريخا سوسياليستیبورژوازی به جنبشهای تا

 را مورد تجزيه وتحليل قرارنداده بلکه آنرا ،به مارکسيسم

 ،برمبنای اين انتقاد. بعنوان يک امربديهی پذيرفته است

رابطه بامسايل  مارکسيسم وجنبشهای سوسياليستی در

  .زيست محيطی دارای نواقص وکمبود های فراوانی هستند

  

محيط زيست بعنوان " ایوادادگی و پذيرش بی چون وچر

از نتايج برخوردهای غيرانتقادی " مسئله ومعضل اصلی
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بدتر از همه اينکه چپ سوئد به اين . چپ سوئد ميباشد

از ابزارهای تحليلی الزم برای نقد پايه ای  ترتيب خود را

 ، مسائل زيست محيطیۀزاوي  از،وهمه جانبه سرمايه داری

عی خواهم کرد درقسمت های بعدی س. محروم کرده است

 همانطور که ،به اعتقاد من. اين مسئله را بيشتر روشن کنم

 ۀ مبارز، معتقد هستند)4(رستاکت و جان بالمی فرپل ب

 ۀتئوريک وعملی عليه تخريب محيط زيست جدا از مبارز

 درحاليکه طرفداری ؛مارکسيستی برای سوسياليسم نيست

ازمحيط زيست درسوئد تبديل به شاخه ای مستقل 

مارکسيسم شده واغلب برعليه مارکسيسم وسوسياليسم از

  .مورد استفاده قرار ميگيرد

  

محيط زيست گرايان نه تنها به غنی ترشدن نقد سوسياليستی 

 تيز انتقاد ۀ بلکه حتی لب،ازسرمايه داری کمکی نکرده اند

  یلتج به اشکال گوناگون ، بجای سرمايه داری،خود را نيز

 ،" مصرفیۀجامع "،" شدنصنعتی" مثل ،سرمايه داری

  .وغيره متوجه نموده اند" رشداقتصادی"

  

طبيعی است که راه حلهای پيشنهادی اين ديدگاه بندرت يک 

 جامعه ؛رهايی بخش را مّد نظر دارد سوسياليسم پيشرو و

ای که در آن انسانها ميتوانند کارها رابنحوی متفاوت انجام 

ه حل راه حل پيشنهادی شان در عوض يک را. دهند

 ۀارتجاعی ومحافظه کارانه برای بازگشت به دوران اولي

يعنی همين آش وهمين کاسه ولی . سرمايه داری است

درچشم اينها طبيعت آن پايه واساسی . درمقياسی کوچک تر

 ، برعکس؛نيست که ساختمان سوسياليسم راممکن ميسازد

اين طبيعت است که ساختمان سوسياليسم وکمونيسم راغير 

  ). 5(سازدممکن مي

  

ستر الزم اکت و جان بالمی فربرای درک بهتر نظرات پل ب

 سال اخيردر 30 -20است تا نگاهی داشته باشيم به بحثهای 

بحثهايی که چپ سوئد با بی تفاوتی از . مورد محيط زيست

:  اول.اين کار ازدو جهت ضروريست. کنار آن گذشته است

: ثها، دومبرای توضيح نقطه نظرات مطرح شده در اين بح

برای نقد بهتر سرمايه داری ومبارزه برای سوسياليسم از 

  . تهديدات زيست محيطیۀزاوي

  

   مارکساز" سبز"انتقاد 

مهمترين انتقاد به تحليل مارکس ازقوانين حرکت سرمايه را 

خوشبينی وايمان بيش " :ميتوان بصورت زير خالصه نمود

محدوديتهای ازحد به توانايی های بشر در غلبه برطبيعت و 

 يکم،:  منطقی دوعامل ميدانندۀاين خوشبينی رانيز نتيج". آن

 خود ناشی ازدوران ۀنوبه خوشبينی بيش ازحد مارکس که ب

 که دوم، ؛رشد وتوسعه سرمايه داری قرن هيجدهم بوده است

وجود ايرادات   همانا ،بسيارمهمتر از عامل اّول است

 که ،ون ارزش يعنی قان،واشکاالت منطقی در درک مارکس

 برای آسانتر شدن کار و. پايه تحليل های وی بوده است

برای روشنتر شدن اين بحث ومفروضات آن انتقاداتی را که 

 زيست محيطی به مارکس شده در پنج نکته خالصه ۀزاوي از

  :ميکنيم

  

 متئوری مارکس محصولی است ازماترياليسم قرن هجده -1

عه که خاص قرن نيز خوشبينی نسبت به پيشرفت وتوس و

نتيجه اين امر همانا خوشبينی بيش از حد .  بوده استمهجده

 ،تئوری مارکسيسم به امکاناتی بود که توليد انبوه مارکس و

 قرار بود برای بشريت فراهم ،بهمراه رشد تکنيک وصنعت

 در عوض خواهان توليد محّلی )6(اکولوژيست ها. کند

 ۀوسعت  و، زيست محيطیۀ موازن،درمقياس کوچک

  .درازمدت وپايدار هستند

  

