
  

 
 
 
 

 

 ي متوسططبقه« انفجار»تولید امور مشترک و 
 

 ماسیمو د آنجلیس
هیوا ناظری یمهترج  

 
 

: این مقاله مبتنی است بر کارهای نظری قبلی نویسنده در خصوص نقش فرایندهایی نظیر چکیده
ی متوسط یک میدان ها، اداره و انضباط بازار. در این نوشته بحث خواهیم کرد که طبقهحصارکشی

که مراتبی ی خاکی است، سلسلهی این کرهمراتب مزدی بر پهنهی سوبژکتیویته در سلسلهشدهبندیچینه
 هرگزی متوسط ی متوسط در مقام طبقهمحصول فرایندهای مذکور است. استدالل خواهیم کرد که طبقه

ی بازتولید معاش نقشی ایفا کند. تولید اشتراکی که بر دارانهقادر نخواهد بود در تغییر بنیادی نظام سرمایه
همین نظام است، هرقدر هم که این  درونگردد همواره تولید اشتراکی ی متوسط میی طبقههاارزشمحور 
اعم  -متوسطما در مقام کنش طبقه اشتراکی ها از دل یک تاریخ و فرهنگ خاص برآمده باشند. کنشارزش

کند که سنگ محک مراتب ارزشی بازتولید میها و سلسلهنظامی از ارزش -کننده، کارگر یا شهرونداز مصرف
روی کسانی که ما. و باالخره خواهیم پرداخت به معمای پیشهای و چارچوب مرجعی است برای همکاری

ی ی در کار نخواهد بود، و البته با طبقه«آغاز تاریخ»ی متوسط های بدیل هستند: بدون طبقهدر پی راه
 طور. متوسط هم همین
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 محورارزش هايسازي و مبارزهاشتراکی

بستی نظری میان مارکسیسم، پساساختارگرایی و نئولیبرالیسم به وجود آمده که  ی گذشته بندر چند دهه

داری و دموکراسی غربی نام گرفته، یعنی این ایده که بازارهای سرمایه« پایان تاریخ»همراه شده با آنچه 

های ام که مبارزه( استدالل کرده2007)د آنجلیس  آغاز تاریخ ست. من در کتابی اوج تکامل بشر انقطه

گذشته در سطوح  هایی که طی چند دههگوناگون سراسر جهان بر سر امور مشترک و کرامت انسان، مبارزه

، واقعیت «شروع تاریخ» : واقعیتکندمیمراتب مزدی جریان داشته، از واقعیتی دیگر حکایت مختلف سلسله

 کند. ی سودجو ترویج میهایی که سرمایههای تولید امور اشتراکی غیر از آن شیوهوجودآمدن شیوهبه

انداز مولفان مارکسیسم سنتی و اندازی از ستیز اجتماعی ارائه دهم که با چشمام چشممن تالش کرده

ی امور مشترک را محور اصلی بحثم قرار ایان، مسئلهپ پساساختارگرا تفاوت دارد و برای این کار، از آغاز تا

ام. از یک طرف امیدوارم بتوانم بتوارگی مفاهیمی مثل ارزش، انباشت اولیه و سرمایه را که در مارکسیسم داده

های مبارزهپویای آنها را آشکار کنم، ذاتی که در آنچه من « ذات»بزدایم و  ارتدوکس شیءواره شده

 19خوانم ریشه دارد. بدین معنا، به پیروی از رهیافتی که مارکسیسم اتونومیستی ) کلیور، می محورارزش

شود، ستیز اجتماعی به شکل مبارزه طبقاتی را نه متغیری در میان متغیرهای دیگر )مثال ( خوانده می79

دانم. از طرف دیگر، می های اجتماعیمتغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره(، بلکه رکن مقوم روال

کند و در آن ها ادغام میای از مقاومتمن با نومینالیسم فوکویی هم مخالفم که ستیز اجتماعی را در شبکه

ی طبقاتی ی طبقاتی واضح نیست، در عوض استدالل من این است که موضوع مبارزه«جبهه»خبری از یک 

آورد از ستیز اجتماعی در عین حال مجالی فراهم میهاست. این تفسیر های تولید ارزشسنتی به واقع شیوه

برای بسط چارچوبی نظری که مفاهیمی چون امور مشترک، حصارکشی، خودمختاری، انضباط و بازتولید 

آفریند رغم ستیزهای اجتماعی که میی جهانی علیدهد چطور سرمایهآورد تا نشان اجتماعی را گرد هم می
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 گر  نیروی تحمیلخود ادامه دهد. بنابراین استدالل من این خواهد بود که بازار تواند به حیات و انباشت می

ها ها و امور مشترک/اجتماعات( است، نه آنطور که نئولیبرالدهی )به سوبژکتیویتهحصارکشی و انضباط

انی جه»گوید شدن بدیل را نیز که میی آزادی. در نتیجه باید این شعار جنبش جهانیمعتقدند سرچشمه

های فراسوی سرمایه به میدان نقد انضمامی خود وارد کنیم، چون نه فقط جهان« دیگر ممکن است

سازی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا ی اشتراکیها مسئلهحاال هم وجود دارند بلکه در تمام این بدیلهمین

 باز(تولید اشتراکی معاش را نگهمحور )ی سازمانی صور غیرسرمایهتوانیم گسترهکند. به این ترتیب میمی

ی تولید اشتراکی را بگیریم دارانهروی صور سرمایهداریم، بازتولید کنیم و بسط دهیم و همزمان جلوی پیش

ای از بازتولید اشتراکی معاش دادن به شیوهاز این قرار است: شکل« جبهه»ی و آن را عقب برانیم. مسئله

ی دیگری از سازی مقابل شیوهاز اشتراکی ایاشتراکی معاش، شیوه ی دیگری از بازتولیدمقابل شیوه

 «. محورارزشی مبارزه»سازی یا، به عبارت دیگر، یک اشتراکی

ی مبارزات مردم ( در یکی از سفرهای مکررش در تاریخ زنده2008اصطالحی که پیتر لین با ) -سازیاشتراکی

)باز(تولید امور مشترک و بازتولید از طریق امور مشترک سروکار مفهومی است که با  -عادی به آن برخورد

خصوص اگر نخواهیم از اهمیت طلبد. بهدارد. تبدیل کردن اسم به فعل گام بلندی است و جرات زیادی می

ی وقفهاسم بکاهیم بلکه صرفا بخواهیم آن را بر جریان زندگی بنا کنیم: هیچ امر اشترکی بدون فعالیت بی

ی )باز(تولید اشتراکی. ولی دقیقا از طریق )باز(تولید اشتراکی وقفهسازی وجود ندارد، فعالیت بیاشتراکی

کنند. بنابراین دیگر باید ها و معیارهای خود را تعیین میاست که اجتماع تولیدکنندگان هنجارها، ارزش

ارکشی است کنار بگذاریم: هیچ ها از حصرا که مبنای دفاع اکونومیست« تراژدی امور مشترک»تعبیر آشنای 

سازی وجود ندارد، هیچ امر مشترکی بدون اجتماعات تولیدکنندگان و مناسبات امر مشترکی بدون اشتراکی

جریان دارد در واقع تراژدی « تراژدی امور مشترک»مشخص وجود ندارد. از همین رو آنچه در پس این 

 های ساختاری است، اعم از نظامی و غیرنظامی.لسازی از طریق انواع و اقسام تعدیتخریب اشتراکی
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(، حقوق Commons) ( و امور مشترکCommonersدرونی فعالیت مردم عادی )نسبت به دلیل همین 

یا « سیاسی»، حقوق «بشر»از اساس تفاوت دارد با حقوقی قانونی نظیر حقوق « امور مشترک»مربوط به 

است از شایستگی قانونی برای داشتن یا بدست آوردن چیزی در این معنای اخیر عبارت « حق«. »اجتماعی»

که برای مردم عادی انگلیس یا عمل کردن به نحوی معین. مصداق چنین حقی سند مالکیت است. در حالی

 در قرون وسطی:

داری خاص آنجا ریشه داشت... بومی خاص با کشاورزی و دامزیستحقوق ناظر به امور مشترک در 

کردند: چطور باید این زمین را نه به اسناد مالکیت که به اعمال بشریت فکر می اوال مردم عادی

چیز را بررسی تواند اینجا رشد کند؟ آنها همهکاشت؟ آیا به کوددهی احتیاج دارد؟ چه چیزی می

سازی ریشه در فرایند کار شود نگرشی طبیعی خواند. ثانیا، اشتراکیکردند. چنین نگرشی را میمی

به عبارت دیگر، در بطن یک نسبت عملی خاص با مزرعه، فالت، جنگل، تاالب یا ساحل. دارد؛ 

سازی امری جمعی شد. ثالثا، اشتراکیحقوق مربوط به امور اشتراکی از طریق کار به افراد اعطا می

سازی که مستقل از دولت است از  وجه موقتی قانون و دولت هم مستقل است. است. رابعا، اشتراکی

 (.45 -44: 2008سازی تاریخی دیرینه دارد )لینبا راکیاشت

 

ی حقوق مربوط به امور مشترک سازی و )باز(تولید اشتراکی و حوزهی اشتراکیخواهیم مسئلهپس اینکه می

ی خودمختاری، توان مسئلهمتمایز از حقوق قانونی را به مسئله امروز بدل کنیم بدان معنی است که نمی

ی همزمان همهزیست بوم را از هم جدا دانست، بلکه در مبارزه برای معاش باید ندگی و اجتماع، جریان ز

اندازهای انتقادی جدیدی برآییم که دلمشغولی را لحاظ کرد. و این یعنی باید به جستجو و بسط چشم آنها

ی ساختن مناسبات اجتماعی جدید تولید ورای مناسبات باشد، مسئله مای تغییر جهان مسئله هاآن اصلی
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سازی ی صور جدید اشتراکیتک مسائل مبارزه را به مسئلهاندازهایی که تکداری. نه چشمتحمیلی سرمایه

های منفرد در چارچوب اندازهایی که تک تک مسائل مبارزه را که سوژه، برعکس، چشمدهدتقلیل می

دهند بسط دهد و بدل کند به پرسشی سیاسی خاکی صورت میشده مزد بر این کره بندیچینهمراتب سلسله

شده و بنابراین ورای این میدان ) و البته بیان این بندیمان در کل این میدان چینهدرباره تولید اشتراکی

 پرسش در قالب ابزارهای سازمانی(. 

