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 نياستدالل ا در روندِ  یحت ست؛يآن ن یِ اسيس ژهيو و به ینظر جيگفتگو در نتا نيا تي: اهممترجم حيتوض
و  ها یواکاو ی واسطه ی. مهم: صراحت، ارتباط بندستيننيز و سازگار  رانهيگ یپها هميشه  گفته ج،ينتا
 کيچپ آکادم یها یمشغول  سطح و نوع دل ،یاسيبه زبان س شان شدن با ترجمه ینظر یها افتيدر

 شيگفتگو ب نيهاست. ا آن یها بست و بن ها یديو نوم دهايستون، امون پوچ یکسان ی مرتبهدر  ،یالملل نيب
اين، . یشيندا و ژرف یشينواند ،یشياست به بازاند یو دعوت  زانندهيه باشد، برانگتشدا یاميکه پ از آن

 اريو بس ايگو یا ونهاما نم ست،يچپ ن بحرانِ  ی طرح صورت مسئله یبرا وهيش نيتنها و بهتر گمان یب
  ام لحن و انشای گفتارِی آن حفظ شود. ی اين متن تالش کرده در ترجمه است. یخواندن

  

در برلين » بازانديشِی مارکس«کنفرانس در طی  2011: اين گفتگو در ماه مه کنندگان توضيح مصاحبه
تری در پيش است  کارهای مهماغلب زندگی و زمانه چنين است،  گونه که حالِ  صورت گرفت. اما همان

از   شده است. ما، زمان (بسيار) درازی تلف کرديم تا متِن پياده و گاه برای پرداختن به کاری دير شده
 ن بازهم بيشتری برایو او نيز به زما پوستون بگذاريم؛ نوار را به زبان آلمانی در اختيار موشه

، در پی 2018گفتگو نياز داشت. متأسفانه موشه پوستون در ماه مارس  نهايیِ متن ويرايش و تدارک 
هايی  ابتال به سرطان درگذشت. اما از آنجا که دراساس قرار بر انتشار اين گفتگو بود و او فقط ويرايش

د ــ ی انتقادی هماره کاری است در فراشُ  ا در پيش داشت ــ و از آنجا که نظريهزبانی در متن آلمانی ر
گفتگوی  موضوع مايليم که افکار عمومی عالقمند به اين گفتگو را بيش از اين از آن محروم نکنيم.

داری است و اغلب حاکی  سرمايه برد نقدِ  ای از معضالت نظری در تفسير مارکس و پيش حاضر زنجيره
آور او در عطف به مسائل و واکاوِی دنيای معاصر و امکانات کنِش سياسی در  انگرِی شگفتاز فر

المللی  د که مباحث بينکن گان ما آشکار مید[گفتگو با پوستون] بار ديگر دربرابر دي روزگار ماست؛
گوياِن مهمش را، با درگذشت موشه  بخش، يکی از سخن رهايی ی انتقادی و پراکسيِس  ريهپيرامون نظ

  است. پوستون ازدست داده

  

  گفتگو

از هرچيز نقد مارکسيسِم  پيشی مارکس  ی تو از نظريه ی عزيمت تفسير دوباره نقطه: پرسش
آئين [ارتدکس] و باصطالح سوسياليسِم واقعاً موجود است. يکی از نکات مهم و اصلی که تو  راست

کردِن شکِل  کنی اين است که حذف بازار و الغای مالکيت خصوصی برای سپری الل میاستد
ات به سوسياليسِم  رسد نقد بنيادی نظر می کند. گرچه به داری، کفايت نمی يافتگِی کار در سرمايه ارزش

ل برای حال در رابطه با درک و برداشت تو، اين سؤا واقعاً موجود، کامًال روشن و بديهی باشد، با اين
، بدون مالکيت خصوصی و مبادله، اساساً »کار«يافتگِی  ما مطرح است که ارزش و شکِل ارزش

چه چيزی به داری فراتر برويم،  چطور قابل تصور است؟ يا به بيان ديگر: اگر بخواهيم از سرمايه
  بيشتر از لغو مالکيت خصوصی نياز داريم؟

ی  کردِن اين، احتماالً بايد قصه دانم، برای مستدل می : در يک کالم: به لغو کاِر مزدی. اماپوستون
ها پيش تصميم گرفتم مارکس را طوری بخوانم که انگار تابحال هرگز يک  تری بگويم. من سال طوالنی

شوند که هگل را  مدعی نمی که هگل بخوانند ها پيش از آن خيلی ام. ام و نشنيده کلمه هم از او نخوانده
خوانند تا  همين دليل، هگل می بار است. به ادعايی بکنند، کارشان بسيار حقارت. اگر چنين شناسند می
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ها  های سنتی از مارکس اين بود که خيلی ی من با درک کند. اما تجربه بفهمند هگل چطور استدالل می
در نتيجه، فقط  گويد. دانند مارکس در آنجا چه می خوانند که انگار پيشاپيش می را طوری می کاپيتال

ی آنها تنها به اين  است. بنابراين عالقه گفته چگونهدانند،  خواهند ببينند، مارکس چيزی را که آنها می می
داشته، چطور مدلل  مانيفست کمونيستاست که ببينند مارکس مواضعی را که پيشاپيش مثالً در 

کار اشتباهی بسيار بزرگ است. در رسيدن به اين شناخت، برای  کنم اين روِش  است. من فکر می کرده
ً درِک  برای من روشن کرد که  گروندريسهچون خواندِن  اندازه مهم بود. بی گروندريسهمن شخصا

يک اقتصاددان نقاد سياسی تلقی  آئين های راست مدرست است که مارکس برای بسياری از مارکسيس
کنم فرقی بسيار  است؛ و راستش فکر می به اقتصاد سياسی نوشته نقدشود، اما او کسی است که يک  می

نويسد. زيرا  که آدم نقدی به اقتصاد سياسی می که آدم اقتصاددانی سياسی است با اين اساسی است بين اين
ً ويژه [و  نقدموضوع محوری  اقتصاد سياسی اين است که شکِل کااليی (و بنابراين، ارزش) تاريخا

  ]اند.فرد منحصر به

است تنها کارگر  آدام اسميت اين بوده که درست نفهميده عيبيعنی: قضيه به اين سادگی نيست که 
ی عوامِل  هم از بقيه اوقات گويد و گاهی کند؛ او حتی گاهی اوقات همين را می ارزش اضافی توليد می

است که ارزش  تر اين است که اسميت نفهميده برد. معضل اصلی و مهم ارزش اضافی نام می توليدِ 
داری است. ديالکتيک ارزش و ارزش مصرفی هم بسياری  لحاظ تاريخی ويژه و مختص به سرمايه به

ر طو هم ــ اين هايی مثل لوکاچ يا تا حدی آدورنو آدم اوقات در خوانِش سنتی از مارکس ــ حتی از طرف
شود که انگار شکِل کااليی عبارت از حاکميت ارزش بر ارزش مصرفی است. در اين معنا،  تفسير می

که فقط خود را بر بازار و مالکيت  یهاي کافی است ارزش مصرفی خود را از يوغ ارزش رها کند. آدم
که فکر  نکنند، يا اي طور واقعی واکاوی نمی کنند، بنا به قاعده ارزش را به خصوصی متمرکز می

ای متعلق به بازار است. وقتی مارکس از خودويژگِی تاريخِی ارزش حرف  کنند ارزش فقط مقوله می
ار انسانی آفريده رِف زمان کطريق صَ  زای از ثروت است که فقط ا زند، منظورش شکِل تاريخاً ويژه می
موضوعِ بررسی  کاپيتالای است که تازه در جلد دوم  ی اهميت بازار، مسئله شود. برعکس، مسئله می

کند.  شود و گردش می است و به اين قضيه مربوط است که حاال ارزش اضافی چطور وساطت می
ترين پيوند را داشتند، موضوع  دو [يعنی وساطت و گردش] باهم نزديک که در روزگار مارکس اين اين

گيرِی زمانِی ثروت  اندازهپردازد، موضوعش  ی توزيع نمی به شيوه کاپيتالروشنی است. اما جلد اول 
  است.

تر از  است، پيچيده ابداع و مطرح کرده کاپيتالکنم ديالکتيکی که مارکس در  برهمين اساس من فکر می
 کاپيتالچون ديالکتيِک شکِل ارزش که در  تمرکز کالسيک روی بازار و مالکيت خصوصی است.

هايی از  داری است و شکل ی تضادی فزاينده است بين آنچه واقعيت سرمايه شود برانگيزاننده واکاوی می
اش  شده ی دانِش اجتماعِی هرچه بيشتر انباشته ويژه بر پايه ای ديگر که در جريان تاريخش، و به جامعه

 امکانِ بخش، چيزی است که  یی رجوعِ نقدی رهاي باشند. از اين زاويه، پايگاه و نقطه ممکنتوانند  می
  های مصرفِی نقداً موجود. هست، نه ارزش وجودش

طريق مثالً روشن  کنم، از اين کم گرفت. چون، فکر می ها را نبايد دست طور تفسيری از مقوله اهميت اين
ً نمی هرگز شود چرا اتحاد شوروی هرگز سوسياليستی نبود و می  توانست باشد. به اين معنا، اساسا
آور بود  ها در روسيه در آغاز قرن بيستم هم تأسف ها و منشويک رسد مشاجره بين بلشويک ظرم مین به

ی  چيز در چارچوب مفهوم و مقوله وار و نمايانگر اصِل معضل، زيرا در اين مشاجره همه و هم نمونه
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م، به ها نگفتند که برای رسيدن به سوسياليس عبارت ديگر، منشويک به شد. بحث می طرح و طبقه
داری نياز داريم، بلکه گفتند پيش از برپا داشتِن حاکميت پرولتاريا، به حاکميت بورژوايی نياز  سرمايه

همين دليل خطايی  هست. لنين در جواب فقط گفت بورژوازی روسيه ناتوان است؛ حق هم داشت. به
لين و غيره) تلقی شدن، استا است بزرگ که معضالت روسيه را صرفاً معضالتی سياسی (بوروکراتيزه

که شالوده يا زيربنای اتحاد جماهير شوروی، باالخره  کنيم و خيلی راحت از اين نقطه حرکت کنيم
است. زيرا زيربنا، درست مانند غرب بود، با اين تفاوت که انباشت اوليه ــ  نحوی سوسياليستی بوده به

شد. اين نسخه و تجويزی برای سوسياليسم نيست. به  بود ــ حاال بايد انجام می که مورد غفلت قرار گرفته
ی اتحاد شوروی فقط يک چيز را نشان داده باشد، اين است که کنترل  تجربه اگرگفت: شود  اين معنی می

  ی مؤثر و کارآيی برای توزيع ارزش نيست. بر توليِد ارزش راه و شيوه ولتید

ی  که سنجه شرِط توليِد ارزش، مالکيت خصوصی است؟ يا اين پس بنا به تفسير تو پيش: پرسش
  کننده است؟ شود، درواقع تعيين گيری می انسانی اندازهای که با آن نيروی کار  زمانی

ً مالکيت خصوصی شرطی ضروری برای استقرار حاکميت  : دومی. بهپوستون لحاظ تاريخی طبيعتا
که چه چيزی برای استقرار سرمايه ضروری است و چه چيزی برای دوام و  سرمايه است. اما، اين

  اند. تداوم آن، دوچيز بسيار متفاوت

که در نظام مفهومی تو باقی بمانيم: کاالها تنها زمانی ارزشی بدست  بسيار خوب، برای اين: پرسش
هم مرتبط شدن تنها در بازار، يعنی در  آورند که در رابطه با کاالهای ديگر قرار بگيرند. و اين به می

آمده  کاپيتالاول طور که در فصل دوم جلد  گيرد. با اين حساب، آيا تو بين مبادله، آن مبادله صورت می
  بينی؟ تفاوتی می» بازار«از  است، و منظور مارکس

شود. در مبادله،  : نه. مارکس فقط بين ارزش نسبی و ارزش مطلق تمايز بسيار مهمی قائل میپوستون
مسئله بر سر ارزش نسبی است، نه ارزش مطلق. مارکس اين تمايز را هميشه و هربار از نو آزمايش 

يا ارزش اين کاال آتواند در مبادله بداند  باشد، آدم نمی ی توليد کااليی تغيير کرده اگر نوع و شيوه کند. می
کند که ارزش نسبی فقط شکِل پديداری است؛  طور، مارکس روشن می تغيير کرده است يا آن کاال. اين

  شکلی پديداری از ارزش.

