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 امید جمعی 1

مقاله به  نیدر ا ،ییکایآمر یشناس برجستهانسان ،(0202-9191) بریگردیوید 

بر ه مقال. هرچند کندیتوجه م یعیرطبیغ یتیوضعمثابه به یدیمون دیتول سازوکار

توان را دارد که  نیآن متمرکز است، اما ا یبرسازنده یو نهادها یدارهیسرما یمسأله

ر باشد که در براب هاییو انسان جامعهو زبان  ابدیگسترش  یرتیتوتالبه هر سازوکار 

فهوم به م ت اوبازگش ،کندیم زیرا متما بریاند. آنچه گرسلطه مستأصل شده یهانظام

 )م.( است. تیوضع رییتغ یبرا یعنوان راهبه یفشو بازتعر «سمیکمون»

 
 

ویی گشناسیمش، که میداری چنانایم. سرمایهبست رسیدهرسد به بنبه نظر می

افتند، خورند و فرومیکه نهادهای مالی تلوتلو میچناندر حال فروپاشی است. اما هم

یافته به نظر پراکنده و نامنسجم سازمان . مقاومتِدر میان نیست آشکاری بدیلهیچ 

است. دلیل خوبی باقی نمانده  ایسایهبیش از جهانی  خواهیجنبش عدالتاز آید. می

ن یا: نخواهد دیددیگر را داری سرمایهبعد یا بعدتر که نسل  دداروجود برای این باور 

اند( که حفظ موتور رشدِ پیوسته برای همیشه ی اشاره کردهکه بسیار چنان)دلیل ساده 

انداز، واکنش ممکن است. با این حال، در مواجهه با این چشمنامتناهی  یدر یک سیاره

 اغلب ترس - یدارسرمایهیت با ضدمتظاهران به و بسیاری از  «پیشروها»حتی  -آنی

صور تبه ی را بدیلسادگی بهتوانند که وجود دارد، زیرا نمی چسبیدن به چیزیو  است

: ن باشدمان باید ایپرسشین نخستگرتر نباشد. د که چه بسا سرکوبگرتر و ویراندرآورن

چگونه  کند که دنیای بهتر جسمچگونه این اتفاق افتاد؟ طبیعی است که انسان نتواند ت

 .خواهد بود

خواهیم این وضعیت را واقعاً می چنانچهمیدی طبیعی نیست. برساخته است. ون

که طی سی سال گذشته شاهد ساخت  بیاغازیم، باید با درک این موضوع بفهمیم

 ایم، ماشینمیدی بودهوایجاد و ابقای ن ه منظورب ایدستگاه بوروکراتیک گسترده

لِ بدیهای هر تعبیری از آینده نابودیبرای  تر از هر چیزکه نخست و مهم یپیکرغول

حصول  دارند در باب یوسواس واقع کی. اساساً حاکمان جهان استطراحی شده  ممکن

هایی بدیلهای اجتماعی نتوانند رشد کنند، شکوفا شوند، و که جنبشاطمینان از این
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ت کشند، هرگز و تحکسانی که مناسبات قدرت موجود را به چالش می و پیشنهاد کنند؛

ناوری از دستگاه په ایجاداین کار مستلزم  پیشبردشوند.  کامیابهیچ شرایطی نتوانند 

تی های اطالعامخفی و دستگاه های امنیتیِارتش، زندان، پلیس، اشکال مختلف شرکت

 انشقابل تصوری است، که بیشتر عِموتورهای تبلیغاتی از هر نوو پلیسی و نظامی، 

 پرستانه ونوط پذیریِبلکه فضایی فراگیر از ترس، سازش تازندنمیها بدیلبه  امستقیم

 خامیتغییر جهان را خیال ی بارهدر ایاندیشهکنند که هر مطلق خلق می درماندگیِ

 اقتصادِحتی از حفظ هر نوع « بازار آزاد» حامیانحفظ این دستگاه برای  جلوه دهد.