مناسبات اجتماعی جدید شویم، فرایندی که هیچ نیست ساختن  مسئله این است که چطور درگیر فرایند 

دارانه و بنابراین سازی سرمایهسازی، فرایندی که بتواند جلوی پیشروی صورت اشتراکیمگر فرایند اشتراکی

دارانه را بگیرد و آن را عقب براند. یکی از شروط اصلی درگیری با این مسئله آن است که های سرمایهارزش

ای از ی نیروی اجتماعی و حوزهبه منزلهمقابل روی خود مواجه شویم، یعنی با سرمایه  با واقعیت سخت

ی اول این بدان . در وهلهحد و مرز به دنبال بازتولید خود استمناسبات اجتماعی که از طریق گسترش بی

ناسبات های اجتماعی که مهاست و هم در کل حوزهمعنی است که مبارزه هم امری ضروری برای سوژه

داری بر آنها حاکم است حضور دارد. در عین حال بدان معنی است که مبارزه همان خونی است که سرمایه

بندی عمودی شرایط بازتولید نیروی کار زند. ثانیا این پویایی هم متکی به تقسیمپویایی نظام را رقم می

تکه شده است مراتبی تکهمزدی سلسله در یک نظام« ی کارگرطبقه»کند. است و هم آن را از نو تولید می

های پراکنده را گرد هم آورد تا دوشادوش تواند این بخشو دعوت به اتحاد از سوی هیچ ایدئولوژی هرگز نمی

مراتب خود، گام شان ورای سرمایه، و بنابراین ورای سلسلهای تولید اشتراکیهم به سوی دگرگونی ریشه

های تکه شده و به همین دلیل امکانمراتبی تکهنیز در نظام مزدی سلسله بردارند. به این ترتیب، مبارزه

 ی آن که متکی است  بر تفرقه و طرد در نقاط بحرانی. دارانهای وجود دارد برای کنترل سرمایهگسترده

مبارزه و دینامیسم سرمایه، نقش  درونیام به همین نسبت به تفصیل پرداخته  آغاز تاریخدر کتاب 

هایی متفاوت ولی مکمل یکدیگر دانست، ها، بازارهای انضباطی و کنترل که باید آنها را استراتژیکشیحصار
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خوانیم. پرسش پیش روی ما این است که هایی برای بازتولید آن نیروهای اجتماعی که سرمایه میاستراتژی

شدن امروز است گرد رای جهانیهای سازمانی که شرطی بچطور باید این تحلیل از سرمایه را با تحلیل بدیل

بندی هایی درون سرمایه و در عین حال علیه آن و ورای آن، آنهم در بستر ترکیبهم آوریم، یعنی بدیل

مراتب امروزی ی خاکی و سلسلهبندی خاص این کرهها، پیکربندی خاص سوبژکتیویتهطبقاتی امروز، پیکر

 (؟مشارکت اجتماعی کار )اعم از مزدی و غیرمزدی

ی سیاسی در مواجهه با این فرایندهای ی سوبژکتیویتهخواهم بپردازم به مسئلهبرای پیش بردن این بحث، می

ها(، تجدید قوای فراگیر )بازارهای انضباطی( و گزینش )اداره وکنترل( آن بدن اجتماعی جدایی )حصارکشی

 یدرباره مسئلهها بپردازم و م به سوژهکه برای بازتولید روزانه معاش خود مدام در مبارزه است. قصد دار

تنها از طریق ایجاد شکاف در  بندی سیاسی جدید که نهکنم، یک ترکیب بحثبندی سیاسی جدید ترکیب

آورد بلکه قادر است به نحوی این کار را دلوزی را فراهم می« خط گریز»ی نوعی این نظام، امکان تجربه

سازی سرمایه بازگردد، به همان شکل اشتراکی -های اجتماعی جدیدلولو در شک-انجام دهد که الزم نباشد

های چرا که سرمایه از حیث تاریخی و جغرافیایی نشان داده بسیار انعطاف دارد و به راحتی خود را با مبارزه

های کند. به عبارت دیگر، قصد دارم از خطوط گریزی صحبت کنم که دوباره سر از شیوهجدید منطبق می

آغاز » دواماندازشان ی کسانی که چشمدارانه درنیاورند. مسلما این پرسشی اساسی است برای همهایهسرم

اَشکال جدیدی از اشتراکی شدن، اَشکالی از تولید اشتراکی که  با  گسترشاست، یعنی تداوم و « تاریخ

 زند.خود سرمایه سازگار نیست و آن را پس می-از-صیانت

به « نه گفتن»و « سرپیچی»ی اول مستلزم نوعی ی در وهلههای ارزشریختن روالها، فرواز منظر سوژه

( به خوبی این مطلب را بیان کرده است. با این حال، بالفاصله 2002تحقیر شدن است، همانطور که هالووی )

فعاالنه و آگاهانه  پیچی کرد ولیاز معیار سرمایه سر شودمگر میآورد. لی سر بر میبعد از این ماجرا مشک

ولی  رددر این امر اشتراکی مشارکت ک شودمگر مید؟ و شندست به کار ساختن معیارهای مشترک دیگری 
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معیار سرمایه و میل آن به جدایی افکندن، در خود گنجاندن و جذب خود تا  دشنهمزمان حد و مرزی قائل 

هم مرتبط هستند از این قرارند: تعیین ه ب کردن وارد ماجرا نشود؟ دو مختصات استراتژیک آغاز تاریخ که

از سرمایه و حفظ آن فضا، همان فضایی « بیرون»و ساختن فضایی « جانور وحشی»حد و مرزی برای این 

 آید.شمار پدید میهای بیکه از طریق مبارزه

های پردازان و نویسندگان جنبشیکی از مشکالت همیشگی در مواجهه با این مسئله آن است که نظریه

شوند. برای طرح شمایی ها و الگوها میی مدلارائه کنند درگیر ارائه« بدیل»خواهند اجتماعی وقتی می

های متخصصان درباره فضاهای کنفدراسیونی گرفته تا بیانیه« یوتوپیایی»توان گفت از رویاهای ساده، می

های ه باید جایگزین سیاستک« درستی»های در خصوص سیاست« خواهترقی»و « سوسیالیست»جناح چپ 

به نحوی از –هایی که از بدیل بدست دهند ها معطوف این است که تصوراتیی تالشکنونی شوند، همه

عقالنی باشد. در این شمایی که طرح کردیم پیشنهادهای کالسیک ناظر به یوتوپیاهای کنفدراسیونی  -انحاء

عالوه دهند، بهموجود در اختیار ما قرار نمیترکیب طبقاتی  خودمختار هیچ درک و تصوری از قدرت

پرسند آیا بعد از اینکه این گویند چنین انبوه خلقی چطور قرار است به این یوتوپیا دست یابد یا نمینمی

دانند؟ در می« عقالنی»انبوهه در مقام نیرویی اجتماعی برای تغییر گرد هم آمدند اصال چنان یوتوپیایی را 

هایی شود و نه بر مبنای بدنچه چیز عقالنی است بر مبنایی ایدئولوژیک ارزیابی میاین نگرش، اینکه 

مشترک « آغاز تاریخ»کنند و هایی انضمامی و مشخص بازتولید میانضمامی که معاش خود را در موقعیت

ئولوژیک پر ای ایدهای انضمامی و مشخص استوار خواهد بود. این خالء با مبارزهآنها صرفاً بر همین موقعیت

 نیآن را چن توانیم های شهریغرب و به خصوص در محیطدر گردد. شود که به دنبال نوکیش میمی

 خواهدیاز شما م هیسرما د؛یشو خواراهیگپس  د،یگوشت بخور خواهدیاز شما م هیکرد: سرما یبندصورت

باهم رقابت  خواهدیاز شما م هیسرما د؛یریبگ شیبدون دخالت پول در پ یسبک زندگ کپس ی د،یپول درآور

های ایدئولوژیکی از این دست بیان هرقدر هم که مبارزه .هذایعلو قس دیکن «یهمبستگ»اعالم  پس د،یکن
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های ارزشی سرمایه فاصله خواهند از روالامیال واقعی باشد و از دل فرایندهای هویتی برآمده باشد که می

هایی که نظام ارزشی آنها به یعنی افراد و گروه ،اافتاده بوجود آورندهایی جدتوانند هویتبگیرند، صرفاً می

های از پیش موجود و سازی صرفاً بر ارزشی انتخابی اخالقی از پیش تعریف شده است. ولی اشتراکیمنزله

سازی که ما بدنبال آنیم اوال و بالذات کند. آن شکل از اشتراکیهای اخالقی از پیش موجود تکیه نمیانتخاب

های ، فرهنگهای متفاوتشرط چنین تولیدی طیف وسیعی از اخالقهاست و پیششمیدان تولید ارز

مراتب های قدرت متفاوت درون سلسلههای زندگی متفاوت و چنان که خواهیم دید، جایگاهمتفاوت، سبک

های جدید ارزش مشارکت دارند، در تولید آنچه ارزشی مشترک برای مزدی است که همگی در تولید نظام

