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داری معاصر را لحاظ  های سرمایه شود که چرا ویژگی دوستان سیاسی بالقوه، انتقاد می« جمع»از من غالباً، حتی در 

شود که برای من کمونیسم ایدۀ  دهم. متعاقباً چنین نتیجه گرفته می از آن ارائه نمی« تحلیلی مارکسیستی»کنم، و چرا  نمی

عالوه، من نسبت به  آلیستی هستم بدون پیوندی محکم با واقعیت. به اصطالح ایده است؛ و اینکه من، در نهایت بهاثیری 

داری  سرمایه»دهد )با بیانی پرشور( از یک  هایی که به ما اجازه می ام، جهش توجه داری بی انگیز سرمایه های شگفت جهش

 سخن بگوییم.« مدرن پست

المللی درباب ایدۀ کمونیسم، آنتونیو نگری ــ که من از مشارکتش در کنفرانس بسیار خشنود  کنفرانسی بینبرای مثال، در  

آنکه  اند بی بودن بودم )و هنوز هم هستم( ــ در حضور همگان مرا به عنوان مثال بارز کسانی معرفی کرد که مدعی کمونیست

بودن گردد،  که این بهتر است تا آنکه آدمی مدعی مارکسیستحتی مارکسیست باشند. در یک کالم، من نیز پاسخ دادم 

کننده به اقتصاد و  دادن نقشی تعیین آنکه حتی کمونیست باشد. از آنجا که به باور عمومی مارکسیسم عبارت است از نسبت بی

ابان ما هستند، که ، ارب«ها مارکسیست»ترین  کسی مارکسیست نیست؟ برجسته تضادهای اجتماعی برخاسته از آن، امروزه چه

کافیست  شوند. ولی از طرف دیگر، دور هم جمع میافتند و شبانه  بورس یا کاهش نرخ رشد به رعشه میمحض لرزیدن بازار  به

 شما را به عنوان جانی بگیرند. یکباره از جا برخیزند و یقۀشان نهیم تا  را پیش روی« کمونیسم»واژۀ 

نحوی  هم به آنبگویم من نیز یک مارکسیست هستم ــ  خالفان و رقبا درگیر سازم، مایلمخود را با م بخواهمآنکه  اینجا، بی 

نگران بیان  تواند دل دان معاصر می آیا یک ریاضی صاف و ساده، کامل و چنان طبیعی که دیگر نیازی به تکرار آن نیست.

طلبانۀ  و عقالنی برای سازماندهی برابری سیاسی مبارزۀ باشد؟ مارکسیسم راستین، که با یلروفاداری خویش به اقلیدوس یا او

از آن، با لنین، مائو و چند  با مارکس و انگلس آغاز گشت. اما پس 4818حوش و شک حول شود، بی جامعه یکی شمرده می

و اند  صل شدهفو گ شدم. به گمانم از مسائلی که حلهمین تعلیمات تاریخی و نظری بزر چهرۀ دیگر پیشرفت کرد. من برپایۀ

ای و ابداع و  اند و تصحیح ریشه نشده باقی مانده خوبی آگاهم؛ و همچنین از مسائلی که حل مورد است به شان بی بررسی دوباره



یا باید بشوند، و نه  اند ئلی است که ساخته و بازساخته شدهای متشکل از مسا طلبند. هر معرفت زنده را میما  ابتکار مجدانۀ

)نظریۀ  ای از علم اقتصاد است ه مستثنی نیست. مارکسیسم نه شاخه. مارکسیسم هم از این قاعدتکراری های توصیفمتکی به 

پردازی  )قسمی مفهوم ، و نه نوعی فلسفه«(واقعیت اجتماعی»عینی )توصیف  شناسی ای از جامعه مناسبات تولید(، نه شاخه

سایل سیاسی الزم برای باب ویافته در معرفت سازمان یم، عبارت است ازتناقضات(. مارکسیسم، بگذارید تکرار کن دیالکتیکیِ

 است.« کمونیسم»ش طلب و عقالنی که نام درست هری از سازماندهی اشتراکی برابریتحقق چ موجود و نهایتاً الغای جامعۀ