 توان توضیح داد آنچهچگونه میدیگر ، برای نمونهرسد. تر به نظر میمهمموفقی بازار 

شد پایان جنگ سرد به که تصور می ،را در اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد

 نجامد،بیها و بازسازی کارخانه ب(گ)کا اطالعات و امنیت یبرچیده شدن ارتش و اداره

زی افراطی از آن چی یتنها یک نمونهدقیقا برعکس بود؟ این  رخ دادآنچه در واقع  لیکن

اقتصادی، این دستگاه تنِ لش محض است؛  حیثاده است. از روی داست که همه جا 

واقعاً  ند وقیمتگران اندازهبیهای نظارتی و موتورهای تبلیغاتی ها، دوربیناسلحه تمام

ین را زم یداری و احتماالً کرهنتیجه، کل سیستم سرمایه کنند، و درچیزی تولید نمی

 کشاند.با خود به زیر می

صادی های اقتپایان حباببی یسازی و رشتهمالی نشدنیِافزایش ناگهانی و کنترل

ین دستگاه است. تصادفی نیست که ایاالت هممستقیم  یایم، نتیجهکه تجربه کرده

( جهان و هم به مروج اصلی اوراق بهادار «امنیتی»متحده هم به قدرت اصلی نظامی )

تا  ،دکن کشیرخاتا تخیل انسان را خرد و  هستجعلی تبدیل شده است. این دستگاه 

، تنها چیزی که برای بدین سیاق. پوچ سازدرا  بدیلهای هرگونه امکان تصور آینده

ارج کامالً از کنترل خها ماند پول بیشتر و بیشتر است و افزایش بدهیتصور باقی می

در آینده  تنها ششوند. هرچه باشد، بدهی چیزی نیست جز پول خیالی که ارزشمی

 مالی ی. سرمایهنشدهزادههنوز  قابل درک است: سودهای آتی، عواید استثمار کارگرانِ

 بپنداریمخود خرید و فروش این سودهای خیالی آینده است؛ و هنگامی که  یبه نوبه

 ینتصورکرد ی خود تا ابد وجود خواهد داشت، تنها نوع دموکراسی اقتصادیِدارسرمایه

 را خود سهم تا –گذاری کنند آزادانه در بازار سرمایه میزاناین است که همه به یک 

باشد این سودها  بنا، حتی اگر بردارندی خرید و فروش سودهای خیالی آینده باز در
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 یشخو دائمیِ بردگیِ باشد. آزادی به حق مشارکت در عوایدِ جان خودشان یافشره

 پس ظاهراها ساخته شده بود، بدل شده است. و از آنجا که حباب بر روی نابودی آینده

 ماند.چیزی باقی نمی - دست کم اکنون – از ترکیدن

به ما  خواهیموقتی است. اگر داستان جنبش جهانی عدالت آشکارااما این اثر 

 گدرنیاحساسی از گشایش، تخیل ب برآمدنی لحظهدر گوید این است که یچیزی م

 -ایلحظه -، زمانیرخ داد 12 یجهد. این همان چیزی است که عمالً در اواخر دههمی

 طی. در ایاالت متحده، درسیجهانی در صلح به نظر ممکن می پیشروی به سویکه 

 ، همان اتفاقمحتمل بودهوقوع صلح  هدیرسپنجاه سال گذشته، هر زمان که به نظر می

به اصول کنش مستقیم و متعهد  : ظهور یک جنبش اجتماعی رادیکالِپیش آمده است

 92 یدموکراسی مشارکتی، با هدف انقالبی کردن معنای زندگی سیاسی. در اواخر دهه

ای. این بار در مقیاس جنبش ضدهسته 02 یدر اواخر دهه و جنبش حقوق مدنی بود

العاده فوق ها عموماًداری را به چالش کشید. این جنبشاد و سرمایهروی د جهانی

 اندک کسانیجهانی هم چنین بود.  خواهیِجنبش عدالت گمانبیتاثیرگذارند. 