فهمند که انگار  طور می ها نيز ــ اين اقتصاددانکنم خيلی از  ها ــ و فکر می حاال اين قضيه را خيلی
کردِن  شناسانه شناختی داده است. پيشنهاد من، برعکس، اين است که هستی کار سرشتی هستی مارکس به

ش تاريخاً نقدر يک  ی يک بتواره [فتيش] بفهميم. اين شکلی که کار در قالب آن، کار را به مثابه
شود، يک بتواره است؛  ظاهر می ما داری، در واکاوی وران سرمايهی کار در د مشخص و ويژه به مثابه

ی َصرف انرژی انسانی: ماهيچه، اعصاب، مغز و غيره و غيره. اما چنين چيزی ممکن  همانا به مثابه
کنم يکی  نيست، چون فيزيولوژی انسان فراتاريخی است، ولی ارزش فراتاريخی نيست. و من فکر می

است:  گروندريسههم مانند  کاپيتالاين است که  شود، ه اين سادگی بد فهميده میب کاپيتالاز داليلی که 
هردوی آنها فرآيندهای پژوهشِی ناتمامی هستند. اما مارکس اطمينان کامل داشت که ارزش، تاريخاً 

ماندگار [ايماننت] باشد. از همين رو، ارزش نخست  چيز بايد درون همه کاپيتالويژه و معين است. در 
که بحث ماشينسم و صنعت بزرگ طرح شد، معلوم  شود، اما به مجرد آن می پديدار طور فراتاريخی به

  شود که خير، فراتاريخی نيست. می
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از شکل ارزش منتج  یدار نويسی، پويايی درونی سرمايه حرفی نيست، قبول داريم. تو می: پرسش
تواند خودش يک پويايی اجتماعی خلق کند. سِر مثاِل خودت بمانيم: تو  است. اما يک شکل که نمی

انداز دراساس هميشه  گويی بارآوری بايد هميشه افزايش يابد، مثًال در صنعت بافندگی. اما اين چشم می
گيرد.  هميشه صورت میگيرد که افزايش بارآوری روندی است که  فرض می اين شرط اصلی را پيش

چنين روندی وجود دارد؟ بعالوه، تا جايی که به جريان حرکت  چرادرحالی که سؤال اين است که 
ی افزايش  داری مربوط است، هميشه بايد رقابت را درنظر گرفت، زيرا رقابت انگيزه و زمينه سرمايه

  بارآوری است.

هستيم؟ من  ام سطح منطقی [يا سطح تجريد]: درست است، اما سؤاِل مهم اين است که در کدپوستون
دانم. اگر آدم کار مجرد را به يکی از  ای مثل يکی از کارکردهای بازار نمی چيز ساده کار مجرد را

ديگر معنايی نخواهند داشت. اگر  کاپيتالکارکردهای بازار تبديل کند، بخش بزرگی از مباحث جلد اول 
طور تفسير کند، آنگاه کل جلد اول به شرحی طوالنی و غيرضروری از اوضاع  را اين کاپيتالآدم 

ها در قرائت  و اين، دقيقاً همان راه و روشی است که اغلب مارکسيست شود. ها مبدل می خراب کارخانه
رد؛ شود يک نظام اقتصادی برپاک رسند به جلد دوم، تا ببينند چطور می گيرند. بعد می کاپيتال پيش می

ای است برای توزيع.  اين کار را واقعاً در اتحاد شوروی کردند. کار مجرد، اما مجرد است، زيرا وسيله
ی آن بتوان محصولی  وسيله ای باشد که به کار يک نفر وسيله ی ديگری وجود ندارد که در آن هيچ جامعه

ا که ديگری ساخته است يا ی جوامع ديگر، آدم محصولی ر در همه سازد، بدست آورد. را که ديگری می
شوند يا با زور؛  ی عرفی تقسيم می آورد، يعنی محصوالت براساس قاعده بنا به عرف و عادت بدست می

همين  ها، کار کوچکترين ربطی به توزيع ندارد. به کدام از اين و يا بر مبنای تصميمی عقاليی. در هيچ
مطرح و بررسی کند اين است که  کاپيتالآغاز  خواهد در همان ای که مارکس می نظر من نکته دليل به

کند: هم توليد و هم توزيع را. يا اگر بخواهيم زبان و کالم نسبتاً متفاوتی  کار هردو حوزه را تنظيم می
نامد؛  کنش می است که هابرماس تفاوت بين کار و ميان چيزی توانيم بگوييم اين همان استفاده کنيم می

داری هستند. منظور از کار مجرد، کار  ی کار در سرمايه چهرهدو يا  دو وجه مارکس ها، نزد اين
مشخص بطور عام نيست؛ يعنی خيلی صاف و ساده، تجريدی منطقی از کار مشخص نيست. کار 

[فونکسيون] کار است؛ و همين نقش کار است که سپس و  ها يا کارکردهای نقشمجرد، يکی از 
براين، فرق است بين اين گزاره که رقابت نقشی تأثيرگذارنده دارد شود. بنا ناگزير منتزع يا مجرد می به

گير است که در جلد اول حرفی از رقابت در  با اين گزاره که رقابت پايه و علت است. اين نکته چشم
قبالً  کنم، درست است که اينطور است و برای آن داليل خوبی وجود دارد. ميان نيست. و من فکر می

دادِن اين است که چطور  ی ارزش اضافی نشان کنند که اهميت مقوله ها فکر می آدم مدعی شدم که اغلب
کنند. حاال استخراج و استثمار اين ارزش  کنند، مازادی ايجاد می ای کار می هايی که در هر جامعه انسان

ست که قرار، حرف مارکس اين ا داری، نامرئی است. از اين ی حاکم در سرمايه ی طبقه وسيله اضافی به
بورژواها، چيزی را که  داران دوران باستان فرقی ندارد. بردهيا بورژوازی دراساس با نجبای فئودال 

زيرا  ؛کنند. حرف من اين است: اين کافی نيست است، استثمار و تصاحب می ی کارگر آفريده طبقه
» اضافیارزش «های  اضافی. معانی و داللت ارزشاست، نه  ثروت اضافیصورت اسمش  دراين

کند، تمايز بين فرآيند کار و  ی ارزش اضافی را طرح می اهميت بسياری دارند. مارکس، وقتی مقوله
که وارد جزئيات شود، يعنی وارد  کند. او، پيش از آن افزايی را هم مطرح می يابی و ارزش فرآيند ارزش
های توليِد ارزش چيستند.  تزند که معانی و دالل افزايی شود، از اين حرف می يابی و ارزش بحث ارزش

کار اين است که: اگر شکل  بار هم معطوف به ارزش اضافی نيست. معنی اين توجه او، حتی يک
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نظر  کنيم، به اند. مادام که به فرآيند کار نگاه می ارزش، شکلی از ثروت باشد، آنگاه کارگران مواد خام
کنند و کارافزارها را دراختيار دارند. اما اگر  می ها هستند؛ آنها با مواد خام کار آيد کارگران، سوژه می

مواد خام  شود: ی ديد ارزش به اين فرآيند نگاه کنيم، آنگاه کل قضيه وارونه می انداز يا از زاويه از چشم
مکند و کارگر به  کنند، در خود می شوند که زمان کاری را که کارگران صرف می به اسفنجی مبدل می
کردِن اين است که  ساختن و نمايان کند برجسته د. کاری که مارکس در اينجا میشو مواد خام مبدل می
بخشد. در  خود تحقق می ی ارزش در صنعت بزرگ به الواقع منطقی در نظريه ی فی چگونه يک مقوله

گيرند که انگار  که کارگران طوری مورد استفاده قرارمی نتيجه قضيه فقط انتقادی اخالقی نيست به اين
اند و منزلت انسانی دارند. اين بُعد اخالقی از  که همه انسان کارند و نه موجوداتی انسانی، حال آن ابزار

  آمِد واقعِی توليد ارزش است. گويد: اين، پی شود، اما مارکس می خوِد شکِل ارزش منتج می

ی  رهاجازه بدهيد يک بُعِد ديگر به موضوع اضافه کنم: مارکس در جلد اول سه فصل بزرگ دربا
کند از اين  است. جايی که بحث همکاری را طرح می همکاری، مانوفاکتور و صنعت بزرگ نوشته

نيرويی مولد پديد  شان ی همکاری کنند. تنها به واسطه زند که کارگران چطور با هم کار می حرف می
اران تعلق د ی تک تک کارها و اين نيروی مولد تازه به سرمايه مجموعه ازتر است  آيد که بزرگ می

داران را  باشد، آنگاه نفی آن اين است که کافی است که تو سرمايه دارد. اگر منظور مارکس اين بوده
ی  وقت اين نيروی مولد به کارگران متعلق خواهد بود. اين نيرو به کارگران به مثابه کنار بگذاری و آن

تر است، زيرا  يه مختصری پيچيدهی مانوفاکتور قض يک جمع همبسته [کولکتيو] تعلق دارد. در مرحله
سازی را  ی سوزن ی کارخانه شود. شما مثال معروف آدام اسميت درباره خوِد کار وحشتناک می

دار  چيند. حاال اگر سرمايه هزار دفعه يک تکه از سيم می48شناسيد، يعنی جايی که يک نفر هرروز  می
چيند،  هزار دفعه يک تکه از سيم را می48وز يک نفر که هرر ماند؟ باقی می زرا کنار بگذاريم، چه چي

ها متعلق به خودش است. نزد مارکس اين به معنای رهايی نيست. اما به مراتب  اما اين بار سوزن
نامد. در صنعت بزرگ، مسئله بر سر علم  آن چيزی است که مارکس آن را صنعت بزرگ می ،تر مهم

تواند به کارگرانی که مستقيماً  است. حرف بعدی او اين است که ظرفيت بارآوری سرمايه ديگر نمی
ديگر  کنند، تقليل يابد. يعنی، کارگران مستقيم البته برای سرمايه ضروری هستند، اما نه برای او کار می

، يعنی »توانايی نوعی«هايی استفاده کند مثل  کند از واژه در معنای شرطی کافی. مارکس شروع می
تواند از آنچه خوِد کارگر توليد کند فراتر رود. در اين معنا، چيزهايی که او در  ای که می توانايی
ت، ــ و البته من در اين باره شناختی [يا فراتاريخی] داده اس ی آغازينش به آنها شايد بُعدی هستی نوشته

، توصيف کرده است] Gattungswesen» [موجود نوعی«ی  مطمئن نيستم ــ چيزی که او به مثابه
های عام نوع  سرمايه توانايی آفريده شده است. ی سرمايه به مثابه سرمايه ی به وسيله که است چيزی

ان کار را طوری تغيير بدهند که ديگر توانستند مورد استفاده قراربگيرند و سازم [بشر] را که می
دهد.  هزار بار در روز يک تکه از سيم را بچينند، سر و سامان می48ها  ضرورت نداشته باشد انسان

ً ب گيرد، از نظر که چنين کاری صورت می اين ی ارزش قابل تبيين  ی نظريه وسيله همارکس، بعضا
ترش و تکامل پيدا آوری چطور گس که علم و فن اين از کند که ــ فارغ ی ارزش روشن می شود. نظريه می

رويم،  سوی آينده پيش نمی ی مابعد صنعتی ناراست است، يعنی که ما در حرکتی خطی به کنند ــ نظريه
آفرين  رزششت. زيرا سرمايه بايد برای کاِر اای که در آن هرکس کار [يا شغلی] معقول خواهد دا آينده

اندازی  به نظر من اين چشم ] فراهم آورد.Geltungی صدق [ ار و حوزههمواره و هربار از نو، اعتب
اندازی است برای  زيرا اين چشم های سنتی. انداز مارکسيست با چشم تمايزاست سراسر و در بنياد م
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در موارد متعددی به  یولتاريا، نه تحقق آن. به سخن ديگر: جنبش کارگرر] پAufhebungالغای [
  تجليل از کار پرولتری پرداخته است.

تر  توانيم در اينجا، بار ديگر يک قدم عقب حاال که تو خودت به سطوح تجريد اشاره کردی، می: پرسش
شود اين است که  طرح می» خوانِی تازه مارکس«برويم؟ يک نکته که در انتقاد و اعتراض به باصطالح 

توان بطور تجربی [امپريک] ثابت کرد. در نتيجه تحليل رشد اجبارِی  سختی می های آنها را به ديدگاه
ی ادعای صرف  ی راستای حرکت و پيشرفت است به مثابه کننده بارآوری يا تحولی تاريخی که تعيين

که: شکل و سطح  تری قراردارد و آن اين شود. پشت اين انتقاد، درواقع پرسش اساسی بندی می طبقه
اش کدام است: يا اگر بخواهيم بازهم بيشتر  ن تحليل، و شکل و سطح تحول تجربی و واقعی[تجريد] اي

  ] و پديدار؟Wesenای است بين ذات [ پِی اين سؤال را بگيريم: چه رابطه

رسد. ما اآلن داريم با گروهی از دانشجويان جلد دوم  : آدم هرگز با تحليل پديدار به ذات نمیپوستون
ن جلد در اواخر اي ی که در جلد دوم بسيار مهم است، اين است:ز. چيخوانيم می کاپيتال را با دقت

کنم خيلی از  کند. من فکر می ی سرمايه را طرح می يريافتهيغمارکس بحث ترکيب ارگانيک ت
داری  که سرمايه اند برای اين گرايانه گواه و اثباتی تلقی کرده ها اين بحث را در معنايی تقليل مارکسيست

کنم که اين،  داری بحران دارد. اما من فکر نمی ترديدی نيست، سرمايه هاست. ی بحران منشاء و آفريننده
معنای اصلی تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه است. از نظر مارکس تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه 

رکيب ارگانيک شود. هر اندازه ت می دئای که در آن، کار پرولتری زا شاخصی است برای درجه يا مرتبه
کند، ضمن  سرمايه باالتر باشد، کار پرولتری بيشتری در طی روز برای سرمايه ضرورت پيدا می

شود. حتی، تمايز بين ثروت مادی و ارزش  حال، در عطف به توليد ثروت مادی، زائد می که درعين اين
شود. غير  لتری آغاز می] شدِن کار پروanachronistischشود که نابهنگام [ تنها زمانی غيرواقعی می

» ماشينيسمِ « ی مانوفاکتور، جايی که هنوز ماشينی وجود ندارد، از اين هم، معنايی ندارد. در مرحله
انسان با هم همکاری  10که مراحل کار به اجزای کوچکی تقسيم شوند و مثالً  قضيه عبارت است از اين

افزارهايی استفاده کار شود. آنها از ده نمیسازی [اسميت] از ماشين استفا ی سوزن در کارخانه کنند.
حال رشد عظيم بارآوری کماکان مبتنی بر کار مستقيم  با اين اند. کنند که هميشه آنها را بکار برده می

شود، اما کماکان کار انسانی باقی  واحدهای ممکن تقسيم می ترين تک انسانی است. کار انسانی به کوچک
کنم همين  آلمان قرن نوزدهم بياندازيم، ــ و من فکر می در به صنعت شيمی ماند. اما اگر نگاهی مثالً  می

ی نيروی  رغم همه ی علم تعمق کند ــ کار به صنعت بود که مارکس را به اينجا رساند درباره
انقالب علمی قرن . به عنوان نمونه، عبارت است از کاربسِت مستقيِم علم در توليدويرانگرش، عمدتاً 

ين دستاوردی نداشت. مانوفاکتورها به نيوتن و دکارت وابسته نيستند. اما در قرن نوزدهم نهفدهم چ
توليد به شيمی علمی و در قرن بيستم به فيزيک کوانتوم وابسته بود. اين فرقی است بسيار بزرگ. 