کنم  ر نمیشود، فک مربوط می داری معاصر در مورد سرمایه« عینی»های  لم اضافه کنم تا آنجا که به دادهحال، مای با این 

ن نیروی کار و پایی تولید صنعتی به کشورهایی با هزینۀسازی؟ تغییر مکان شمار باالیی از مراکز  . جهانیاطالع باشم فردی بی

محور، همراه با  قدیمی خودمان از یک اقتصاد ماشین یافتۀ در همین کشورهای توسعه 4881رژیم سیاسی اقتدارگرا؟ گذار دهۀ 

رگری، به یک اقتصاد های کا ع اجتماعی به دست دولت و اتحادیهکارگران و سازماندهی بازتوزیع منابافزایش مستمر دستمزد 

سازی ریسک و  عمومی سازی سود، شدن، خصوصی ست بر صادرات، تخصصی شده در تجارت جهانی که متکی لیبرال ادغام

ارگیری ابزارهای تازه که در نتیجۀ ک رمایۀ مالی؟ بهسرمایه به رهبری سخاک؟ تمرکز بسیار سریع  ها در کل کرۀ تشدید نابرابری

ونقل  شدن حمل )عمومی طرزی چشمگیر شتاب یافته است مایه، و سپس سرعت گردش کاالها بهسرعت گردش سر آن ابتداءً

آنی، و های  موفقیت تصمیم های معطوف به تضمین ، برنامهآالت، اینترنت( دستگاه و ماشینو هوایی، شبکۀ مخابرات جهانی، دم

ظریف سنجش ریسک؟ زوال بازی به لطف محصوالت انشقاقی جدید و ابزارهای ریاضی  شدن بورس از این قبیل؟ پیچیده

ساختن  نتیجه آن ضرورت مطلقِ دهقان، و کل سازماندهی روستایی جامعه در کشورهای ما؟ و در چشمگیر طبقۀ

ن باور قدیمی عهد ای و اجتماعی موجود؟ رستاخیز گستردۀ های رژیم سیاسی هیکی از پای مثابۀ ازی شهری بهوبورژ خرده

 اند؟ حیات دموکراتیک متوسط الف تا یای ها، که طبقاتاوبورژ ارسطویی در وهلۀ نخست در میان گنده

منابع خاک برای دسترسی ارزان و مطمئن به مواد خام و  غایت خشن، در سطح کرۀ ای گهگاه فروخفته و گهگاه به مبارزه

 بوده است؟ من به همۀ« غربی»گری  وحشی ای که شاهد هر رنگ و نوعی از ویرانگری و متعاقباً ویژه در آفریقا، قاره هانرژی، ب

 ند.ا حقیقت همگان به این امور واقفخوبی آگاهم، هرچند که در وبیش به ها کم این

 یک همسنگِ نه، یا است «مدرن پست» داری سرمایه همسنگِ نوعی آیا وار لطیفه خالصۀ این که است این مسأله 

تنهایی نوع جدیدی  ای که به داری ورز دلوز و گاتاری، سرمایه میلهای  ماشین درخور نوظهوری داری سرمایه جدید، داری سرمایه

ای که  داری زند که تاکنون مطیع بوده است، سرمایه ه برخاستن قدرتی برساخته دامن میکند، که ب از فهم جمعی ایجاد می

اها را وبورژ کند و خرده ای که انبوه خلق را پرولتریزه می داری سرمایهکند،  زند و از آن عبور می ا را دور میه قدرت قدیمی دولت



واسطه روی دیگر سکۀ آن است،  یطور ب ای که کمونیسم، به داری سازد ــ در یک کالم سرمایه به کارگران غیرمادی بدل می

 کسیکال آن است.وپارادهستی  ژۀ کمونیسم مضمری است که پشتوانۀنحوی همان سو بهاش  سوژهای که  داری سرمایه

تونی نگری است.  صورتی خام اما دقیق، همان موضع ه کمونیسم استحاله یابد. این، بهاینک ب رود تا هم ای که می داری سرمایه

