مصاحبه ی ژو مينگ ليانگ با ماﯾکل لبووﯾتز  -مانتلی رﯾوﯾو

ژو مينگ ليانگ ) :(1آيا فکر می کنيد که مارکسيسم برای امروز مناسب است؟ اگر جواب مثبت است ،چه بخشھايی
از آن را مناسب ميدانيد؟
مايکل لبوويتز ) :(2فکر می کنم که مارکسيسم برای درکِ سرمايه داری معاصر کامالً مناسب است .اين اشتباه خواھد
ت تغيير مارکسيسم رسيده است .مارکس طبيعت سرمايه
بود که فکر کنيم که سرمايه داری تغيير يافته و اکنون نوب ِ
اشکال آن تغيير يافته ،اساس آن بال تغيير مانده است .سرمايه
داری را دريافت ،و گرچه سرمايه داری در پاره ای از
ِ
شکل کار دستمزدی استوار است تا سو ِد صاحبان وسايل توليد را
داری سيستمی است که بر پايه ی استثمار و تغيير
ِ
تأمين نمايد .اين امر تغيير نيافته است.

س :در حال حاضر مارکسيسم چه مشکال ِ
ت تئوريکی را قرار است حل نمايد؟
بطرز چشمگيری در قرن بيستم تغيير شکل داده شد .چيزی که
گمان می کنم مھم است که دريابيم که مارکسيسم
ِ
فراموش شده است آن است که مارکس متفکری ديالکتيکی بود که تالش نمود تا ُکل را در نظر گيرد – مجموع اجزای
متقابل آنھا را – اجزايی که ھمديگر را متقابالً تحت تأثير قرار داده و به يکديگر شکل
تشکيل دھنده ،و تأثيرات
ِ
بخشيده و سيستمی اُرگانيک )نظام مند( را تشکيل می دھند .چيزی که از نظر دور ماند آن درک عميقی است که
بعنوان موجوديتی بيطرف ،بلکه با ويژگی ھای جامعه ای که از آن بر می خيزند ،در نظر می
نيروھای مولده را نه
ِ
گيرد .بعبارت ديگر ،تمايلی تالش نموده است که ويژگی روابط توليد را بدست فراموشی بسپارد .بجای آن ،چيزی که
غالبا ً
پازتيويتيسم" و "تعيُن گرايی" بوده است که در آن توسعه ی
ِ
بعنوان مارکسيسم معرفی گرديده است نوعی " ِ
تالش شوروی
نيروھای مولده به مثابه علت )و ابزار( ھمه ی تغييرات در نظر گرفته شده است .اين تصور در متن
ِ
قابل درک است ،ظھور نمود که تحريف
برای توسعه ی تا حد امکان سريع – بعلت تھديدا ِ
ت امپرياليستی ،که ِ
بنام "تضادھای سوسياليسم واقعا ً موجود – رھبران و پيروان" راجع به اين انحراف از
مارکسيسم بود .من در کتابم ِ
مارکسيسم نوشته ام.
به فراموشی سپردن اينکه انسانھا چگونه در رون ِد توليد ساخته می شوند در راتباطِ نزديک با عدم تأکيد بر روابط
توليدی است .تصور کنيد ،بعد از ھمه ی آنچيزی که مارکس در مورد چگونگی فلج شدن و از شکل انداختن مردم در
ت توليد سرمايه داری بر انسانھا را بدست فراموشی
رون ِد توليد سرمايه داری نوشت ،گرايشی در تالش است که تأثيرا ِ
سپرده و فقط بر استثمار تکيه نمايد .اين آنچيزی نيست که مارکس انجام داد .مارکس توضيح داد که استثمار خواستگاه
شور مارکس برخاسته از تشخيص او داير بر اين بود که سرمايه چگونه مردم را به نابودی
سرمايه است ،اما خشم و
ِ
می کشاند .اگر اين را فراموش نمايی ،رسيدن به اين نتيجه کار آسانی است که – چيزی که مھم است توسعه ی
نيروھای مولده است و نه چگونگی اين توسعه – و بدين صورت می توان گوالک ھا و سرمايه داری را توجيه نموده
ت انسانھايی که تحت اين شرايط پرورش می يابند بی توجه ماند .به گمانم نيازمند آنيم که به مارکس رجوع
و به طبيع ِ
نماييم.