 ن خواهد بود. همگا

( برای Progressive« )پیشرو»در سر دیگر این طیف، پیشنهاد متخصصان جناح چپ مبنی بر وضع قوانینی 

ی متوسط خوش بیاید و ناشی از قوانین موجود یا دولت موجود قرار است به مذاق طبقه« مشکالت»حل 

ی آغاز تاریخ مشکالت این طیف قرینهمعقول جلوه کند )کمی بعد به این مسئله خواهیم پرداخت(. از منظر 

شرط ایجاد های یوتوپیایی، انتخاب اخالقی پیشهمان مشکالت گروه قبل است. در حالی که در آن طرح

ست که قرار است مشکالت حاصل هاییشرط طرحهویتی مجزا از سرمایه است، در اینجا اخالق سرمایه پیش

شده؟ « بیش از حد»مالی  دهد و حل کند.  آیا تحرک سرمایه دارانه را هدف قراراز خود مناسبات سرمایه

های ملی اعمال کنید. افسار گسیخته؟ کمی حمایت« زیادی»نظارتی بر سرمایه اعمال کنید. آیا تجارت آزاد 

های تعدیل ساختاری درب و داغان شده؟ برای کارزار بعدی آیا طبقه متوسط بعد از سی سال سیاست

آیا «. نه فقط برای ثروتمندان» د ماجرا کنید و درخواست کاهش مالیات دهید،آنهمچاشنی پوپولیسم وار

حبس و « متمدنانه»اشکال « هرچه نباشد کشور ما کشور مهاجران است؟»حضور مهاجران ضروری است و 

خب به «. خواهیم آنها باری بر دوش خدمات دولتی نحیف ما باشندما نمی»مقررات را وارد کار کنید چون 

تری وارد کار کنیم. آیا با رحال رکودی خفیف در راه است پس بهتر است قوانین تنظیمی سفت و سخته
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تر را تشویق کنید بدون اینکه مصرفهای کمفجایع محیطزیستی رو به رو هستیم؟ استفاده از تکنولوژی

و متناظر « اقتصادی»د ش ]این نظام[ یعنی رشهای اجتماعی پیوسته با برترین ارزآن مقدمات یا فرض هرگز

انرژی موردنیاز برای این هدف را زیر سوال ببریم. آیا خطر فروپاشی گسترده ناشی از  مجموعبا آن افزایش 

کند؟ برای مدتی باورهای امواج خروشان ورشکستگی مالی در قلب مراکز مالی کره زمین ما را تهدید می

ولت به این نظام کمک مالی برسانید تا بتواند با موج بعدی مدافع بازار آزاد خود را فراموش کنید و از پول د

بندی این ی صورتکاهش مخارج اجتماعی دوباره کار خود را از سر بگیرد. از منظر آغاز تاریخ نه فقط نحوه

ها حتی اگر ساز است. این سیاستآورد مشکلهایی که چنین ساختاری پدید میمشکالت، بلکه سیاست

های موجود تولید اشتراکی نخواهند بود، گویی ترین گامی به سمت فائق آمدن بر شیوهاجرایی شوند کوچک

ملی، اشکال  حمایتها، سرمایه طی تاریخ سیصد ساله خود اشکال مختلف کنترل سرمایه، کاهش مالیات

انرژی آسیاب بادی و آبی برای تامین  انرژی مثل« بدیل»شدگان و منابع راندهحاشیهی حبس به«متمدنانه»

های عصر صنعتی را به کار نبسته و از آنها استفاده نکرده است. مشکلی که باید با آن رو به رو خانهبیگاری

جذب در خود هم های این پیشنهادات را ترین جنبهتواند حتی رادیکالشویم این است که اخالق سرمایه می

ی دارانههای تنظیمی امری یکسان )همان(اند، یعنی همان تولید اشتراکی سرمایهکند چرا که آنها بدیل

دانیم که این قبیل پیشنهادها خودمان. بدین اعتبار، بنا به تجربه و نیز از طریق آثار نظری این حوزه می

ها آیند اشاره داشته باشند ولی این مبارزههای اصیلی که از پایین و از دل مبارزات پدید میشاید به دغدغه

آغاز »، یک «بیرون»کشانند و نه به سمت خلق یک می پایان تاریخساز را دوباره به درون میدان مشکل

 «.تاریخ

ها بتوانند هم خود را بازتولید کنند و هم حد بحث اصلی ما تا بدینجا این بوده که شرط حداقلی اینکه بدیل

ها یه بکشند این است که باید فرایندهایی از اشتراکی کردن در پیش گرفت که سوژهو مرزی جلوی سرما

بتوانند از خالل آن میدانی دیگری برای تولید ارزش بجویند، مستقر سازند، نمایندگی کنند و نیز از خالل 



 

10 

ضاد است بلکه در های سرمایه در تآن با هم ارتباط برقرار کنند، میدانی از تولید ارزش که نه تنها با ارزش

ای ایجابی دارد. بدین معنا فرایند اشتراکی کردن ای مقوم مناسبات اجتماعی جدید است و جنبههر مبارزه

که ی شومپیتری، فرایند خالقیتی مخرب است. در حالیورای سرمایه، در تقابل با فرایند تخریب خالق حافظه

داری است، اد جهشی در صور مناسبات اجتماعی سرمایهدر اولی، هدف از خلق امر نو و تخریب امر کهنه ایج

داری و خلق اشکال توان دریافت که هدف خالقیت مخرب، دقیقاً تخریب خود همین مناسبات سرمایهمی

هایی متفاوت مبتنی است. به عبارت دیگر در اینجا جدیدی از اشتراکی کردن است که بر تولید ارزش

یافته فرایند دن متفاوت با سرمایه مدنظر است و نه صور جهشفرایندهای مقوم نوعی اشتراکی کر

 داری. کردن سرمایهاشتراکی

 -ای جدید از اشتراکی کردنبه منظور ایجاد شیوه ریزی حملهپیش بکشم: طرحتوانم فرضیه خود را حال می

مستلزم آن است که  -مکردن را در قالبی کلی در باال شرح دادیی جدید اشتراکیو البته منظورمان از شیوه

مشارکت جوییم، هم در شمال و هم در جنوب « طبقه متوسط»به نحوی کامال انضمامی در منفجر ساختن 

 جهانی. 

 آن توضیح خواهم داد. « انفجار»ی متوسط و سپس منظورم را از خود از طبقه در بخش بعدی تعریف

 ي کارگريي متوسط در مقام نوعی سوبژکتیویتهطبقه

دنبال رأی مداران به، از سیاستای است که روح همه را تسخیر کردهی متوسط همان دلمشغولی روزانهطبقه

های بازنشستگی که دنبال بدهکار تا مدیران صندوقهای بهدنبال فروش و بانکهای بازاریابی بهو آژانس

ها به سرمایه. کردن حصارکشیدلگذاری در بازارهای جهانی و بگردند برای سرمایههایی میدنبال سپردهبه

میدان ی متوسط نه یک گروه اجتماعی همگون با سطح مشخصی از درآمد بلکه بدین معنا، از دید من طبقه

ي مدرن اي است که عمدتاً مطابق هنجارهاي رفتاري یک جامعهي سوبژکتیویتهشدهبنديچینه
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ها، فرایند بازارهاي انضباطی، حصارکشیاي که در آن سرمایه از طریق انضباط یافته است، جامعه

دهی تولید اجتماعی وکارهاي سودجو، نقش اصلی را در سازمانکنترل و هدایت و ایجاد کسب

 . کندایفا می

« هنجار»ی نوعی ی متوسط به منزلهدهد بین تعریف طبقهبرگشت میواین تعریف به ما مجال نوعی رفت

ی میدان ی متوسط به منزلهاجتماعی و کاربرد آن در مقام نوعی ابزار تحلیلی توصیفی. از یک طرف، طبقه

اجتماعی است که به مدد آن  ییافته، در واقع همان سوژهای که گفتیم تاحد زیادی انضباط سوبژکتیویته

کنند و بنابراین شرط بازتولید خود  نظام است. سازی را در کل این نظام تولید میهای اجتماعی بهنجارروال

ای هم متکی است به شرایط مادی مشخصی از بازتولید اجتماعی ی متوسط در هر برههاز طرف دیگر، طبقه

 ی متوسط طرد شوند ]تا این طبقه معنا و قوام داشته باشد[. هایی که باید از طبقهو هم به وجود سوژه

مراتب عمودی مزد تسخیر کرده، تک ما را در سلسلهی متوسط همان شبحی است که تکبدین ترتیب، طبقه

های خود، های خود، اجتماعات خود، خانوادههایی که هر روز به هزار و یک روش سرگرم بازتولید بدنسوژه

ای که از طریق پول و گونهاند آنهم بههای این نظاممرزها و محدوده درونو معاش خود نیروهای کار 

هایی که بسته به های نظام را بازتولید کنند. سوژههای خود در بازار همین مرزها و محدودهکنشبرهم

)با تعین فضایی ی فضایی معینی دارد مراتب مزدی و در میدان بازتولیدی که محدودهشان در سلسلهموقعیت

مشخص( برای بازتولید معاش خود به پول نقد و/یا اعتبار دسترسی دارند و به درجات مختلف، بسته به 

 دیگريمقدار نقدینگی و/یا اعتبارشان، معاش خود را از طریق واگذار کردن کار بازتولید خودشان به یک 

به میانجی بازتولید آنها در فضایی اشتراکی  ی متوسط. شرط وجود طبقهکنندبازتولید میدر بازار  بیگانه

 داری.یابد: بازارهای سرمایهتکوین می
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ی متوسط متنفر باشیم بی آنکه از خودمان متنفر توانیم از طبقههمینجا باید دو نتیجه گرفت: اول اینکه نمی

