
    «زمان آن رسیده است که مارکس و کمونیسم را به بحث های عمومی جامعه باز گردانیم»

      برنارد واسور

.رنار وسور فیلسوف در آخرن کتاب خود که توسط انتشارات اومانیته منتشر شده تحوالت جاری جهان پیرامون ما را تحلیل می کندب  

 همه چیز بشریت را به خروج از سرمایه داری فرامی خواند، از بحث های روشنفکری گرفته تا جنبشهای اجتماعی یا بحران سالمتی

.در دوران جهانی شدن

باقر جهانباني برگردان   

مسیری را( ١«)اگر از گذشته رهایش کنیم...کمونیست آینده خواهد داشت» شما در کتاب   

این را چگونه توضیح می. دنبال می کنید که شما را به ایده کشف مجدد مارکس می رساند  

دهید ؟

در واقع ، با نگاهی به رویدادهای جهان امروز و آنچه نوشته و یا اندیشه می: برنارد واسور  

سی سال پیش ، وقتی به ویترین کتابفروشی ها نگاه می کردید ،. شود، چیزهای نوینی یافتم  

با این فیلسوف آلمانی مانند یک جسد مرده. نمی توانستید حتی یک کتاب از مارکس پیدا کنید  

.او مترادف بود با شکست کشورهای سوسیالیستی و اتحاد جماهیر شوروی. رفتار میکردند  

 برعکس در حال حاضر، ما شاهد نوعی شکوفایی باور نکردنی کتاب های مارکس و کتاب

با ترجمه های تازه و نوشته هائیکه در جوانی ازآنها بی خبر. هائی در باره مارکس هستیم  

در جنبش. ما در حال کشف مجدد و پر قدرت مارکس و انگلس هستیم. بودیم آشنا می شویم  

ما در او. کارگری فرانسه مدتهای طوالنی افکار مارکس به دو بعد مجزا تفکیک می شد  

 متفکر ضد سرمایه داری و مبارزه طبقاتی را می دیدیم و اغلب فراموش می کردیم که او

پایان تاریخ بدوی« یا حتی» جامعه بی طبقه«همچنین متفکر کمونیسم است، آنچه او آنرا   

جامعه ای بدون سلطه گر و بدون افرادی» جامعه بی طبقه«یک . می نامید» جامعه بشری  

و) این مطلب، هنگامی سریعا قابل درک است که به نابرابری های گوناگون .تحت سلطه بود  

کمونیسم هدف رهایی. فکر کنیم که در حال انفجار است و غیرقابل قبول( نه فقط درآمد  

ایده. نیست ، اما در واقع یک انقالب است» روز موعود« بنابراین مطمئناً . انسان است  

 تغییر تاریخ بشریت ا ست که هر انسان تصمیم می گیرد ، به طور جداگانه و جمعی ، برای

در اینجا بخش نخست. کنترل زندگی خود مبارزه کند و درباره کار خود تصمیم بگیرد  

تاریخ هر جامعه تا به امروزفقط تاریخ:« مانیفست حزب کمونیست را یادآوری می کنم  
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مارکس همچنین مسئله تحول واقعی، تغییر شیوه خلق بشریت و.» مبارزات طبقاتی بوده است  

آنچنان که در سرود معروف انترناسیونال برآن تاکید شده است، را مطرح» انسان « نجات   

متوقف» ضدیت« به باور من می بایست این دو بعد را با هم سازگارکرد و در تفکر. می کند  

ما با جامعه سرمایه داری می جنگیم و در عین. نیز اندیشید» ایجاد« نشد و در عین حال به   

و عالوه بر این ، چالش های فعلی به گونه ای است. حال برای تغییر تمدن فعالیت می کنیم  

 که ما نمی توانیم فقط قدرت یا دولت را تغییر دهیم ، ما به یک تغییر عمیق و تمدنی نیاز

اضافه می کنم، زمانی که موفقیت روشنفکرانی مانند آلن بدیو ، اتین بالیبار ، فردریک. داریم  

