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 اکوسوسیالیسم چیست؟
 ادلِ تع حفظِ :ذاتی بینشسیاسی مبتنی بر یک است  گرایشیاکوسوسیالیسم 

لوب مناسب و مط زیستِ محیطِ حفظِ بنابراینزمین و  یهکر )اکولوژیکی( شناختیِبوم

داری سرمایه نظامِ و مخربِ طلبتوسعه با منطقِ ،ما از جمله خودِ  ،های زندهی گونهبرا

 هایدههدر  –سرمایه همایونی یهمدت زیر سایدر کوتاه رشد یِجویسازگاری ندارد. پی

 جهانی. در تاریخ انسانی خواهد شد: گرمایشِ  مثالبی یهمنجر به یک فاجع -آینده

 هابنگاه ن، مدیرانِامدارگذاران، وزرا، سیاستداران، سرمایه، بانکساؤرمیلیاردرها، 

 تِ عقلانی یهیافتپرورش ،سیارهاین  گیرانِتصمیم]و در یک کلام[  :«کارشناسان»و 

 ثبیتِتمبارزه برای  و رشد و توسعهذهنی به  یجبربا سیستم،  رِگنفکر و کوتهکوته

لویی پانزدهم  اصل اخلاقیِاز  گویی رقابت، وسواسِسودآوری و  و مرزهایِ بازار موقعیتِ

 سیلِ  وقوع ایناما . «یدبیاسیل  گوپس از من »کنند: فرانسه پیروی می یش از انقلابِپ

امان یب به شکل خیزشِ ،باشدمقدس  های کتابِافسانه چونتواند میویکمی قرن بیست

آن  سختِ که در زیر امواجِ ی،های جهانچالیخ اقلیم و ذوب شدنِ تغییرِناشی از  هاآب

یرو ریودوژان نیویورک، لندن، ونیز، آمستردام، مانند یساحل نواحیِهای انسانی در تمدن

 .، غرق خواهند شدکنگو هنگ

آن ؟ ای دارده طرح و برنامه، اکوسوسیالیسم چنزدیک یهدر مواجهه با این فاجع 

 گرابومیرغ این است که سوسیالیسمِ نهفته، این اصطلاح در خودِکه  یبنیادین فرضِپیش

 غیرسوسیالیستی نیز ناتوان از مقابله با بحرانِ شناسیِبومرسیده و  خود بستِبه بن

 ریانِج پیوندِ ها مبنی بر اکوسوسیالیست پیشنهادیِ یهگزار حاضر است. شناختیبوم

 عنیها یسبز طیفِو  ،بدیل یهجامع یهمارکسیستی بر سرمایه و پروژ نقدِ یعنی سرخ

های ائتلافی دولتهای برنامههیچ ارتباطی با  ،بر تولیدگرایی گرایانهبوم نقدِ

ت که مبتنی اس، «سرخ-سبز» اً ائتلافاصطلاحسبز،  ها و برخی احزابِدموکراتسوسیال

  ندارد. ،داریسرمایه مدیریتِ لیبرالیِ -سوسیال برنامه بر

 سروقتِرود می]درست[ است، یعنی  رادیکالوسوسیالیسم پیشنهادی اک

از م هکند را متمایز میاکوسوسیالیسم خود  این که محیطی،زیست بحرانِ هایریشه

ی و چه دموکراسبیستمی، چه سوسیال قرنِ یهتولیدگرایان های سوسیالیسمِانواع نسخه
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 هایبه شکلکه شناختی بومهای جریان هم از و ،کمونیسم استالینیستیِ یهشاخ

 تنهانهرادیکال  این پیشنهادِ دهند. هدفِ داری وفق میسرمایه خود را با نظامِ  مختلف

 قِخل چنینکه هم ،غالب مصرفِ و الگوهایِ تولید ابزارِتولید،  فعلیِ  مناسباتِ تحولِ

 داریِ صنعتی/سرمایه های تمدنِگسست از پایه از طریقِ نو برای زندگی ایشیوه

 غرب است. مدرنِ 

 های دو نفر ازاکوسوسیالیسم ایده یهتاریخچ به جای بیانِکوتاه  یهدر این مقال

و  یمدهشرح می اختصار، را بهویلیام موریس و والتر بنیامیناین حوزه،  مِ مه پیشگامانِ 

 با نگاهی خاص به رهبرِرا  0791 یهاکوسوسیالیسم از ده یهدوبار در ادامه خیزشِ

 کنیم.بررسی میکوتاه  ،هوگو بلانکو ،پرو انِبومی

 

 ویلیام موریس
گرایی انقلابی بود که نسبت به مصرف سوسیالیستِیک ( 0371-0381)ویلیام موریس 