قانون ارزش مارکس برای امکانات طبيعت حد ومرزی  -2

مارکس متهم ميشود به اينکه به طبيعت به چشم . قائل نيست

اکولوژيستها درمقابل تاکيد . يک منبع اليزال نگاه ميکند

 بی ۀ خاکی وجود دارد واستفادۀدارند براينکه تنها يک کر

 زمين موازنه زيست محيطی را ۀکررويه از منابع محدود 

  .درآينده برهم خواهد زد

  

  که کار را تنها منبع ايجاد ارزش، قانون ارزش مارکس-3

 طبعًا طبيعت را بی ارزش و رايگان ،ميداند) اضافه(
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آموزشهای مارکس " :همچنانکه منتقدی نوشته بود. ميپندارد

درمورد ارزش کار هيچ ارزشی برای منابع طبيعی قائل 

بنابراين قانون ارزش مارکس ازپايه واساس ضد ". يستندن

  .محيط زيست ميباشد

  

 ،ميباشد) 7( پرومتهۀ مارکسيسم اساسا بخشی از اسطور-4

 و آزادی را با تسلط مطلق بر ؛منتهی در شکل مدرنش

مارکسيسم بجای آنکه انسان را . طبيعت مترادف ميداند

ع دوگانگی نو ی ازطبيعت ويگانه با طبيعت بداند يکئجز

.  غالب ومغلوب بين انسان وطبيعت برقرارميکندۀورابط

بنابراين بيم آن ميرود که آزادی مورد نظر مارکسيستها 

  خود به انواع جنبشها وحرکات خودکامه وۀدرادام

انحصارگرايانه و ضد محيط زيستی مشروعيت وحقانيت 

 است و" انسان مدار"پس مارکسيسم يک تئوری . ببخشد

در تقابل با (برای انسان قائل است  ارزش رابيشترين 

اول : اکولوژيستهای افراطی معتقدند"). بی ارزش"طبيعت

 يعنی يک تئوری ؛) طبيعت، زمينۀکر(محيط زيست 

  ".طبيعت مدار"

  

 نجات دهنده محسوب ۀ طبقه ای که ازنظرمارکسيسم طبق-5

روز اهميت کمتری ه ب  روز، يعنی طبقه کارگر،ميشود

جانشين  يوغ سرمايه داری و ازی بشريت ازبرای آزادس

از . پايدار پيدا ميکند کردن آن با يک توسعه درازمدت و

 ،آنجايی که تهديدات زيست محيطی عليه تمام بشريت ميباشد

مسئله  .سياستهای طبقاتی موضوعيت خود راازدست ميدهند

 ، بويژه درکشورهای صنعتی،محيط زيست تمام آحاد بشر را

جنبش متناسب . انداردهای زندگی فرا ميخواندبه تغيير است

برای اين دگرگونی نه جنبش های کارگری بلکه جنبشهای 

  . اجتماعی نوين هستند

  

   )8(مارکسيستها - اکوپاسخ

 دعاوی اکولوژيستها عليه مارکس منجر به پيدايش ادبياتی از

 ۀسوسياليستی در اواخر ده-مارکسيستی و اکو -نوع  اکو

کوششهايی  . شد قرن بيستم نود ميالدیۀدهاوائل  هشتاد و

نقاط مشترک مارکسيسم  بعمل آمد تا تفاوتهای مهم  و

لحاظ اجتماعی ه لحاظ تئوريک وهم به  هم ب،واکولوژيسم را

 معتقد است که )9(ويد پپريد( .  تشريح کنند،وتاريخی

اکولوژيسم فصل مشترکهای زيادی با آنارشيسم 

هايی نيز از جانب نويسندگان تالش )).10(وپسامدرنيسم دارد

 بسياری بعمل آمد تا به مارکسيسم جامه ای سبز بپوشانند

  ).محيطیزيست تطبيق مارکسيسم با ديدگاههای (

  

