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زامبورگ زمانی کزا لور -)١٣٩٠آبان - کرج(جنبش جھانی ضد سرمایه داری با  ینار ھمبستگیدر سم محمد مالجو رانیمتن سخن

  :گفت بشریت فقط دو گزینه پیشارو دارد

  .یا سوسیالیسم یا بربریت

  :زینه روبروستانسانی با سه گ هامروز جامع. این گفته اما امروز دیگر معتبر نیست

  .رو پایان حیات بشریت این یا سوسیالیسم یا بربریت یا نابودی طبیعت و از

 ،کند که نظام سرمایه وجو می شدن سه ناکاالیی جست چرا بربریت و چرا نابودی طبیعت؟ پاسخ را کارل پوالنی در فرایند کاالیی

  :کند شان می خطا کاال تلقی به

  .کار و طبیعت و پول

نه کار کاالست و نه طبیعت و نه  ،به این معنا. کسب سود در بازار به فروش برسد هشود تا به انگیز ت که تولید میکاال چیزی اس

شوند تا در بازار  ھا تولید نمی انسان. ھای انسان و در پیوند با حیات انسان قرار دارد کار اصًال نام دیگری است برای فعالیت. پول

 ،د و پس از ما نیزو با ما وجود دار ستھا وجود داشته ا بلکه قبل از ما انسان ،شود تولید نمی طبیعت نیز اصًال. به فروش برسند

پول نیز فقط ابزاری است برای مبادله که با چرخش قلمی در مثًال بانک . د داشتنوجود خواھ ،اگر منطق سرمایه مجال دھد

 ،اما نظام سرمایه. این ھر سه کاالھایی موھوم ھستند. ولنه طبیعت و نه پ ،نه کار کاالیی حقیقی است. شود مرکزی ایجاد می

  .انگاری دچار است به وھم کاال ،در این ھر سه مورد

شود، ھم بازارھایی برای عناصر گوناگون طبیعت، و ھم بازار  ھم بازار کار تأسیس می ،با ھمین وھم است که در نظام سرمایه

 کننده ھویت انسانی عرضه ،کار که به کاال تبدیل شود. برد ن را تحلیل میشا ارزش مصرفی ،انگاری این سه ناکاال اما کاال. پول

  :شودنابود می ،اش توان تولیدی ،رو این اش و از

  .ویرانی ھویت صاحبان نیروی کار

  :گذاردزیست رو به نابودی می محیط ،طبیعت که به کاال بدل شود

ھا، سوانح  ھای نفت در اقیانوس ریز چاه ھا، سر لرزه ھا، زمین زهاوزن، آبلر هھا، تخریب الی زمین، آلودگی رودخانه هشدن کر گرم

  .ضایعات سمی و اتمی

  :افتد کاربردش در حکم ابزار مبادله به مخاطره می ،پول که کاال شود

  .تورم و کارھا و ورشکستگی صاحبان کسب

ھا و طبقات  ساز دولت دست ساز بوده است، ای دست که پروژه ،ای طبیعی نه پروسه ،آمدن بازارھای کار و طبیعت و پول بر

بسته  ،ھا و اقشار و طبقات گوناگونی را کردن جامعه، جنبشی که گروه بازاری هشد ریزی ھم در قالب جنبش برنامه فرادست، آن

اندازد،  جنبشی حمایتی راه می ضد ،جامعه برای حفاظت از خویش اما. داده است در معرض مخاطره قرار می ،به مورد

  :شاھد بوده است ،در برابر منطق سرمایه را ھایی وفور چنین مقاومت تاریخ به. پایین جوش و از ضدجنبشی خود

  .یکم و بیست هکنندگان جنبش اشغال وال استریت در سد نوزدھم تا مشارکت هھا در سد از چارتیست

شدن کار و پول و ی کاالیکردند و نه شناختی از  ھنوز نه منطق سرمایه را درک می ،نوزدھم هاول سد هھای نیم اگر چارتیست

به سنتی فکری تکیه دارند که با  ،داشتند، بازیگران جنبش اشغال وال استریت اما ،گرتنظیم  در چارچوب نظام بازار خود ،تطبیع

 هدر قالب اندیش ،مارکس آغاز شده و با گرامشی و پوالنی استمرار یافته و با عبور از سد سدید افسردگی پساکمونیستی

اما وجه اشتراک  ،سنت فکر سوسیالیستی البته کلیتی ھمگن نیست. اخیر به اوج رسیده است هو دھسوسیالیستی جدید در د

  .سازی کار و طبیعت و پول کاالیی ھا عبارت است از اعتقاد به ضرورت غیر سوسیالیست هھم

  :پیشاروی چپ جدید قرار دارد دو پرسش اساسی

 ھایی کیست؟ چیست و کارگزار چنین دگرگونی سازی کار و پول و طبیعت کاالیی راه برای غیر هنقش