 درخشید و جست و رفتیک دم  جنبش که یدالیل ترینکه یکی از اصلی یابنددرمی

ها را در سیاتل سال که اعتراض آن زماندست یافت.  اشاین بود که به اهداف اصلی

 0222سی سال المللی پول در واشنگتن دیهای صندوق بینیا در نشست 9111

که ظرف سه یا چهار سال، روند  آمدنمیما  کدامهیچبه خیال کردیم، دهی میسازمان

به طور کمابیش « تجارت آزاد»های رود و ایدئولوژیمیان سازمان تجارت جهانی از 

کست ش مان پرت کردندبه سمتاعتبار شوند، که هر پیمان تجاری جدیدی که بی کامل

مردم  المللی پول بر اکثرقدرت صندوق بین و شودخورد، بانک جهانی مختل میمی

است. سرنوشت  رخ دادههمان چیزی است که  رود. اما این دقیقاًجهان عمالً از میان می

 جنوب انگیز است. آنچه زمانی وحشتِشگفت طور خاصبهالمللی پول صندوق بین

ه، اعتبارشدبقایای خرد و خمیر خود سابق خویش است، منفور و بی اکنونجهانی بود، 

 جهانیِموریت أممیدانه برای وجوی نوکه کارش به فروش ذخایر طالی خود و جست

 تقلیل یافته است. ایتازه
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ناپدید شده است.  حقیقتاً« بدهی جهان سوم» ای ازبخش عمدهدر همین حال، 

ها دستاورد مستقیم جنبشی بود که توانست مقاومت جهانی را چنان مؤثر این تمام

های هایی که دولتاعتبار شدند، و سرانجام، آنبسیج کند که نهادهای حاکم ابتدا بی

 دشان ناگزیر بهکردند، توسط مردمان خوویژه آمریکای التین را اداره میآسیایی و به

ی آنکه جنبش به سردرگم یالمللی شدند. دلیل عمدهاثبات مدعای سیستم مالی بین

 شویم. پیروزکه ممکن است  پنداشتنمیاین بود که هیچ یک از ما واقعاً  ،دچار شد

نهادْ مردم خطر دموکراسیِ یاما البته دلیل دیگری هم دارد. هیچ چیز به اندازه

حقیقتاً  یژه ایاالت متحده را نترسانده است. هر زمان که جنبشِحاکمان جهان و به و

ویژه جنبشی مبتنی بر اصول نافرمانی مدنی و کنش مستقیم به - سربرآورد یدموکراتیک

ق توانید حدهد )بسیار خوب، شما میامتیاز می درنگبیواکنش یکسان است. دولت  -

های نظامی در خارج از کشور تنش بر آنگاهای نباشد(، داشته باشید، سالح هستهی أر

بدل کند که  یشود خود را به جنبش ضدجنگمی ناگزیرد. سپس جنبش افزایمی

 جنگ دین ترتیب،مراتب کمتر دموکراتیکی دارد. ببه دهیِسازمان کمابیش همواره

ی پهای نیابتی در السالوادور و نیکاراگوئه در جنبش حقوق مدنی، جنگ پس ازویتنام 

 خواهی جهانی آمد.ای و جنگ علیه تروریسم به دنبال جنبش عدالتجنبش ضدهسته

ارا آشک وپا زدنِبرای چه بود: دست« جنگ»توانیم ببینیم آن در این مرحله، می اما

های جنگ از ماشین بشزوال برای تبدیل ترکیب عجیقدرتی روبه یمذبوحانه

 اینداری مالی سوداگرانه به یک وضعیت دائمی جهانی. اگر بوروکراتیک و سرمایه

دان ی بودتا حد دست کمفرو ریخت،  0222سال  انتهایدر  پوسیده غفلتاً معماریِ

ده بود که، در مواجهه با موج داجنبشی انجام  تررا پیشبود که بسیاری از کارها علت 

موفقیت  تکرار ینحوه بابسردرگمی در ی ، به عالوهسپتامبر 99سرکوب پس از 

 واقعبه. البته بود شده محوتا حد زیادی از صحنه  ظاهرا، ی نخستینشهکنندخیره

 چنین نبود.