روشنفکری  عنوانِبهمدرن حساسیت داشت. او  داریِسرمایه تمدنِ و تولیدمحوریِ

 در نویس، نقاش، معمار و دکوراتیو جایگاهی یکهفکر و بااستعداد، شاعر، رمانخوش

 نجمنِا گذارِبنیاندر ردای او  به خود اختصاص داده است. انگلستان سوسیالیسمِ تاریخِ

که  1برادری پیشارافائلی انحصاریِ انجمنِعضوی از حفاظت از بناهای باستانی و 

 0331پس از سال ادوارد بورن جونز و دانته گابریل روزتی از جمله اعضای آن بودند، 

ابین هایش جایی مها و نوشتهشد که فعالیتبدل ای انقلابی سوسیالیست و نویسنده

 رفت.گنارشیسم قرار میمارکسیسم و آ

سوسیالیست چگونه » 0371سال  معروفِ  یهمقالدر  گیراتوصیفی در موریس 

 جدا از میل به خلقِ »وند می دهد: رزمی و مبارزه را به هم پی هنرِشیوا و موجز « شدم

 i«.مدرن است فر از تمدنِتنراند پیش رانده و میبهمرا  چیزهای زیبا، آن چه زندگیِ 

چشم ، (0371) اخباری از ناکجا یهآرمانگرایان او، رمانِ یهشدکتاب شناخته

 کند. برخلافِترسیم می 2012سوسیالیست در سال  از انگلیسِ  را اندازی خیالی
                                                      
i William Morris, ‘How I Became a Socialist’ (4981), Political Writings, ed. A.L. 
Morton, London: Lawrence & Wishart, 4898, p. 312. 
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ها را مشترک بین مارکس و آنارشیست درسموریس  07قرن  های تخیلیِسوسیالیست

 یهربفاسد برای تج یهیک جامع ترکِ با تنها تواند نمی شهر[]آرمان : اتوپیاکندمی دنبال

 عیِ جم اقدامِ خود جامعه از طریقِ تحولِ؛ مساله پا بگیرد ،آن در کنارِمطلوب  زندگیِ یک

انقلابی بود و یک  دیگر موریس یک آرمانگرایِ ستم است. به بیانِ تحتِ طبقاتِ

 "دافتتغییر چگونه اتفاق می"از کتاب فصل کامل یک در او  خواه.آزادی مارکسیستِ

داخلی  جنگِ تجاری به آزادی را از طریقِ داریِحماسی از برده گذارِ چگونگیِ  داستانِ

 دهد، با پایانی پیروزمندانه برای شورشیان.ها و ضد انقلاب شرح میبین کمونیست

 «رشد عدمِ» یهنظری روانِپیشجمله موریس را از  ،سرژی لاتوچگرا، بوم اقتصاددانِ

(growth-de)2 یک اکوسوسیالیست  در مقامِکه او را  تر آن استصحیح اما داند،می

 بارِ اجعهف ثیراتِأتهای زمان خود، او ، برخلاف بسیاری از سوسیالیستبه هر نحو .یمبینب

داری سرمایه او بر تمدنِ نقد پرشورِ هک. چناندریافت داری بر طبیعت راسرمایه یهسلط

پ سایه چ تفکرِهای مدید بر تولیدگرایی که مدت]گرایش سوسیالیسم[  در مقایسه با

 نماید.تر می، امروزیانداخته بود

 Useful) «حاصلکار مفید در مقابل رنج بی»با نام  0331سال  بهای در مقاله

Work versus Useless Toil را تجارتی داریِسرمایه شده درکالاهای تولید( او 

کند که مینامد و توضیحی اضافه می (miserable makeshifts) بختیوسایل تیره

 :معمول استغیرِ زمان کاملاًآن  نسبت بهاش شناختیبوم دِابعا

ثروت نیستند ها آن :ها را ثروت نخواهم شمردگاه آنمن هیچ ]...[ این چیزها
تواند می چه انسان عاقلدهد و آنما می ی است که طبیعت بهثروت آن چیز. اندزباله

 زمین نور خورشید، هوای تازه، .برداردمعقول،  یهتنها برای استفاد ،طبیعت مواهبِاز 
دانش از  لازم و مناسب، مسکنلباس و غذا،  ،آنجا که هنوز برای توسعه شخم نخورده

مثابه  به، آن نوع زیبایی که انسان هنری آثارِ ]...[ هر نوعی و امکان آموزشِ دانش،
 بشری را برآورده می کند، آزاد وُ ، هر آن چیزی که لذت]...[ کندمیانسان خلق 

  iاین یعنی ثروت. .تباهی بدون وَ وارانسان

                                                      
i Morris, ‘Useful Work versus Useless Toil’, Political Writings, p. 84. 
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 جزمِ آن »کند: را رد می 3پروتستانی کارِ اخلاقِ شرطیوهیچ قید بیموریس 

 ارگر است ریاکارانه و نادرستمذهبی که کار در هر شرایطی موهبت و برکتی برای کنیمه

 وارِ لانگ یههمان طبق، «که از کار دیگران ارتزاق می کنند کسانی است، باوری مناسبِ

اما در  «را فراهم کندراحتی و آسایش  موجباتِ»جا خوب است که کار تا آن .مسلط

در ما چه کمیاب است اوقات فراغتی که هر یک از » چنین نیست:داری سرمایه تمدنِ

ی زندگ و شاد مسیرِ انهمتفکر ،با آرامشاز طبیعت احساس کنیم و آن خود را بخشی 

ولید ت وسایلِ مالکیتِ با کسبِ کار باید کار، برای جذاب کردنِ ]...[.« خود را نقش بزنیم