ها نیم آنها بخشی از میداندادهیم با اینکه میهایمان را همچنان ادامه میباشیم، چرا که ما بسیاری از روال

« ی متوسطیاحساس گناه طبقه»ی تولیدند. به این ترتیب، دارانههم مرتبط مناسبات سرمایههای بهیا حوزه

هایی سازگار بیفتیم که بخواهیم جهان را از خالل شیوه ای مادی دارد، اگر چه نباید به دام این وسوسهپایه

که « خیریه»ازگار با پایه و مبنای همان احساس گناه تغییر دهیم. ی متوسط یعنی سبا بازتولید طبقه

کند ترین محمل این احساس گناه است صنعتی است که مناسبات اجتماعی تولید موجود را بازتولید میاصلی

توان صرفاً بر ی متوسطی را نمیای برای آغاز تاریخ باشد. نکته دوم اینکه، کنش طبقهتواند وسیلهو نمی

های نخبگان حاکم اش از ایدئولوژی غالب تعریف کرد، همان فرهنگ هژمونیکی که در آن ارزشس پیرویاسا

وار کالسیک تجدیدنظر کرد و این نکته را در دهند. بنابراین باید در رهیافت گرامشیعرف غالب را شکل می

کنیم در واقع و بازتولید میشان خود را تولید سازی که از طریقهای اشتراکیآن لحاظ کرد که آن شیوه

ها در دو چیز و موقتی کردن شغلکردن همههای مختلف تولید ارزشند. امواج مختلف بازاریشیوه همان

ی شود و کارش این است که شیرهخوانده می« بنیاداقتصاد دانش»ی اخیر که همراه شده با تکامل آنچه دهه

سازی های اشتراکیاین نکته وضوح بیشتری بخشیده: این شیوهخالقیت و نوآوری جامعه را بیرون بکشد به 

گیری را به کار بگیرند که آنها های مختلف ارزیابی و اندازهخواهد هم شیوهتک افراد میدارانه از تکسرمایه

که  را درون فرایند اجتماعی تولید ارزش مبادله نگه دارد )اگر این کار را نکنند با این تهدید روبه رو هستند

مرزهای « ارزش مصرف»زمان مدام تالش کنند در قالب تولید نتواند ]حیات[ خود را بازتولید کنند( و هم

ایم. ی شومپیتری مواجهرا وارد آن کنند. در اینجا هم باز با تخریب خالقانه« بیرون»این قلمرو را بگسترانند و 

این  داشتنبرقرار نگهی آن در گرو ست غلبهی متوسط فرهنگ غالب ابنابراین تا بدانجا که فرهنگ طبقه

[: فصل اول( و فرایندهای 1876] 1976تناقض است، تناقضی که مارکس بنیاد آن را شکل کاالیی )مارکس، 

 دانست. ی بازتولید میدارانهاجتماعی سرمایه
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ایی را متوسطی خطوط هوداران طبقهای کارگری است. خلبانان و مهمانمتوسط سوبژکتیویتهطبقه

متوسطی قطارها اطمینان حاصل رانند و بازرسان طبقهمتوسطی قطارها را میگردانند، رانندگان طبقهمی

پردازیم. کارشناس هایمان را میکنیم و پول بلیتمتوسطی عمل میی ما مثل یک طبقهکنند که همهمی

متوسطی کنندگان طبقهمصرفنویسد تا به های تبلیغاتی جدید میمتوسطی پیامتولید محتوای طبقه

گذاری سودآور حساب بازنشستگی اساتید متوسطی به دنبال سرمایهکاال بفروشد. دالالن طبقه« مداراخالق»

ها، ی بسیاری از کارخانهی متوسط در غرب گردانندهمتوسطی هستند. طبقهشناسی طبقهرادیکال جامعه

های بیمه، ارتش، دولت های علمی، شرکتها، آزمایشگاهگاهها، مدارس، دانشخدمات اجتماعی، پلیس، دادگاه

را از این محاسبات شهروندان -به شرط آنکه غیر فقطکراسی دولتی و احزاب سیاسی است. البته روو بو

متوسط نمایندگان طبقه« پیشروترین»ناپذیر را. در واقع حتی بیرون بگذاریم، یعنی همان مهاجران رویت

چرا که آنها بیرون مرزهایی هستند که ، آورندرسند این آدمها را به حساب نمیهم وقتی به قدرت می

کند و همانطور که خواهیم دید، این همان چیزی است که به شهروندی را مطابق کالم قانون تعریف می

کند. الزم است دوباره تاکید کنیم که در این تعریف سطح درآمد معینی را متوسط کمک میطبقه تعریف

های نظام منظورمان است. به عالوه ی بهنجار شده در محدودهبلکه میدانی از سوبژکتیویته، گیریمرض نمیف

پردازد، بلکه قوانین حاکم بر این گروه مدنظر ما های فردی درون یک گروه نمیبحث ما لزوما به نگرش

 هستند.

این حال در این طبقه توهمی عمیق مراتب مزدی در کار است، فقر هم هست. با ی متوسط سلسلهدر طبقه

از طریق عمل فردی ممکن خواهد شد، مثال از طریق تالش، « بهبود و ترقی»وجود دارد مبنی بر اینکه 

شود که آن را از منظر تحصیالت و غیره. البته بهتر است بگوییم متوهمانه بودن این حرف وقتی آشکار می

ت ترقی کنند اگر آمادگی و امکاناتش را داشته باشند تا در این کل در نظر بگیریم. البته که افراد ممکن اس

کنیم شرکت کنند یا در واقع دست به رقابت بزنند. جنگ دیرپا که ما از خالل آن معاش خود را بازتولید می
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ای است که ایدئولوژی امکان ترقی ی متوسط دقیقاً طبقهممکن هم هست نکنند. مسئله اینجاست که طبقه

نمایی یک ایدئولوژی عملی چرا که در واقع این ایدئولوژی در حکم قطب -تالش فردی را پذیرفتهاز طریق 

ها از طریق و بازار همان سازوکار اجتماعی است که این تالش -دهدهای افراد جهت میاست که به کنش

متوسطی که در طبقههای آن به بار خواهند نشست )و البته شاید هم ننشیند(. متاسفانه آنچه سوبژکتیویته

کنش رقابتی، جابجایی دانند این است که یکی از محصوالت چنین برهمکنش برهمدیگرند نمیحال برهم

به گل تبدیل شده یا ]شوتی است که[ های یک فرد کند آیا تالشهایی است که تعیین میمداوم آن دروازه

مراتب ها و سلسلهبندیکند و در ایجاد تقسیمتر میها را مدام سختنه و همین مسئله به ثمر رسیدن تالش

 گذارد.متوسط تاثیر میدرون خود طبقه

که  - شدهبنديدار و حفاظدروازهمتوسطی بالضروره اجتماعاتی هستند به این ترتیب اجتماعات طبقه

های مدار بسته، نگهبانان محافظ، کند. اطراف آنها پر است از دوربیناش بنا به زمینه تغییر میالبته درجه

ی ها. ممکن است این اجتماعات کامال در معرض دید ما باشند یا نباشند، بسته به اندازهها و بازداشتگاهزندان

ای جنوب جهانی مثال در ژوهانسبورگ یا ریو دو ژانیرو هنسبی هر یک از این اجتماعات. در بسیاری از محله

توانیم حین قدم زدن در محالت مسکونی این اجتماعات را بوضوح ببینیم که همچون قلمروهای محصور می

-های تک افتاده و گاه کل یک محله که از ورود فقرا، یعنی آنها که هنوزرسند، خانهکوچکی به نظر می

ها را در زندگی روزمره خود کنند. در بخش شمالی جهان شاید دروازهانعت مینیستند، مم-متوسطی-طبقه

هزار ایم یا شاید هم آنها فراگیرترند چنانکه از آن دهچندان نبینیم چراکه هنجارهای آنها را بیشتر پذیرفته

 دریافتتوان در شهری مثل لندن که حدود دویست میلیون دالر برایش هزینه شده می دوربین مداربسته

دار ای از یک اجتماع بزرگ حفاظ( یا شاید هم باید کل قلمروی ملی یا فراملی را نمونه2007پرت )داون

-ها، آنها که هنوزکنند نگذارند فقیرترهای گمرک تالش میپلیس  ها ودرنظر بگیریم چرا که بازداشتگاه

رو شوند. درست همانطور که فقرا حق دارند وارد این قلمبنا به انتخاب خود نیستند آزادانه و -متوسططبقه
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مثال به عنوان نگهبان، -دار شهرهای جهانی شوند تا نیازهای آن را برطرف کنندوارد اجتماعات حفاظ

های گمرک در مرزهای میدانی از در اینجا هم  پلیس -ساز و غیرهنظافتچی، کارگران خانگی، ساختمان

های طلبد چرا که تنشیک میدان بازتولید که کنترلی دقیق می زنند،دارانه گشت میسرمایه 1مشغولیت

ها موثر است )مزادرا و نیلسون شوند و مدیریت مهاجرت در کم کردن این تنشبازار کار روی هم انباشت می

2003) 

ای کارگری اصطالحی تجربی است برای توصیف زیر ی سوبژکتیویتهبه منزله« ی متوسططبقه»به هر حال 

ی اجتماعی و سیاسی است خوانیم، یعنی نام آن سوژهی کارگر میای از آنچه به لحاظ نظری طبقهمجموعه

کند، عنوانی که از دید ما هم که معاش خود را در تقابل با سرمایه و البته به عنوان بخشی از آن بازتولید می

شده  تکه و تقسیمتکهتب مزدی مراگیرد، در نظام سلسلهکارگران مزدی و هم کارگران غیرمزدی در بر می

با این قید که کارگر است متوسط از دید ما همان طبقهو البته خصلتی جهانی دارد. به این اعتبار طبقه