خواست در جلد اول  ی اوج همان چيزی است که مارکس می نحوی نقطه ترکيب ارگانيک سرمايه به
تواند سپری شود. او سپس در جلد  مطرح و مستدل کند: همانا اين امکان که کار پرولتری می يتالکاپ

کند که تأثير زمان واگرد سريع در سطح [فرآيند توليد و بازتوليد]، دقيقاً  دوم به اين نکته اشاره می
ين اگر کسی بخواهد يک ی سرمايه است؛ آنها هردو واقعی هستند. بنابرا همانند تأثير ترکيِب تغييريافته

مورد] توضيح بدهد، ممکن است علتش اين باشد يا آن. در اينجا راهی  ی تجربی را [در اين پديده
کردِن مارکس يا هگل بسيار دشوار است.  گرايانه عملمند وجود ندارد و به همين دليل است که  دستگاه

ی آغازش  قطهنش پوزيتيويستی که ی علم چيزی بسيار بنيادی است، برخالف نگر دو، ايده نزد اين
چيزی  کاپيتالمالحظاتی است که بنياد تجربی دارند. به سخن ديگر: مارکس، نخست در پايان جلد سوم 
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 هزار صفحه ی آغاز و عزيمت بود. بنابراين مارکس به سه کند که برای ريکاردو نقطه را بازسازی می
ای برسد که ريکاردو خيلی صاف و ساده به  نقطهها نياز داشت تا به آن  در توضيح و تکوين ميانجی

  دانست. لحاظ تجربی مفروض و موجودش می

ی رشد مستمر  توانيم نوع و شيوه کننده و تجربی اين است: چطور می درنتيجه برای من پرسِش تعيين
خودمان که ما دائماً از  دهی که با اين داری را تبيين کنيم؟ چطور اين امر واقعی را توضيح می سرمايه

کار بايد بکنيم ــ و در اين باره در  ی اوقات فراغتی که دراختيار داريم چه همه پرسيم حاال با اين می
» ی پساـ صنعتی فرا رسيدِن جامعه«کتاب پشِت کتاب نوشته شده است، مثالً کتاب  1990ی  دهه

کنم يک نگاه اقتصادی  است؟ و من فکر می کدام از اين چيزها روی نداده ی دانيل بِل ــ هيچ نوشته
ی اين  تواند قضيه را توضيح دهد؛ درضمن نگرش متداول در چپ هم، که بر آن است همه نمی

تا  1969های  ی سال بسيار قدرتمند در فاصله یی کارگر به نيروي شدِن طبقه تصورات ناشی از تبديل
رای تبيين واقعيت، پرسش ها ب ی اين تالش ی اين واقعيت نيست. زيرا همه دهنده است، توضيح 1972

گرايانه منتقل  دهند. آنها بيشتر معضل را به سطحی ديگر و پرسشی کم و بيش غايت اصلی را پاسخ نمی
  ای يا کالوينيستی؟ طرفدار آزادی اراده کنند؛ همانا: تو می

فقط ی تو  شود اين است که بنا به نظريه خصوص اينجا در آلمان می يکی از انتقاداتی که به: پرسش
ی  درواقع چيزی نيست جز ساختن مجسمه سازند؛ و اين، اند که تاريخ را می دارانه ساختارهای سرمايه

شود  ی لوئی آلتوسر. در ارتباط با اين انتقاد، پرسشی که طرح می ای از مارکسيسم ساختارگرايانه تازه
م [روابط اجتماعی] و ی انتظا نظريه هخصوص در عطف ب رابطه و پيوند بين ساختار و کنش است، به

گران در  ]) کنشagency(عامليت [ ی هژمونی. به عبارت ديگر: به نظر تو، قابليت کنِش  نظريه
  کند و چه تأثيری بر جريان تطور تاريخی دارد؟ شی ايفا میقداری پيشرفته چه ن سرمايه

که به اشتغال من به  ام اين است. اما [قدم به قدم]، اول: تا جايی : بستگی دارد. پاسخ خالصهپوستون
من آثارش را  پيش ها سال انصافی نسبت به او باشد، چون ده شود، ــ شايد کمی بی آلتوسر مربوط می

ی او بايد  ی تاريخی را گرفت و تبديلش کرد به چيزی فراتاريخی. درباره ام ــ او يک منطق ويژه خوانده
، مثالً درکی بايد گفت: هر درک فراتاريخیهای فراتاريخی  ی نظريه ی همه همانی را گفت که درباره

اش  شدن و درگذرندگی فراتاريخی که آدام اسميت از ارزش ارائه داده است، به اين معنی است که سپری
تواند  ديگر ممکن نيست. براين اساس تصوری فراتاريخی از ساختار به اين معناست که ساختار نمی

ری که آلتوسر کرده اين است که نشان بدهد اشتباه ی عقاليی کا سپری شود. از طرف ديگر، هسته
پيچانيم و بفهميم. نه تنها  ی طبقاتی به داری را صرفاً در مقوالت مبارزه بزرگی است که بخواهيم سرمايه

ای  کند و آخر کار هم به نظريه زيرا آدم پيشرفت چندانی نمی بزرگ، بلکه اشتباهی بسيار خطير است.
ً ناکامل درباره ی  شود. مبارزه مصرف می فايده و بی رسد که بيش از پيش بی دوران مدرن می ی نسبتا

داری را توضيح بدهد. به نظر من، مارکس  تواند برای تو جريان تطور و تحول سرمايه طبقاتی نمی
ی سرمايه توضيح بدهد که چرا  ی شکل ارزش و نظريه ی ارزش، نظريه کوشيده است از طريق نظريه

ً ديناميسمی تاريخی دارد. وجود و حضور ديناميسم تاريخی يک سرشتداری اسا سرمايه نشان  ـ  سا
داری است. هيچيک از جوامع پيشين چنين خصلتی ندارند. هيچ حرکت تکاملی بين لجنی که  سرمايه

  طالق وجود ندارد.[قانون] ی خلقت بود و  خميرمايه

ً درمانده اس ترين تصوری از آنچه روی  ت. آدم کوچکباری، اگر آدم منطق سرمايه را نفهمد، واقعا
ترين  کنم يکی از جدی فقط بايد شديدتر مبارزه کنيم. فکر می رسد: دهد ندارد و به اين نتيجه می می
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ی پساـ ساختارگرايانه اين است که ــ با تأکيدش بر حدوث و عدم ضرورت  های انديشه ضعف
)Kontingenzبه اينجا می ً کند  نيست سرمايه را تبيين کند، زيرا سعی میقادر  رسد که : ) ــ دقيقا

کردِن  کنند با منسوب ها فکر می حدوث و عدم ضرورت را به طور فراتاريخی مستدل کند. اين
ها را  کنند. اما دستاوردشان نهايتاً اين است که انسان متافيزيکی آزادی به نظم اشياء، آن را تضمين می

که در حقيقت با چه چيز سر و کار دارند، تضعيف کنند.  ر ايندر انديشيدن و تأمل د شان در توانايی
ها، هم مارکسيسم  دوی اينکنم که هر ها را دارم. اما فکر می ی پرسش طور نيست که من پاسخ همه اين

های  ممکن است آنها پاسخ خورند. واکنش پساـ ساختارگرايانه نسبت به آن، به درد ما نمیهم  سنتی و
دهد، حتی پاسخ هم نيست، پستانک است. تو فکر  ای داشته باشند؛ راستش، چيزی که آنها به ما می ساده
خوری چيزی جز باِد هوا نيست. اين يک قصه  خوری، اما درواقع چيزی که می کنی داری شير می می

هميشه اندکی مظنون است. متأسفانه ی من برا، عامليتی ديگر اين است که تأکيد دائمی بر  است. نکته
ی  ی دهه طور است که در فاصله کنند. اما، چرا اين ها در مورد خودشان به طور تاريخی فکر نمی آدم

داری فورديستی گذاشته بودند، همه در  ها اسمش را سرمايه ، چيزی که بعضی1960ی  تا دهه 1930
که  کند به اين ، چپ شروع می1970ی  دفعه با آغاز دهه فهمند و يک قالب مقوالت و مفاهيم ساختار می

. چپ درنيافته است که خودش مانند نئوليبراليسم، گزينش عقاليیها از  حرف بزند؛ و راست عامليتاز 
عامليت،  چرخد؛ می عامليتچيز حول محور  در نئوليبراليسم هم همهبخشی از اين موج است. 

داری] در  های [سرمايه هم چپ و هم نئوليبراليسم نسبت به شکل ايدئولوژی آن است. به تعبيری، هردو،
فورديستی در غرب و اقتصاد  کينزگرايیِ  دهند: واکنش نشان می 1960و  1950ی  های دهه سال

ی عامليت  اند. بنابراين بين چپی که درباره شان واکنشی نسبتاً يک جانبه ای در شرق. و هر کدام برنامه
است ــ  ست ــ که در بخش اقتصادی دانشگاه من در شيکاگو جا خوش کردهزند و جناح را حرف می

زدن از  ها هم عاشق حرف )، يک پيوستگی وجود دارد. اينChicago Boysيعنی جوانان شيکاگو (
  بخش است؟ من مطمئن نيستم. اين از اين. خود رهايی خودی هستند. ايا عامليت به عامليت

معضل روبرو هستيم که مکتب فرانکفورت آن را خيلی زود تشخيص در مورد موضوع دوم ما با يک 
داری متأخر از اين ايده  ی سرمايه ) با تزش دربارهPollockداده، اما حلش نکرده است: چون، پولوک (

وجه مثبت نيست.  هيچ ی کارش به کرد که بازار و مالکيت خصوصی بايد ملغا شوند، اما نتيجه دفاع می
ی نامناسب و ا ی رهايی، نظريه داری متأخر، در معنای نظريه ی سرمايه ريهبه عبارت ديگر، نظ

ی تازه،  کنم مکتب فرانکفورت با تالش برای تدوين يک نظريه از همين رو من فکر می است.  ناشايسته
بستی رسيد که هابرماس را  و دقيقاً به همين دليل نيز به بن تکانِی تمام و کمال شد؛ ناگزير از يک خانه

ی خود را پيش بگيرد. او به اين دليل اين راه را پيش گرفت، چون به  ناچار کرد راهی ديگر و ويژه
اند، حق  بست رسيده کم در تشخيص اين نکته که به بن و دستکنم ا و من فکر می بست رسيده بودند، بن

بعد هم، ديگر به  1973داشت. راه ساده و همواری برای بازگشت به آدورنو وجود ندارد. و از سال 
بازگشتی به دولت رفاه کينزی وجود ندارد. علت اين نيست که بورژوازی در مقايسه و در مقابل 

شدند،  تر شده است. حتی اگر کارگران بار ديگر نيرومند می کارگران بطور ناگهانی بسيار قوی
داد. بعالوه اتحاد  توانستيم خيلی ساده دوباره به کينزگرايی بازگرديم. چنين چيزی روی نخواهد نمی

شوروی هم که فرو پاشيد. اين [نظام] خودبخود سرمشق و مدل مثبتی نبود و اين واقعيت که فرو پاشيد 
در اوضاع  دست دهد. تواند مدلی برای رهايی به کند که اتحاد شوروی نمی اين تخمين و نظر را تأييد می

ً بسيار دشوارتر شده است. به همين د ای  ام تا نظريه ليل است که من برگشتهجاری کل قضيه اساسا
ی سرمايه تدوين کنم که استوار بر مالکيت خصوصی و بازار نيست. از نگاهی تاريخی، اين  درباره
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داری ارائه کنيم که به بازار و  يا بايد نقدی از سرمايهما بخش است. چون،  ای رهايی قصد و برنامه
دوران «داری را رها کنيم و بگوييم: بيائيد  د سرمايهکه يکجا نق مالکيت خصوصی متکی نيست، يا اين

  را نقد کنيم.» مدرن

ی  رسد امکانات سياسی حسابی محدود باشند. در مصاحبه همين حاال تأکيد کردی که به نظر می: پرسش
 يا حداقِل درآمد[ی  درآمِد پايهطلبانه هم ــ  ی اصالح تو به يک پروژه ديگری گفته بودی

Grundeinkommen [خوش هستی، حتی اگر  ای برای همه و بدون قيد و شرط ــ دل شده تضمين
ويژه با  کنی؟ به چنين وضعی هم بسيار محدود هستند. امروز اوضاع را چطور ارزيابی می امکاناتِ 