ار آن وقت ک .شودآزاد سرمایه  یهستمگرانه و سودپرستان نگاهِ  از تسلطِ  از سوی جامعه،

، غذا، لباس، مسکن :نیازهای جسمانی واقعیگوی بازار که پاسخ الزاماتِ نه برای برآوردنِ

کاهش  بسیار کار پس از انقلاب، زمانِ شعر، هنر، علم، خواهد بود. :و نیازهای معنوی

خواهیم نیستیم، چیزهایی که نمی ما مجبور به کار برای تولیدِ»خواهد یافت چرا که 

 i«.هیچ چیز]به دست آوردنِ[ مجبور نیستیم کار کنیم برای 

کند تنها موریس استدلال می، «هنر و سوسیالیسم»با نام  0331سال  یهدر مقال

جاری ت داریِسرمایه یهرحمانبی سوسیالیستی، با پایان دادن به قوانینِ با دگرگونیِ

 و تمیز ما، آبِهای سبز و که زمین»، فعلی انگیزِغم ر شرایطِتوانیم بکه ما می است

بگذارید بنوشیم و  [...]آلوده شده است، غلبه کنیم.  ]...[ کنیمهوایی که تنفس می

ا خود، ب روتر از زمانِپیشاز این رو  ii«.که از آلودگی خفه شویمبخوریم پیش از آن

عی و اجتما فجایعِ نقدِبا ، بانی آن است گراییتجارتنیازهای کاذبی که  انتقاد از خلقِ

در  «یزانگنفرت» ، با نقد بر کارِ مسبب آن است صنعتی داریِسرمایهمحیطی که ستزی

ه ب داری،های سرمایهآلایندهبه دست طبیعت  کردنِ، با نقد بر آلودهوریآسود خدمتِ

  اکوسوسیالیسم دانست.پیامبرِ  یننخست موریس را توانراستی که می

 

  

                                                      
i Morris, Political Writings, pp. 89, 89, 409. 
ii Morris, ‘Art and Socialism’, Political Writings, p. 449. 
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 والتر بنیامین
پیش  هایی است کهوالتر بنیامین نیز یکی از معدود مارکسیست ،ویلیام موریسهمانند 

مدن ت یهجنایکاران یهتسلط بر طبیعت و رابط نقدی رادیکال بر مفهومِ 0711از سال 

تسلط  یهبنیامین اید 0723سال به خیابان یک طرفهدر کتاب  با طبیعت داشته است.

 ینو کند و به جای آن مفهومِرد می «امپریالیستی»ای بر طبیعت را به مثابه ایده

 i.«کشدپیش میرا میان طبیعت و انسان  یه( بر رابطmasteryتسلط )»

بردند. در کتاب تری با طبیعت به سر میجوامع باستانی در هماهنگی بیش

« تسلط» بنیامین (0783) «بودلر در امپراتوری دوم عصر پاریس»

(Beherrschung)  برداری و استثماربهره»بر طبیعت از سوی انسان و »

(Ausbeutung)  شناس قرنِ گونه که باستانهمانبه د. گیرپرسش می بهآن را 

 یهجنایتکاران یهاید»اصرار دارد که  هم بنیامین ه بود،فن نشان دادونوزدهمی باچ

(rderischöM) ِایبه این سو بر زمینه نوزدهماز قرن  که مفهومی، «طبیعت استثمار 

ر داصولاً  مادرسالاری وجود نداشته چراکه در جوامعِ ،هدارانه تسلط یافتمدرن و سرمایه

( schenkende Mutter)دری بخشنده و بزرگوار ما به طبیعت به چشمِ ،آن جوامع

 ii.ه استشدنگریسته می

 که به هر Élisée Reclusخواه آزادی برای انگلس و سوسیالیستِ بنیامین، وبرای 

ای نه بازگشت به گذشتهله أمس است،هفن پرداخته شدوهای باچدو در نوشته

یعی طب زیستِ اندازی نو از هماهنگی بین جامعه و محیطِتاریخی که پرداختِ چشمپیشا

انسان  مارِاستث یهتولید دیگر بر پایسوسیالیستی که در آن  یهاست. تنها در یک جامع

طبیعت به دست انسان وجود نخواهد  استثمارِ معنایِبه دیگر ]...[ کار »، نیستو کار او 

 iii.«داشت

                                                      
i  Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings (trans. J. A. 
Underwood), London: Penguin, 3009, p. 99.  
ii  Walter Benjamin, ‘Das Passagen-Werk’, Gesammelte Schriften (GS), 
Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, VI, 4, p. 159. 
iii ‘Das Passagen-Werk’, I, p. 19. 
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، (0711) «مفهوم تاریخ یهتزهایی دربار»اش: فلسفی یهوصیت نامدر بنیامین 

کار، به دور از استثمار »د که نزد او خوانَپردازی را فرا میگرای خیالفوریه، آرمان شارل

)تز  «اندای است که در بطن او آرام گرفتهاستخراج مخلوقات بالقوه طبیعت، تواناییِ 

 این به معنای آن نیست که بنیامین قصد دارد مارکسیسسم را با سوسیالیسمِیازدهم(. 