ن آ سرانجام سترگ دیگری از تخیل عمومی هستیم. بازخیز یما آشکارا در آستانه

نشده معموالً شوک و بینیپیش بحرانِین واکنش به یک نخست. یقیناً رسدروز می

ان چند. نباید شوندپدیدار می نوهای گذرد و ایدهمی اندکیسردرگمی است؛ اما پس از 

است  آنله أمس اینکوجود دارند.  همین اکنون هم شسخت باشد. بسیاری از عناصر
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، ما دیگر قادر اندامان در هم گره خوردهها پروپاگاندای بیکه تصورات ما به دلیل دهه

آید یش میندرت پبهرا در نظر بگیرید.  «کمونیسم»نیستیم. اینجا اصطالح  شانبه دیدن

فکر تبیش بدون وکه ما کم متعارفیاصطالحی چنان یکسره منفور باشد. خط 

یای ؤرپذیریم، این است که کمونیسم به معنای کنترل دولت بر اقتصاد است، و این می

 ،ابراینبن«. کندکار نمی» است، زیرا تاریخ نشان داده است که واقعاً ناممکنی اتوپیاییِ

 مانده است.باقی یتنها گزینهاما داری هر چند ناخوشایند سرمایه

ک سیستمی است که در بلو مثابهبه« کمونیسم»شناسایی  مبتنی براینها  تمام

دستوری از باال به پایین. باید بپذیریم که  اقتصادِ -، یا چین وجود داشت سابقشوروی 

 عظیمی چونهای دهی پروژههای صنعتی، سازمانویژه هنگام رقابتدر برخی شرایط، به

ی آورتوانند به طرز شگفتها میها، این سیستمویژه جنگهای فضایی، یا بهبرنامه

چنان  02 یی در دههدارهای سرمایهکارآمد باشند. به همین دلیل است که قدرت

کرد، حتی در شرایطی درصد رشد می 92بودند: اتحاد جماهیر شوروی ساالنه  هراسیده

ها با وجود این نظام دهندگانسازماناز شوخی روزگار که بقیه در حال رکود بودند. اما 

 به از باال این سیستمِ نامیدند، هرگز ادعا نکردند که خودِاینکه خود را کمونیست می

دیگر،  قابل بحث ی)نکته« سوسیالیسم»است. اسمش را گذاشتند « کمونیسم»پایین 

اتوپیایی حقیقتاً آزاد و بدون  ییسم را جامعهکمون وگذاریم(، می شای کناراما لحظه

ای نامعلوم وجود خواهد داشت. مسلماً آینده ازای دانستند که در برههمی یدولت

سزاوار نکوهش است. اما تقریباً هیچ ربطی به کمونیسم به  برپا کردندمی که آنها سیست

 معنای اصلی کلمه ندارد.

به معنای هر موقعیتی است که در آن مردم بر  تنها اساساًدر حقیقت، کمونیسم 

عمل  «نیازهایشبر اساس  کس، به هر هایشتوانایی براساس کساز هر»اساس اصل 

کنند تا کاری انجام دهند، این روشی است که تقریباً همه اگر با هم کار می -کنند می

ید گوهستند و یکی می ایکنند. اگر دو نفر در حال تعمیر لولههمیشه بدان عمل می

)یعنی  «آید؟در ازایش چه چیزی گیرم می »گوید ، دیگری نمی«آچار را به من بده»

هایی چون شرکت در استخدامواقعاً بخواهند آن را تعمیر کنند.( حتی اگر  چهچنان

Bechtel  یاCitigroup آنها اصول کمونیسم را به کار امر صادق استاین  ، بازباشند .
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 تمامست که از این رو کند. همچنینزیرا تنها چیزی است که واقعاً کار می ،برندمی

