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 خواهمیمکه  کنمیم: احساس بینمیمیک سرافرازی، یک سرور در اینجا 
آن بر چیزی تمرکز  یجابه؛ دهمینمبیایم، اما این کار را انجام  رقصبه
انجام دهیم. من باید در مورِد تفکِر  استشدهکه از ما خواسته  کنمیم

 دارییهسرما (Hydra)1راِی انتقادی صحبت کنم و چگونگِی نابودکردِن هاید
آن وجود دارد: ما از هایدرا  درباره  را توضیح دهم. این چیزی است که 

چگونگِی  درباره  نه برای ترساندِن خودمان، بلکه برای تفکر  کنیمیمصحبت 
 یکبهداشت و ما نیز باید  یاشادمانههایدرا پایاِن  اسطوره  شکسِت آن. 

 سرانجاِم سرورَبرانگیز برسیم.

؛ بلکه تفکری است که یزآمفاجعه یتفکرنه یابمیمکه من در  اییانتقادتفکِر 
دیگر در آن جهان امید  رسدیم نظربهکه  کندیمامید را در جهانی جستجو 

 هاثبات، گشایدیمرا  هابستبنوجود ندارد. تفکِر انتقادی تفکری است که 
ست برای فهمیدِن طوفان؛ و . تفکِر انتقادی تالشی اآوردیمدر  لرزهبهرا 

مضاف برآن: فهمیدِن اینکه در مرکِز طوفان چیزهایی هستند که مسیرها را 
 .گشایندیمدیگری  یهاجهان ِی سوبه

در اینجا است. طوفان  اکنونهمطوفان درحاِل فرارسیدن است؛ و یا درعوض 
این در اینجاست و بسیار احتمال دارد که بدترهم شود. ما برای  اکنونهم

                                                           
1 [Hydra هایدرا در اساطیِر یونان، هیوالیی مار شکل و ساکن دریا و دارای سرهای بسیار است و تمام  ]

شد، دو سِر دیگر راویان سر این یک نکته توافق داشتند همین که یکی از سرهای این هیوال از تنش جدا می
ی هیوال را پیدا کرد و با استفاده از تیرهای جا« هراکلس»آمد. اما سرانجام با زحمت بسیاری جایش در می

یکی بریده و توانست سرهای هایدرا را یکی« یولئوس»اش بیرون کشید و با همکاری آتشین او را از آشیانه
وجود نیاید و در نهایت این هیوال را شکست شده را با آتش بسوزاند تا سرهای جدیدی بهجاهای بریده

 دادند.
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: آیوتزیناپا 1در اینجا است یک نام داریم: آیوتزیناپا حاالینهمطوفان که 
همه وحشِت دیگر. آیوتزیناپا -از آن یانشانه مثابه  بهیک وحشت،  مثابه  به
 چهارم. ِی جهانجنِگ از  یامتمرکزشدهبیاِن  ِی مثابهبه

چیزی بیشتر  هاآن؛ مدارانیاستس؟ نه از جانِب وزدیمطوفان از کدامین سو 
از یک ابزار برای طوفان نیستند. نه از سوِی امپریالیسم: این طوفان محصوِل 

نیست. طوفان از شکلی که در آن  هاآنمندتریِن -، حتی قدرتهادولت
از ناامیدی، از  استیانیب. این گیردیمنشئت  استیافتهجامعه سازمان 

خود را از  انقضاِی خیتارشکنندگی، ضعِف شکلی از سازماِن اجتماعی که 
 از بحراِن سرمایه. استیانیبسر گذرانده است. این 

ای است که هر یک تهاجِم همیشگی است. سرمایه هجمه نفسهیفسرمایه 
تان را به نحوی مشخص شما باید فعالیت»گوید: می مابهروز و هر دقیقه 

ست که شکل دهید. تنها فعالیتی که در این جامعه معتبر است، فعالیتی ا
 «سود برساند. یهسرمابه

که سرمایه است، یک پویش دارد. سرمایه برای زنده ماندن باید  یاهجمه
امروز شما باید »منطِق سود دربیاورد:  یادِ انقبهشدت -فعالیت ما را به

از دیروز کار کنید، امروز شما باید بیشتر از دیروز سرتان را فرود  ترسخت
 «بیاورید.