ی شکل  ی ماترياليستی دولت نشان داده است که خوِد دولت نماينده توجه به اين زمينه که نظريه
ها  سوی لغو کار مزدی ــ  که بعضی های آن، گرايش به ای است و تحت محدوديت ويژه ی دارانه  سرمايه

بدون قيد و شرط برای همه، ممکن است امکانش را فراهم کند ــ اصًال و ابدًا  ی درآمِد پايهکنند  فکر می
داری  سرمايهی يک  ای شروع شده است درباره ها بحث تازه دانی که بين چپ ممکن نيست. بعالوه می

باقی  یگر . اينجا هم کماکان همان سؤال مطرح است که اساساً چه ميدان جوالنی برای کنشسبز
  ماند؟ می

کنم که ارزشش را دارد که تالش  ای است. از يک طرف فکر می : سؤال بسيار سخت و پيچيدهپوستون
داری  کردِن سرمايه انسانی یداری برای مختصر توان از دولت سرمايه ای می کنيم ببينيم تا چه درجه

يک محدوديِت بنيادی واقعاً اين است  استفاده کرد. بديهی است که اينجا موانعی بسيار جدی وجود دارند.
تواند وجود داشته باشد. اين به آن معنا  افزايی کارآ نمی يابی و ارزش داری بدون ارزش که دولت سرمايه

های مختلفی برای  فقط بايد از مدل انباشت پيروی شود. مدلافزايی، حتماً و  نيست که برای تحقق ارزش
ی سياسی در اين شرايط  کنم، مبارزه توانند وجود داشته باشند و من فکر می افزايی می تحقق ارزش

های سياسی امروز بايد به سطحی از گسترش جهانی برسند که تابحال  بسيار مهم است. اما اين مبارزه
ليل از ويم و به تجدب» جهان سوم«از جهانی اين نيست که به طرف  بدست نيامده است. منظورم

ال رفتند غبه پرت 70ی  های مقاومت محلی بپردازيم. مثالً خيلی از فعاالن چپ فرانکفورت در دهه گروه
ای بسازند. منظورم از جهانی اين نيست. اين درکی مبتدی از انترناسيوليسم است که اغلب  تا آنجا جاده
ی  واقعی درباره ای حمايت از ناسيوناليسم ديگران بوده است. اگر زمانی قرار باشد نظريهبه معنای 

مان را به چپ  از تمرکز بر دولت بورژوايی دست بشوئيم و توجهعجالتاً د، بايد وناسيوناليسم نوشته ش
اگر نحوی پيرو ناسيوناليسم ديگران است.  هاست که به معطوف کنيم. چون بخش بزرگی از چپ مدت

  فهمد که منظورم انگ زدن يا نقد نيست، بلکه اشاره به معضلی واقعی است. می آدم به دقت نگاه کند،

کم  شود. دست پس از آن شايد الزم باشد نحوه و نوعی از آگاهی را بفهميم که به ناسيوناليسم منجر می
ت بگويی مسئله بر سر توانستی به خود ها بود، می ی ناسيوناليسم ـ مثالً ـ ويتنامی وقتی مسئله

ها، سوسياليسم بود.  ی ويتنامی شود؛ مسئله رقی طرح میمتناسيوناليسمی است که تحت عنوان يک بديل 
ای  شوند، آنهم به شيوه ها مانع امری مترقی می يیامريکامنظورم اين است که تصور بر اين بود که 

به معنای مبارزه برای امری  امريکاآميز و وحشيانه. نظر اين بود که جنگيدن عليه  بسيار خشونت
ی اول ممکن  شود همين را گفت. در وهله با عراق نمی امريکامترقی است. اما در مورد جنگ اخير 

های شديداً  است شبيه به نظر برسد. اما يکی و همان نيست. هيچکس ــ به استثنای معدودی آدم
ی چيزی مترقی است. و حاال،  حسين نمايندهافتد که صدام  دارــ به طور جدی به اين فکر نمی مسئله
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ها در رابطه  درواقع چپ بکشند. شان را پائين ها تنبان باالخره انقالب عربی باعث شد که خيلی از چپ
  ربی، ناسيوناليست بودند.عبا ناسيوناليسم 

 داری سبز سرمايهکنی  های مترقی امروز چيست؟ فکر می باشد. اما تکليف امکانات پروژه: پرسش
  اندازی دارد؟ امروز اساساً چشم

گر در تاريخ نيز. مسلماً بسيار مهم است دي طلبِ  های اصالح ی جنبش : هم آری، هم نه. مثل همهپوستون
ً تأکيد کنيم سرمايه ً چنين کاری می داری جهان را ويران می که دائما کند. اما فکر  کند، چون واقعا

دمکراسی هم تناقضاتی  اتی بنيادی. البته در سوسيالواجد تناقضاتی است، تناقض داری سبز سرمايه
تواند به عنوان جنبشی  بنيادی وجود داشت. جنبشی طرفدار حفظ محيط زيست [اکولوژيک] می

اگر اين ». سبز«داری را آشکار کند که سدی هستند دربرابر هر چيز  طلبانه مرزهايی از سرمايه اصالح
زيست طرفداران بيشتری پيدا کند، مسلماً بد نيست. به آن بايد  اش از محيط جريان فقط به دليل طرفداری

کند که  ی ديگر نگاه کرد. يعنی، بايد پرسيد آيا به خوِد اين جريان کمک می طلبانه مثل هر جريان اصالح
دانم  ی خودشان آگاه کند؟ راستش درست نمی ای بوجود آورد که افراد را به محدوديت برنامه چنان آگاهی

ی معقولی باشد که  گرايانه رسد جنبش اصالح دقيقاً چيست؟ اما به نظرم می داری سبز سرمايهز منظور ا
اين واقعيت، که با مرزها و سدهايش روبرو خواهد  به زودی با سد و مرزهای خود روبرو خواهد شد.

سش اش انداخت. پر دليل به سطل زباله کنم ــ بايد به اين شد، به اين معنی نيست که ــ تکرار می
  کننده اين است، وقتی به اين مرزها رسيد، تکليف چيست؟ تعيين

داری:  برگرديم دوباره به پرسش مبارزات اجتماعی در چارچوب منطق تکوين و تطور سرمايه: پرسش
ی وجود دارد که دار ی سرمايه ای از توسعه راه نيست که فکر کنيم هميشه سطح تاريخاً معين و ويژه بی

که  ووی هميشه، با گفتن اينلبه همين دليل هم ها در چارچوب آن امکانات مختلفی برای تحول موجودند.
شکل ارزش، شکل کاال و شکل سرمايه بايد همواره و هربار از نو در پراکسيس روزانه بازتوليد شوند، 

ايه، جدايی وجود ندارد و اين روابط بايد کند. بين ساختمان و بازتوليد روابط سرم بر اين نکته تأکيد می
د مالکيت خصوصی عهر روز از نو ساخته و مستقر شود. از همين رو، از نظر او، هربار که کسی قوا

کند، مالکيت خصوصی دچار  کند يا ملک ديگری را تصاحب می کند، مثًال دزدی می را رعايت نمی
شود گفت که پس نوعی بازگشت به عقب و  ی، میانداز شود. و با نگاه کردن از چنين چشم بحران می

  طور نيست؟ اين .داری ممکن است مبارزه برای برقراری دولت رفاه در چارچوب فضا و نظام سرمايه

ها  ای طرح شود، اما اين خواسته : به باور من، نه در سطح ملی. ضرری ندارد چنين خواستهپوستون
در رابطه با راسيسم  در رابطه با ناسيوناليسم چپ نيست،شوند. منظورم  خيلی سريع ناسيوناليستی می

قدر زياد به  ی کارگر اين به روشنی ديد: يکی از داليلی که طبقه امريکاتوان در  است. اين قضيه را می
ها، به داليل مختلفی در خطراند.  طرف راست ميل کرده، همين راسيسم است. واقعيت اين است که شغل

طور واقعی  گير برای وقايع متعددی تبديل شده که به به نوعی برق» نونیمهاجرت غيرقا«ماجرای 
رود، فقط خواب و خيال  شان از بين می های بينند شغل که کارگران می افتند؛ درهرحال اين اتفاق می

فهمند که چه فرآيندهايی مسئول اين وضع است و خيلی ساده فکر  وجه نمی هيچ نيست. اما کارگران به
 تاين حرف هم که مدافعان مهاجر چيز تقصير مهاجران غيرقانونی است. از طرف ديگر، مهکنند ه می

متأسفانه انشعاب  گويند مهاجرت هيچ تأثير اقتصادی ندارد، البته درست نيست. کنند و می ادعا می
تأثيرات اقتصادی دارد،  وجود آمده است؛ هرکس بگويد مهاجرتناخوشايندی در گفتمان ليبرال ب

  خورد. بودن می صله انگ راسيستبالفا
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ً مالکيت خصوصی است؟ من  ی که جان [هالووی] میزاز طرف ديگر، آيا چي گويد، منظورش واقعا
  اش بحث کنيم. کنم منصفانه نيست درباره ام و فکر می کتابش را هنوز نخوانده

قادر است با تعيين داری تدوين کنی که  ی سرمايه ای انتقادی درباره کنی تئوری تو تالش می: پرسش
ی  که از بدبينی و نگاه منفی نظريه دارانه ــ و نه فقط برای اين ی سرمايه جايگاهش در چارچوب جامعه

و اين  خود توضيح بدهد يا تبيين کند. خودی انتقادی [مکتب فرانکفورت] پرهيز کند ــ خودش را به
  ی...کن جايگاه را در اساس، تناقض بين امکان و واقعيت تعريف می

  : بله، اما اين تناقض سرانجام خوبی ندارد.پوستون

تواند از خودش بپرسد: اين امکان را  ی ديگر اين است که آدم می نکته دقيقاً همين است. نکته: پرسش
گری، يابد؟ از نظر آنتونيو نِ  شود مشخص کرد؟ کجا ماديت می طور واقعی در کجا و در چه چيز می به

کند، اين چيز، اين چيز که قرار  ه اتفاقاً در تأمالتش از جمله به تو نيز استناد میگورتز ک درهيا مثًال آن
يابد، يعنی کاری که بطور واقعی  غيرمادی و در دانش ماديت می است ممکن باشد، خيلی روشن در کار

ه، زمين دارانه به بندش کشيد و مهارش کرد. با توجه به اين پيش های سرمايه توان در شکل ديگر نمی
هايش چيست و  کند، نشانه اش هستی، خودش را چطور بيان می تناقض بين امکان و واقعيت که تو مدعی

  دهد؟ کجاست يا چطور خودش را نشان می

به نظر من،  پردازی کرد. نحوی ايجابی مفهوم طور و به : مطمئن نيستم که بشود موضوع را اينپوستون
در بخشی از اين امکان که مورد نظر من است عجالتاً نوعی بربريِت واقعاً موجود حاکم است. يعنی، 

ها راه  ويژه در باصطالح جهان سوم، بيش از پيش به زائدشدِن خوِد انسان زائدشدِن کار انسانی، به
مثل بسياری از شهرهای  برد. شهرهای عظيم در جنوب ــ الگوس، سائوپائولو، مکزيکوسيتی ــ می

طور انفجاری رشد کردند، مثالً برلين يا شيکاگو، شهرهای پرولتری نيستند. اين  آغاز قرن بيستم که به
ای  شان به شهرهايی پرولتری در آينده شدن انداز امکاِن مبدل اند و چشم شهرهای جديد لومپن ـ پرولتری

ه چه سياستی راه خواهد برد. ما واقعاً در موقعيت من مطمئن نيستم که اين وضع ب نزديک وجود ندارد.
ی کارگر سنتی است، تاريخاً  بسيار دشواری هستيم. بخشی از چپ سنتی که اميد و اتکايش فقط به طبقه

همه را نجات خواهد داد، همان » جهان سوم«هايی که معتقد بودند انقالبات  رفته است. و آدم ازدست
ات از دست رفته بودند؛ در اين فاصله اين واقعيت فقط آشکار و عيان موقع و همزمان با شروع انقالب

شده است. منظورم اين است که آدم بايد کور باشد که اين چيزها را نبيند. به اين ترتيب معتقدم که ما با 
کنم عليه شعارهای کاذب استدالل  معضلی جدی روبروئيم که من هم برايش پاسخی ندارم، اما تالش می

هايی مثل هردو طيفی  دانيم به هيچ کجا راه نخواهند برد؛ جريان سيرهايی را توصيف کنم که میکنم و م
مانده) اين دو  ی کارگر و جناح ضدامپرياليست مبتدی و عقب که نام بردم. (جناح سنتی و متکی به طبقه

يا واقعاً برای چپ مهم باشند، اما برای دن لحاظ فرهنگی و تاريخی ها شايد هنوز به بخش از چپ
ويژه جريان ضد ـ  دو به که اغلب سد راه سياست مترقی هم هستند. از اين اند؛ بگذريم از اين اهميت بی

  دانم. امپرياليست را دارای گرايشی ارتجاعی می

قيد و شرط برای همه صحبت کردم، منظورم  بی ی درآمِد پايهگرايی جهانی و  بله، وقتی من از اصالح
غای کار پرولتری راه نخواهد لهای کوچکی هستند ــ که اين اقدام البته به ا ا فقط گامه اين بود ــ و اين