 یههای مهم انتقادی مارکس بر برنامبر یادداشتکید أتبا ، او تخیلی جایگزین کند، نه

 و مکمل فوریه را به شکلِاست،  کار ماهیتِ یهطلبان دربارفرصت موضعِ گوتا، که

  .گیردمارکس در نظر می پیوستِ

یوزف دیتزگن ظاهر شد،  ی که در شمایلِ دموکراتسوسیال پوزیتیویسمِبرای 

 طبیعت که استثمارِکامل و  برداریِبهره هب شودنهایت منجر میدر کار  جدیدِ مفهومِ»

یامین بن از دیدِ .«باشد کارگران استثمارِمقابلِ  یهقرار است نقط ایکودکانه به شکلِ

 یِ طبیعت در یوتوپیاهای سوسیالیست با مفهومِ برداشت از طبیعت به شکلی شوم»این 

 تکنوکراتی است که بعدتر تفاوت دارد و از قبل نشانگر آن خصایصِ 0313پیش از سال 

  i.«در فاشیسم سر بر آورد

ری که ویرانگ پیشرفتِوالتر بنیامین ، «مفهوم تاریخ یهتزهایی دربار»نهم از  در تزِ

 یههمین واژ کند.بیان می «وفانت» در تمثیلِرا  گذاردها برجا میای از فاجعهانبوهه

قلیم، ا تغییرِ ترین متخصصانِناسا و از سرشناس شناسِرا جیمز هانسن اقلیم «طوفان»

نشانده منتشر شد،  2117سال که در خود  کتابِ بر پیشانیِانگار با الهام از بنیامین( و )

در راه و  اقلیمیِ یهفاجع یهها: حقیقت دربارنوه در عصروفان ت کتابِ است:

 .(Grandchildren My of Storms) بشریت فرصت برای نجاتِبختآخرین 

رای بگونه که انهم برای او که ،در راه «وفانیت»او از  هانسن انقلابی نیست اما تحلیلِ

ه ی کاندازچشموضوحِ در  ،ترتهدیدکننده تر وَبزرگ امری تمثیلی است از بنیامین

 :کننده استخیره کندمیتوصیف 

ی ، جهانشکل گرفت، جهانی که در آن تمدن و زیستمندان زمین، مخلوقات یهسیار
خطری  پایدار، در معرضِ های ساحلیِاقلیمی و کران یهشدبا الگوهای شناخته

وضعیت تنها در چندسال اخیر آشکار شده است.  اضطراری بودنِ الوقوع قرار دارد.قریب
                                                      
i Benjamin, ‘Über den Begriff der Geschichte’, GS, I, 3, pp. 989-988 
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ه ن است کآدهنده تکان یهبحران داریم. نتیج آشکاری مبنی بر وقوعِ اکنون ما شواهدِ
 ،زمین یههای زیستمند بر روی کرهای فسیلی نه تنها گونهسوخت استخراجِ یهادام

 رخداداین  وقوعِ بندیِزمانرا با خطر مواجه کرده است و بشریت  حیات خودِ یهکه ادام
 i.تر استپنداشتیم به ما نزدیکتاکنون میچه از آن

 

 0791اکوسوسیالیسم از سال 

 های اصلی و مسلطِهای قرن بیستم جریانسال اکثرِ امر آن است که در خلالِ  حقیقتِ

 ها، کمونیسم از نوع شوروی، با کمیدموکراتگراها، سوسیالجنبش کارگری، اتحادیه

ند. از بود توجه خود بیرون نهاده یهاز دایر شناختی رابوم وضوعاتِگی مهم ،استثنا

 کوچکی از جریاناتِ  سبز هم، جز بخشِ و احزابِشناختی بومهای سوی دیگر جنبش

 اند. ای به سوسیالیسم نداشته، هیچ علاقهی آن[-] گراچپ

سوسیالیستی، به طور مشخص، تنها از  شناسیِبومیا  گرابوم سوسیالیسمِ یهاید

-سرخ» فکری مشیِهای برخی از پیشگامان است که در نوشته 0791 یههای دهسال

مانوئل . افرادی مانند های مختلف ظاهر شده و گسترش یافته استبه شکل «سبز

رانسه، راشل فساکریستان اسپانیایی، ریموند ویلیامز بریتانیایی، آندره گُرز و پل دلیگ از 

 و دیگران. شرقی کارسون و بری کومونر آمریکایی، ولفانگ هریخ از آلمانِ

اگزیستانسیالیست و از دوستان و  رز، فیلسوفآندره گُ کوچک به  ایاشارهشاید 

 امِقوی و شاید تاثیرگذارترین پیشگ مارکسیستیِ یهپیروان ژان پل سارتر با پیشین

به بعد تلاش کرد  0791 یهده هایدر سال : اوباشدخالی از لطف ن اکوسوسیالیسم

ق به هر دو با تولیدگرایی و تشوی مخالفتِ یهیپابر را شناختی بوممارکسیستی و  تفکرِ

 تواندتنها سوسیالیسم می»نویسد: میاو  0731ای به سال در مقاله .نزدیک کند مصرف

 لیمِ س سود و ضایعات و تولید و مصرف را بشکند و آن را با عقلِ سازیِبیشینه منطقِ

های ارزش یهاید .جایگزین کند ترین هزینهحداکثری با کم اقتصادی یعنی رضایتِ

برای  اگرچهها، داری غریب است. این ایدهفرااقتصادی و غیربازاری برای سرمایه

                                                      
i James Hansen, Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming 
Climate Catastrophe and our Last Chance to Save Humanity, New York: 
Bloomsbury, 3008, p. IX. 
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د مگر غالب عمل کن سیستمِ ایجابیِ نفیِ  شکلِبه تواند کمونیسم ضروری است اما نمی