ی متوسط، کارگری است که در ساحت انضمامی، نمادین، یا حتی در امیدها و آرزوهایش هیچ حضور طبقه

 . بیرون از فضای سرمایه ندارد راسخ و استواری

زند ولی در مقام متوسط نیز دست به مبارزه میبنابراین، این نکته را هم نباید فراموش کرد که طبقه

مختلف دارد و بین  هایمدالیتهی دیگری متوسط هم مثل هر طبقهکند. طبقهمتوسط مبارزه میطبقه

بقا و بازتولید آن  های حفظمختصات استراتژیک مختلف در نوسان است، همان مختصاتی که در واقع ستون

است، « نظم»متوسط نهایتاً خواستار است. طبقه« نظم»ها ی متوسط است. یکی از این ستوندر مقام طبقه

ی تولید دارانهشرط الزم شکل سرمایه« نظم»شود و دلیلش هم روشن است. خواستی که مدام هم بیشتر می

هنجار شده پذیر و بهکه تا حد زیادی مسئولیتی متوسطی خصوص وقتی این نظم را طبقهاشتراکی است به

شود. تسویه حساب اجتماعی می وابستهمتوسط بیشتر و بیشتر به نظم طبقهکند. بازتولید معاش  تجربه

بزرگی برای منهدم کردن این نیاز به نظم الزم است، تسویه حسابی که بتواند مجالی فراهم کند برای میل 
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ها از خالل آن تولید ای که ارزشبُعدهای اجتماعی و مکانی آن زمان دایره های دیگر یعنی برایبه نظم

وقفه و فوری به کسب سو با نیاز بیهای جدیدی که عملکردشان دیگر هم( نظم2007شوند)د آنجلیس می

ای متوسط امریکایی را در نظر بگیرید که تمامی نامزدهنیست. مثال طبقه درآمد برای تامین بودجه خانواده

های طبقه متوسطی که ی اخیر خانوادهنماینده واقعی این طبقه هستند. در چند دهه اندانتخابات مدعی

اند و فضای کمتر و کمتری اند، احساس ناامنی کردهجویی شدهگیرند نیز مجبور به صرفهحتی دو حقوق می

شان نمانده جز اینکه به همان دارند تا دست به آزمون و خطا بزنند و در نتیجه هیچ بدیل دیگری برای

ها از طریق حقوق دوم بوده ی اخیر تنها افزایش درآمد خانوادهی رقابتی ادامه دهند. در چند دههمسابقه

ی زنان وقت دارند افت کرده و سرمایه توانسته مبارزهچرا که متوسط درآمد واقعی مردانی که شغل تمام

سپاری را به خدمت بگیرد و رقابت در بازار کار و بازار برون 1970و  1960ی برای استقالل ]مالی[ در دهه

کار بازتولید ]نیروی کار بیرون نهاد خانواده[ را شدت بخشد. ورود زنان به بازار کار درآمد خانوارها را نسبت 

یز های ضروری برای بازتولید خانوار را نحال هزینههفتاد درصد افزایش داده ولی درعین 1970ی به دهه

تقریبا « میانه»متوسطی های طبقهآنها را به شدت باال برده است. خانواده ریسک مالیافزایش داده و 

کنند. به دالیل مختلفی این ریسک مالی افزایش یافته است. آورند خرج میاندازی ندارند و هرچه درمیپس

لیل اصالحات نئولیبرالی از قبیل اوال اینکه درآمدها برخالف نسل قبل کمتر قابل اتکا هستند آنهم به د

افزون به ی اخیر. ثانیاً با توجه به اتکای روزکاری و کاهش مزایای رفاهی در چند دههثباتسپاری، بیبرون

ایشان به دلیل بیماری یا بیکار شدن از دست بدهند که یکی از درآمدها در صورتیدهدو حقوق اغلب خانوا

بگیر شدن فرد دیگر . امروز دیگر هیچ تغییری در دارایی خانواده با حقوقدیگر توان جبران چندانی ندارند

 گیرد. سوم اینکه اگرچه بیگاریقابل جبران نیست، چون آن عضو دیگر همین حاال هم دارد حقوق می

دارد و محور جهان قیمت کاالهای تولیدی را پایین نگه میها کارگر در چین و دیگر مناطق صادراتمیلیون

ها را درصد مخارج خانواده 75حال گذارد درآمدهای واقعی با سقوط سهمگین مواجه شود با ایننمی
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ها )درمانی و غیره( های نظیر قسط خانه، قسط ماشین، بیمهدهد، هزینههای ثابت اساسی تشکیل میهزینه

رد مگر اینکه ساختار اصلی توان از آنها اجتناب کهایی هستند که نمیهای پرستار بچه. اینها هزینهو هزینه

های اصلی یک خانوارند. یک خانوار از نو پیکربندی شود: مسکن، ماشین، آموزش یا بهداشت و درمان هزینه

متوسط بیشتر زیر بار قرض های طبقه( بنابراین واضح است که در چنین شرایطی خانواده2006)وارن 

شود، یعنی امکان اینکه بتوانند از افت و ن جذاب میروند و امکان رانتیر شدن بیشتر و بیشتر برایشامی

بار دیگر   2008خیزهای بازار مالی پول به جیب بزنند. البته نیاز به گفتن نیست که فروپاشی مالی سال 

 را به شکلی تراژیک آشکار کرد. « ترقی»های فراگیر این راه محدودیت

اش است. ولی چون افق شرایط زندگی« و بهبودترقی »متوسط های استراتژیک طبقهیکی دیگر از ستون

متوسط ]بناست[ در جهانی اتفاق بیفتد که سرمایه طبقه« ترقی»متوسط همان افق پایان تاریخ است طبقه

ها، جداکردن اجباری مردم از امور مشترک، بازارهای انضباطی، فرماست، جهانی که حصارکشیحکم آن بر

های آن یعنی تفرقه و طرد مقوم آنند. به عبارت دیگر رقابت با یکدیگر بر سر معاش و کنترل و تکنیک

ند این واقعیت ساده را توامتوسط به ما هو نمیمراتب مزدی حاصل شود. طبقهنهایتاً باید در سلسله« ترقی»

متوسط باشد آنهم به دو دلیل: اول اینکه حتی به فرض تواند طبقهدرک کند که شش میلیارد نفر از ما نمی

مصرف باز هم چندین سیاره الزم است تا چنین سبک زندگی ]برای های کمبازیافت زباله و استفاده از المپ

دارانه حاصل سرمایه« سازیاشتراکی»ک زندگی از خالل این تعداد آدم[ ممکن شود. دوم اینکه، این سب

مراتب و طرد. به عبارت دیگر وقتی از منظر کل به ماجرا بنگریم، است بر سلسلهشده و بنابراین ذاتاً متکی

زیستی از یک طرف، و فقر و ی محیطمتوسط توهمی است که بین دو جهنم بنا شده: فاجعهطبقه« ترقی»

مطابق معیارهای خود است. « ترقی»متوسط همچنان به دنبال ر. با این حال، طبقهآوارگی از طرف دیگ

، «ترمناسب»، خدمات اجتماعی «کمتر»، فقر «بهتر»زیستی ، محیط«بهتر»های او )برای دولتی طرح

رسد قرار است با چیزی مخالفت کند و طرح بدیلی به جای طرح موجود در وهله اول به نظر می«( بهتر»مزد
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اغلب مقابل هم ظاهر « بهبود و ترقی»و حزب طرفدار « نظم»رائه دهد. در انتخابات سیاسی حزب طرفدار ا

های این نظام به این سمت یا آن سمت دندهای هستند که الزم است چرخکه آنها دو دقیقهشوند در حالیمی

م از این احزاب متضاد وقتی حرکت کند تا همان کل دوباره بازتولید شود. حقیقت امر این است که هرکدا

چرا که هردوی « بهبود و ترقی»باشند و هم حزب طرفدار « نظم»آیند باید هم حزب طرفدار سر کار می

متوسط وجود متوسط احتیاج دارند. بنابراین هیچ طرح بدیل واقعی برای طبقهآنها در دور بعدی به آراء طبقه

ها متوسط فقط مدالیتهسازی رهنمون سازد. برای طبقهی از اشتراکیندارد که بتواند ما را به شکل واقعا متفاوت

 دارانه. سرمایه« سازیاشتراکی»های  مختلف همان طرح اولیه وجود دارد یعنی گیریو جهت

کند در واقع مشتمل بر در آن عمل می -همراه دیگر عامالن اجتماعی -متوسطمرزهای آن نظامی که طبقه

کند خیزد یا از بیرون، نظامی که مدام هم تالش میکه یا از درون این نظام برمیو کشمکشی است  ستیز

ای های مورد اول عبارتند از: مبارزات کارگری معمول که بخش عمدهاین ستیزها را درون خود بگنجاند. نمونه

 یهایتشکیل گروه اند؛شده نمایندگی گنجانده شدهکدگذاری هایو نظام بوروکراتیکهای از آنها درون رویه

های های نهادی؛ رأی دادن به احزاب مخالف برای تشکیل دولتاصالح قانونی رویهاعمال فشار جهت برای 

ی نمایش آئینی قدرت اجتماعی )دموس و مانند آن( گرفتار های اجتماعی که در محدودهجدید؛ جنبش

های رئی که قرار است از طریق الیحهآشکار و م هویتیاند و هدفشان چیزی نیست جز تبدیل شدن به شده

ها نیستم. خود من هم در مقام دنبال قضاوت ارزشی این کشمکشحقوقی برسمیت شناخته شود. مسلماً به

ها در بسیاری از این کشمکش« دوست»و « همسایه»، «همسر»، «پدر»، «مندشهروند دغدغه»، «کارگر»

های مجزا توان اثرگذاری چندانی روی سازوکارهای مبارزه حضور فعال دارم. با این حال، روشن است که این

های پولی یا داری نخواهند داشت. مانورهای بوروکراتیک، سیاستهای سرمایهکنترل و انضباط فرایند

های کارگری را از میدان به توانند مبارزهجایی سرمایه و بازارهای انضباطی همگی میمهاجرتی، قدرت جابه

های دهند که با قوانین کلی نظام و اولویتدولتی جدید تمایزهاشان را طوری سامان می در کنند. احزاب
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ی اجتماعی بیابند و از حاشیه بیرون توانند وجهههای اجتماعی جدید میجهانی سازگار باشد. سوژه سرمایه

جدیدی از  بیایند بدون اینکه فرایندهایی را زیر سوال ببرند که عامل ایجاد حاشیه و ایجاد نسل

ی «بازسازی و اصالح»ی پیشرفت خطی خالص شویم دیگر هیچ شدگان است. وقتی از شر ایدهراندهحاشیهبه

جا بزند. درعوض به این درک خواهیم رسید که بازسازی دقیقاً « راه درست»تواند خود را در نظر ما نمی

ی همان فرایندها و ساختارهای زی دوبارهسا-آید ممکن است به بازهمانطور که از معنای لغوی آن هم بر می

 استیال منجر شود. 