ً ساز باشد. هرچه هست واقع تواند گامی متمدنانه و تمدن برد، اما می اندازه دشوار است از الغای کار  بی ا
کار پرولتری فعلی زير چنين فشاری از  طور واقعی و درحال حاضر پرولتری حرف بزنيم، وقتی که به
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تا در نقاط ديگر دنيا و در اروپا. در  امريکا درخصوص و بيش از هرجا  سوی سرمايه قراردارد؛ به
اند که آنچه زمانی دولت رفاه  ها هنوز نفهميده کنم اروپايی های ديگری طی شدند. من فکر می هااروپا ر

  ست.تهی شده ا بود در چه ابعاد عظيمی ميان

کنم که چطور افراد اقدامی  توان در نظام دانشگاهی اروپا هم ديد؛ و من تعجب می اين وضع را می
پرسد: کجا هستند  کند، از خود می به اين نظام نگاه می امريکااندار  اند. وقتی آدم از چشم اش نکرده عليه

ی  های بزرگ دهه د. پيروزیشان به اروپا بود؟ ديگر هيچکس چنين نگاهی ندار هايی که چمشم نسل آدم
ی  گرای آموزش عالی؛ همه ای و گسستن از سرشت نخبه ، گسترش آموزش عالی در سطح توده1960

 1970ی  اند. اين جريان از اوايل دهه ها فقير و درمانده شده اند و دانشگاه ها از دست رفته اين پيروزی
يی را درآورند؛ ابلهانه است. متن و امريکا گرای های نخبه خواهند ادای دانشگاه آغاز شد. و حاال می

 ی بودجه که زمينه چيز ديگری است، نهادها متفاوتند، هاروارد دانشگاهی خصوصی است، ضمن اين
  کنيد يک جنبش دانشجويی عظيم در راه است؟ دالری دارد. آيا شما واقعاً فکر می ميليارد 33

  اخيرًا اعتراضاتی بود.: پرسش

شدن [جامعه] هستند. اما اين  يیامريکاو معموالً همه عليه  اعتراضاتی بود: درست است؛ پوستون
  مزه. ) واقعاً مسخره است؛ ُجکی بیBachelorهای دانشگاهی سه ساله ( دوره

پديدار نشوند، جنبش  المللی بينهايی واقعاً  هايی برای دفاع، برای کنش درهرحال به نظر من، اگر آغازه
طور کلی به نظر من، ما بايد تالش کنيم آرام آرام در راستای  شود. به می کارگری بيش از پيش ويران

شکل گرفت. اين  1917يک انترناسيوليسم تازه حرکت کنيم. البته نه از نوع ناگواری که در 
کنم بيشتر در راستای چيزی که  شوروی بود. بنابراين فکر می انترناسيوليسم، درواقع فقط ناسيوناليسمِ 

دوم. اين ايده البته  انترناسيونالِ  بار وجود داشت: انترناسيوليسمِ  حاظ فکری يا نظری يکل کم به دست
دربرابر رژيم ديگر دفاع کند؛ به  يک رژيم از اش اين نبود که ی اصلی هايی داشت، اما مسئله ضعف

شکل ضد امپرياليسم  انترناسيوليسمترين اشتباهش جنگ جهانی اول بود. اما مادام که  همين دليل بزرگ
تواند  بخشی که هدفش دفاع از يک رژيم دربرابر رژيم ديگر نيست، نمی ی رهايی قديمی را دارد، ايده

پردازند.  ی کافی به سرمايه نمی به اندازه انترناسيوليسمهای موجود  زيرا اغلب شکل .خود را قالب کند
المللی باشند.  کنند بين تند که باالخره سعی میالملل هس امروز فقط جنبش دفاع از محيط زيست و عفو بين

دليل از آنها انتقاد کند، اما فکر و يک تواند به هزار ها اقداماتی هستند که مسلماً محدودند و آدم می اين
هايمان در مقياسی واقعاً جهانی صورت بگيرند.  کنم گرايش ما بايد همه جا به اين سو باشد که فعاليت می

اند و  ها کرده يیامريکاضد کاری است که برای جز هورا کشيدن یساس چيزی ديگراينجا موضوع درا
  کنند. می

ی معينی با تو همراه  های غيردگماتيک، حاضرند تا نقطه کم چپ مسلماً خيلی از افراد، دست: پرسش
راستای يک ای ــ يک قدم جلوتر برود و در  کند ــ حاال به هر شيوه گری سعی میشوند. مثًال آنتونيو نِ 

حرف او چه چيز جز  شود اين است که ی سياسی فکر کند. اما اولين سؤالی که طرح می پروژه
المللی برای طرح  تواند باشد؟ يعنی، جز ارتباط برقرارکردن در سطح بين بودن می المللی بين

آمِد درهای اول کدامند؟  های مشخص و اقدامات استراتژيک چنين جنبشی؟ به نظر شما گام خواست
  بدون قيد و شرط برای همه، يا چيز ديگری؟ی  پايه
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: به نظر من، شروع بدی نيست؛ اين طرح و ايده البته معضالت بسياری دارد، معضالتی خيلی پوستون
توان  هايی را طرح کند که از آنها می مانع از آن نيستند که آدم خواسته ناگزير زياد. اما اين معضالت به

ی رايج،  به اسطوره ها در جهان چگونه است. بنا اوضاع اغلب انسان ،در معنای معينی استنتاج کرد
دهد که در اين فاصله در سراسر دنيا و به  مردمی فقيرند. اما واقعيت نشان می» جهان سوم«های  انسان

و اروپا. و در رابطه با معضالت  امريکار وجود دارد، حتی در يهای فق ای از انسان شمار فزايندهتناسب 
شود اين سؤال را طرح کرد که آيا هدف آن فقط بهبود  بدون قيد و شرط برای همه، میی  پايهدرآمِد 

فقط زمانی  وضع مردم تهيدست است يا چيزی جز آن نيز؟ زيرا بهبود وضع زندگی تهيدستان متأسفانه
  ی کافی احساس امنيت کنند. ممکن است که آنها که فقير نيستند، به اندازه

ی  ی کارگرند، البته طبقه گويند ــ که درواقع طبقه می ی متوسط طبقهبه آنها  امريکااگر کسانی که در 
گاه در ن، آکنند میسال است  چهلاحساس خطر کنند، کاری که کارگری که درآمد نسبتاً خوبی دارد ــ 

به پايه  ويژه زمانی که آن درآمدِ  ی وجود ندارد؛ بهحرطآنها جايی برای چنين  اتیِ احساس فضای اقتصادِ 
شود. و يکی از معضالت بسيار، بسيار  ی چيزی مثل صدقه و مستمندی برای فقرا محسوب می منزله

ی ميانی هستند که  های متعلق به قشر بااليِی طبقه يیامريکايی اين است که اغلب امريکازياد، ليبراليسم 
ی  طبقه«که منظورشان  آن بی، زنند ها حرف می اقليتی مستمندان برای فقرا و  ی صدقه و جيره درباره

  .هم باشد» کارگر سفيد

ولی من هم هنوز  های خوبی، مطابق ميل شما باشند. ها پاسخ کنم اين اما، اگر غلط نکنم، گمان نمی
ها که بگذريم،  ؛ از اينی انبود] [توده»مولتی تود«و » امپاير«جز  ام. البته به گری را نخواندهآخرين اثر نِ 

  اش چيست؟ ی سياسی تازه پروژه

ی تالش برای بهم پيوندزدِن  ، به مثابهمتعددیهای  اش را در مصاحبه ی سياسی گری پروژه: نِ پرسش
جای تجزيه و  کند: به نحوی وارونه می کند. درواقع او، کل قضيه را به می مبارزات گوناگون توصيف

سازد. در اين فاصله،  اش را می کند و براساس آن، نظريه ها نگاه می تحليل ساختارها، نخست به مبارزه
مهاجرت يا انتخاب محل زندگی، برای درآمِد  های اجتماعی برای آزادی جهانیِ  او بر آن است که جنبش

گويد  و برای چند چيز ديگر وجود دارد و با توجه به اين وضع می و بدون قيد و شرط برای همه، يهپا
اش،  ی سياسی کردن ميان آنها باشد. پروژه با يکديگر و ميانجی ها بايد همراه کردِن اين جنبش ما که کارِ 

  رقرارِی اين پيوند است.ها، همراهی در اقداماتی برای ب ی چپ اين است. به نظر او، وظيفه ،نحوی به

کرديم، به نکات بسياری برخورديم که همانند معضالتی  بحث می ی اين استراتژی البته وقتی ما درباره
نحوی خوشايند  بودی. اما چيزی که برای ما به ، مطرح کردهپايه ی طرح درآمدِ  هستند که تو درباره

طبيعی «و  ضرورتکم  شايد دست ون قيد و شرط،بدی  پايهرسد، اين است که مثالً با درآمِد  نظر می به
ويژه در آلمان  گيرد. در اروپا، بهبکار مزدی، در سطح ايدئولوژيک، بتواند مورد ترديد قرار» بودنِ 

سو گرايش دارد که ما برای يک زندگی اساساً معقول و قابل پذيرش، به کار  گفتمان مسلط، بيشتر به اين
  دارد. کم تََرک برمی ، اين انديشه دستپايه درآمدِ ی  مزدی نيازمنديم. با ايده

ی پيش  هم مهم است، زيرا اين معضل را نبايد دسِت کم گرفت. مثالً هفته ضيه به نظر منق: اين پوستون
ی  اين روزها مشاور توسعه امريکاشد که خيلی از شهرهای  می گفته امريکاای راديويی در  در برنامه

خيلی جالب بود که رک و پوست کنده گفته  با اين هدف که کار ايجاد کنند. کنند، اقتصادی استخدام می
ای بود که در آن هزار کارگر مشغول به  معنی ساختن کارخانه پيش، ايجاد شغل به تا يک نسلِ  :شد می
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شود تا پانزده کارگر را استخدام  اند. بنابراين کلی پول خرج می کار شوند، حاال به پانزده شغل راضی
ً همه می گذارند پيشرفت، درحالی اسمش را هم می کنند. دانند که پيشرفتی در کار نيست.  که طبيعتا

شوند و هيچ گفتمانی هم وجود ندارد که به آنها کمک کند تا  در باتالق غرق می امريکاشهرهای کوچک 
توانند  دهد، نمی می دانند چه اتفاقی روی ها نمی درستی بفهمند و توضيح دهند. انسان روزگارشان را به

کند.  هم کمکی به آنها نمی یی کارگر های سنتی طبقه وری وضع را برای خودشان توضيح بدهند و سخن
ی  دانم حجم طبقه شوند. تا جايی که می طور هم نيست که به چين منتقل می شوند؛ و اين ها ناپديد می شغل

کند.  بسيار بيشتر از ده ساِل پيش توليد می است. هرچند چين های اخير ثابت مانده کارگر چين در سال
ی  پايه ی درآمدِ  حتی در چين هم همين مشکل را دارند. و من کامالً با اين نظر موافقم که بايد درباره

کم از آنرو  برانگيزی است. اين ايده دست دانم که پيشنهاد پرمسئله و جنجال شده حرف زد، اما می تضمين
دانستند که اگر کاری ضروری نباشد، اما  يندگان مکتب فرانکفورت هم میساز است که حتی نما مسئله

برای اين  ها لمانیچسبند ــ آ بودنش انجامش دهند، اغلب طوری به آن می غيرضروری رغم ها علی آدم
های طبيعی و  گويد: با حرص و سماجت ــ که انگار يکی از جنبه ی خيلی خوبی دارند؛ می همحالت کل

برند، با عصبانيت  همين دليل نسبت به کسانی که اين کار را زير سؤال می است. بهضروری زندگی 
شود که سياست  شناختی باعث می ـ  روان ـ  ی ايدئولوژيک يا جامعه  کنند. اين جنبه برخورد می

ی  توانی خيلی ساده بگويی ما خواهان درآمِد پايه تر هم بشود. تو نمی گرايانه در اين روزگار پيچيده چپ
قيد و شرط برای همه هستيم و ببينی يک دفعه همه بگويند: هورا! نه، اين کار را  شده و بی تضمين

ها  خانمان ی پول نصيب بی ترسند، خواهند گفت: همه هايی که بيشتر از همه می کنند. برعکس: آدم نمی
خوبی است  ی ايدهکه  نمک کر میفکاران. اما من  و بزه »الخمرهای تنبل ولگردها و دائم«شود، نصيب  می

ی آن بپردازيم.  جويی درباره طور علنی و عمومی به فکر و چاره که خود را به آن مشغول کنيم و به
و  اش ــ باز هم معضالت سياسی گرايانه زدگِی عمل همان دليل هيجان گری ــ بهالبته بايد تأکيد کنم که نِ 

ی کارگر بود، حاال  چيز طبقه است. اول، نقطه عزيمِت همه ساختارِی مرتبط با اين ايده را فراموش کرده
طور واقعی کمکی به ما  ای دارد، اما به تود هم برای خودش جاذبه است. البته مولتی »تود مولتی«

  کند. نمی

در  ی بحراِن جاری است. رهموضوع ديگری که برای ما جالب است، نظر و ارزيابی تو دربا: پرسش
ی بحران وجود ندارد، اما، مثًال روبرت کورتس  چيزی به عنوان نظريه طور مشخص آثار تو به

)Robert Kurzداری به سوی بحرانی نهايی پيش  کند که به نظر تو سرمايه طور تفسير می ) تو را اين
وجود دارد. به اين ترتيب يک سؤال های بسيار متفاوتی  رود. در بين چپ هم در اين مورد ديدگاه می

  بيش از اندازه روبروئيم يا بحران داليل ديگری دارد؟ ماند: آيا ما اينک با بحران انباشتِ  هميشه باقی می