 i«]...[. بدخودمحدودیتی، پایداری، مساوات و پاداش، تعبیری عملی بیا مفاهیمِ آن که

 مارکسیسمِ به نوعی گرایش  به طور کلیآید هایی که در پی میدر ناماگرچه 

توان می ،کنارِ آندر ، ردیابی است قابلِ (eco-Marxist) گرایانهیا بوم شناختیبوم

که به اکوسوسیالیسم نزدیک  بدیلیهای حل داری و راهِسرمایه های رادیکال ضدِتحلیل

 چپِ  در گرایشِو ، مورای بوکچین آنارشیستیِاجتماعی شناسیِبومرا در  ستا

 معد» جریانِ های برخی نویسندگانِنوشته آرنه نائس و در خلالِ عمیقِ شناختیِبوم

 یافت.« رشد

 با ظهورِ زمان هم ،اکوسوسیالیسم اصطلاحِ 0731 یهده هایسال از بنا به شواهد

 توماسراینر ترامپرت و  آناصلی  انکه سخنگوی ،سبزهای آلمان چپ در حزبِ گرایشِ

 دیلب . در همان زمان کتابِگفتند، ظاهر شدو به خود اکوسوسیالیست می ابرمان بودند

ر منتش ،رادولف باهرو به نام شرقی آلمانِ حکومتِ مخالفِ یک  یهنوشت (آلترناتیو)

نام  تحتِدموکراتیک آلمان  شوروی و جمهوریِ بر مدلِ که نقدی رادیکال شودمی

مریکایی جیمز آ اقتصاددانِ 0731ی دهه در خلالِ .پروراند شناختیبوم سوسیالیسمِ

 یهنشرینیز ها و در نوشته گرایانهبوممارکسیسم  پیرامونِنوینی را  اُکانر رویکردِ

ر د .، بسط دادکرده بود گذاریخود پایه که طبیعت و سوسیالیسم ،داریسرمایه

پارلمان، فریدر  سبزهای آلمان و عضوِ حزبِ چپِ ها یکی از اعضای گرایشِهمان سال

غییر ت ییگراسبز-سرخبه که  هفرانس کمونیستِ حزبِ سابقِ اتو وولف، با همکاری رهبرِ

گفت اولین  شاید بتوانمنتشر کرد که  iiاروپا سبزِ بدیلِده بود، کتابی با نام دا رویه

 در اسپانیا، پیروان مانوئل بیندر این  اروپایی است. اکوسوسیالیستیِ یهبرنامطرح

اختیِ شنبوم و استدلالاتِ مباحثات به ساکریستان مانند فرانچسکو فرناندز بوئی،

 .دبه گستردگی پرداختندر بارسلونا  نتراس تانتومیه یهسوسیالیستی را در مجل

                                                      
i André Gorz, Ecologica, New York : Seagull Books, 3040 (Paris: Galilée, 
3009, pp. 89-88). 
ii Montreal: Black Rose, 4883. 
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 اکوسوسیالیستی را تحت عنوانِ و احکامِ چهارم تحلیل المللِبین 2110در سال  

سال  در همان تصویب کرد.خود  جهانیِ یهدر کنگر اکولوژی و انقلاب سوسیالیستی

 بین المللیِ تِسمانیف]میشل لووی[،  ،این متن یهنویسندل و ئجوئل کو

در پاریس مورد  2119طور گسترده در سال بهرا منتشر کردند که  اکوسوسیالیسم

( EIN) المللی اکوسوسیالیستبین یهشبک بنیادِ ایجادِ بخشِبحث قرار گرفت و الهام

با به طور خاص  )Belem( 4بلم یهبیانی با نامِ  اکوسوسیالیسم دومین مانیفستِ شد.

رهای مختلف در فوروم اجتماع با امضای صدها نفر از کشو جهانی اشاره به گرمایشِ 

 چندماه بعد، در جریانِ منتشر و توزیع شد. 2117در بلم برزیل در سال  5جهانی

 المللیِبین یهدانمارک، شبک اقلیم در کپنهاگِ ملل پیرامون تغییرِ سازمانِ کنفرانسِ

در میان هزاران معترضی که تحت  9107کپنهاگ مصوری با نام  کتاباکوسوسیالیست 

 پخش کردند. ،در حال تظاهرات بودند «اقلیم نه تغییرِ ،تغییر سیستم» عنوانِ

جان بلامی فاستر، فرد مگداف،  هایبه فعالیت اشاره کرد به این موارد همچنین باید

 در آمریکای ریویومانتلی چپ یهشد یهشناخت یهشان در مجلرکت و دوستانل بپ

 یهشرین دار و پایدارِدامنه فعالیتِ نویسند؛میگرایانه بوم مارکسیسمِ پیرامونِکه  شمالی