                                                           
1 [Ayotzinapaآیو ]ای ای است واقع در ایگواال ]از شهرهای کشور مکزیک[ یادآوِر فاجعهتزیناپا منطقه

شده و برای همیشه دانشجوِی پسر توسِط پلیس ربوده ۴۳، ۲۰۱۴سپتامبر  ۲۶است که طِی آن در تاریخ 
 ناپدیدشدند.
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 مابهضعِف سرمایه را نظاره کنیم. سرمایه  توانیمیم اکنونهمدر نتیجه ما 
. کندیموابسته است؛ به تمایِل ما، یا توانایِی قبوالندِن آنچه که بر ما تحمیل 

 خواهمیمامروز »یا « بروم باغمبهمتاسفم، اما امروز تمایل دارم »اگر بگوییم 
رف چیزی کنم که برایم وقتم را ص خواهمیمامروز »یا « بازی کنم یمهابچهبا 

سرمایه  هنگامآندر « نه، ما تعظیم نخواهیم کرد» یسادگبهیا « معنادار است
و  یابدیمسوِد موردنیاِز خود را استخراج کند. نرِخ سود کاهش  تواندینم

دیگر ما بحراِن سرمایه هستیم: عدِم تابعیت  یانیببه. رسدیمسرمایه به بحران 
با  یهاسوژه مثابه  بهبحراِن سرمایه،  مثابه  بهِت ما. ما ما، کرامِت ما، انسانی

تفکِر انتقادی  ِی واسطهبهقربانیان، امیدوار هستیم که این  عنواِن بهکرامت و نه 
 کنیمیم. ما بحراِن سرمایه هستیم و سربلند هستیم، ما افتخار شوددنبال

 .کندیمبحراِن نظامی هستیم که دارد ما را نابود 

ممکنی از  ِی یوهش هربه. سرمایه شودیمدر این وضعیت ناامید  سرمایه
: اقتدارگرایی، پردازدیم جستجوبهنیاز دارد  آنبهانقیادی که  کردِن یلتحم

آموزشی. سرمایه همچنین یک بازی، یک  یهارفرمخشونت، اصالِح کار و 
تخراج کنیم، سوِد مورد نیازمان را اس توانیمینم: اگر ما کندیمدروغ را عرضه 

پس باید وانمود کنیم که این سود وجود دارد. ما باید یک نمایندگِی پولی 
(monetary representation برای ارزشی که هنوز تولید )استنشده 

گسترش دهیم و  ماندِن زنده منظوربهرا  هایبدهایجاد کنیم. ما قصد داریم 
استفاده کنیم. این برای تحمیِل نظمی که ضروری است  هاآنهمچنین از 

از  استیانیباست، -مالی یه  سرماگسترِش بدهی همزمان نیز گسترِش 
 اجتماعی. ِی رابطهیک  مثابه  بهسرمایه  یزِ آمخشونتضعِف 
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و سرمایه در هرصورت در  دهدیمسرمایه را افزایش  ثباتِی یباما این دروغ 
این دروغ  . خطرهای ناشی از گسترِش شودینمتحمیِل نظِم ضروری موفق 
از همیشه  ترواضح. آنزمان شودیمروشن  ۲۰۰۸برای سرمایه با سقوِط مالِی 

که تنها راه خروج برای سرمایه اقتدارگراشدِن بیشتر است: تمامی  شودیم
مالیم  دارِی یهسرماکه امکاِن یک  گویندیم مابهمذاکرات َبر سِر بدهِی یونان 

مسیِر خشونت است، مسیِر  رویشپوجود ندارد. برای سرمایه تنها راِه 
 ریاضت.