نمودن آن  دنبال تکامل مارکسيسم وهمسوه اين تجديد نظر ب

ميان  هدف ازاين تجديد نظر تسهيل گفتگو. با اکولوژيسم بود

 کارگری وجنبشهای مارکسيستها ازيکسو وجنبشهای

ازبزرگان اين مکتب . اجتماعی نوين ازسوی ديگربود

 را نام برد که خواندن )11(نراميتوان تد بنتون و جيمز اوک

آثارشان برای درک نقطه نظرات اين مکتب بسيار سودمند 

 تحليل ها و  و هرچند که درجزئيات،آثار اين دو. ميباشد

 مشترک اساسی  ولی دارای يک وجه،اهداف متفاوت باشند

) متناقض دوگانه و( ارائه چهره ای مخدوش: هستند

  بوم شناسیۀرا از زاوي يکسو او  برای اينکه از،ازمارکس

. را تکميل کنند از سوی ديگر او نقد کنند تا) زيست محيطی(

 اين ،درتجديد نظر زيست محيطی بنتون از کاپيتال مارکس

ارکس جوان از يکسو م: دوکانگی بشکل زير متجلی ميشود

انسان را درمقابل طبيعت  که ماترياليست وطبيعت گراست و

اين تصوير از مارکس رابه بهترين وجهی ( قرار نميدهد

و )" 1844( فلسفی -یهای اقتصاد دستنويس"در

بهمين دليل  و) ميتوان ديد)" 1845-46( ايدئولوژی آلمانی"

هم محدوديتهای انسان را درک  ميکند وهم محدوديتهای 

گزند انتقاد اکولوژيستها  تا به اينجا مارکس از. يعت راطب

 ، ازسوی ديگر،بنتون معتقداست که مارکس. درامان است

و  برآورد کردن امکاناتی که کار درآثاربعدی خود در

کمونيسم برای تسلط برطبيعت وفراتر رفتن از قوانين آن 

دچار نوعی  برای بشر فراهم خواهد کرد به افراط افتاده و

  نيز ودليل آنرا؛کتيويسم ميشودرانستاک-ايش سوسيالگر

واکنش افراطی و در عين حال تخّيلی مارکس نسبت به 

  .تئوری ارتجاعی جمعّيت مالتوس ميداند
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 مارکس بويژه درماترياليسم ، بنظر بنتون،در مجموع

تاريخی وطبيعت گرايی خود سرمايه داری را از ديدگاه 

اين نقد البته ازخودبيگانگی  که ،زيست محيطی به نقد ميکشد

 اّما اين انتقاد نيز به مارکس وارد است ؛را نيز دربر ميگيرد

 کمونيستی ۀکه تصويری غيرواقعی وغيرعملی از جامع

 ۀجامع و ادامه تاکيد ميکند که کار بنتون در. ارائه ميکند

کمونيستی دچارمحدوديتهايی هستند که ازطرف طبيعت 

  .بايد اين را بپذيريمما  برآنها اعمال ميشود و

به تجديد نظرهای بنتون درآراء مارکس انتقاداتی شده که 

 اّما دراينجا بايد اشاره کنم که اين ،پايين تر به آن ميپردازم

تجديد نظر نبايد بمثابه تسليم بنتون درمقابل پسامدرنيسم يا 

 امری که در طيف ؛ديدگاههای عميقا اکولوژيستی تلقی شود

 .ست و خواهد بودااو مارکسيست .  ميشودگسترده چپ ديده

من فکرميکنم که غارت وتخريب " :همچنانکه خود ميگويد

 ؛ طبيعت ازاهمّيت باالی سياسی برخورداراستۀبی روي

علت اساسی اين تخريب نيز ديناميسم روابط اجتماعی 

صنعتی "نه ( واقتصادی معينی بنام سرمايه داری است

انسان " نه،"يتهمدرن"نه ،"حرص وطمع" نه ،"شدن

). ديگری نه هيچ چيز  و،"علم ودانش"نه ، "مداری

ماتريالسيم تاريخی مارکس وانگلس پيش شرط الزم يک 

. درک تئوريک همه جانبه از اوضاع  امروز ما ميباشد

از مناسبات طبقاتی است و  تکنيک متاثر پيشرفت علم و

  بدون ، که اينقدر زبانزد خاص وعام است،"توسعه پايدار"

... دگرگونی های اساسی درحيات اقتصادی واجتماعی و

  ".ممکن نيست

  

 سرمايه داری رفاه و"ۀ  که به خاطر نقد ايد،نراجيمز اوک

 شهرتی بهم نئومارکسيستی، ۀشيوه  البته ب،"بدون بحران

مارکسيستی اش در آراء مارکس  - با تجديد نظر اکو،زده

تضاد " آنرا  که خود،مارکسيسم قبلی خود را با يک تئوری

نر اجيمز اوک. ت تکميل نموده اس،ناميده" دوم سرمايه داری

 گرايش نزولی ،معتقد است که تئوريهای اقتصادی مارکس

 همگی تضاد اول ، تئوری بحران وقانون ارزش،نرخ سود

 را بخوبی ،"بحران اضافه توليد" يعنی ،سرمايه داری

د برای تجزيه وتحليل گرايشات ّض اما. توضيح ميدهند

زيست محيطی سرمايه داری که متناسب با منطق درونی آن 

نر ميخواهد تا مارکسيسم را با تئوريزه کردن ا او ک،ميباشد

نيز برطرف  را" کمبود"بخشد واين " تکامل"" تضاد دّوم"