 تابِک یهجوئل کوول نویسند به سردبیریِداری، طبیعت و سوسیالیسم سرمایه

به  جوان گرانِاز کنش ایمادور، از حلقهسالوادور انگل دی و اخیراً i،طبیعتدشمن 

 کتاب مصور( 2101) ( که اخیراQuincy Saulً) اکوسوسیالیستی افقِ نامِ

کتاب  فراوان هاو در کنار این؛ کرده است منتشررا  حقیقت و شهامت اکوسوسیالیستیِ

 .2101کریس ویلیامز  اکولوژی و سوسیالیسمِ کتاب های مهمی چونو مقاله

های اکوسوسیالیستی/اکوفمینیستیِ آریل صالح و تریسا نوشتهکشورها:  در باقیِ و

به سردبیری یان آنگوس و سی گونیکِ  Canadian Dimensionترنر، مجله 

های مارکسیست بلژیکی دانیل تانورو پیرامون تغییر اقلیم و ، نوشتهاکوسوسیالیست

ماری هاریبی های نویسندگان فرانسوی مانند ژانداریِ سبز، پژوهشپایان سرمایه

مرتبط با جنبش عدالت جهانی، پیروان اکوسوسیالیست ارنست بلوخ و آندره گورز، 

                                                      
i Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the 
World?, London and New York: Zed Books, 3003. 
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منتشر شد  2108ر سال حزب چپ فرانسه د که از سوی اکوسوسیالیست مانیفستِ

های نیز از فعالیت 2101و بیلبائو  2101ها در ژنو و کنفرانس اروپایی اکوسوسیالیست

  .مهم در این عرصه هستند

 ،سبز با اکوسوسیالیسماحزاب در حالی که نگرش و طرز برخورد احزاب کمونیست و 

ی ی اکوسوسیالیستبحث پیرامون آرا در این اواخر ،سرد بوده متفاوت، ملاًبه دلایلی کا

اروپایی که  چپِ حزبِ این امر در موردِ شروع شده است. ی آنهاهادر نشریات و روزنامه

ادق صنیز  ،اکوسوسیالیسم را تصویب کرد یایدهای نزدیک به قطعنامه 2101در سال 

 است.

 

 هوگو بلانکو
اشتباه خواهد بود که نتیجه بگیریم اکوسوسیالیسم تنها محدود به اروپا و آمریکای 

ای کاکوسوسیالیستی در آمریو پویای های زنده ها و فعالیتواقع، بحثبهشمالی است. 

نشگرانی محققان و کبا محلی  اکوسوسیالیستیِ یهدر برزیل شبک لاتین در جریان است.

در مکزیک،  وشده است سیس أتی های دهقانها و جنبشاتحادیه مختلف، از احزابِ

 2101در سال  . اخیراًپردازندمیکوسویالیسم ابه های مختلفی وجود دارد که جمعیت

ایی که ج ،و در چین نیز ی در کاراکاس و کوئیتو برگزار شداکوسوسیالیست کنفرانسِ

چندین کنفرانس از سوی  ،کتاب جان بلامی فاستر و جوئل کوول یههمزمان با ترجم

ه ، علاقبرگزار شده استر مورد این کتاب در همین چند سال های این کشور ددانشگاه

  .به اکوسوسیالیسم در حال رشد است

محققان و روشنفکران  یهی مورد علاقبا این حال اکوسوسیالیسم فقط موضوع

کنشگران مدنی و رهبران مردمی به این مفهوم علاقمند نیست؛ در چندین کشور، 

-اجتماعی یهمبارز مقدمِ خطِبومیان در آمریکای لاتین در  جوامعِامروزه  اند.شده

سوی ها از ها و سرزمینسازی رودخانهها و آلودهجنگل علیه تخریبِ شناختیبوم

این  ترین رهبرانِیکی از مهم .حضور دارند ،نفت و معدن های چندملیتیِ شرکت

هوگو  پرویی بومی و اکوسوسیالیستِ انقلابیِ های مقاومت ضد سیستمی، مبارزِجنبش

 بلانکو است.
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 دهقانیِ  چهارم، هوگو بلانکو جنبشِ المللِبین در ارتباط باو  0711 یهدر اوایل ده

مسلح بود سازماندهی  ی بریگادهای خوددفاعیِ که داراِ کانونسیون یهبزرگی را در در

مپین ک اعدام، بلانکو با کمکِ پلیس و محکوم شدن به به دستپس از دستگیری  کرد.

ی پل سارتر و برتراند راسل مکسانی چون سیمون دوبوار، ژان ملِاشکه اتحاد المللی بین

 به خاطرپارلمان  یهبه عنوان نمایند پس از چندین بار انتخاب شد نجات پیدا کرد.