طوفانی که در اینجا است، طوفانی است که درحاِل وزیدن است. ما بحراِن 
نه، ما کسانی هستیم که  گوییمیمسرمایه هستیم. ما کسانی هستیم که 

زماِن متوقف ساختِن  گوییمیمَبس است دیگر! ما  دارییهسرما گوییمیم
 دیگری از زندگی. هاییوهشایجاِد  سرمایه فرارسیده است؛ زماِن 

مستقیم یا  یاگونهبه -وابسته است، برای اینکه اگر ما  مابهسرمایه 
. ما باشدداشتهوجود  تواندینمسود ایجاد نکنیم بنابراین سرمایه  -غیرمستقیم

دلیل است که ما  ینابهو اگر سرمایه در بحران باشد  کنیمیمسرمایه را ایجاد 
با  هاآنخاطر  ینهمبهسوِد الزم برای وجوِد سرمایه را ایجاد کنیم:  توانیمینم

 هستند. مابهچنین خشونتی درحاِل یورش 

بگوییم  توانیمیمدر این وضعیت واقعًا دو گزینه برای مبارزه وجود دارد: ما 
 گستراندِن بهسرمایه ادامه دهیم، ما باید  یِد تولبهبله، درست است؛ ما باید »

زندگِی بهتری هم برای  یطشرابهسرمایه تداوم ببخشیم، اما ما انباشِت 
چپ است: سیریزا،  یهادولتاین انتخاِب احزاب و « نیاز داریم. کسهمه

شرایط زندگی را  توانندیم هاآنونزوئال و بولیوی. اگرچه  یهادولتپادموس، 
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بیشتر از بهبود بخشند؛ اما مشکل این است که ناامیدِی  هاجنبهدر برخی از 
مالیم بسیار کم  دارِی یهسرماسرمایه بدین معنی است که امکاِن وجوِد یک 

 است.

خداحافظ، سرمایه؛ زمان برای تو سپری »دیگر این است که بگوییم  ِی ینهگز
را ایجاد کنیم.  کردنیزندگدیگری از  هاِی یوهششده است. ما قصد داریم 

و دیگر  هاانسان؛ هاانسانابیِن دیگری برای ارتباط با یکدیگر م هاِی یوهش
پول و  ِی واسطهبهاز زندگی که نه  هایییوهشاشکاِل زندگی ایجاد کنیم؛ 

 .«یابندیماز سود، بلکه با تصمیماِت جمعِی خودمان تحقق  یرودنباله

تالقی  ِی نقطهاینجا در این سمینار ما در کانون این انتخاِب دوم هستیم. این 
را بر  دارییهسرماو ُکردها و هزاران جنبِش دیگر است که  هایستزاپاتمابیِن 

و در حاِل تالش برای برپا کردِن چیزهای متفاوتی هستند. همه ما  تابندینم
، هم اکنون استشدهدرست است؛ سرمایه، زماِن تو سپری » گوییمیم

ما این را « عزیمت کن، ما در حال ساختِن چیزهای دیگری هستیم.
در دیواِر  ییهاَتَرک: ما در حال ایجاد کنیمیمگوناگونی بیان  هاِی یوهشبه

. ما در حال هاَتَرکسرمایه هستیم و در حال تالش برای گستراندِن تالقِی این 
( communizing) کردنیهمگانساختِن یک کمون هستیم. ما در حاِل 

 ( هستیم، ما جنبِش labour( علیِه کار )doingهستیم. ما جنبِش فعالیت )
( علیِه ارزش هستیم. ما جنبِش کرامت علیه یک use valueارزِش مصرف )

جهاِن استوار بر حقارت هستیم. چگونگِی بیاِن آن چندان مهم نیست، مهم 
-ما در حال خلق کردِن جهانی از میاِن آن -اکنونهماینجا و -این است که 

 همه جهان هستیم.
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آیا ما تواِن الزم برای گفتن این را داریم  کافی توان داریم؟ ِی اندازهبهاما آیا ما 
 استخداِم بهنداریم؟ که  یاعالقه دارانیهسرما ِی گذار-یهسرمابهکه 
 مانیکنوننداریم؟ آیا ما تواِن نپذیرفتِن کامِل وابستگِی  یاعالقه دارانهیهسرما
ِی را داریم؟ آیا ما تواِن گفتِن یک خداحافظ دارییهسرمابه ماندنزندهبرای 

 را داریم؟ یهسرمابهنهایی 

شاید ما هنوز تواِن کافی نداریم. بسیاری از ما که اینجا هستیم دستمزدها و 
مان محصوِل انباشِت سرمایه هستند؛ و اگر این کار را نکنیم، مالی ِی هاکمک