سال  01داری طی  سرمایهو گسترش مداوم  آنانی است که تغییرات تکنولوژیکی تر موضع همۀ صورتی کلی ولی این نظر، به

است و ما  چیز پیوسته در حال تغییر همه)» اند خوردگان ایدئولوژی مسلط سرشان برده است. همانانی که فریبگذشته هوش از 

حال داوری اند ــ  تاریخشکوهمند و پرباری از  کنند شاهدان دنبالۀ و تصور می«( دماندنی خواهیم نهادیا به سر در پی این تغییرِ

 چه باشد.شان درباب کیفیت این دنباله هر ینهای

 های کنش وقتی تا و. دارد را کالسیک داری سرمایه های ویژگی همۀ معاصر داری سرمایه: است این خالف دقیقاً من موضع 

 عمل رود می توقع آن از که شیوه همان به اکیداً برنخیزند آن منطق با مقابله به محلی مقیاس در موفق و طبقاتی مصمم

آوریم. آنگاه  مارکسی را در نظر کنندۀ شود، بگذارید مقوالت پیشگویی میسرمایه مربوط  تا آنجا که به رشد و توسعۀ .کند می

اشاره « بازار جهانی»دهد. آیا مارکس به  ها شهادت می بر بداهت آنطور کامل  اینک است که تاریخ به خواهیم دید فقط هم

ده گمان دارند باید از نو در قیاس با آنچه امروز هست، چه بود؟ آنچه برخی بیهو 4881بازار جهانی سال نکرد؟ اما 

ی این تمرکز چه بود؟ نهای کید نکرد؟ نتیجۀر تمرکز سرمایه تأناپذی یده شود؟ آیا مارکس به خصلت چارهنام« سازی جهانی»

هم در قیاس با هیوالهایی  ا پیشگویی کرد، چه میزان بود آنرهنگامی که او این امر  به ،ها و نهادهای مالی حجم و اندازۀ شرکت

متکی بر هنوز  اند که کشاورزی هاست بر مارکس ایراد گرفته شوند؟ مدت های جدید ظاهر می اینک هرروزه از دل ادغام که هم

ر خواهد گذاشت. اما ما امروزه های ملکی اث دارایی بر ست حال آنکه او اعالم کرده بود تمرکز قطعاً نظامی از مزارع خانوادگی

داری امپریال  ها سرمایه کشورهایی که در آن) اصطالح پیشرفته عیت که در کشورهای بهدانیم که در واقع آن سهمی از جم می

چیست، در ز های ملکی امرو ناچیز است. و مساحت متوسط داراییقولی  کند( از کشاورزی تغذیه می کنند، به ترکتازی می

های ادواری  ناپذیر بحران س خصلت اجتنابداد؟ مارک درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می 11دهقان  قیاس با زمانی که طبقۀ

داری، و خصلت  اند بر خردستیزی مطلق سرمایه ته از بسیاری چیزهای دیگر، گواهیهایی که گذش دقت تحلیل کرد، بحران را به

دند؛ یید کرها را تأ های بسیار وخیم، این تحلیل در طول عمر مارکس شماری از بحرانوری. اطهای امپر ها و کنش اجباری جنگ

دند. اما وقتی پای کمیت ارزشی های امپریالیستی نیز اثبات نهایی را عرضه کر ای استعماری و ستیزهای میان قدرته و جنگ

یا در قیاس با دو  یا بحران فعلی هیچ بود، 4801دهه  نها در قیاس با بحرا این آید که دود شد و به هوا رفت، همۀ میان به



به وضعیت در کل جهان های غربی امروز و فردا. اگر «دخالت»های استعماری وحشیانه و  گجنگ جهانی قرن بیستم، انواع جن

 شود. تر می روز آشکارتر و بدیهی های انبوه جمعیت نیز روزبه خلوت خودمان، حتی فقیرشدن توده فقط حیاط بنگریم و نه

 تخیلیِ-درخشان، نوعی روایت علمی همان جهانی است که مارکس با نوعی پیشگویی جهان امروزه در اساس، دقیقاً 