به پرو، او  شتگپس از باز تبعید شد. 0772در سال فوجیموری  مخالفت با دیکتاتوریِ

 ،دهقانی پرو یترین اتحادیهبزرگ ،(CCP) 6پرو کمپسینایِ به کنفدراسیونِفعالانه 

های هوگو بلانکو، جنبش زاپاتیست]فکری/عملی[ ترین مرجع پیوست. امروز مهم

 31سنی بیش از  با واست  Lucha Indígenaگاهنامه  مکزیک است. او سردبیر

 پرو قرار دارد. بومیانِ اول مبارزاتِ سال هنوز در صفِ

را که چ به اکوسوسیالیسم متمایل شد یگذشته بلانکو به طور روزافزون یهدر ده

آنها  بومیان و احترام و ارزشی که جوامعِ همگانیِ های بر سنت ایادامهچون آن را هم

 ،اکوسوسیالیسم یبیانیهامضای او پای  i.دیدمی ندابرای پاچاماما، مام زمین، قائل

لمللی ارا به عنوان عضوی از کنفرانس بینبومیان پرویی  ینمایندگت أهیهنگامی که 

 2117ها در سوسیالیست جهانیِ ها در بلم برزیل که پس از فورومِاکوسوسیالیست

ایر مریکای لاتین و سآ بومیانِکه  بر این باور است او .شد، نیز نشسته استمیبرگزار 

 اند.آوردهطور عملی به اجرا دربههاست اکوسوسیالیسم را قرنمحلی[ ِِ -جوامع ]

 

 گیرینتیجه

افقی ، ای است برای آیندهتاکید بر این نکته که اکوسوسیالیسم پروژهحائز اهمیت است 

، دستورالعملی برای در همان حال و ،داریسرمایه ضدِ  و رادیکال یبدیلاز ممکنات، 

 یندِکه فرآ ،دستیابی به هر پیروزی عینی و ضروری. هایپیشنهاد حولِ ،جا و اکنوناین

 یهپاینگساگرچه مقطعی و محدود باشد  ،ند کندرا کُ شناختیبوم اقلیم و تخریبِ تغییرِ

 یبه جلوحرکت تر و بیش یابیِنفس و سازمانبهاعتماد  ود بود های آتی خواهپیروزی

                                                      

 کتاب وی به  ک.ن. ِ 
Nosotros los indios (We the Indigenous), Buenos Aires: Herramienta, 3040. 
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 اکوسوسیالیستی بدیلِ یک ظفرمندیِهیچ تضمینی برای  i.خواهد کردتر را سهلما 

اتکا به  در تنها امید ،داشت تواننمیچندان انتظاری از قدرت موجود وجود ندارد؛ 

 نزدیکیِ  موجب 0777سیاتل آنچه در  مانند ،نهفته استاز پایین  مبارزه و جنبش

 عدالتِ جنبشِ کارگری( و تولدِ یه)اتحادی داران( و کامیونگرایانبومها )پشتلاک

جایی که هزاران نفر از روی داد  2117سال  کپنهاگ درآنچه در یا مانند  .شد 7جهانی

ان آمدند و به خیابهم جمع شدند  دورِ «اقلیم سیستم نه تغییرِ تغییرِ»معترضان با شعار 

 ،دهقانان ،بومیان یهنمایند هزار نفر81که وقتی در بولیوی  2101سال  یا مانند

 ،جهاناز سرتاسر مریکای لاتین و آاز  شناختیبومهای های کارگری و جنبشاتحادیه

های هچون طنینِ نوشتکه  کسانی همان شرکت کردند، در کنفرانس مردمی تغییر اقلیم

زمین از سوی  مامِ تخریبِ محکومیتِ سندِها تا اکنون، والتر بنیامین بر فرازِ سال

  .هستند مامپریالیس
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Ecosocialism – from William Morris to Hugo Blanco 

 

 مترجمهای نوشتپی

و  شااااعران ،نقاشاااان متشاااکل از گروهی هاپیشاااارافائلی معروف به پیشاااارافائلی برادریِ انجمن1ِ 

جان اِورت  ،ویلیام هولمن هانت توسط 0313 بود که در ساالویکتوریا  عصر در  بریتانیایی منتقدانِ

تشکیل شد. پس  های دوران اوج هنر رنساانسآلبا هدف مقابله با ایده دانته گابریل روساتی و میلایس

تی، جیمز کلینساون، فردریک جورج استفانس و توماس وولنر نیز از مدت کوتاهی ویلیام میکائیل روسا

                                                      
i Chris Williams, Ecology and Socialism, Chicago: Haymarket Books, 3040, p. 
329. 

                                                      

https://www.transform-network.net/en/publications/yearbook/overview/article/yearbook-2017/ecosocialism-from-william-morris-to-hugo-blanco/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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این گروه از نقاشااان  .هفت عضااو داشااته باشااد« انجمن برادری»گذاران این گروه پیوسااتند تا به بنیان

محتوا و تاریخی های بی، یعنی آنچه که آنان نقاشیآکادمی سالطنتی جوان بریتانیایی در واکنشای علیه

 .ای از معنویتی جدی و خالص دست یابنددانساتند، با یکدیگر متحد شدند تا به بیان تازهسااختگی می

 هک آنچه از نگرانی در آنان باور داشات هنر پیش از رافائل در عصار طلایی خودش قرار داشت. این گروه

 به جددم دستیابی به امید در نیز و کردندمی یاد آن از انگلیسی نقاشی احتضار به رو وضاعیت عنوان به