 ،شکلهايی چون توليد ناکافیه ب" تضاد دوم"اين . نمايد

همچون يعنی ؛  وکمبود سرمايه بروز ميکند،بحران نقدينگی

سرانجام بازيگران تازه ای " تضاد دوم"اين ". عدم کفايت"

درقالب ، را برای پيشبرد دگرگونی های مترقی اجتماعی

 روی صحنه ميآورد که صده  ب،"جنبشهای اجتماعی نوين"

  .البته جنبش محيط زيست يکی از آنهاست

  

 عبارت است از اينکه سرمايه به هر" تضاد دوم"اما اين  و

 مدنّيت ، نيروی کار،مثال طبيعت، است  توليدۀزمآنچه که ال

اغلب (  به چشم کاال مينگرد،آن جمله سيستم ارتباطات از و

اينها در حقيقت امر   درحاليکه چنين نيست و؛)کاالی رايگان

 ، بنا به منطق درونی اش،درنتيجه سرمايه داری .کاال نيستند

 ؛يشناسدنم از منابع طبيعی حد و مرزی " بهره برداری" در

 چرا که سرمايه داری ميتواند با طبيعت ومدنيت

شکل کاال ه وهر آنچه که الزمۀ آن ميباشد ب) شهرنشينی(

  آنهم کاالهايی با قيمت نازل وحتی رايگان؛رفتارکند

نميتوان گفت که سرمايه به طبيعت دستمزد پرداخت (

 طبيعی خود الجرم با ۀ پروسۀاما اين روند درادام). ميکند

بحران توليد "به  ميشود و روبرو" طبيعی"يتهای محدود

قياس کنيد با توضيح مارکس در مورد . (ميانجامد" ناکافی

نيروهای : نر خاطرنشان ميکند کها اوک).بحران اضافه توليد

مولده وشرايط توليد سرمايه داری خودشان گور خودشان را 

 می کنند چرا که بجای بازتوليد پيش شرط های خود

ويرانی  نابودی وه  اين پيش شرطها را ب،)توليدملزومات (

 تضادهای ۀدرواقع تهديدات زيست محيطی نتيج .می کشانند

 ،"تضاد دوم" يعنی ، البته يک تضاد نو؛سرمايه داری است

  . کارکرد سرمايه داری استۀکه مستقيمًا ناشی از نحو

  

نر به راه حلهای ا طبيعی است که اوک،با اين مفروضات

 چرا که طبق تحليل او دو راه برای ،ی ميرسدسياسی جديد

مبارزات جنبش  -1 :رسيدن به سوسياليسم وجود دارد

تضاد " برمبنای -2.  تضاد اول، يعنیکارگری عليه سرمايه
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نر پيشنهاد ميکند که مارکسيستها و اکولوژيستها ااوک" دوم

سياستهای مشترکی عليه سرمايه داری وبرای نجات محيط 

  .رندزيست درپيش بگي

  

  مارکسيست ها -محدوديت های اکو

 -حمالت اکولوژيست ها به مارکسيسم واکنش اکو

اين .  های هشتاد و نود ميالدی را سبب شدهمارکسيستی ده

  خود تجزيه وتحليل شده وۀنوبه مارکسيستی ب -ادبيات اکو

کت سهم عمده ای در آن رستر و با که ف،مورد نقد قرارگرفت

قادی به تدقيق هرچه بيشتر نظرات اين تحليل انت. داشتند

پايه نقد گرايشات ّضد زيست محيطی   که اساس و،مارکس

کمک کرد تا باالتفاق بتوانند ، ست اسرمايه داری

لحاظ تئوريک وهم ه  هم ب،محدوديتهای اکولوژيسم را

نظر ه ب.  به نقد بکشند،ازنقطه نظر عملکرد سياسی اش

 -ستها واکو بخش بزرگی از انتقادات اکولوژي،برکت

بهمين  دليل بد فهمی نظرات مارکس است وه مارکسيستها ب

تفاهمات  دليل برکت ابتدا سعی در برطرف کردن اين سوء

. کرده وسپس تفسيرجديدی ازکمونيسم مارکس بدست ميدهد

ستر تالش ميکند تا نشان دهد که مارکس چگونه دريک ااما ف

 داری و  درمورد سرمايه، زمانی تئوريهای خود راۀپروس

 .  تکامل می بخشد،از يک ديدگاه زيست محيطی

  