و حتی توماس پیکتی را می بینیم که هریک... لوردون ، دیوید گرابر ، برنارد فریو و غیره   

 با روش و در محدوده خویش از مارکس و کمونیسم صحبت می کنند، میتوان شگفت زده شد

 که کمونیستها و حزبی که بدرستی می خواهد همچنان کمونیست بماند، بیشتر از دیگران خود

همین. کمتر اشاره دارد» کمونیسم«را وارث ندیشه های مارکس معرفی نمی کند و به   

یک تالش دیگررفقا:«تناقض است که باعث شد من این کتاب را بنویسم »

به چه دلیل مارکس امروز کامالً باب روز شده است؟

اما اگر به آخرین. من در مورد بسیاری از کارهای روشنفکری صحبت کردم: برنارد واسور  

.مبارزات اجتماعی و بحران ویروس کرونا نگاه کنیم ، باز سایه مارکس را می بینیم  

 اعتصاب بسیار طوالنی کارکنان بهداشت بویژه در بیمارستانها را به یاد آوریم ، من این

میتوانیم ببینیم». دولت پولهایش را می شمارد و ما مردگان را :« شعار آنها را بخاطر دارم  

در دوره قبل ،. که این هشدار امروز در بحبوحه همه گیری بر چه حقیقتی دست می گذارد  

شما نمی توانید بیمارستان دولتی را. نیست» کاال « این شعار به این معنا بود که سالمتی   

«مانند یک شرکت سرمایه داری تحت دیکتاتوری اعداد اداره کنید، آنچه که آلن سوپیوآنرا   

آنها نابسامانی زندگی ، فقر کسانی که. به جلیقه زردها باز گردیم. می نامید» حاکمیت اعداد  

 کار می کنند ولی دیگر نمی توانند از راه کارشان امرار معاش کنند را به صحنه آوردند و

اینجا نیز. را مطرح کردند» هیچ بودگان« مسئله نابرابری ها و نمایندگی سیاسی فرودستان و  

.می توان سایه مارکس، با قرار دادن مجدد سیاست در مرکز تفکر کمونیستی را مشاهده کرد  

:مثال سوم ، جنبش بازنشستگی. نامیده می شود» زوال دولت طبقاتی«آنچه غالباً در فرانسه   

در یک رژیم. همه درک کردند که پروژه دولت این بوده که ما مدت بیشتری کار کنیم  

واقعیت زندگی طوالنی تر بشر. سرمایه داری ، این به معنای استثمار طوالنی مدت تر است  

در اینجا نیز سایه مارکس و ایده او در مورد. به طعمه ای برای سود آوری بیشتر تبدیل شده  

این پدیده فقط در محافل روشنفکری مورد بحث نیست، این ایده ها. کمونیسم پدیدار می شود  



همه اینهاست که باعث می شود من. امروز در درون جنبش اجتماعی نیز متولد می شوند  

.بگویم کمونیسم امروز کامال باب روز شده ا ست

شما همچنین مقاله. وهمچنین با بحران سالمت و چالش های آب و هوایی روبرو هستیم  

منتشر« پس از سرمایه داری. اندیشیدن به جهانی نو»کوتاهی در اومانیته تحت عنوان   

چگونه بحران سالمتی ومحط زیستی گذار از سرمایه داری را مطرح می کند ؟ و. کردید  

چگونه می توان آن را در عصر جهانی سازی نئولیبرال به سرانجام رساند ؟

در مورد ویروس کرونا بسیار در مورد روز بعد صحبت پرچانگی شد، من: برنارد واسور  

این. یعنی آنچه پس از سرمایه داری است صحبت کردم» سیستم بعد« به نوبه خود از   

 مبارزه در حال حاضر برای برون رفت از سرمایه داری است که مارکس آن را کمونیسم

 توصیف می کند، نه یک افق دوردست ، ونه یک ایده آل شگفت انگیز یا یک الگوی

بنابر این. اجتماعی که تصویر جامعه ای در آینده را مانند یک جزوه توریستی ارائه می دهد  