از  ایبالیای طبیعی یا فروپاشی اقتصادی اغلب به گونه به وقتشهرها یا کشورها 

های وان گفت بازارها و زنجیرهتشاید ب-گردند انداز بازمیکمونیسم ساده و کارراه

و خارج از وسع آنها هستند.  مراتبی در آن شرایط چیزهایی لوکسسلسله دهیِفرمان

ازی پردر یک کار خاص بداهههرچه خالقیت بیشتری الزم باشد، افراد بیشتری باید د

 به همین دلیل است کهاست؛  ترخواهشکل حاصل از کمونیسم احتماالً برابریو کنند، 

افزاری های نرمتالش برای ابداع ایده به وقتخواه، حتی مهندسان کامپیوتر جمهوری

های کوچک دموکراتیک دارند. تنها زمانی که کار جدید، تمایل به تشکیل جمع

تر شکال اقتدارگرایانهامکان تحمیل اَ -مانند خطوط تولید  -شود آور میو ماللدست یک

های شود. اما واقعیت این است که حتی شرکتکمونیسم فراهم می و حتی فاشیستیِ

حتی اگر آن کمونیسم اغلب اشکال  -دهی کمونیستی دارند خصوصی، از درون، سازمان

 العاده ناخوشایندی به خود بگیرد.فوق

این است که چگونه  پرسش. همین حاال هم بین ما حضور داردپس کمونیسم 

های خود، تنها یکی از راه یداری، به نوبهکرد. سرمایه ترتوان آن را دموکراتیکمی

ای روشن شده در عوض راه فزاینده نحوو به  -ممکن برای مدیریت کمونیسم است 

 یهراهی که هم است. واضح است که باید به راه بهتری بیاندیشیم: ترجیحاً یبارفاجعه

 اندازد.به جان هم نمیمند نحو نظامما را به 

ای را العادهداران مایلند چنین منابع خارقکه چرا سرمایهآن را  ها درکاین تمام

 ستمیس کی هاتن یدارهید. سرماسازتر میمیدی بریزند، بسیار آسانوهای ندر ماشین

دواری اکه به طور  دارد رسوا و منفوری شی: گراستین سمیکمون تیریمد یبرا فیضع

 -را  گانهم دیبا برند،یکه از آن سود م یکسان ،آیدیاز هم بپاشد. هر بار که م بیاید و

 -را مهیب دعاوی بازرسانبرداران و پزشکان و معلمان، نقشه ،یاز همه افراد فن شیو ب

 هرا دوباره ب زیهمه چشناسانه وظیفهکه  ستین نیجز ا یاند که واقعاً چارهسازمتقاعد 

این در حالی است که اکثر کسانی که در  اش.یبه شکل اصل هیشبوصله بزنند، هم 

ی ، و همگپسندندنمی چندان دهند، آن را حتیرا انجام می سیستمنهایت کار بازسازی 

شمار خودشان از کمونیسم مبهم را دارند که ریشه در تجربیات بی این ظنّ دست کم

احمقانه و  ترکم اندکی کمدستروزمره دارد، که واقعاً باید امکان ایجاد سیستمی 
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که رکود بزرگ نشان داد، وجود هر  گونهناعادالنه باشد. به همین دلیل است که، همان

اعتمادی چون اتحاد جماهیر شوروی  غیرقابل بدیلی حت – به نظر محتملی بدیلِ

 یکند، صرفاً چرخهاشاره می 9که ماسیمو دی آنجلیسچنانتواند، می – 9102 یدهه

 د.تبدیل کن یحلقابلداری را به بحران سیاسی ظاهراً غیرنوسان رونق و رکود سرمایه

ا کند که بخود به توضیح اعوجاجات ایدئولوژیک غریبی کمک می یاین به نوبه

 ام مادرانی را که به دختران. من دیده«کندکمونیسم کار نمی: »گویندآنها دائماً به ما می

ند که دهپیشنهاد میدختران چندان گویند، زمانی که می چنین خود یدوازده ساله

انجام دهند. )انگار مشکل اتحاد جماهیر شوروی این بود که  مشترکاً کارها را با هم

 هایلفاظیدستور دهد!( در واقع، کامالً عجیب است که ببینیم  تاکسی را نداشتند 

اتحاد جماهیر شوروی بدون بازار  چونسیستمی » گفتن اینکه از چه شتابانمعیار 

ترین ا ثروتمندترین و پیشرفتهب ،نه از نظر فناوری و نه در تأمین کاالهای مصرفی، داخلی