س :موضوع کتابتان "بديل سوسياليستی :توسعه ی حقيقی انسانی" چيست؟ اجزای اصلی توسعه ی حقيقی انسانی
به نظر شما کدامند؟
در اين کتاب کوشيده ام به تکيه ی مارکس بر مرکزيت توسعه ی انسانی برگردم .برای مارکس ،ھدف ساختن جامعه
امکان توسعه ی "انسانھای غنی" را فراھم می ساخت .مارکس وقتی از غنی صحبت می کرد ،منظورش
ای بود که
ِ
مردم مصرف گرا نبود ،بر عکس ،از مردمی سخن می راند که قادرند توانايی ھا و ظرفيت ھايشان را توسعه دھند.

پرورش چنين
اين فردی است که توانايی ھا و نيازھايش چند وجھی است .و مارکس بسيار واضح بيان داشت که
ِ
مستلزم ترکيب تفکر و عمل است ،بعبارتی ديگر ،پايان دادن به جدايی فعاليتھای ذھنی و يدی ،و پايان دادن
انسانھايی
ِ
شکل آن
ت مديريت ديگران و برای اھداف آنان کار می کنند .توسعه ی انسانی در اين
به شرايطی که در آن مردم تح ِ
ِ
کامالً با روابط توليدی سرمايه داری ناسازگار است.

س :چرا فکر می کنيد که سوسياليسم تنھا راه تحقق توسعه ی انسانی است و سرمايه داری قادر به اينکار نيست؟
مارکس اعتقاد داشت )و من کامالً با او موافقم( که توسعه ی انسانی نيازمند وجود جامعه ی ھمياران مبتنی بر مالکيت
ب "بديل
جمعی وسايل توليد است .فکر می کنم که ما قادريم که مشخص تر راجع به اين نکته صحبت نماييم ،و در کتا ِ
مستلزم گونه ای از روابط توليدی است که در آن مردم
سوسياليستی" اينکار را انجام داده ام .توسعه ی حقيقی انسانی
ِ
طريق توليد سوسياليستی سازمان دھی شده توسط کارگران.
رھگذر فعاليتھايشان خود را توسعه داده – بعبارتی ،از
از
ِ
ِ
اما اين امر نيازمند مالکيت جمعی وسايل توليد است – مالکيت اجتماعی .و مالکيت اجتماعی به معنای مالکيت خشک
دولتی يا مالکيت گروه ھای منفرد کارگری نيست – در مقابل ،به معنای مالکيت اجتماع است که تحت آن توليد
سازمان اجتماعی بايد
مستقيما ً و آگاھانه برای تأمين نيازھای اجتماعی صورت می پذيرد .بنابراين ،جامعه بمانند يک
ِ
مقام ھمبستگی
در تعيين نيازھايی که الزم است برآورده گردند فعال بوده و تا زمانيکه در جامعه زندگی می کنيم در ِ
ث سوسياليستی" داريم :مالکيت اجتماعی وسايل توليد – توليد
برای ديگران توليد می نماييم .بدين شکل يک "مثل ِ
منظور توليد نيازھای اجتماعی )که منظور يک جامعه ی ھمبسته
اجتماعی سازمان دھی شده توسط نيروی کار – به
ِ
است( .اين آن جامعه ای است که ھمه ی مارکسيست ھا و سوسياليست ھا برای آن مبارزه می کنند .اين جامعه يک
شبه درست نخواھد شد .گرچه ،بايد بطور ھمزمان در ھر سه ی اين جبھه ھا مبارزه نمود و ھيچ وجھی از اين مثلث
را نبايد به آينده ای دور موکول نمود .آينده ھيچگاه از راه نمی رسد مگر آنکه ،برای پايان دادن به شرارتی که سرمايه
داری ناميده می شود در ھمه ی جبھه ھا مبارزه نماييم .بايد دانست که ھنگامی که پاره ای از جبھه ھای اين مبارزه را
منطق سرمايه امکان داده ايم که در اين مکانھا و بجای آنھا شکوفا گردد.
ترک نماييم ،به
ِ