.تفکر خروج از سرمایه داری، مترادف با تمدن نوین در حال ظهور است

 متخصصین بیماری هایی که از حیوانات به انسان منتقل می شوند، برای توضیح همه گیری

با این حال سرمایه داری اکنون بدون. روند تولید مد رن سرمایه داری را زیر سوال میبرند  

.هیچ مانع و کنترلی، بیش از هر دوران تولیدی دیگر، شتابان بر جوامع مسلط می شود  

 سرمایه داری در این مسیر بی منازع نمی تواند مسئولیت های خود را پنهان کرده یا بپوشاند

.و ما می توانیم مانند مارکس در زمان خود آنرا زیر سوال بریم

 همه گیری که با پراکندن بیماری و مرگ جهان را هدف قرار داده و روندی دردناک و کشنده

اگر می خواهیم بدون ترس به زندگی خود. را تحمیل می کند برای همه قابل مشاهده است  

در پشت جهانی شدن سرمایه ، یعنی. ادامه دهیم ، باید جلوی این تمدن زدایی گرفته شود  

 رویای جنون آمیز تحمیل روش زندگی غربی به کل کره زمین ، اساسی ترین انگیزه های

اراده سیری ناپذیر قدرت ، رقابت وحشی ،: همیشگی سرمایه داری پدیدار می شوند  

دیر زمانی است که به این مسائل آگاهیم ولی امروز(. پول مذهبی)نابرابری ، فتیشیسم پول  

در اینجا نیز خروج از سرمایه. آنها به شکل تکان دهنده ای گسترش یافته و قابل مشاهده اند  

سرانجام ، فاجعه های زیست محیطی در پیش است و آنها. داری نقطه مشترک خوبی است  

زمین در حال گرم شدن است ، کالهک های قطبی و یخچال های: نیز قابل مشاهده هستند  

برای همه اینها نیز، خروج. طبیعی در حال ذوب شدن هستند ، منابع طبیعی کمیاب می شود  

.از سرمایه داری ضروری است

آیا سرمایه داری با توسعه بازار سبز می خواهد به خود وجهه محیط زیستی ببخشد؟



من در کتاب خود نشان می دهم که یک سرمایه داری سبز غیرقابل تصور: برنارد واسور  

در واقع عملیاتی در حال انجام است تا بازاریابی سبز پیرامون محیط زیست انجام. است  

اما سرمایه داری نمی تواند جستجوی سود و الزام های محیط زیستی را با هم آشتی. شود  

فعالیت هزاران شرکت خصوصی با کنترل اجتماعی بر رعایت استانداردهای محیط: دهد  

 زیستی سازگار نیست همانطور که سودآوری مالی که اساسا امری کوتاه مدت است با تعادل

اگر مارکس را رها از قرائت. طبیعت بر روی زمین که فقط در طوالنی مدت میسر می شود  

قرائتی که ابتدا توسط سوسیال دموکراسی- تحمیل شده در قرن نوزدهم و بیستم مطالعه کنیم  

متون کامالً پیشگام مارکس- آلمان و سپس اتحاد جماهیر شوروی انترناسیونال سوم مسلط شد  

مارکس طرفدار محیط« ژان بالمی فوستر این مطلب را کامال در کتاب . را خواهیم یافت  

تولید گرائی که به مارکس نسبت میدهیم در. نشان میدهد( ٢٠١١انتشارات آمستردام »)زیست  

 کارهای او یافت نمی شود ، برعکس ، او در چندین متن کتاب سرمایه از تعادل در طبیعت

ستایش یک- اما این همان چیزی است که در شوروی از استاخانوویسم. سخن می گوید  

به همین دلیل است که می گویم کمونیسم آینده. از تفکر او برداشت شده است- کارگرکارآمد  