 داری توصیف کرد. راستی، هیوالوش سرمایه به ،های خردستیز و مثابۀ انکشاف کامل توانایی را به آن ،حقیقی

وعی حکومت کند. به یک معنا، این ن الیگارشی کوچک واگذار می مالی یکداری سرنوشت مردمان را به اشتهای  سرمایه 

آیا  وارثان و نوکیسگان تعیین شود؟ شماری از انۀرحم توانیم بپذیریم قانون جهان توسط منافع بی گانگسترهاست. چگونه می

ت این هنجار در ، در خدمیم؟ افرادی که حاضرندبنام« گانگستر»هنجارشان سود است،  النه نیست اگر آن کسانی که یگانهمعقو

واقع در گرو محاسبات چنین  ها نفر از مردم به یلیونپا له کنند؟ اینکه سرنوشت مها نفر را زیر  صورت لزوم میلیون

های گانگسترها  طور که میرزابنویس ، آن«واقعیت»نگسترهایی است، اکنون امری چنان آشکار و بارز است که پذیرش این اگ

نام از  وچک و بیشوند زیرا جمعی ک بار درمانده می طرزی رقت هایی که به آور است. منظرۀ دولت شگفتی ازپیش نامندش بیش می

آن دهد، در  اش نمرۀ پایین می تاد اقتصادی که به شاگردان کودناند، درست مثل اس ارزیابان خودخوانده به آنها نمرۀ بد داده

ها  اید که شب ما کسانی را بر کرسی قدرت نشاندهدهندگان عزیز، ش یآور است. پس ای رأ واحد هم مضحک و هم شدیداً هراس

ان و باز ــ یعنی همان بورس« بازار»د که صبح زود نمایندگان فهمن لرزند، وقتی می ها به خود می ای سهمدر درست مثل بچه

ا این نشان بربریت نیست، این سلطۀ اند. آی داده« آ.آ.ب»، رتبۀ «آ.آ.آ» عوض رتبۀ های جهان دارایی و سرمایه ــ به آنها به انگل

شان میزان سود فعلی و  ای که یگانه دغدغه مان، همان اربابان غیررسمی میرسمی بر اربابان رسمبتنی بر وفاق اربابان غیر

یا فامین ماهمراهی با فر شان های پرعذاب اند؟ بگذریم از اینکه بهای گریه ها بر سرش نهاده شان در قماری است که میلیون آتی

ا، مریض و بیکار را لغو کنید. چیز را خصوصی کنید. کمک به افراد ضعیف، تنه همه»فرامینی همواره از این دست:  خواهد بود،

ها لغو کنید. از فقرا نگهداری نکنید؛ بگذارید سالمندان بمیرند. دستمزدهای فقرا را  جز بانک هرگونه کمک را به هرکس به

زرگانان ریاضیات سالگی کار کنند. فقط به با81دهید. همگان را وادار کنید تا ت ثروتمندان را هم کاهش کاهش دهید، اما مالیا

ها تن را  واقع زندگی میلیون و اجرای این فرامین به «.پُست، تاریخ های سرِ بان دارایی خواندن و به ایدئولوگموزید، به صاحبیا

 تباه خواهد ساخت.

های  های دهه سر گذاشته شده است. او حکومت مارکس از سوی واقعیت تأیید و حتی پشت ز پیشبینیاما در اینجا نی 

 انگسترهای عرصۀکار گ دهد. در آخرِ ن امر کلید معما را به دست ما میکند. همی مثابۀ مجریان توصیف می را به 4881و  4811

صحیح است، و بیشتر از آن  فقط امروزه کامالًآیند. توصیف مجریان سرمایه  ری مالی و حاکمان از یک جهان میدا سرمایه



اپاترو، س )اوباما، چپی های دست مرکل( و حکومت )سارکوزی، راستی های دست جا هیچ تفاوتی میان حکومت جهت که در این

 پاپاندرئو( وجود ندارد.