دهد مثال خوبی است که نشان می 2008های مالی پیش از بحران سال جهان بانکداری و فعالیت

کند چطور کار می فرایند ارزشی سرمایه  یای کارگری که در محدودهمتوسط در مقام سوبژکتیویتهطبقه

کند. متصدیان بازار بورس را درنظر بگیرید که گفته هایش را بازتولید میکنشخود و بستر مشترک برهم

ها شوند: خرسساعته دارند و از قرار به دو دسته تقسیم می 24ای ی فعالیت خود حافظهشود در حوزهمی

باال ها بندند و کسانی که معتقدند قیمت، کسانی که روی پایین آمدن ارزش یک دارایی شرط می2و گاوها

بندی را تعیین های شرطکنند. همین باورهاست که استراتژیبندی میرود و روی افزایش قیمت شرطمی

دهندگان شناور با توجه به اینکه کدام گروه اقبال بیشتری بین عموم پیدا کند به کنند. در این بین، رأیمی

ها، ارزش هر دارایی در یک زمان مشخص را پیوندند. به این ترتیب برآیند نهایی این نیرویکی از این دو می

دهد. ولی تعیین خواهد کرد، یعنی هر گروهی که پول بیشتری گذاشته باشد سمت و سوی بازار را تغییر می

کم به ها کمای خواهیم رسید که در آن خرسهروقت وقایع بیرونی توقعات گاوها را برآورده کند به نقطه

به این « قیمت ارزان»های افت قیمت یافته با آورند به خریدن داراییوی میپیوندند و راستراتژی گاوها می

نخواهی به فروپاشی شان بعدها افزایش یابد. آیا معقول است که بپذیریم این عملیات خواهیامید که قیمت

واهد بازار سهام منجر خواهد شد و این بازار مطابق منطق درونی خود و بدون هیچ دخالت بیرونی از بین خ

ی بدهکاران بندی دوبارهرفت؟ به گمان من نه. دلیل روشنی هم برای آن وجود دارد اینکه بحران صرفاً به پیکر
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و بستانکاران منجر خواهد شد تا جایی که بازی بتواند دوباره ادامه پیدا کند. عملکرد این نظام مبتنی بر این 

دنبال های رکود و کسادی بههای رشد سریع دورهورهها از گاوها پیروی خواهند کرد و دتوقع است که خرس

ممکن است مدت زمان، شدت  -بنا به دالیل تاریخی قابل درک-های تاریخی مختلفخواهد داشت. در دوره

ها تغییر کند. حتی ممکن است نیاز باشد مقامات دولتی در مقطعی دخالت کنند و و طول موج این پدیده

به حال تعلیق درآورند تا خسارات وارده ناشی از حضور تعداد بیش از حد گاوها مدتی عملکرد بازار بورس را 

بازان خوش بیاید. با این حال نکته خرج دهند که به مذاق بورسها را محدود کنند و اصالحاتی بهیا خرس

های خواهد شد. سوبژکتیویتهاقتصادی اینجاست که عملکرد درونی این نیروها باعث ایجاد نوسانات 

دانند سوای . آنها میواقفندکنند به خوبی به این مسئله متوسطی که روزانه در این مبادالت شرکت میطبقه

حتی اگر ورشکست شوند و این امر در مورد  -ی دیگری خواهد بوداینکه امروز ببازند یا ببرند فردا روز معامله

توانند ارزان و با تخفیف خرید د و میی نقدی دارنکم برای آنهایی که سرمایهدست -خودشان صدق نکند

کنند. افت و خیزها]ی بازار[ برای این نظام حکم سازوکارهای تنفسی را دارند و برای همین آنها را تولید 

دارند این نظام فردا نیز همچنان  توقعمتوسطی است که کند، نظامی که خود حاصل کار سوداگران طبقهمی

دار، معامالت آتی و قراردادهای کنیم که در آن اوراق بهارهای مالی صحبت میسر پا باشد. وقتی در مورد بازا

شان را با احتساب دهند )و ارزش جاریاختیار معامله توقع سوددهی را تقریباً تا چند سال آتی بسط می

ی صحبت دارکنند( در واقع داریم از توقعاتی نسبت به آینده سرمایهتنزیل این جریان درآمد آتی تعیین می

زند که تولید اشتراکی فردا هم درست متوسط با این توقع دست به بازتولید معاش خود میکنیم. طبقهمی

 ی سیاسی ]افق[ پایان تاریخ است. متوسط سوژهمثل امروز خواهد بود. به عبارت دیگر طبقه

امتناع  به نواختن درام یعنیشروع کنند  ]مثال[ اوضاع کمی متفاوت خواهد بود اگر کسانی بیرون بازار سهام

ها، سازیکردن، از پذیرش کاهش خدمات عمومی، از منعطفکنند از ساختاردهی دوباره، از عقالنی

توجیه عقالنی این »که کارکردشان  هاییبندیها با آن انشعابات و تقسیمها و حصارکشیمالکیتسلب
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ها یا نوسانات بازار دار شده[ بعد از فروپاشیدشه]خ« اعتماد»و ترمیم « رشد اقتصادی کمک به»و « اقتصاد

مالی است. همچنین اوضاع حتما متفاوت خواهد بود اگر این افراد متمرد ضمن تالش برای تصاحب ابزار 

های سازیشان را از طریق امور اشتراکی جدید و اشتراکیهای اجتماعیامرار معاش، تالش کنند مشارکت

« های خوبتخفیف»اوضاع به شدت متفاوت خواهد بود. در دفاتر سوداگران، تعداد جدید از نو بسازند. بله، 

ی دهد به پنجرهشود و جایش را میی کامپیوتر هر لحظه کم خواهد شد و دست آخر ناپدید میروی صفحه

« فروشی نیست دیگرجهان »زنی که یک هکر آن را فرستاده و این پیغام روی آن نقش بسته: چشمک

 ها. متوسطی وجود نخواهد داشت نه در تاالرهای بورس و نه در خیابانناگهان دیگر هیچ طبقهوقت آن

توان همین حرف را در مقیاس اجتماعی بزرگتری هم بیان کرد. بیایید همان پرسش اساسی را دوباره می

ه خودی خود یعنی بدون داری بآید که فروپاشی فراگیر و پایان بازار سرمایهمیطرح کنیم: آیا با عقل جور در

هیچ دخالت بیرونی اتفاق بیفتد؟ دوباره در پاسخ به این سوال که حاال در مقیاسی بزرگتر طرح شده تاکید 

کنم که به گمان من چنین چیزی ممکن نیست. دلیلش روشن است چون هر بحران فراگیر ممکن صرفاً می

ماعی تولید و معاش به نحوی است که بازی به معنی پیکربندی دوباره مالکیت و کنترل ابزارهای اجت

)که بازار و فرایندهای « سازیاشتراکی»داری داری بتواند از سر گرفته شود. کارکرد نظام سرمایهسرمایه

های رکود و کسادی های رشد سریع دورهگیرد( بر این توقع بنا شده که دورهدولتی/سیاسی را نیز در برمی

ممکن است مدت  -بنا به دالیل تاریخی قابل درک-های تاریخی مختلفر دورهدنبال خواهد داشت. درا به

بندی جغرافیایی رونق و رکود ها تغییر کند. یا حتی ممکن است مفصلزمان، شدت و طول موج این پدیده

انه متوسطی که روزهای طبقهکند. سوبژکتیویتهجا شود. با این حال، کارکرد درونی آنها نوسان تولید میجابه

. آنها واقفندمراتبی[ کار و انواع مختلف قراردادهای شغلی مشغول کارند به خوبی به این امر در ]نظام سلسله

 انتخاباتیا روز  بازاردانند سوای اینکه امروز سود کنند یا زیان، اخراج شوند یا استخدام، بازهم فردا روز می

بازار « کنندگان فعالمشارکت»کم برای نها ولی دستدیگری خواهد بود. شاید نه برای خود آ کارییا روز 
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های آن نظامافت و خیزها]ی بازار[ برای این نظام و خرده«. خریداران شاد»و « منددغدغه»کار، شهروندان 

های کنند، نظامی که خود حاصل کار سوژهحکم سازوکارهای تنفسی را دارند و برای همین آنها را تولید می

دارند این نظام فردا نیز همچنان سر پا باشد. و از آنجا که در این مسئله  توقعت که دقیقاً  متوسطی اسطبقه

ها رو به روییم این توقعات اگر نگوییم افق چندین قرن الاقل ها، بازارها و معاش انسانتنیدگی دولتبا درهم