متفکران مارکسيست در چند دھه ی گذشته چه کسانی بوده اند؟ اھمي ِ
ت مشارکت آنان
س :بنظر شما برجسته ترين
ِ
در توسعه ی مارکسيسم را در چه می بينيد؟
به گمانم برای يافتن مھمترين
اقتصاددانان
متفکران مارکسيست در چند دھه ی گذشته بايد بيرون از دايره ی
ِ
ِ
فيلسوفان مارکسيست ايستوان مزاروش ) (3است .فکر می کنم که
مارکسيست را جستجو نمود .يکی از مھمترين
ِ
سپردن اين امر
ت مرکزيت يک سيستم نظام مند در آثار مارکس و خطرات بفراموشی
ت کار او در تأکيد بر اھمي ِ
اھمي ِ
ِ
است که سرمايه داری يک سيستم نظام مند است .مارکسيست مھم ديگر دھه ھای اخير ،بيولوژيست مارکسيست
بنام "بيولوژيست ديالکتيکی" نوشت ،تجزيه و
ريچارد لوينس ) (4است .کتابی که او به ھمراه ريچارد لوانتين )ِ (5
مقابل نظرگاه اتميستيک )اتم گرايی( ،کارتزين )پيروان دکارت( بود که
تحليل ھوشمندانه ای از ديدگاه ديالکتيکی در
ِ
ِ
تشخيص تأثيرات
انداز جامع او ،لوينس در
بر تفکرات غربی حاکم اند .عالوه بر اين نظريات تئوريکی ،به مثابه چشم
ِ
ِ
نتايج غيرعمدی تصميمات فردی ،خصوصا ً در ارتباط با محيط زيست ،بسيار تأثير گذار بوده و از نزديک با
متقابل و
ِ
دانشمندان بھداشت عمومی در کوبا در اين زمينه ھمکاری داشته است .به ھمچنين ،جان بلمی فاستر ) ، (6يکی ديگر
ِ
درخشان "مارکس و اکولوژی"
ب
از پ
يشتازان تشخيص ارتباط بين مارکسيسم و درک محيط زيست بوده است که کتا ِ
ِ
ِ
را نوشته و تالش دارد که درک ما از سرمايه داری و محيط زيست را افزايش دھد .ھمه ی اين نويسندگان بشدت مرا
ت تأثير قرار داده و در کارم کمکم نموده اند .نھايتا ً بايد مارتا ھارنِکر ) (7را به اين ليست اضافه نمايم که کارش
تح ِ
سازمان
در زمينه ی احزاب سياسی و جنبش ھای اجتماعی ،بخصوص در آمريکای التين ،در تشخيص اينکه يک
ِ
سياسی چه اقداماتی را بايد انجام داده ،و يا بطور قطع و يقين از چه چيزھايی پرھيز نمايد ،بسيار با اھميت بوده است.

س :در سالھای اخير ،مناظره و بحث در مورد مارکسيسم از سر گرفته شده و شدت يافته است .تعداد ھر چه
بيشتری از مردم فکر می کنند که مارکسيسم می تواند نقش بسزايی در حل مشکل جاری ايفا نمايد .نظرتان راجع به
اعتبار مارکسيسم در شرايط حاضر چيست؟
مطلقا ً جای سوال نيست که مارکسيسم می تواند در درکِ طبيعت بحران امروزين سرمايه داری بما کمک نمايد .برای
ت غلط است .آنھا قادر نيستند بين علت و معلول تفاوت قائل
غير مارکسيستھا ھر بحرانی تصادفی يا نتيجه ی تصميما ِ
شده و اکثراً نشانه ھای بحران را با سرچشمه ی مشکل اشتباه می گيرند .برعکس ،مارکسيسم بما اجازه می دھد که
سرمايه داری را به مثابه يک ُکل در نظر گرفته و عناصر نھانی که نه تنھا ويژگی بحران بلکه دورانھای گسترش
بدون وقفه ی آنرا توصيف می نمايند ،درک نماييم.
گرچه بنظر من اشتباه خواھد بود که فکر کنيم که مارکسيسم می تواند بحران حاضر را حل نمايد .مارکسيسم يک
تئوری است ،راھی است برای درک نمودن .نھايتاً ،تنھا راه پايان دادن به بحرانھای سرمايه داری ،پايان دادن به خود
سرمايه داری است .و اين به بيش از يک تئوری نياز دارد ،اين امر نيازمن ِد يک تعھد و اراده برای پايان دادن به اين
سيستم منحرف اقتصادی است.
ِ