، 4881 بازگشتی به روح دهۀهستیم، شاهدان داری  رسیدن ذات سرمایه فرجام قهقرایی از به یواقع شاهدان شکل پس ما به 

نیز  4881طور که دهۀ  ( بود، درست همان4881-4891) «های سرخ سال»های ارتجاعیِ پس از  که پیامد استقرار مجدد ایده

 4981-4981که در پی انقالب کبیر ممکن شد،  4811-4848های  واسطۀ بازگشت و استقرار مجدد نظام ضدانقالبی سال به

 .روی داد

را قطع و داری  ، این فرآیند انکشاف کامل سرمایهپنداشت انقالب پرولتری، زیر پرچم کمونیسم ت که مارکس میباید پذیرف 

واقع بر سر انتخاب  کرد. از دید او مسأله به روشنی درک می را به که وی دهشت آن ما را از آن مصون خواهد کرد، فرآیندی

نیت او در این مورد، منطق سوم اول قرن بیستم جهت اثبات حقاو نظیر د های سترگ و بی کمونیسم یا توحش بود. تالش

سال در  01حدود ویژه پس از جنگ جهانی دوم. برای  مهار و از مسیر منحرف کردند، به دارمعنا نحوی واقع به داری را به سرمایه

ها توسط یک  یا براندازی آن .(،ا.ت.ج.ش)مورد  های بدیل شدنی و ماندی های سوسیالیستی در مقام شکل پی فروپاشی دولت

(، ما 4898-4898های  )مورد چین در سال کمونیستی ای صراحتاً ی بدخیم در پس شکست یک جنبش تودهداری دولت سرمایه

داری و  های مارکس دربارۀ ذات حقیقی سرمایه ایم که سرانجام شاهد تأیید همۀ پیشبینی این امتیار مشکوک برخوردار بوده از

ازپیش  بیششود، به نقد درگیر آن هستیم و با سرعتی فزاینده  . و تا آنجا که به توحش مربوط میآن باشیم رۀجوامع زیر سیط

مید داشت قدرت پرولتاریای ست که مارکس اچیزی ا شویم. اما این وضع، حتی در جزئیات سازگار با آن در آن غرق می

 یافته مانع تحقق آن شود. سازمان

ینک خود را از شر دشمنان داری که ا رمایهمدرن نیست. این س وجه خالق و پست هیچ معاصر بهداری  از این رو سرمایه 

کردن اقتصاددانان  رود که مارکس، با دنبال جلو می شادمانه در راستای همان خطوطی بهپندارد،  شده می ش خالصا کمونیست

اش  داری و نوکران سیاسی سرمایه داده بود. مسلماًآن را تشخیص  کار ایشان از منظری انتقادی جهت کلیِ کالسیک و ادامۀ

 یا قابلیتی، همزمان مخرب و خالق ظهور ظرفیتی« تولد دوباره»زنند، اگر منظورمان از  نیستند که تولد دوبارۀ تاریخ را رقم می

رن که به رشد کامل کرد: جهان مد ر این معنا، فوکویاما اشتباه نمیش خروجی راستین از نظم مستقر است. دا ، که هدفباشد

 ست( )که متأسفانه امری شدنی اگر شده فقط از طریق خشونت انتحاریو آگاه به ناگزیری مرگ خویش است ــ خود رسیده 

دوم اپرای واگنر به دخترش  صحنۀ ووتان دردرست همانطور که  ،«پایان تاریخ»کردن ندارد مگر ــ دیگر موضوعی برای فکر

 «.!پایان! پایان» ه فقط این فکر در سرش است:دهد ک توضیح می هیلده برون



داری و عزم همۀ  کاری وحشیانۀ سرمایه ای برای تاریخ درکار باشد، منشاء آن محافظه اگر قرار است تولد دوباره 

 مردم که شد خواهد ممکن صورتی در فقط دوباره بیداریآمیز آن نخواهد بود.  های دولتی برای حفظ الگوی جنون ودستگاه دم

 .گردند بخش رهایی ای ایده قدرت منشاء سان بدین و دست گیرند به را ابتکارعمل