ی بحران خالص کنم. نه به اين دليل که  : راستش من سعی کردم خودم را از دست نظريهپوستون
دهند. به  زيادی به اين قضيه بها می ،ها لی از مارکسيستها مهم نيستند، اما به نظرم خي معتقدم بحران

در اما اگر  گذارند. می too many eggs in that basketاش آنها  يیامريکااصطالح انگليسی يا 
های سرمايه، بخشی از نقدی سياسی است که  بينيم که تمرکز نظری روی بحران باره تأمل کنيم، می اين

ً مستدل است. بنا بر اين نقد: معضل سرمايه داری اين است که غيرعقاليی است. همين  فقط بعضا
بحرانی ی کارگر را به ما بدهيد، يک برنامه هم به ما بدهيد، بعد ما هيچ  کارخانه را و همين طبقه

ی مارکسيستی روی بحران يک  شان و شعارشان کمابيش اين است. تمرکز نظريه نخواهيم داشت؛ حرف
داری نظامی بحرانی است و کوشيد اين وضع را  دانست که سرمايه خطاست. بديهی است که مارکس می

ين بحران نهايی و ی بحران نهايی باور داشت. اگر زمانی چن کنم مارکس به ايده تبيين کند. اما فکر نمی
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های من و ديدگاه کسانی که  داشت، نتايجش وحشتناک بودند. قبول دارم که بين نوشته بزرگی وجود می
ای به همين  ی سنت نقد مارکسيستی، و نشريه ی تئوريک آلمانی که دنباله [دو نشريه Exitو  Krisisدر 

هايی وجود  نظری ها و هم کنند، شباهت میکار اند ـ م]  های مختلفی تقسيم شده نام، هستند و به گرايش
ً غم طلبِی آلمانی ی انشعاب شان از هم، نمونه که بايد بگويم جدايی دارد. ضمن اين انگيز است.  و واقعا

کنم  من فکر می اند و انشعاب پشِت انشعاب واقعاً ديوانگی است... بگذريم؛ هايی مثل ما کم خود آدم خودبه
 بهای خيلی زيادی قائلند. دراساس با تحليل گرايش تاريخی و بنيادين سرمايهی کار  ها برای مسئله اين
چيز به سوی يک بحران  مهباشم، ه ها موافقم، اما نه تا آنجا که قبول داشته کاهش و زائدکردِن شغل در

رود. اگر يادتان باشد در رابطه با موضوع ديگری گفتم که مارکس در جلد دوم کاپيتال  نهايی پيش می
توان همان تأثيری را که تغيير در ترکيِب ارگانيک سرمايه دارد از  کند که چطور می ز اين صحبت میا

توان ارزش اضافی بيشتری توليد  تر می طريق ديگری بدست آورد: مثالً از طريق واگردهای سريع
شتری توليد طريق ارزش اضافی بي کند تا بتواند بگويد که از اين کرد. اما مارکس اين خط را رها می

کند. بنابراين چيزی که برای او مهم است نرخ ارزش  ارزش اضافی تغييری نمی نرخشود، اما  می
اضافی است، زيرا نرخ ارزش اضافی است که در عطف به ساختار کار اهميت دارد. اما از نظر 

که يکی از  رسد توان با سرعت باالتری در چرخش نگاه داشت. به نظرم می اقتصادی، ماشين را هم می
ـ م] اين است که به اين  Big-Bang-Theoryان مبتنی بر انفجار بزرگ [کنايه از ری بح معضالت نظريه

مارکس از اين سطوح [از  کنم: مطمئن نيستم. انصافی می سطوح توجه الزم را ندارد؛ شايد هم اينجا بی
حال واقعی  اما فتيشی که درعين کند تا نشان بدهد که مسئله بر سر يک فتيش است، تجريد] استفاده می

ها بسيار دارد،  جور تردستی هم هست. هر فتيشی واقعی است. از اين زاويه که نگاه کنيم، کاپيتال از اين
  کنند. بسيار بيشتر از آنچه برخی ناقدان ارزش تصور می

توليد  :که از اينزنند، مثًال  ی صنعتی حرف می ی پايان جامعه حال برگرديم به آنهايی که درباره: پرسش
صنعتی از طريق اتوماسيون، اينترنت، رواج انفورماتيک و غيره سپری شده و حاال ضروری است ــ 

طور ــ که جايش را  نئوليبراليسم است، در سوسيال دمکراسِی آلمان هم همين سراسریِ  و اين شعارِ 
ی ارزش مربوط  ساس به نظريهشويم که درا ی خدماتی بگيرد. دوباره اينجا با معضلی روبرو می جامعه

ی  کند که جامعه طور تفسير می است. روبرت کورتس ــ اگر درست فهميده باشم ــ اين تحول را اين
آفرين  داری نيست، چون کارهای خدماتی ارزش اندازی برای سرمايه کم به اين دليل چشم خدماتی دست

زند، مثًال  ی اين حرف را می شويم که وارونه هايی در مارکس روبرو می نيستند. اينجا دوباره با نمونه
ها  ی اين حرف کار کند، کارگر مولد است؛ و دنباله داری که دلقک هم، وقتی که در خدمت سرمايه اين

] به عنوان service societyی خدماتی [ شناسانه. ارزيابی تو از تصور يک جامعه های مارکس در بحث
  چيست؟داری  اندازی ذاتِی سرمايه چشم

ی  که ايده کنند: يکی مربوط است به اين : اينجا دو بُعد يا ساحت [گوناگون] نقش بازی میپوستون
ی  هايی مثل دانيل بِل. اين بخش از نظريه از طرف آدم ؛برای اولين بار چطور طرح شد اقتصاد خدمات

نويس کامپيوتر  برنامهکند که انگار از فردا همه  طور تفسير می پسا ـ صنعتی اقتصاد خدمات را اين
دکتر و وکيل و  ی مردم که انگار حاال همه قرار، صنعت خدمات عبارت است از اين شوند. از اين می

 Harryکسی مثل هری بريومن [ 1970ی  های دهه اند. همان اواخر سال نويس کامپيوتر شده برنامه
Bravemanهای طوالنی  ود که بعد از مدت]، که مارکسيستی بسيار سنتی بود، اما از اولين کسانی ب

های بِل را  طور نقادانه به اين مسئله پرداخت. او حرف ی فرآيند کار نوشت، به دوباره چيزهايی درباره
که: بخش  لحاظ تجربی وارسی کرد و به چيزی رسيد که در اين فاصله بايد برای همه آشکار باشد؛ اين به
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ی کسانی است که  ادعای بِل است]، دربرگيرندهبزرگی از اين باصطالح بخش خدمات [که مورد 
کاران خانگی  و اين گسترش عظيم بيشتر شامل سرايدارها و خدمت کارشان بيشتر کار سرايدارهاست؛

آفرين هستند؟ در اين باره  نويساِن کامپيوتر. حال سؤال اين است که آيا اينها ارزش برنامه شود تا می
  مطمئن نيستم. اما بديهی است که ارزش به توليد اشياء مادی وابسته نيست.

حاال که خودت به اين موضوع اشاره کردی، مايلم اينجا کمی مکث کنم و دوباره بپرسم. اين : پرسش
ويژه،  ز سر نو همان سؤال مربوط به رابطه يا پيوند جوهر و پديدار است، يعنی و بهگار و اقضيه ان

گری و روبرت کورتس های بسيار مختلفی مثل نِ  ی ارزش با مقوالت تجربی. فصل مشترک آدم رابطه
کنند که  برند. هردو از اين نقطه عزيمت می کار می اين است که هردو استدالالت مشابهی را به

گری، کار خدماتی نزد روبرت کورتس ــ شکل ارزشی ی کار ــ کار غيرمادی نزد نِ  تازه های شکل
گری شوند، نِ  الب میطور تجربی غ های کار به که اين شکلساز نيستند. از اين واقعيت  ندارند و ارزش

ائماً هنگام کمونيسم د کنند و به اين ترتيب، هم نشينی می گيرد که کارهای مولِد ارزش عقب نتيجه می
 گيرد. دست می شود. از نظر او، درواقع کاری که مولد ارزش نيست، زمام امور را به تر می نزديک

کنيم، زيرا از طريق اين نوع  گويد که ما به سوی يک فاجعه حرکت می روبرت کورتس دراين باره می
نی عظيم منجر شود. داری بايد ضرورتاً به بحرا شود و حرکت سرمايه کار دائماً ارزش کمتری توليد می

کنند که ارزش  های گوناگون از اين نقطه عزيمت می و شيوه ءگری و هم کورتس به انحابنابراين هم نِ 
تجربی را وارد اين بحث کرد؟  سطح شود شود. اينک سؤال اين است که چطور می تر می اهميت دائماً کم

ی ساختاربخشنده به جامعه است، دربرابر  يعنی، اگر کسی بخواهد توضيح بدهد که ارزش کماکان مقوله
  ها چه استداللی دارد يا چطور بايد استدالل کند؟ اين تحليل

از ساختاربخشنده است. هنوز  ی مقوله : چه عرض کنم. کورتس معتقد است که ارزش کماکانپوستون
شود و  است. اما حرفش اين است که چون زير پای سرمايه خالی می اعتقادش به ارزش دست نکشيده

دهد، غيرممکن است که سرمايه بتواند به حياتش ادامه بدهد. من  اش را از دست می ی ارزشی شالوده
واگرد  آفرينی، مثالً از طريق تغيير در زمان گيرد که چقدر ارزش کم می گفتم، برعکس، او دست

  تواند صورت بگيرد. می

توان به آنها نگاه کرد: کار  درهرحال: مشکل با کار فکری يا کار غيرمادی اين است که به دو شيوه می
، اما مجاز هنگام بندهای ارزش را ازهم بگسلد تواند هم آفرين باشد و دانش می تواند ارزش معاصر می

 کند: ار دوچيز را باهم مخلوط و موضوع را آشفته مینيستيم هردو را برهم منطبق بدانيم، چون اين ک
که، دانش کجا بندهای  يکی، اين سؤال است که آيا ارزش وابسته است به توليد مادی؛ و ديگری اين

آفرين حتماً  است؛ اما معتقد نيستم که کار ارزش معتقدم، دومی درستکند. من  قانون ارزش را پاره می
 ً   آفرين باشد]. نبايد يک آچار يا يک فولکس واگن توليد کرد [تا کار ارزش بايد توليد مادی باشد. حتما

حال اشتباهی در مقوالت هم هست، چون به اين ترتيب، دراساس کار  طور کاری درعين اين: پرسش
ترين استدالل عليه  کند. برای خوِد من، اين [تمايز] هميشه قوی مجرد به کار مشخص تقليل پيدا می

  کند. آفريِن کار خدماتی يا کار غيرمادی را انکار می پيشاپيش سرشت ارزش ديدگاهی است که

نظرم چيز خوبی  گرايانه است. در مجموع به : دقيقاً. من معتقدم که چنين کاری يک تقليل مادهپوستون
کند، چون او به معنايی که خيلی از  ی ماترياليسم استفاده می اش از کلمه نيست که مارکس برای نظريه

گرا [ماترياليست] نيست. ماترياليسم  فهمند، يعنی مثل انديشمندان قرن هيجدهمی، ماده ادارانش میهو
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ی  ی کار مجرد به عنوان مقوله است. وقتی من درباره اجتماعیاست، ماترياليسم مارکس  مادیآنها، 
چکشی  زنم، منظورم اين ماترياليسم اجتماعی است؛ قضيه اين نيست که وساطت اجتماعی حرف می
  سازيم. هواپيما می دردست داريم و با آن خانه يا

گويی آنجا  رسی که خودت می ای می اغلب به نقطه زمان، کار و حاکميت اجتماعیدر کتابت : پرسش
ی  شود سنگ بنای يک نظريه انديشی است؛ يعنی جايی که می ی اتصال يا پيوندی برای بيش نقطه

دانی و بر  ها، مثًال اهميت فرهنگ را بسيار زياد می تازه را گذاشت. در بعضی قسمت اجتماعیِ 
ات نقد  خصوص همانجا که موضوع بحث کنی؛ به ی ماترياليستی برای فرهنگ تأکيد می ضرورت نظريه

ِشمای کالسيک زيربنا ـ روبنای مارکسيسم اُرتدکس است. ممکن است طرح مختصری از افکارت 
ای  که هنوز پروژه کنی يا اين ن در اين راستا را دنبال میدرکی فرهنگ ارائه کنی؟ فکر ريهی نظ درباره

  باز برای کار است؟

های گوناگون،  ای برای فرهنگ نيست. اين کار، هرچند به شيوه ی تازه : تالش من تدوين نظريهپوستون
 ی اينها دريافتند هر سهتاکنون بعضاً صورت گرفته است، مثالً از طرف لوکاچ، آدورنو، زون ـ رتل. 

والت عينيت قم مهنگا عينيت اجتماعی، بلکه عمدتاً و هم نه تنها مقوالت، مثالً کاال، مقوالت مارکسکه 
 ،ی غرب در معنای شکل کااليی تحليل لوکاچ از فلسفه ی] اجتماعی هستند. و ذهنيت [سوبژکتيويته

های ديگر. او در هيچ جای اثرش از  کاری است درخشان و بسيار متفاوت با کار اغلب مارکسيست
گر سرمايه است.  يا توجيه است» مفيد«زند که خيلی صاف و ساده برای سرمايه  فيلسوفی حرف نمی

کند  ی شکلی از انديشه است که تالش می زند که فلسفه خود، بازنماياننده بلکه برعکس از اين حرف می
زيرا  خود را با شکلی اجتماعی سازگار کند؛ شکلی که، در ترمينولوژی مارکسيستی متافيزيکی است.