مارکس متفکر کمونیسم را از مارکس. دارد ، به شرط آنکه از سنت های گذشته خالص شود  

.مبارز طبقاتی تفکیک نمائیم

شما بر این واقعیت اصرار دارید که« آزاد شدن کمونیسسم از گذشته خود» در مورد   

منظورتان چیست ؟. سوسیالیسم و کمونیسم اغلب با هم اشتباه می شد

در توسعه جنبش کارگری و- یک شیادی تاریخی - در واقع ، یک ناهنجاری : برنارد واسور  

اما آنچه که. مارکس و انگلس متفکران کمونیسم هستند: تکرار می کنم. کمونیستی وجود دارد  

بود، هم در سوسیال دموکراسی آلمان و هم» سوسیالیسم«به مدت دو قرن غالب بود ، کلمه   

آیا مارکس آنها. این دو واژه امروز هم مترادف محسوب می شوند. در سوسیالیسم شوروی  

  ،١٨٤٨در سال . را شناسایی کرده است ؟ من فکر نمی کنم و سعی در نشان دادن آن دارم

پس از آن ما خواستار سوسیالیسم. مارکس و انگلس مانیفست حزب کمونیست را نوشتند  

به. شدیم، به نظر من بین این دو، اختالف در هدف و خواست و ابزار سیاسی وجود دارد  

 عنوان مثال ، سوسیالیسم از اعتقاد خود به دولت به عنوان موتور پویایی اجتماعی رنج می

کمونیسم بر اساس اعتقاد مارکس هرگز در بوته آزمایش قرار. برد ولی کمونیسم چنین نیست  

.نگرفته است

اما چگونه پس از سرمایه داری ، کمونیسم می تواند اولین مرجع تغییر باشد ؟

، جهانی» پایان تاریخ و آخرین انسان« ، فوكویاما در کتاب ١٩٩٢در سال : برنارد واسور  

اقتصاد» همزیستی تنگاتنگ« را به تصویر كشید كه در آن سرمایه داری پیروزمندانه به  



با این. زمان چنین شوق وشوری پایان یافته است. بازار و دموكراسی پارلمانی دست می یابد  

٢٠حال ، آنچه بر مبارزات اجتماعی سنگینی می کند این ایده است که گویا آنچه در قرن   

بنابراین اگر کمونیسم مرده باشد ، هیچ چیز دیگری به جز سرمایه. فروپاشید کمونیسم بود  

و این به طور جدی تمام جنبش های اجتماعی فعلی را از. داری نمی تواند وجود داشته باشد  

با آن از خود دفاع» مخالفت«فقط می توانیم در . پا انداخته و در حالت دفاعی قرار می دهد  

من معتقدم اگر کسی تصمیم بگیرد از کمونیسم. پیشنهاد نداریم» برای«کنیم و چیزی   

مارکس در کتاب. همانطور که مارکس میگفت صحبت کند ، همه چیز می تواند تغییر کند  

کمونیسم شکل برتری از جامعه است که اصل اساسی آن رشد: «سرمایه چنین می نویسد  

اما اگر به آنچه در قرن بیستم اتفاق افتاده است نگاه کنیم، چیزی.» کامل و آزاد هر فرد است  

نام می گرفت و» شکست کشورهای سوسیالیستی« که کمونیسم نامیده می شد در واقع باید   

)لوسین سو در جلد اول کتاب کمونیسم. نداشت» رشد کامل و آزاد هر فرد« هیچ ربطی با 

با توجه به. سنگ بنائی نهاده است که می توانیم از آن در این مورد الهام بگیریم( ٢٠١٨  

زمان. جهانی که ما را احاطه کرده ، باید از خال و بن بست فکری سرمایه داری استفاده کنیم  

 آن رسیده است که مارکس و کمونیسم را به بحث عمومی وارد کرده و این ایده را که دو راه

.ما تا ابد محکوم به سرمایه داری نیستیم. برای بشریت وجود دارد را دوباره از نو بسازیم  

.راه دوم، یعنی رهایی انسان که از سه قرن پبش کمونیسم نامگذاری شده، آینده دارد

)١(- اگر آن را از گذشته رها کنیم ، توسط برنارد واسور ، انتشارات... کمونیسم آینده دارد   

. یورو١١.٥٠ صفحه ، ٣٤٤انسانی ، 

             منبع    لوموند دیپلماتیک   