این جنبش از همان آغاز خصیصه ادبی  .وجه اشاتراک داشاتند ایتالیا یی هنر اولیهساادگ و صامیمیت

  داشت.  قدرتمندی

 :اندکردهرا به شرح زیر مشخص  برادریاهداف انجمن 

 آمیز برای بیانهای نبوغداشتن ایده -0

 دقیق طبیعت یمطالعه  -2

جدی و قلبی اساات و حذف آنچه که قراردادی و  احتصاارهمدلی با آنچه در هنر پیشااین   -8

 .خودساخته و تقلیدی است

 های کاملاٌ خوبخلق تصاویر و مجسمه ،از همه ترضروری -1

ها، گیاهان و غیره و نیز کاربرد گل یهتماایال آنهاا باه وفااداری به طبیعت از طریق کاوش موشاااکافان

علاقه به محور و با جزئیات، های طبیعتها در نقاشاایآن شااد.واضااح، روشاان و دقیق بیان می یهشاایو

اما آنچه به شدت از آن منزجر  - های زن با موی بلند با هم اشتراک داشتند،موضاوعات داستانی و مدل

 .صحنه های پیش پا افتاده و روزمره بودفرهنگستانی و « هایکلیشه»بودند 

با  گرا، مخالفاقتصادی بومساختارِ ی اجتماعی است بر مبنای گرایشی سیاسی و اقتصادی و جنبش2 

 اقتصادی و گسترشِ  داری که از راهبردهای کلان برای ایجاد محدودیت بر رشدِسرمایه گرایی و ضدِمصرف

 رفاِه فردی و اجتماعی و افزایشِ هانابرابری زیست و کاهشِ  در جهت محافظت از محیطِ تولید منطقِ

است که مشخصاً به  اروپا انجمنی دانشگاهی در Research&Degrowth (R&D) کند.دفاع می

 .این موضوع پرداخته و تاکنون چندین کنفرانس در کشورهای مختلف برگزار کرده است

اروپا  در شمالِ داریسارمایه داری،سارمایه پروتساتانی و روحِ در کتاب اخلاقِوبر  ماکس یهبه نوشات3 

های انبوهی از مردم را برای ، گروهکالوینیساام طور خاصپروتسااتانی و به هنگامی ظهور کرد که اخلاقِ

ثروت  خودشان و پرداختن به تجارت و تجمیعِ هایبنگاه یه، توسععرفی درگیر شادن با کار در جهانی

 کنشِ ، نیروی مهمی در پشااتِکار پروتسااتانیِ اخلاقِ دیگر گذاری برانگیخت. به عبارتِبرای ساارمایه

 .داری را تحت تأثیر خود قرار دادسرمایه یهای بود که توسعهنگ نشدهریزی نشده و همابرنامه جمعیِ
 8229 یه، شمار0879شهریور  8، شرق یروزنامه4 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1
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دنیایی » با شعارِ 2110نخساتین بار در ساال  (Forum Social World) جهانی یاجتماع همایش5ِ 

ر دهای بعد سال طیِ .برگزار شد سوئیس داووسِ جهانیِ اقتصاادِ در تقابل با همایشِ« بهتر ممکن اسات

 المللی، مشااکلاتِبین مالیِ بحرانِمختلفی مانند  موضااوعاتِجهانی  این فورومِ یههای سااالاننشااساات

، بسااتههم بشاار، مهاجرت و اقتصااادِ گری، حقوقِپرسااتی، نظامینژاد، غذایی محیطی و امنیتِزیساات

 و ولیبرالن اقتصاااادیِ اعتراض به الگویِ زبومی آن و نی های بارانی آمازون و سااااکنانِحفاظت از جنگل

و  یزیستمحیطِ  اجتماعی، های مختلفِهزار نفر از اعضاای گروه با حضاورِ کنندهساازیِ همساانجهانی

همایش هدف این  به بحث گذاشااته شااد.ویژه سااران آمریکای جنوبی بهو برخی سااران کشااورها بومی 

های مردمی و نهادهای مدنی و ساااازمان اتحادِ حرکات به سااامت دنیایی بهتر، عادلانه و آزاد از طریقِ

 ای است.های تودهجنبش
حفِظ غذایی و  زمین که برای عدالتِ بدونِ محلی و بومیان و کشاورزانِ دهقانان، مردمِ جهانیِ جنبش6ِ 

 .کندهای کشت و صنعت مبارزه میمحلی در مقابل شرکت کشاورزیِزمین و 
سازی بر های اجتماعی در سرتاسِر جهان که در مخالفت با جهانیگروه یهجنبشی متشکل از هم7 

مندیِ عادلانه و همگانی از منابعِ اقتصادی بدونِ هجوم داری، بر بهرههای سرمایهمبنای منافعِ ابرشرکت

های مختلفِ مردم ورای مرزهای نهاد و گروههای مردمبر طبیعت و ارتباط و اتحاد جوامع محلی، سازمان

ل در های بدیتر با تظاهراِت عظیمِ خیابانی و نشستای را بیشکند. این جنبشِ تودهسیاسی دفاع می

 شناسیم.کشور صنعتی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی می 3زماِن برگزاریِ اجلاِس سراِن 

 