اين بصيرتی  کند. زيکی را ممکن و مجاز میای متافي ی متافيزيکی، خيزش و پيدايش انديشه يک جامعه
است درخشان. تالش آدورنو هم درخشان است، اما من با تأويلش از شکل کااليی موافق نيستم. نزد 

نحوی گوناگون، ديالکتيکی بين ارزش و ارزش مصرفی وجود ندارد، آنها  هردوی اينها، هرکدام به
دوگانه، چيزی بيشتر از  يرند. منظور از اين سرشتِ گ طور واقعی جدی نمی ی کاال را به سرشت دوگانه

ی امر مشخص است. نزد آدورنو، اين موضوع با تز پولوکِی  امر انتزاعی بر گرده برنشستنِ 
داری ديگر حاکی از  ی نهايی [نظر آنها] اين است که سرمايه شود. نتيجه ا میگر ر همدارِی متأخ سرمايه

همين  ماند. به نحو تام و تمام، برجای می ای و به سست و خدشهگ تضادها و تناقضات نيست. کليت، بی
بر گردن ندارد. البته لوکاچ تا را (هنوز) يوغ کليت  دليل است که آدورنو در جستجوی چيزی است که

کند و به  باره اين روند را رها می کند، سپس يک رود. او با شکل کااليی شروع می اين حد هم پيش نمی
وجه با روند و ترتيب [مقوالت] کاپيتال  هيچ رود، روندی که به شناسِی پرولتاريا میسوی ديالکتيک بر

ويژه سرمايه تدوين کنم که اين  ی کاال و به ای درباره ام نظريه ق نيست. برعکس، من سعی کردهبمنط
دهد. اين نظريه پيشاپيش وجود دارد؛  کند و آنها را پرورش می های بسيار مهم را جذب می بصيرت

يه چه چيزی را تبيين کنيم. مثالً من سعی کردم با آن خواهيم با اين نظر اين است که می سؤال
ی انواع  در مورد همه توان سميتيسم] را توضيح بدهم. کارهايی همانند اين را می آنتیستيزی [ سامی

دارِی  کفايتی سرمايه بنيادگرايی ــ از جمله ظهور بحران ــ کرد و در معنايی بنيادی، برای توضيح بی
کار بست. برای پاسخ به اين سؤال که آدميزاد چرا  يافته و بوروکراتيک، در هر شکلش، به سازمان

هم  کار برد؛ آن ی فتيش را به ر من بايد مقولهنظ است، به هرحال فهميده فهميد که به طور می جهان را آن
که جهان را قابل فهم، و نه فقط محکوم، کنيم. بديهی است که بايد از بنيادگرايی نيز  کم برای آن دست

ً نمی اول انتقاد کرد، اما آدم بايد بنيادگرايی اين است که  ی پذيرفت که ريشه شود آن را بفهمد. و مسلما
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طور  اند؛ اين ای ارتجاعی نحو نوميدکننده ها به ی مسلمان اند يا همه مقها اح يیامريکای  همه
ها هميشه  چون، اگر انسان کنند. لحاظ تحليلی هم هيچ کمکی به ما نمی های فرهنگی به گرايی تقليل
طور هست که هست،  دانيم چرا اين طور هستند و وقتی ما نمی کم حاال اين اند، دست طور نبوده اين

  برد. جلوتر نمی ِن ِصرف ما را قدمیکرد محکوم

 های پديدارِی تضادِ  ی شکل مان درباره شايد بتوانيم برگرديم و اين افکار را به بحث قبلی: پرسش
های  طور ايجابی به ايده داری به توان اين تضاد را درشکل معاصر سرمايه اجتماعی پيوند بزنيم. می

شود گفت که پس بنيادگرايی  حقوق اجتماعی جهانی، انترناسيوناليسم تازه و غيره وصل کرد. مثًال می
ها  حران دولت ـ ملتنحو معينی، شکلی از انترناسيوناليسم ارتجاعی است که نسبت به ب اسالمی نيز به

شناسد، به اين سو گرايش دارد که  رسميت نمی ها را به طريق که ملت دهد. يعنی، از اين واکنش نشان می
  خود را در موضع پسا ـ ملی قرار دهد...

 سازی؛ خودش جنبشی ضدِ  ارتجاعی است عليه جنبش ضدجهانی ی: قطعاً. اين جنبشپوستون
اين  کنم را دارد. اما من فکر نمی شدن درک خاص خودش از جهانی متی اُ  ا مقولهبسازی نيست.  جهانی

آمدها و نتايج خوبی نداشته  بهار عربی عمری طوالنی خواهدداشت، هرچند فعالً پی جنبش ارتجاعی در
ئون سوم و بيسمارک. اين البته لآمدهای خوبی نداشت: ناپ ی اول پی هم در وهله 1848بوده باشد. انقالب 

بودند. مگر  چه اشتباهاتی صورت گرفته انقالب توان خيلی ساده گفت که در آن نيست که می به آن معنا
طور  به 1848توان ادعا کرد که  تر نرفت و متوقف شد؟ اما نمی غير از اين است که انقالب پيش

  برد. ناپذيری بايد به بيسمارک راه می اجتناب

ستيزی، يا در  کسی بخواهد در عطف به سامیتر تشريح کنی که اگر  ممکن است کمی مشخص: پرسش
» خوانِی تازه مارکس«شکل و  طور کلی با روش تحليلِ  عطف به بنيادگرايِی اسالمی يا بنيادگرايی به

  توان تصور کرد؟ ی ماترياليستِی فرهنگ و متناظر با اين روش را چگونه می استدالل کند، يک نظريه

عمری برای آن باقی  هنوز دانم ام و نمی نکرده رفته و و شستهسی طور اسا : اين کار را تابحال بهپوستون
ً وسيع و عميق کرده ی سامی است يا نه. البته درباره دانم  طوری که می ام، به ستيزی پژوهشی واقعا

کم برای تالش در فهميدن آن به چه مقوالتی نياز هست. اما موضوع بنيادگرايی را بايد با دقت  دست
تجربی قابل توجه است که ــ هرچند در  لحاظ وجود معتقدم به تری مطالعه کنم. با اين بيشتر و اساسی

حد معينی از بنيادگرايی هميشه  امريکاگری موجود است ــ در جنوب  جوامع مسلمان نيز نوعی وهابی
طور واقعی منشاء اثراتی شد. بنابراين بايد  موجود بود، اما اين بنيادگرايی نخست با بحران فورديسم به

های جمعيت درآمده و  اليه اين ی ن فورديسم چگونه به تجربهکرد که بحراوضوع تالش در تحليل اين م
است. نظريه  نسبت به بحران فورديسم بوده یناميم، در چه معنايی واکنش آنچه ما بنيادگرايی می

حال پيوسته است با اين پرسش که  اين نکته برای من درعين ی چنين کاری برآيد. بايست از عهده می
ها بدل شوند. اروپا فرهنگ ديگری است، اما  ه بنيادگرايان و فاشيستها توانستند ب چرا اروپايی

  ی بسيار وسيعی دارد. بنيادگرايی قطعاً گستره

کنند  آيد، چون يا فکر می کنم خوششان نمی را استفاده میاين کلمه[ی بنيادگرايی]  که من ها از اين خيلی
کنند. اما درحال حاضر  لفی را با هم مخلوط میهای مخت که پديده اين کلمه فقط معرف اسالم است و يا اين

ی التين، بنيادگرايی امريکاانطباقی مکفی بين بنيادگرايی مسيحی، اعتالی مسيحيت پروتستان در 
است ــ بنيادگرايی هندويی که  ی سياسی آن منطقه را شديداً دگرگون کرده رهچهيهودی در اسرائيل ــ که 
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گرايی شيعی و ُسنی وجود دارد. نخستين بار که من با اين پديده بسيار نيرومند است و سرآخر بنياد
شان خلبان  ای بودم که فرزند بزرگ در اردن بود. آنجا ميهمان خانواده 1977تماس نزديک داشتم، سال 

ی  زمانی که من شروع کردم با او درباره بود. نيروی هوايی اردن بود و در جنگ عمان هم شرکت کرده
ی جنگ در راه اسالم شديداً شايق و  وجه تمايلی نشان نداد. اما برای ايده هيچ کنم، به عربيسم صحبت پان

ز بسيار بود که من از اين ايده حرفی شنيدم و احساس کردم چي یاين نخستين بار زده بود. هيجان
آن نداشتم؛ و راستش هنوز هم ی  گرفتن است؛ البته اطالع کافی دربارهعظيمی درحال پيدايش و پا

ای  کننده ی شروع تعيين لحاظ تجربی ـ تاريخی نقطه ی اين احوال معتقدم که در اينجا به . با همهندارم
کند و اين جهش مقارن و موازی  ) جهش میagencyطرف پرسش عامليت ( دفعتاً بهچپ  وجود دارد:

زنند،  ا خدا حرف میطور که بنيادگرايان معتقدند که فقط ب بود با نيرومندشدِن بنيادگرايی مذهبی. همان
  کنند. ی واقعيت صحبت می گويند فقط درباره هايی هم که نگران عامليت هستند، می چپ

ی ساختار و کنش. استدالل تو اين است که تمرکز اکيد بر  مايلم دوباره برگردم به معضل رابطه: پرسش
است. از طرف ديگر  ی تفکر نئوليبرالی گران دراساس شکلی از شيوه ها و کنش قابليت کنِش سوژه

صحبت دائم از تقيدات مادی و عينی، يعنی تأکيد بر ساختارها با استراتژی استدالل سياسی نئوليبرالی 
ای است  نشانند، البته دانسته کنش به کرسی می که ساختارها خود را به ميانجیِ  کامًال سازگار است. اين

شود که  می ختارها باشد، اين نکته اغلب ناديده گرفتهپيش پا افتاده و بديهی. اما وقتی تمرکز هميشه بر سا
توانند جامعه را تغيير بدهند. به اين  هايی نيز هستند که می آنها که سرگرم کنش هستند درواقع همان

به موضعی ديگر، يعنی به يکسونگری و تصورات دترمينيستی دوباره ترتيب، آدم خيلی سريع 
  غلطد. درمی

توانيم عمل کنيم،  ما می کهشود  که هميشه فقط گفته می اين است عامليت معضل: قطعاً؛ اما پوستون
ی بنيادين در تحليل مارکسيستی عبارت  توانيم چنين و چنان کنيم. اما نکته توانيم شورش کنيم و می می

بازد.  که روشن کنيم که اگر آدم بخواهد خيلی ساده عليه تاريخ بجنگد، جنگ را می است از اين
سرمايه را  [ديناميسم] پويايیِ  خواهم روشن کنم که اگر ما واهم تاريخ را چيزگون کنم، فقط میخ نمی

 پويايیِ ش در قبال قصد و نيتش را داشتيم؛ آنگاه، کن آمدها هميشه غير از آنی هستند که جدی نگيريم، پی
  سرمايه، کنشی کور است.

توانست  کرد، می اش می اتحاد شوروی طیبه عبارت ديگر: هيچ راه ديگری وجود ندارد که اگر 
برافروزد، غيرمعقول نبود.  را ای در شرق، آتشی در غرب ی اوليه که جرقه سوسياليستی بشود. ايده

آمدی برای  تواند نتيجه و پی کم اين درک و دريافت وجود داشت که سوسياليسم تنها می دست
اين آتش روشن نشد، سوسياليسم در  که اما، آنگاهداری باشد، نه مسيری از تحوِل موازی با آن.  سرمايه

يک کشور به امری غيرممکن تبديل شد. اما نه فقط به اين دليل که خود را به يک کشور محدود و 
به معنايی معين سعی کرد از [مسير] تاريخ خارج شود. با  کرد، بلکه به اين دليل که معطوف می

کرد و  درک می» داری دولتی سرمايه«همچون خود را کار، تاريخ را تکرار کرد. اگر شوروی  اين
ً بود ــ شايد ترور بسيار محدودتر می پذيرفت می اين دريافت را مثالً بود.  ــ يعنی چيزی که واقعا

بود که اين دقيقاً کاری است که شوروی  دريافته 20ی  های دهه ی سال ، آنگاه که در ميانهبوخارين داشت
داری در مشروعيت ايدئولوژيک برای استالينيسم، تا  اندِن نقِد سرمايهزور چپ بهکرد. چپ، با  بايد می می

کار، همه چيز را وارونه کرد و روی سر گذاشت. همه  سر و رهبر کرد. اين ی معينی خود را بی درجه
ی  نکته دارد.» ايمان«به چيزی  مسيحيِت بنيادگراای که  همان شيوه چيز به ايمان مبدل شد، درست به
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د دست بشويی. رخ بنيادگرا اين است: ايمان به اين معنی است که تو از کاربردِ  کننده در مسيحيتِ  عيينت
ً معنای ايمان الهياتِ  شود، بلکه  داشتن به ايمان به عيسی مسيح ختم نمی مسيحی است. ايمان اين واقعا

ايمان اين است. ؛اندازم  تواند هيچ چيز را بفهمد. پس آن را دور می دانستن اين نيز هست که خرد نمی
آمد چنين شعاری اين  پی استالينيسم با شعار: سوسياليسم همين است، در بنياد خويش همين کار را کرد.