چنین »رسد که به این سخن می «تواند رقابت کندداری خود نمیرقبای سرمایه

، باید به خوانندگانم یادآوری حقیقت. در «تواند وجود داشته باشدای هرگز نمیجامعه

. قدرت جهانی بود، هیتلر را هم وجود داشت کنم که وجود داشت. بیش از هشتاد سال

ز کنم که هیچ آدم عاقلی هرگکید أتفرستاد. باید  آسمانداد و فضانوردان را به  شکست

تظاهر به ناممکن بودن  سیستمی را ندارد. اما کار ایدئولوژیکِن اچنآرزوی بازآفرینی 

که کمونیسم واقعی، کمونیسم  سازدمتقاعد  تا ما راواقعاً طراحی شده است گویی آن 

که اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش هرگز عمالً در خود  آن نوعواقعی روزمره، از 

 شیدناندیتری داشته باشد. زیرا اگر تواند معنای اجتماعی بزرگنداشتند، احتماالً نمی

 مشتاق نباشیم که بهچندان ، شاید را سربگیریمزندگی واقعی خود  یوهی شیبارهدر

بر خودمان دوباره خراب  ستمِ اطاعت از دستورات ادامه دهیم، و هر زمان که دستگاهِ

 کنیم. اشبازسازی انهشناسشد، وظیفه

بازسازی چیزی شبیه اتحاد جماهیر شوروی یای ؤرکه هیچ آدم عاقلی هرگز نه این

 یربه، از تجکنونقدیم را نداشته باشد. کسانی که به براندازی نظام مایلند، عمدتاً تا

                                                      
1 Massimo de Angelis 
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توانیم به هیچ نوع حکومتی ایمان داشته باشیم. در برخی از اند که نمیتلخ، آموخته