ستر تحليلهای خودرا  تا حدی در قالب اهم برکت و هم ف

بنتون به يک  .نر تدوين کرده اندانقدی برنظرات بنتون و اوک

 اول يک مارکس طبيعت گرا و ؛مارکس دوگانه معتقد است

برکت اين تقسيم . کتيويستانسترادوم يک مارکس سوسيال ک

. بندی را کاذب ميداند و شديدا بنتون را به باد انتقاد ميگيرد

برکت تاکيد ميکند که از نظرمارکس توليد ارزش واقعيتی 

  بلکه هردو، نه اين يکی ونه آن يکی؛اجتماعی است مادی و

  .با هم

  

وجود طبيعت پيش شرط الزم برای توليد تمام کاالهای 

رزش هر درست است که ا .دارای ارزش مصرف ميباشد

  بدين معنی که هيچ کااليی؛ اجتماعی استۀکااليی يک ساخت

هر " بلکه ،فی نفسه دارای ارزش نيست) ورده ایآفر(

کااليی يک ارزش اجتماعی پيدا ميکند که محصول کار 

 ولی اين بدان معنی نيست که ارزش ."بيگانه شده ميباشد

برکت . ميتواند بدون ارزش مصرف وجود داشته باشد

ان ميسازد که قانون ارزش مارکس دقيقا نشان خاطرنش

ميدهد که اين تضاد بين ارزش وارزش مصرف درشرايط 

 که ، ارزشۀتوليد سرمايه داری منجر به تفوق وغلب

 برارزش مصرف ،محصول يک کار ازخود بيگانه ميباشد

 خود به اقتدارسرمايه واستثمار ۀ همين امر به نوب، وميگردد

ستر اف.  )12(ايه منتهی ميگرددانسان وطبيعت توسط سرم

توليدکنندگان مستقيم ) بيگانگی( توضيح ميدهد که جدايی

 که پيش شرط تاريخی سيستم سرمايه داری ،ازشرايط توليد

 وخللی در متابوليسم بين گسست در عين حال ،نيز هست

دقيقًا همين جدايی است . انسان وطبيعت نيز بوجود ميآورد

 روند توليد را ۀ ادام، داری درشرايط توليد سرمايه،که

 که يکباراز طبيعت جدايش ،مشروط ميکند به اينکه انسان

. بر آن حکومت کند  مجددا طبيعت را تسخير و،کرده اند

نظرات برکت دراين زمينه را ميتوان اينطور جمعبندی نمود 

 درواقع ،آن جمله بنتون  واز،که بنظر وی مخالفين مارکس

گناه مشکالت زيست  ه اند وتحليلهای وی را درک نکرد

. محيطی را بجای سرمايه داری به حساب مارکس ميگذارند

 ست که ارزشی برای انسان و ادرواقع اين سرمايه داری

 طبيعت قائل نيست وطبيعت رابه چشم يک منبع اليزال و

 توليد سرمايه ۀاين کمبودها مختص شيو. رايگان مينگرد

 نقد خود به ۀدامبرکت درا. ست نه تئوری مارکس اداری

ازدياد  بنتون مينويسد که گناه مشکالت زيست محيطی و

اين مشکالت . ت را نبايد به حساب طبيعت نوشتيجمع

البته . دن اجتماعی ميباش- يک سيستم اقتصادیۀزائيد

بزرگترين کمک برکت برای شفاف ترکردن يک تحليل 

 طبقاتی سرمايه داری وتخريب محيط ۀمارکسيستی ازجامع

 ۀ درتحليل وی از ديدگاه مارکس نسبت به جامعزيست

مارکس و " اين تحليلها درکتاب. کمونيستی نهفته است

آمده است که خواندن آن " سرخ و يک ديدگاه سبز: طبيعت

  .را توصيه ميکنم
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نر استر يکی ازکمبودها و محدوديت های تحليل های اوکاف