س :آيا ارتباطی بين تئوری مارکسيسم و جنبش توده ای کارگری امروزين می بينيد؟ آيا جنبشھايی وجود دارند که از
مارکسيسم در ُکل ،و مائوئيسم بطور اخص ،به مثابه اسلحه ی تئوريکشان استفاده نمايند؟ مشکل اصلی جنبش ھای
امروز چيست؟
ت
با
کمال تأسف ،در حال حاضر مارکسيسم تأثير ناچيزی بر جنبش ھای چپ ،جنبش ھای توده ای کارگری ،يا تحوال ِ
ِ
ت انحرافی است که در قرن بيستم
مرتبط با بھار عربی يا جنبش اشغال دارد .به
گمان من اين امر تا حدی بازتاب وسع ِ
ِ
بنام مارکسيسم اتفاق افتاد .انحرافی که موجب گرديد که بحث در مور ِد نيازھای مردم که در جنبشھای اجتماعی آنان
بازتاب می يافت ،و يا بحث در مورد اموری که از نظر مردم بيشترين اھميت را در زندگی آنان داشت ،متوقف گردد.
وقتی انسانھا از کانون مارکسيسم ناپديد گردند ،جای تعجب نخواھد بود که نيازھای آنان نيز ناديده گرفته شوند .اين
يک مشکل بود.
ب ھمه ی سواالت را آماده در جيب داشته و
مشکل ديگر سازمانھای مارکسيستی بودند که گمان می کردند که جوا ِ
اينکه ھمه ی جنبشھای اجتماعی نيازمند آنند که گوش جان به آنھا بسپارند .اين دقيقا ٌ آن چشم اندازی است که مارکس
مقابل آن زانو بزنيد ".کوتاه سخن آنکه،
رد نمود وقتی که اظھار داشت" :ما نمی گوييم که حقيقت اينجاست ،در
ِ
سازمانھای مارکسيستی فراموش کردند که به ديگران گوش دھند.
قطعا ً مردم اينک رنج می برند .آنھا حتما ً عصبانی ھستند .و اين خشم که
محصول نئوليبراليسم ،بحران سرمايه داری،
ِ
حال افزايش است .مردم به
و اکنون
بحران توليد مواد غذايی است )که باع ِ
ث ازدياد بھای مواد غذايی می گردد( در ِ
ِ
آنچه که بنظرشان غيرعادالنه است عکس العمل نشان می دھند .ولی در حال حاضر به مارکسيسم توجھی ندارند .در
ب يک
واقع ،در بسياری جاھا ،آنارشيست ھا توجه بسيار بيشتری را بخود جلب می نمايند .و بايد دانست که در غيا ِ
خطر اينکه فاشيسم اين فضاھای خالی را پر نمايد وجود دارد،
منسجم چپ که بتواند منشر گردد،
تحليل
تجزيه و
ِ
ِ
ِ
چنانکه بروشنی در يونان امروز شاھد اين امر ھستيم .مسئوليت سنگينی بر دوش ما است :بايد بتوانيم که سرچشمه ی
نابرابری ھايی را که مردم احساس می کنند برايشان توضيح دھيم – درست ھانگونه که مارکس برای فراتر رفتن از
روز کاری عادالنه )که او بدرستی شعارھای محافظه کارانه می خواند( ،اصرار
شعارھای قرن  ،19دستمزدھا و
ِ
کار دستمزدی بعنوان شعاری انقالبی گرديد .اما برای انجام
داشت و خواستار تأکيد بر نياز به پايان دادن به شکل ِ
اينکار ،نياز داريم با گوش فرا دادن و درک نمودن شروع نماييم .اگر موفق به انجام اينکار نگرديم ،فاشيسم و
بنيادگرايی مذھبی موفق خواھند شد.

س :نظرتان در مورد صعود چين چيست؟ آيا چين آنگونه که مارتين ِجکس ) (8در کتابش می گويد بر دنيا حکم
خواھند راند؟
به باور من جای سوال نيست که يک بازسازی پيچيده ی سرمايه داری در دنيا در جريان بوده و چين بعنوان يک
شھر حاکم( جای اياالت متحده ی آمريکا را می گيرد.
ت سرمايه داری نوظھور در قرن ) 21با شانگھی بعنوان
قدر ِ
ِ
رھگذر اقتصاد صادرات –
شامل ،توانايی چين برای توسعه از
داليل زيادی برای اين امر وجود دارد .اين داليل
ِ
ِ
محورش که بر پايھی توانايی اش در استفاده از شمار بزرگی از مردم مناطق روستايی در صنايع استوار است ،و
گسترش بخشھای کليدی اقتصاد ،می گردد .گرچه مطمئن نيستم که
توانايی اش در استفاده از دولت برای سرپرستی
ِ
حرکت چين بسوی سوسياليسم است.
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ونکور کانادا
 استا ِد ممتاز اقتصاد در دانشگاه سايمن فريزر درِ