اند: کل هاشان را بربسته و رفتهخیمه عمدتاً شانها و نمایندگاننقاط جهان، دولت

هایی از قاره آمریکا وجود دارد که آسیا، و احتماالً بخش یمناطق آفریقا و جنوب شرق

که مردم  ااز آنج لیکناست، یا حتی وجود ندارد،  ناچیزها دولت و سرمایه در آن حضور

نشده است.  انشکس واقعاً متوجهاند، هیچهیچ تمایلی به کشتن یکدیگر نشان نداده

کنند که ما راه آسانی برای را بداهه خلق می نوییها مناسبات اجتماعی برخی از این

 هایهزاران شکل از انجمن یگذشته توسعه یدیگر، دههنداریم. در برخی شان شناخت

، که را به خود دیده استها ها و سرمایهکمک متقابل در سرپیچی آشکار از دولت

 ،رندگیدربرمیرا ای اند. آنها دامنههای جهانی راه نیافتهحتی در رادار رسانه بیشترشان

داری، ضدسرمایه یگسترده هایزمونهای کوچک گرفته تا آها و انجمناز تعاونی

شده در پاراگوئه یا آرژانتین یا مزارع چای و شیالت های اشغالالجزایر کارخانهمجمع

خودگردان در هند، نهادهای خودمختار در کره، کل جوامع شورشی در چیاپاس یا 

ای، که نشینان شهری، اتحادهای محلهزمین، خرابههای دهقانان بیبولیوی، انجمن

جهانی  یرسد قدرت دولتی و سرمایهآورند که به نظر میناگهان سربرمی جاهایی تقریباً

ممکن است تقریباً هیچ وحدت  هاآزموناین  تمام. است خیالی زدهموقتاً خود را به بی

ی شخصهمحتی از وجود دیگری آگاه نباشند، اما  شانایدئولوژیکی نداشته باشند و اکثر

. و در بسیاری از جاها، استتمایل مشترک برای گسستن از منطق سرمایه  شانهمه

شتاد در ه کمدستدر هر قاره، « اقتصاد همبستگی. »گیرندبه هم پیوستن را سرمیآنها 

توانیم شروع به درک خطوط ای هستیم که میکشور مختلف وجود دارد. ما در نقطه

ات ی از مشترکنویدر سطح جهانی کنیم و اشکال  شانکلی چگونگی به هم پیوستن

 .یمراستین خلق کن را برای یک تمدن شورشیِ جهانی

ند، این که سیستم لزوماً برَمی میانناپذیری را از اجتناب فهومِهای پدیدارْ مبدیل

ه یا زمانی ک ،به همین دلیل است که حذف آنها -باید به یک شکل به هم وصله شود 

نباشد اطمینان از این که کسی از آنها خبردار نشود، برای حکومت جهانی  پذیرامکان

دهد که هر کاری را که تا کنون انجام بایسته است. آگاهی از آن به ما این امکان را می

ما همین االن هم کمونیست  یهمه تا دریابیم که ،دادیم، به نحو متفاوتی ببینیممی

تیم هس کنیم، همین االن هم آنارشیستمشترک کار می یهستیم وقتی روی یک پروژه
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انقالبی  ما یکنیم، همهرا بدون مراجعه به وکال یا پلیس حل می مانسایلوقتی م

 سازیم. می نوهستیم وقتی چیزی حقیقتاً 

تواند خود را به این محدود کند. درست است. کسی اعتراض کند: انقالب نمی شاید

 ایهاید با این حال،شده است.  مطرح نویی واقعاً های استراتژیک مهمِبر این مبنا، بحث

اند بر های مردمی تمایل داشتهبرای پنج هزار سال، جنبش کمدستارائه خواهم کرد. 

داری حتی وجود سرمایهکه آناز  بسی پیشاین  -مبارزه بر سر بدهی متمرکز شوند 

صادق بود. دلیلی دارد. بدهی کارآمدترین ابزاری است که تا به حال ساخته  ،داشته باشد

مام آمیز برقرار کند، و نزد تشده است تا روابطی اساساً مبتنی بر خشونت و نابرابری قهر

نگران درست و اخالقی جلوه دهد. وقتی این ترفند دیگر جواب ندهد، همه چیز  افرادِ

اکنونش است. بدیهی است که بدهی خود را به عنوان  یشود. چنان که رویهمنفجر می

ی که از کنترل هر کس ضعفی ضعف سیستم نشان داده است، نقطه ترین نقطهگبزر

 برخی کند.دهی فراهم میپایانی را برای سازمانهای بیاست. همچنین فرصت بیرون

ست د اما –باشد  چنین. شاید گویندسخن می انکارکاران یا کارتل بدهاز اعتصاب بده

 اشیک از ما از خانههر است بن: اگر بیاغازیمدر برابر خلع یدها  تعهدتوانیم با یم کم

، از یکدیگر حمایت کنیم. قدرت نه فقط به  متعهد شویمرانده شود، محله به محله 

ان بنی -داری های بدهی بلکه به چالش کشیدن تاروپود سرمایهچالش کشیدن رژیم

که  شده استهای نقضای از وعدهمجموعهاست که اکنون آشکار شده  -اخالقی آن 

و  همین است: یک وعده، تنهابدهی  ،. با این همهسازدی میبدهی جدید بدین سیاق

توان از قولی که دولت به ما هایی وفانشده است. اینجا میاز وعدهآکنده دنیای کنونی 

جمعی امور خود دست برداریم،  یکه اگر از هر حقی برای اداره سخن گفت،داده 

داری ای که سرمایهزندگی برخوردار خواهیم شد. یا وعده یاز امنیت اولیهکم دست

توانیم جمعی خود باشیم، می مایل به خرید سهام در فرودستیِکه اگر ینا – دهدمی

 ماند چیزی استآنچه باقی می فنارفته.های پوچِ بهوعدهمانند پادشاهان زندگی کنیم. 

. بدون وساطت واسطهو بی طور مستقیمبهتوانیم به یکدیگر قول بدهیم. که می

شود: مردان و زنان پرسش آغاز میهای اقتصادی و سیاسی. انقالب با این بوروکراسی
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ها شروع به ساختن دهند و چگونه با این وعدههایی به یکدیگر میآزاد چه نوع وعده

 ؟نندکدنیایی دیگر می
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