که   درحالی،ميداند" دوتضاد"را همانا جداکردن 

نه به طريق اجتماعی قابل تفکيک ازيکديگر " دوتضاد"اين

در اين رابطه خواندن کتاب . نه ازراه تجزيه وتحليل هستند و

در .  را نيز توصيه ميکنم،"بوم شناسی مارکس"، ستراف

خواهم مروری داشته باشم به انتقاداتی که درچند  اينجا می

 تحليلهای ۀنخست ميتوان پاي. شده استکانر مورد به او

را مورد انتقاد " کاالهای تخيلی وغيرواقعی"  يعنی،نرااوک

نه تنها خود تقسيم بندی کاالها به تخيلی وغيرتخيلی . قرارداد

 امروزه تمام کاالها نوعی ساختار  چونمسئله سازاست

والبته درمناسبات توليدی ونه درمخيله ( اجتماعی هستند

وجود ندارد " حقيقی" بلکه در حقيقت کااليی ازنوع ،)انسانها

تبديل يک . قراردهيم" تخيلی" تا آن را در تقابل با کاالی

از تبديل پول  و حقيقی تر تر سيب يا يک کتاب به کاال اصيل

 هرچند که اين آخری عواقب ؛ونيروی کار به کاال نيست

 هرآنچه ،بعالوه. ويرانگری برای بشريت به ارمغان بياورد

 ، مانند حمل ونقل،است) شهرنشينی(  جامعه مدنیۀکه الزم

 نه ،ه ازنوع حقيقی آنت يک کاالست والب،ارتباطات وغيره

 ازکابلهای برق ،دليلش هم اين است که همه چيز. نوع تخيلی

راه آهن وپلهای  گرفته تا اينترنت وتا خود آب و برق و

تازه چگونه ميشود .  کاال توليد ميشوندۀ بمثاب،ارتباطی

حصول نيروی کار کاال  که خودش م،تصور کرد که سرمايه

 و  مهار، خود راۀ يعنی آفرينند،را  نيروی کار،شده ميباشد

 در ؟گردد) توليد ناکافی( محدود کرده وباعث کمبود توليد

 سرمايه داری امروز روند اصلی وتعيين کننده همانا ۀجامع

و بيکاری  تبديل هرچه بيشتر اوقات فراغت به زمان کار

. ميباشد  بيش ازحد نيروی کار يعنی توليد، جهانیۀفزايند

 مبارزه برای سالمت افراد نيز ،بيماری البته وجود دارد

تضاد " توان تا سطح يک را نمی  ولی اين دو،وجود دارد

 ،سرمايه و  کارۀمارکس هنگامی که رابط. ارتقاء داد" نوين

ه  را توصيف ميکرد ب،نيروهای موّلد ومناسبات توليدی

  .پرداخت  بود وبه آن نيزخوبی به اين مشکالت واقف

  

خاطرنشان ميکند که جنبش کارگری  )13(ويتزومايکل لب

برای يک  ديرزمانی است که عليه امپراطوری سرمايه و

 ۀ مبارز، بويژه درمحيط کار،محيط زيست بهتر وسالمتر

به پيش ميبرد که جدا ازمبارزه برای  روزمره ای را

ری آن درجهان مبارزه ای که شاهد اوجگي. سوسياليسم نيست

 جايی که مبارزه برای محيط زيست با مبارزه ؛سوم هستيم

  .برای خوشبختی وسعادت انسانها گره خورده است

  

نر همانا به اجّدی ترين انتقاد يک ديدگاه مارکسيستی به او ک

دو راه متفاوت برای رسيدن به " ايده هايش درمورد

عی باشد که بر طبق آن دو جنبش اجتما می" سوسياليسم

 جنبش طبقه کارگر ؛ميتوانند راهگشای سوسياليسم باشند

 اجتماعی و جنبش ۀچرا که طبق. وجنبش های اجتماعی نوين

جزو طبقه . اجتماعی دو امر کامال متفاوت هستند

 وليکن ،نه اختياريست ونه انتخابی) تضاد اّول(کارگربودن 

مثل جنبش هواداران محيط ( پيوستن به جنبش های اجتماعی

ازروی اعتقادات فردی صورت ) "تضاد دّوم") (تزيس

  .انتخابی است ميپذيرد يعنی اختياری و

  

 اجتماعی وجنبش اجتماعی الزاما يکی نيستند اما ۀطبق

 آسمان  ، برای اينکه بتواند اين دو را بهم ربط دهد،نرااوک

ريسمان ميبافد وهم جنبش کارگری وهم جنبشهای اجتماعی 

مثال جايگاه طبقاتی . ستی توضيح ميدهدرا با مقوالتی ايده آلي

 درعوض آنها را همچون جنبشهايی ،جنبشها را ناديده گرفته

  .کند که دارای هدف مشترکی هستند تصوير می

  

 -گيرد که اکو برکت درنقد خود از بنتون نتيجه می

تاثير متقابل طبيعت وجامعه را   متقابل وۀمارکسيستها رابط

تيب مشکالت زيست محيطی ناديده ميگيرند وبه اين تر

. جوامع را از محتوای طبقاتی سرمايه داری اش تهی ميکنند

 ،"معتقدند"مارکسيستها به طبقه ومنازعات طبقاتی  -البته اکو

 و بوم شناسی ، محيط  زيست،ولی بشرطی که پای طبيعت

در مورد  که یو البته همچون موارد ديگر. درميان نباشد

 حتی مومی هستند، وعندتگفته ميشود طبقاتی نيسشان 

 مشکالت زيست محيطی نيز بين پولدارها وبی پول ها فرق

  .گذارد می
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  اکولوژيسم از ديدگاه مارکسيسم