دادن قدرت سرمایه در ادامه یعنی -های مادی آنهاکنند. این توقعات و پایهچندین دهه را پی ریزی می

متوسطی که متوسطی و/یا متخصصان طبقههای طبقهی نیرویی اجتماعی با کمک پلیسخودش به منزله

ندارند « وقت کافی برای پرداختن به سیاست«ی متوسطی که سودای اصالحات دارند و/یا کارگران طبقه

گذارد باقی نمی امیدفضای چندانی برای -ستند رو هچون با اجبار تامین معاش خود و اجتماعشان رو به 

دارانه است. ای سرمایهمگر در حد آرزو. به عالوه در اینجا بحث ما در خصوص توقعات ناظر بر آینده

کند که تولید اشتراکی فردا هم درست مثل امروز باشد متوسط با این توقع معاش خود را بازتولید میطبقه

یکسانی پیروی کند که پیگیری جمعی و اشتراکی یک ارزش واحد یعنی  کنشی برهم«هاقانون»و از 

کند فرزندان متوسط تالش میبخشند. به همین دلیل است که طبقهیابی به پول بیشتر آن را قوام میدست

رقابتی  شان بر حسب ظرفیتی که البته ارزیابی«بهتر»های بفرستد، به دانشگاه« بهتر»خود را به مدارس 

فرما ی فرزندانشان حکمای بر آیندهگیرد. برداشت آنها این است که همان قوانین بازیآنها صورت می مدارک

 ی سیاسی ]افق[ پایان تاریخ است.متوسط سوژهکنم: طبقهاست که خود امروز سرگرم آنند. پس تکرار می

نمایشی و آئینی جهت  در اینجا هیچ خبری از نوای تهدیدآمیز درامی آن بیرون نیست مگر برای رقصی

تمدید قراردادهای قبلی. این نوا هم بزودی خاموش خواهد شد خواه به دلیل شکست خواه به دلیل پیروزی، 

 ی برندگان و بازندگان در این نظام جهانی است. بندی دوبارهولی در هر حال هدف آن صرفاً پیکر
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 ي[ بیرونمتوسط و ]مسئلهطبقه« انفجار»

دار وقت آن است که با حقیقت سیاسی عمیقی رو در رو شویم و بدان اذعان کنیم، حقیقتی که در بحث دامنه

معموال از  -دوقطبی کاذبی که به شکل تراژیکی کل قرن بیستم را درنوردیده است -بر سر اصالح و انقالب

آن )احزاب « خدمتگزاران»و متوسط و نه نمایندگان ی متوسط در مقام طبقهدید پنهان مانده: نه طبقه

مبتنی بر یابی موجود در نظام های بازاردموکراسی بورژوایی، آژانسمبتنی بر سیاسی موجود در نظام 

نخواهند توانست  هرگزکارگران رقابتی( مبتنی بر  های کاریابی موجود در نظام های رقابتی، آژانسشرکت

آن پدید  درونما های روزمره که خودش از دل فعالیتتغییری بنیادی در این نظام ایجاد کنند، نظامی 

این  درونگردد همواره تولید اشتراکی ی متوسط میی طبقههاارزشآید. تولید اشتراکی که بر محور می

ما در  اشتراکی ها از دل یک تاریخ و فرهنگ خاص برآمده باشند. کنشنظام است، هرقدر هم که این ارزش

مراتب ارزشی ها و سلسلهنظامی از ارزش -کننده، کارگر یا شهرونداعم از مصرف -یمتوسطمقام کنشی طبقه

 های ما.کند که سنگ محک و چارچوب مرجعی است برای همکاریبازتولید می

طور با طبقه متوسط روییم از این قرار است: بدون طبقه متوسط و همینای که با آن روبهبنابراین مسئله

کند( هیچ آغاز تاریخی متوسط بازتولید میی طبقههای کارگری را به منزلهسوبژکتیویته)یعنی با نظامی که 

ای بیرونی باشیم تا بر زمینی جدید بایستیم و مبارزه خود دنبال منطقهدر کار نخواهد بود. بنابراین باید به

ون بزند و فراتر برود چه متوسط باید خود را مجبور کند از خودش بیررا آغاز کنیم! اگر بپذیریم که طبقه

پذیری از آنچه تواند محرک این انفجار باشد به جز اثرراهی خواهد داشت به جز انفجار؟ و چه چیزی می

 حاال بیرون از خودش است؟همین

برم، وگرنه چطور چنین چیزی را فقط و فقط به شکل استعاری به کار می انفجاری مسلم است که واژه

توان به دو دلیل اشاره منظر شروع تاریخ زیر سوال برود؟ در تایید این مطلب می ممکن است بدون اینکه
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ای درون نظام شدهبندیی چینهکنم الیهکه تکرار می-متوسطکرد. اول اینکه برداشت ما از طبقه

ی قابل توجهی در منطبق است با سبک زندگی غالب در شمال جهانی و توده -مراتب مزدی استسلسله

دهندگان جهانی هستند که آنها شود و مورد ستایش توسعهجهانی که مدام بر تعدادشان افزوده میجنوب 

 آغاز تاریخی تواند با پروژهکنند. بنابراین حذف فیزیکی آنها نمیرا سنگ محک تمدن انسانی تلقی می

و چه بخشی از آنها را متوسط باشد ی طبقهخوانی داشته باشد. دوم اینکه انفجار فیزیکی چه شامل همههم

هدف بگیرد خواه با تایید اجتماعی، سیاسی یا مذهبی رو به روشود و خواه با اعتراض، استراتژی مطلقاً 

متوسط و سازی ورای سرمایه. انفجار فیزیکی طبقهمعنایی خواهد بود برای آغاز اشکال جدید اشتراکیبی

شدن تعداد بسیاری خواهد شد، بسیار ترس باعث زندانیای آن باعث ایجاد ترس خواهد شد و بازنمایی رسانه

گرفتن از ترس عدم آورد برای بهرههایی پدید میبیشتر ]از آنچه امروز شاهدیم[. به عالوه این کار فرصت

شود دار منجر میماندن از قافله، ترسی که به افزایش اجتماعات حفاظدر جهت تقویت ترس عقب« امنیت»

یا مظنونینی که هیچ دستی در این انفجارها « دردسرساز»های ی آدمتوان از شر همهتا به این ترتیب ب

 باره خالص شد. اند یکنداشته

شدن افزایش ناگهانی حجم و آزاد»کند: ، این سروش اشتراکی امروزی ما انفجار را چنین تعریف میپدیاویکی

 6« )کند.ای ایجاد میشدید انرژی که اغلب با تولید دمای زیاد و انتشار گاز همراه است. انفجار موجی ضربه

حجم همکاری اجتماعی و متعاقباً  متوسط افزایش ناگهانی(.  بنابراین منظور ما از انفجار طبقه2008فوریه 

فرهنگی ایجاد کند. خب این -ای اجتماعیضربه ای است که بتواند یک موجهای سرزندهشدن انرژیآزاد

خوانم. و اما دوباره به این سوال برگردیم: چه واقعی می جنبشهیچ اغراقی یک همان چیزی است که من بی

حاال بیرون از خودش است؟ و پذیری از آنچه همیند به جز اثرتواند محرک این انفجار باشچیز دیگری می

 متوسط است؟چیست آنچه بیرون از طبقه
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متوسط تشخیص داد. اولی توان بیرون طبقهمتوسط ارائه کردیم سه منطقه را میطبق تعریفی که از طبقه

ت مختلف، و بروز آن را ی آنها و البته به درجاگذرد، از دل همهمتوسط میهای طبقهاز دل خود سوژه

توان در تصاحب فردی زمان کار و محصوالت آن دید، در فضاهایی دور از سرمایه یا در اجتماعاتی کوچک می

ها، ها، دفاتر کار، محلهکنند، همچنین در دفاع و محافظتی که از کارخانهکه امور مشترک را بازتولید می

است محور ارزشی ی مبارزهآورند. این همان خط مقدم جبههها و فضای مجازی به عمل میها، خیابانخانه

به این واقعیت که آنچه به شکل اشتراکی انجام  ولو گذراای گذرد، اشارههای کارگر میکه از دل سوژه

از واقعیت که از  مان بسیار احمقانه است، به عبارت دیگر درکی روزمرهسازیی اشتراکیدهیم و نحوهمی

ای با خود فکر کند های یک سوپرمارکت زنجیرهای که مسئول خرید مرغرود. همان لحظهاتر میوارگی فربت

ی توسعه نهاد حوزههای مردمها شریک است. یا زنی که در یکی از سازماناو هم در شکل هولناک تولید مرغ

شود خیرین می هایها مطابق درخواستکند، از اینکه بیشتر وقتش صرف جرح و تعدیل پروژهکار می

های کند. یا کارگر موقتی مرکز تماس که نفرت دارد از اینکه مجبور است مدام سوالاحساس اشمئزاز می

 نزاکت تکرار کند. عالقه و بیی بازاریابی را برای مخاطبان بیاحمقانه

د و به نفع این مناطق بیرون سرمایه، اگر صورتی سازمانی به خود بگیرند ممکن است به راحتی جذب شون

دادن رغم تمام مخاطراتی که تعمیمافروزند. بهظهور خود آتشی می سرمایه کار کنند با این حال در لحظه

فتادگی که تجلی اهایی جداافتاده هستند، قسمی جدامتوسط سوژههای طبقهدر بر دارد باید گفت سوژه

شان همچون نیرویی با تولید اجتماعی اشتراکیجدایی آنها از امور اشتراکی است. آنها با کار اشتراکی خود، 

و به همین اعتبار آنها  ،«اقتصاد»در قالب پول یا ، شوند که بیرون از ایشان قرار داردبیگانه رو در رو می