برای برپا داشتِن سوسياليسم، درک بسيار محدودی از آن کافی است. تو بايد خود را دربرابر  است که
توانستی بکنی که  کردی. اما دراساس اين کار را فقط زمانی می داد، کور می آنچه در شوروی روی می

ری، نه عليه خوِد کار بب دانم، امريکا يا اروپای غربی به ات را عليه، چه می های انتقادی توانايیی  همه
  زوفرنی بود.تسوسياليسم. اين کار شي

طور که  رسد که ما، اگر سعی نکنيم جهان را همان نظر می زنم؟ چون به ها را می حاال، چرا اين حرف
است که از اين  دانم اما معتقدم زمان آن رسيده ی کار را نمی ايم. من چاره هست بفهميم، ازدست رفته

های سرخ ويالن  که، از جمله، با پرچم کارِی امروز عبارت است از اينندگکاری دست برداريم. ندگ
شناختی راه درست را  نحوی هستی ها به است يا فکر کنيم که باالخره توده 1911که انگار سال  بگرديم

  توان دوست داشت. ها را فقط از راه دور می درپيش خواهندگرفت. توده

شود،  اقامه می» خوانِی تازه مارکس«ی که اغلب عليه هاي يکی از اعتراضات و مخالفت: پرسش
شود که نمايندگان  می کنی، متکی است. گفته ورزی که تو پيشنهاد می ی انديشه دراساس به همين شيوه

گويند که بديلی برای  اند، زيرا آنها نيز می هايی در لباس مبدل درواقع نئوليبرال» خوانِی تازه مارکس«
دارانه به سويی برود که در آن بازگشت به دولت رفاه ممکن  ندارد که تحول سرمايهوجود حل اين راه 
  نباشد...

طور که  نحوی تبيين کرد، مثالً آن توان اين قضيه را هم به : بازگشتی وجود ندارد. البته میپوستون
 badکند. از نظر او علت اين است که مشتی افراد شرور [ ) میNaomi Kleinنائومی کالين (

guys[ تنابهی پول در اتاق فکریعاند و مبلغ م دست گرفته سکان را به» های شيکاگو بچه«، يعنی 
]Think Tank[ از نظر نائومی  اند، هيچ ترديدی نيست. که چنين کاری کرده اند. در اين تزريق کرده

ارد. تا ی تحول اجتماعی فقط و فقط اين است که چه کسی در رأس قدرت سياسی قرارد کالين مسئله
داری مربوط است، نائومی کالين از رحمت نادانی برخوردار است. از نظر او،  جايی که به فهم سرمايه

زور از ديگران پول  تر از همه به ی شروری که مهم داری خيلی ساده، يعنی: دارودسته سرمايه
[پوپوليستی] است. اما پسند  محبوب عام است، چون عامه آورند. اين طرز تفکر دقيقاً به اين دليل درمی

طور جدی و واقعی خود را درگير فهِم بحراِن فورديسم بکند. فورديسم فقط به اين دليل به آخر  آدم بايد به
الزامات «داران دچار وحشت شدند.  دست آوردند و سرمايه خط نرسيد که کارگران پول زيادی به

ً تحت تأثير قرار دادند؛ منظورم ليبرال ،»عينی ها در امريکا، که همتای  سوسيال دمکراسی را عميقا
فهمند که امکان  نحو معينی می هرحال به هستند، نيز هست. آنها اسيرند. به [ی اروپا]ها سوسيال دمکرات

ست که ريخت و همين دليل ا بازگشت وجود ندارد، اما طرح و دستگاه مفهومی ديگری هم ندارند. و به
اند که تاريخ را  ی اين آگاهی کننده حال بيان با اين شود. پريده می های رنگ شان مثل نئوليبرال قيافه
شود به قرن نوزدهم بازگشت؛ چيزی که  طور که نمی سادگی وارونه کرد. درست همان شود به نمی

  کنند. بخشيدن به آن تالش می هاست و برای تحقق محبوب نئوليبرال

ی کارکرد اقتصاد  ها اين را خيلی ساده نحوه سرمايه بود؛ نئوليبرال پويايیِ حرف من بر سر  بگذريم؛
شدگِی اقتصاد  واکاوی سرمايه بايد دقيقاً اين شئ کننده وجود دارد. دانند. در اينجا تمايزی بسيار تعيين می
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تنها چيزهايی » لزامات عينیا«را زير و رو کند. اما زير و رو کردن اين نيست که آدم فقط بگويد 
ها هستند، چيزهايی که ميلتون فريدمن و همکارانش در دانشگاه  کشاندِن انسان برای فريب و به بيراهه

ً سهم اندکی هم ادا کرده شيکاگو ساخته باشد  باشند. اما بايد داليلی وجود داشته اند؛ حتی اگر آنها طبيعتا
، صدايی تنها در فضايی 60و  50ی  های دهه ريدمن در سالهايی مثل ميلتون ف که چرا آدم برای اين

موقع بحرانی وجود داشت و  ها پذيرفتنی شد؟ آن ی آنها يکباره برای خيلی از آدم خالی بودند. چرا نظريه
کنم  موفقيتی نداشتند. من سعی نمی اکدام از آنه ی اين بحران بنويسند؛ اما هيچ کردند درباره سعی ها خيلی

پاسخ نهايی و غايی را دراختيار دارم؛ مخالفت با  خودم بزنم، چراکه مثالً  یها حرف نظريهعليه اين 
ی بهتری معين و  خواهد قلمرو کار را برای نظريه های مختلف بيشتر از آنروست که آدم می نظريه

رکس ريگی که از هی] رقابت جهانی يا عليه جووانی اِ  و [نظريه رمحصور کند. مثالً عليه روبرت برن
ی  حتی وقتی مدعی است که نيست. با همه اندکی در خود دارد. ديويد هاروی هم خيلی التقاطی است،

دارِی فورديستی به آخِر خط  که چرا دوران طاليی سرمايه اين احوال داليلی وجود داشت برای اين
خواهند اين قضيه را ببينند، کمک  همان ميزان که، کسانی مثل نائومی کالين نمی که، و به اين رسيد.

  کند. چندانی به ما نمی

داری کاری نئوليبرالی است، چاره چيست،  زدن از سرمايه خواهند بگويند حرف حاال اگر کسانی می
لحاظ تحليلی يا سياسی به  ف ما را بهپوپوليستی است. اين حر بگويند. اما اين خود فقط نوعی آنارشيسمِ 

طور خود را از درگيری با تاريخِ  ها نگاه کند، اين ای است که آدم فقط به کنش رساند؟ کار ساده کجا می
داری فقط تاريخ مبارزات  لوحانه که تاريخ سرمايه کند. اما اين تفسير ساده ساِل اخير خالص می يستدو

به اين طرف هميشه بازنده بوده  1973، پس چرا چپ از سال طور است است، مزخرف است. اگر اين
  است، درحالی که بسيار قوی و نيرومند بود؟ چه اتفاقی افتاده است؟

های فکر و ائتالفات  اتاق راز هرچيز ب قبل هژمونی فرهنگی ها ممکن است بگويند که  بعضی: پرسش
  است... لحاظ سياسی از نو سازماندهی شده در يک فرآيند اجتماعی پيچيده به ،جديد و غيره

در  1967در سال  کارگران سياه بودند.» در معدن ذغال«واقعی » های قناری«: خير. پوستون
تفاوت وجود داشت. يکی، جنبش حقوق مدنی بود که استوار بود بر دو جنبش اجتماعِی کامال م ديترويت

ها به وجودش آگاه نشدند، کارگران سياه بودند که تعدادشان در  و جنبش ديگر، که خيلیی برابری؛  ايده
 60های  و آغاز سال 1950ی  . بيکاری مزمن در شمال از همان دهه1965بسيار بيشتر بود از  1948

ی اقتصاِد رو به  شروع شد. منظورم اين است که در يک معنا، جنبش حقوقی مدنی چنان روی ايده
همراه نداشت، در  ای به کرد که اين واقعيت که اقتصاد برای کارگران رشد و توسعه حساب می توسعه

ی قناری در معدن ذغال  منزله ی اول فقط برای کارگران سياه آشکار بود؛ به همين دليل آنها را به وهله
بيشتر و  بود که بحران برای افرادِ  1970ی  های آغازيِن دهه توصيف کردم. نخست، بعد از سال

دريافت آنها فقط  های سنتی در اين زمينه کامالً درمانده بودند و هستند. بيشتری آشکار شد. مارکسيست
ً رشد کند يا دست بود که طبقه میزمانی درست  تر نشود. يکی از افرادی که  کم کوچک ی کارگر دائما

با نام عمو تام فرياد  سياهناسيوناليسم اين قضيه را فهميد، مارتين لوتر کينگ بود که از جانب 
خود را  شد. رشد ناسيوناليسم سياه، از اين لحاظ، واکنشی بود که استيصال سياسی ـ اقتصادیِ  می زده

  نفهميد.

کارآ بودن به چه چيزی نياز  که فقط بگويد برای نظريه اين است که موضوعی راتبيين کند نه اين کارِ 
شان را تمريِن اميدواری  که مشتريان مربيانیپيش يکی از اين توانم  طور باشد من هم می دارد. اگر اين
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شود انقالب  دست آورد يا چطور می شود يک ميليون دالر پول به دهند بروم و از او بپرسم چطور می می
کرد؟ در آلمان، درحال حاضر نظريه اوضاع ضعيفی دارد. من هميشه لوکاچ را ــ که بعضی اوقات 

ً ديوانه کند ــ و آدورنو را ترجيح میتواند خواننده را وا می دادم، زيرا آنها به تبيين اين موضوع  قعا
های قرن نوزدهم فکر  های قرن بيستم طوری ديگر و متفاوت با انسان کنند که چرا انسان کمک می

کنند اين نظريه خيلی عالی  است. همه فکر میگردرکی هژمونی امروز خيلی کار کردند. نظريه می
ً همه چيز قهر عريان نيست. اجبار به فهمِ  نشان می است، چراکه فرهنگ را با خود  دهد که لزوما

هد چرا فرهنگ بورژوايی  ی فرهنگ نيست؛ اين نظريه توضيح نمی آورد، اما خودش نظريه همراه می به
  طور بود که بود. آن 1789طور است که هست و چرا در  امروز اين

پردازاِن هژمونی فرق هست؟ اين فرق که: آنها به  و نظريه خواهی بگويی بين تو يعنی می: پرسش
ی جالب اين است که يک رويداد چگونه  دهند؟ اگر از اين زاويه نگاه کنيم، نکته پرسش ديگری پاسخ می

صورت  چراکه  شوند، اما اين تحليل می شان است؛ به عبارت ديگر، فرآيندها هميشه بعد از وقوع رخ داده
  اند، اغلب قابل تبيين نيست. پذيرفته

شان  داشته باشند. آنها وقت عمده» چگونگی«طور واقعی پاسخی برای  کنم آنها به فکر نمی ،: نهپوستون
ای را که در آغاز قرن روی داد، تکرار نکنند. از يک طرف  کنند که اشتباه قديمی را صرف اين می

» کول« ما بر موج تاريخ سواريم و با اين زار و زنبيلِ «کرد:  یاتوماتيسِم سوسيال دمکراسی که فکر م
]coolسواری کند. از طرف ديگر لنين؛ و  تواند مثل ما موج نمی ا داريم، هيچکس] که به بر و زير پ

که چرا آدم  رد برای اينپرداِز اراده بود و داليلی کافی وجود دا لنين نظريه راست باشيم: بياييد رو
اين  فقط توانست تصميم بگيرد که طرفدار لنين يا موسولينی باشد. علت ژرژ سورل نمی لمرتجعی مث

آنچه در آن دوران  اين نيز بود که او فهميده بود بود، ولی علتکه  بود،سر نيست که سورل آدمی گيج
صيبت ماجرا به م و ی مردانگی. کننده قابل ارائه بود، فقط سياسِت اراده بود، سياستی همهنگام تداعی

اما رويگردانی از اين [فاجعه] به اين معنا نيست که فکر کنيم هر تحليلی از سرمايه ضرورتاً  ختم شد.
مرادف با بازگشت به اتوماتيسم سوسيال دمکراسی است. اين خطاست. درست است که امروز ديگر 

بط است با يکی از ها همه متکی بر کنش است؛ اما اين نيز مرت زند و استدالل کسی از اراده حرف نمی
کم  هم دست امريکانظر نرسد، اما در  طور به های بزرگِ چِپ امريکا. ممکن است از بيرون اين ضعف
حال (احتماالً، نه تنها) چپ امريکا دچار اين  ی کشورها. با اين قدر چپ وجود دارد که در بقيه همان

افتند و  که، راه می نی اينگراست. يع کند روش و موضعش عملی و عمل بيماری است که فکر می
ها هرگز باهم همراه  ای ديگر. اين پروژه کنند؛ اينجا يک پروژه، آنجا پروژه باالخره يک کاری می

ضِد روشنفکرانه  ای پايه و زمينه امريکاگيرد، زيرا در  شوند. هرگز تحليلی جامع صورت نمی نمی
های اين يا آن پستوی  کنند و در بيراهه ان میها قبل از هرکس خودشان را وير وجود دارد. بنابراين آدم

  شوند. [نظری و سياسی] گم می
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» سرمايه را جدی بگيريم [ديناميسم] تاريخیِ  بايد پويايیِ «: عنوان اصلی اين گفتگو يادداشت مترجم  *
 است و از منبع زير برگرفته شده است:

„Wir müssen die historische Dynamik des Kapitals ernst nehmen“; Ein Gespräch mit Moishe 
Postone 

-historische-die-mussen-uni.com/cms/texte/article/wir-ruhr-http://www.rote
nehmen-ernst-kapitals-des-dynamik 
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