  تخريب محيط زيست نمیۀقد سرمايه داری از زاوياما ن

. تواند تنها به دفاع ازجايگاه تئوريک مارکس محدود شود

ت مارکس را بد اگر تنها بسنده کنيم به اينکه نشان دهيم نظرا

بايد با مبنا قرار دادن تئوری . فهميده اند ره به جايی نميبريم

تراز سرمايه داری  های مارکس نقدی راديکال و کامل

نقدی که نه تنها .  مسائل زيست محيطی ارائه دهيمۀاززاوي

 آن نيز فراتر رفته و  اکولوژيسم باشد بلکه ازۀدربر گيرند

برای برون رفت ازاين در عين حال راهی مثبت وعملی 

 راهی که نه ارتجاعی باشد و. مشکالت پيش روی ما بگذارد

 راهی که متضمن آزادی ،به گذشته داشته باشد نه رو

ستر و برکت گامهايی اف. ورهايی باشد نه قيد و بند ومحدويت

من دراينجا ميخواهم به معرفی چند . دراين زمينه برداشته اند

 ايده هايی  که ملهم ؛ه بپردازم مارکسيستی دراين رابطۀايد

  .سال اخير ميباشند30 -20 سرخ در -ازبحثهای سبز

  

 مارکس وبه جای تعجب است که اکولوژيستها درنقد خود 

 دچار )اگر اين دومی را بتوان نقد ناميد(سرمايه داری نقد به 

به  ديگران را همان دوگانگی بين انسان وطبيعت هستند که

رين نمود آن نيز تصويری است که بارزت. آن متهم ميکنند

انسان "اينکه   مبنی بر،ازمشکل محيط زيست بدست ميدهند

 واقعا ، اولۀدرج در". موازنه زيست محيطی رابرهم ميزند

جای بحث دارد که بتوان اين طبيعت هميشه دگرگون 

ثانيا اين تصوير خود . ناميد" تعادل وموازنه" در ومتحول را

 ۀحساب پروژه که سعی ميکنند بدچار همان دوگانگی است 

  . بگذارند"طبيعت حکومت بر"

  

همه " : ميگويد که،)14(اکولوژيست ديگری بنام  ووگل

 درتالششان برای وفق ،غيراز نوع انسانه  البته ب،انواع

 ".نيازهای خود رفتاری طبيعی دارند دادن محيط اطراف با

 ۀ رابط،اکولوژيست ها بدين ترتيب بجای نقد دوگانگی

در نظر نميگيرند که .  طبيعت را وارونه ميکنند-نسانا

 و بدين ،انسان بنا به طبيعت خود موجودی است اجتماعی

. روی هم تصور ميکنند در طبيعت را رو ترتيب جامعه و

طبيعت "فقط يک آلترناتيو دارند وآنهم " انسان مداری" بجای

اگر سرمايه داری تالش دارد تا طبيعت را بی . است" مداری

 اکولوژيست ها ،هيچ مالحظه ای به انقياد خود درآورد

درعوض ميخواهند که انسان چشم بسته تابع طبيعت وقوانين 

درد آن طبيعتی ميخورد ه قوانينی که بيشتر ب. طبيعی بشود

 قبل ازاينکه انسان؛ که قبل ازپيدايش انسان وجود داشت

   .را بر هم بزند"  طبيعیۀموازن"

  

نميگيرند که آن طبيعت ديگر وجود اکولوژيست ها درنظر 

نچه که در اطراف خود ميبينيم ساختۀ آخارجی ندارد وهر

حتی مناطق حفاظت شده طبيعی نيز . دست بشر است

انسان " بجای. امروزه تا حد زيادی ساختۀ دست بشر است

دهند که خود  می را سر" طبيعت همه چيز" شعار" همه چيز

بدين ترتيب . است" گیاز خود بيگان"گرايانۀ  شکل طبيعت

ارتجاعی ) پاسخ( بيم آن ميرود که اکولوژيسم به يک واکنش

. به سياستهای ضد زيست محيطی سرمايه داری تبديل شود

 يافتن راهی ،وظيفه خطير چپ واکثريت عظيم بشريت

. بخش برای بحران زيست محيطی ميباشد مترقی و آزادی

ه تفاوت اساسی اکولوژيسم ومارکسيسم اين است ک

اکولوژيسم خواهان تغييرروش زندگی فردی ونيز تغيير نوع 

بهمين دليل است . انسان با طبيعت ميباشدۀ برخورد ورابط

که اکولوژيست ها عليه مناسبات توليدی سرمايه داری 

تغيير الگوهای "وبازار موضع گيری نميکنند و به 

تغيير سبک " و، ثابت نگهداشتن سطح توليد،"مصرف

 اينها در مقياسی کوچک و ۀته هم و الب،"زندگی

گاها بنظر .  بسنده ميکنند،درچهارچوب قوانين طبيعت

استفاده ازمکانيسم های "ميرسد که جنبش سبزها حتی به 

 ۀبرای مبارزه با تخريب وويرانی طبيعت نيز گوش" بازار

 امری که برکت وديگر مارکسيست ها سخت با ؛چشمی دارد

  .آن مخالفند

   