بگردیم. امتناِع ما از  دارانهیهسرماجستجوِی یک شغِل  بعد به هفته  سپس باید 
( است: ما schizophrenic rejectionمتناِع شیزوفرنیک )سرمایه یک ا

کاری نیستیم؛  ینچنبهخواهان یک خداحافظِی سریع با سرمایه هستیم و قادر 
و یا پیدا کردن آن کاِر دشواری است. در این مبارزه هیچ خلوصی وجود 

-علیه وابستگِی ما به یامبارزهندارد. مبارزه برای توقِف سرمایه همچنین 
خالِق ما، رهایِی  هاییتظرفاست برای رهایِی  یامبارزهایه است. این سرم

 نیروِی ما برای تولید، رهایِی نیروهای مولِد ما.

. یماآمده ینجاابهخاطر  ینهمبهاین همان چیزی است که ما در آن هستیم، و 
یک سازمان  یجادِ انهپیراموِن سازماندهِی خودمان است، البته؛  یامسئلهاین 

گوناگونی برای زندگی در  هاییوهشبهبا سرمایه؛ بلکه سازماندهِی خودمان 
 خلق کنیم. خواهیمیم اکنونهمجهانی که 

پرسیدند؛ من گمان  یزبرانگمحرک یِم مفاهبهصبح؛ فرماندهان از ما راجع 
 theoreticalکه سخنانم در سه برانگیختگِی تئوریک  ) کنمیم

provocations باشند( قابِل خالصه: 
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، بلکه تفکری کندتفکِر انتقادی تفکری نیست که از فاجعه صحبت  .۱
 .گرددیماست که در بطِن فاجعه به دنباِل امید 

سرافراز هستیم. هر تفکری در مورِد  ینابهما بحراِن سرمایه هستیم و  .۲
 .شودیمطوفان از اینجا آغاز 

قت گذاشتِن هایدرا؛ توقِف ایجاِد سرمایه و و دادِن شکستیگانه راِه  .۳
 -بنیاِد پول و سود برنه-های دیگری -خودمان برای خلِق جهان
-self) یبخشخودتحقق( و dignityبلکه بر بنیاِد کرامت )

determination.است ) 

 یشپبهکه ساده نیست. ما چگونه  دانیمیم؛ ما رسدیم نظربهاین آسان 
عیِن طرِح پرسش گام بر ؟ ما در داریمیم؟ بنابراین ما چگونه گام بر رویمیم
 .کنیمیمو سازماندهی  کشیمیمآغوش -، بهپرسیمیمکه  زمانآن؛ داریمیم
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 توضیحات مترجم:

در انستیتوِی علوم  یشناسجامعهجان هالووی یکی از پروفسورهای  
پوئبال، مکزیک؛ و همچنین استاِد  یهادانشگاهاجتماعی و علوم انسانی در 

تئورِی  ینه  زمکه در  استیجنوبگاه رودس در آفریقای افتخاری در دانش
 دارییهضدسرمانویِن  ِی هاصورتو  هایستزاپاتمارکسیستی، جنبِش 

َتَرک »کتاِب هالووی،  ینترتازه. استکردهکارهای زیادی منتشر 
نزدیک در ارتباط با  یاگونهبه[ است. آثار او Pluto, 2010« ]دارییهسرما

 جاآناو در  ۱99۳در مکزیکو است؛ جایی که از سال « هایستزاپات»جنبِش 
که در  استگرفتهسکونت دارد. هالووی همچنین در میاِن متفکرانی جای 

آفریقای جنوبی و جنبِش  یهاجنبشدر آراژنتین، « پیکوترو»ارتباط با جنبِش 
در اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند. شاید  او با « سازییجهانضد »

 یهابحث[  که Pluto, 2002« ]تغییِر جهان بدون تسخیِر قدرت» کتابش
 .شودیم؛ بهتر شناخته استداشته دنبالبهزیادی را 

 

 

 این متن ترجمه است از :

https://roarmag.org/essays/john-holloway-capitalist-hydra/  
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