 :تصوير جامع  و روشنی بدست ميدهد )15(مارتين اسپنس

 همانطور که ميدان های ،چون سوخت فسيلی يک کاالست"

نقل نيز که   سيستم حمل و،معادن کاال هستند نفت و و گاز

 ، سوختۀ خط لول؛اين سوخت را توزيع ميکند کاالست

و   منازل ومحل کار، اتومبيلها،خطوط برق فشار قوی
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افزايش دمای . ر نيز کاالستباالخره مهمترازهمه نيروی کا

که ... کره زمين محصول زنجيره ای ازمناسبات کااليی است

 وادار به ، تحت فشار بازار،قدم تمام سرمايه ها را هر در

و درنهايت به بحران زيست محيطی ... رشد ميکند اشت وبان

 ۀمقاوله نام. بخشد عمقی فاجعه آميز می ابعادی جهانی و

 علت ۀ برای گسستن اين زنجير نه تنها کاری»کيوتو«

نهايت کاالی ديگری نيز به   بلکه در،ومعلول نخواهد کرد

  ".کاالهای موجود اضافه خواهد کرد

  

درستی ه  ما تنها زمانی ميتوانيم ب،مساز ديدگاه مارکسي

بامشکالت طبيعی مقابله کنيم که توجه خودرا به آن مناسبات 

 احاطه کرده اجتماعی که در جامعه سرمايه داری ما را

 اين پندار باطل که طبيعت راميتوان تصرف .معطوف کنيم

 بخشا نتيجه بيگانگی مااز طبيعت ،کرد آنهم مفت ومجانی

است ولی اين بيگانگی دليل اصلی تخريب محيط زيست 

 تقسيم طبقاتی ۀاين مشکل در درجه اول نتيج. نيست

مسئله اين . سرمايه داری به کارمزدی وسرمايه ميباشد

دشمن محيط "ست که سرمايه داری پيش ازهرچيز ني

مسئله پيش ازهرچيز اينست که سرمايه . است" زيست

غارت ". ضد بشری"داری نظامی است اساسا و ذاتا 

ست که  ا منطقی آن سامان اجتماعیۀ دنبال،واستثمارطبيعت

. غارت واستثمار انسانها تنها راه ادامه حيات آن ميباشد

 يا حتی اجازه ،ا قادر نيستيمدرجامعه سرمايه داری م

 بديهی ۀنتيج.  تا به حقوق همديگر احترام بگذاريم،نداريم

اين بی توجهی به يکديگر همانا بی توجهی به طبيعت 

 برطبيعت سلطه مسئلۀ انسان .ومحيط زيست نيز هست

 ، مسئله اين است که در شرايط  جامعه سرمايه داری،نيست

اعی خود و هرج  و مرج ما انسان ها حتی بر سازمان اجتم

اين روابط متاسفانه اين (افزون آن نيز کنترلی نداريم  روز

مرزهای آن  حد و تصور را القاء ميکند که قوانين طبيعت و

به " تهديد طبيعت"آنچه که ). است که خارج از کنترل ماست

 بلکه مناسبات ، طبيعت نيست-چالش ميطلبد مناسبات انسان

ی که به بيگانگی انسانها از يکديگر  مناسبات.بين انسانهاست

  .منجر شده است

مشکالت وتهديدات "پس نتيجه ميگيريم که برای حل 

بايستی مناسبات اجتماعی را از اساس " زيست محيطی

و اگر سوسياليسم آن . يعنی سوسياليسمو اين  ؛دگرگون کرد

 ی"توسعه پايدار" برای ، ونه الزاما کافی،پيش شرط الزم

دنيای   پس در،ن هستندآژيست ها مبّلغ است که اکولو

امروز نيز که مواجه با تهديدات و مشکالت زيست محيطی 

، که الزاما و تنها به دست خود آزادی طبقه کارگر است

طبقه کارگر ميسر می شود، فراهم آورندۀ اين پيش شرط 

  .همانطورکه در زمان مارکس وانگلس بوداست؛ 

  

" مارکس وطبيعت"اب  کترۀويا آنطور که برکت در موخ

 اما برای اينکه اين ،ما انسانها بايد توليد کنيم" :نويسد می

 نگردد ، بعنوان يک موجود طبيعی،توليد سّد راه تکامل بشر

بازگشت به . بايد شرايط طبيعی توليد را سوسياليزه کنيم

 ، که وجود خارجی هم ندارد،طبيعت بکر و دست نخورده

 و تکامل توليد نيز ؛ نيستراه برون رفتن از اين بحران

پس اگر . پيش تابع جبر طبيعت ميباشد هرروز کمتر از

يگانگی با طبيعت هستيم بايد سازمان  خواهان پيوند و

  ".اجتماعی خود را تحت کنترل خود در بياوريم
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