بینند. از طرف دیگر آنها می« بیگانه»و « دیگری»یکدیگر را در چارچوب این همکاری اجتماعی همچون 

ی اجتماعی با یکدیگر های مختلف مراودههای اجتماعی و صورتها، نقشم حالتمستقیما در انواع و اقسا

شوند: همکار، دوست، مادر و پدر، عمو و عمه و خاله و دایی، دوست یا دشمن، پسر یا دختر، رو در رو می
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کنند، رکیب میهای مبارزاتی را ترکیب و از نو تیار یا همراه، همسایه و غیره. به این ترتیب آنها اغلب اجتماع

سازی در خط مقدم جبهه ی فرایندهای اشتراکیاجتماعاتی که در آن ابعاد جدیدی از توان خود را به واسطه

 کنند. کشف می

ای سیاسی است که  ممکن است طبقه متوسط یک منطقه دوم بیرون از سرمایه هم دارد و آن سوبژکتیویته

یابد در دل خود بخشی دارد که یا سط به یکباره درمیبندی خلق شود: طبقه متوبر اثر تغییر ترکیب

شود. اش را در قالب طبقه متوسط حفظ کند، بخشی که روز به روز بزرگتر میتواند معاشخواهد یا نمینمی

است که طی آن جوانان طبقه متوسط  1960های دانشجویی در دهه مثال ما برای حالت اول دوره جنبش

های زندگی و گردهمایی، استادان دانشگاه و دولتمردان به نبرد برخاستند و با سبکعلیه اقتدار پدران، پلیس

زندگی فردی ندارد باز زدند. و البته آغاز تاریخ ربطی به سبک خود از پذیرفتن سبک زندگی طبقه خود سر

را که ای و بازیگوشانهو در گرو تولید اشتراکی زندگی است. سرمایه توانست آن دسته نیروهای جنسی 

های خالق را پر زندگی بیندازد و شغل جدیدهای ها رها شده بودند به مجرای سبکبموجب این جنبش

دادند. بنابراین خود ادامه می متوسطی که بعد از پایان فصل اعتراضات باید به زندگیهای طبقهکند از بچه

ی نئولیبرالی منسجم که در آن بدل کند به یک پروژه سرمایه توانست مبارزه این جنبش در راه آزادی را

اتفاق بیفتد، فضایی که بازارهای انضباطی شکل  شان بتواند درون فضای اشتراکیجستجوی افراد برای آزادی

 اند.داده

شدن کار در جهانی که مزایای اجتماعی به مثال ما برای حالت دوم کار موقتی است، مقطعی شدن و فصلی

زند. این شبح در اخبار هم صدایی پیدا کرده: برای های شخصی سر به فلک مییافته و بدهی شدت کاهش

های طبقه متوسط در قیاس با والدین خود با پولی های خانوادهداری شاید بچهاولین بار در تاریخ سرمایه

ر است و برای همگان همیشه بهت« بیشتر»گوید یعنی توهمی که می -« رویای امریکایی»گذران کنند.  کمتر

رسد شغل موقتی امروز (. به نظر می2006بست رسیده است )گارفینکل، از قرار معلوم به بن -نیز ممکن
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ی عقالنیت جمعی متوسط اغلب تحصیالت عالیه دارند و این نتیجهاقتضای زمانه باشد. پریکاریای طبقه

دستمزدی دارند که نه به فراد مشاغل کمرفته است. با این حال، بسیاری از این اچندین نسل مدرسه

همان  محصولاند. آنها شان را روی آن گذاشتهی هم و غمتحصیالت آنها مرتبط است و نه به آمالی که همه

ها ناکام کنند. اغلب آمالهای درون بازار همواره خلق میی متحرکی هستند که سوبژکتیویتههادروازه

غلب مجبورند برای تامین معاش بخشی از نیروی کار خود را بفروش بگذارند های پریکاریا امانند. سوژهمی

« هدیه»ها همبرگر سرخ کنند( و بخشی دیگر از نیروی کار را به عنوان فروشی)مثال نگهبان شوند یا در اغذیه

ی رصهدر ع« خالق»شان اضافه شود )مثال یک کار کاری« تجربه»شان یک سطر به واگذار کنند تا در رزومه

شوند. وارد شدن به یک بخش از بازار کار و خارج اند و هر دو کنترل میها در برابر همتبلیغات(. نیازها و میل

کند. بنابراین آورد، تشدید یا تلطیف میها را به وجود میهای افسردگی و شیدایی سوژهشدن از آن چرخه

هم درون  ومتوسط است لش هم بیرون از طبقهبرد؛ حضورش و تخیبه سر می برزخیپریکاریا در وضعیتی 

این وضعیت خطرناکی برای سرمایه است چون ممکن است با یک بمب اجتماعی بالقوه سروکار داشته  آن.

باشیم. بدیهی است که این وضعیت که مقارن شده با برخی روندهای بازار کار در اقتصادهای غربی طی 

 شدت گرفته است.  2008دی ناشی از بحران مالی سال گذشته اکنون بر اثر بحران اقتصاسی

ی سوم بیرون از سرمایه هم دارد، بیرونی که یادآور خود سرشت اجتماعی متوسط یک منطقهو باالخره طبقه

متوسط متکی است دارانه است. چنانکه دیدیم سرشت اجتماعی طبقهمتوسط و در واقع تولید سرمایهطبقه

«: دیگری»که هر دو مبتنی است بر ساختن « بهبود و ترقی»و « نظم»عی بر نوع خاصی از تولید اجتما

و « حقوق»دستمزد )کسی که از دستمزد، کمای خارجی یا دیگری در مقام فقیر، بیدیگری در مقام بیگانه

در مورد حرکت دادن سرمایه به « خودمان» ی حقتوانیم به واسطهی ما برخوردار نیست ولی می«مزایا»

های دفاتر ما و متروهای افزایی، او را وادار به مهاجرت کنیم، کسی که اجازه دارد مستراحارزشجستجوی 

تواند در مورد شرایط و دستمزد کار خود با جهان صحبت کند چون ممکن است ما را نظافت کند ولی نمی
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های ازساختاریابیهای وجودی خویش برود ولی باید بتواند پی نیازها و میلبازداشت شود، کسی که نمی

مان مراقبت کند تا ما بتوانیم بر کار تواند از فرزندانداری را تاب آورد؛ کسی که میپایان سرمایهفراگیر بی

طلبد تمرکز کنیم ولی فرزندان خودش در فرایند حاد کار غیرمزدی بازتولید شدیدی که کار مزدی از ما می

 (.هستند کشور خودشانهایشان در تحت مراقبت خواهران و مادربزرگ

های خود حقیقتا با سرشت اجتماعی خود یعنی با ارکانی بیرونی سوم و در مبارزهمتوسط در این منطقهطبقه

ی مدهای مصرفی، تغییر شود، خصلتی که در همهمتوسط است رودررو میکه معرف خصلت نامتغیر طبقه

ماند این ماند. آنچه یکسان میهای کار یکسان میهای کمدی تلویزیونی و ساختارهای بازارها، سریالدولت

هایش متکی است بر نظم ها و مبارزهمتوسط حتی در جنبشمتوسط در مقام طبقهاست که وجود طبقه

و  دستمزد اجتماعی میانگیندار، اوراق هویت، کنترل مرزی ملی و فراملی که به کمک آن اجتماعات حفاظ

گردد. بنابراین حفاظ و مدیریت های بازتولیدی معین تعیین میر حوزهی انحراف از این میانگین دنحوه

گیری نقش دارد، معیاری برای اندازه« بهبود»ی افراد با گیری فاصلهحفاظ در تعیین معیاری برای اندازه

های مختلف. حفاظی مراتب مزدی، چه در طول عمر یک شخص چه در نسلمیزان پیشرفت آنها در سلسله

بخشیدن و مراتب مزدی برای مشروعیتمراتب مزدی و سلسلهکردن سلسلهه برای مدیریتشدکنترل

متوسط است. پاشاندن خود طبقههمپاشاندن این بعد دوگانه مستلزم ازشده: ازهمتولیدکردن حفاظی کنترل

متفاوت با  هاییگیرد، در قالبمراتب مزدی صورت میسازی در سرتاسر مرزها در دل سلسلهظهور اشتراکی

مراتب مزدی، در این شکل از کند و متفاوت با سلسلهسازی سرمایه که مرزها را بازتولید میاشتراکی

پاشیدن آنها شوند و به این ترتیب بحث ازهمدار میمزدی مسئلهمراتبسازی هم مرزها و هم سلسلهاشتراکی

ی دارسرمایه های صورتمراتب مزدی ستونهکند. ولی از آنجا که هم مرزها و هم سلسلمجال طرح پیدا می

 های جدید تولید اشتراکی. دادن صورتدار کردن آنها یعنی شکلتولید اشتراکی هستند مسئله
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کند و ای که منابع را از آن خود میهای سرزندهمتوسط مقارن است با رهایی انرژیبنابراین انفجار طبقه

ی مرزها پا زدن به شبکههای انقالب از این قرار است: پشتدهد. وهلهیم مناسبات اجتماعی را از نو سازمان

مراتب مزدی تحت نظارت ارتش تعصب و نظارت ارتش دولتی و مرزهای سلسلهاعم از مرزهای ملی تحت

شود ولی معلوم است اگر اصال چنین دانم این انفجار چگونه ممکن میپدرساالری و نژادپرستی. من نمی

ای بس بزرگتر از مجموع ای است بیرون از سرمایه، منطقهی خلق منطقهرت بگیرد به واسطهانفجاری صو

ی بیرونی مذکور ی آفریدن مشترکات در هر سه منطقهای که نام بردم. چون این بیرون به واسطهسه منطقه

هایی سیاسی سوژه بندیمتوسط متناظر است با نوعی فرایند بازترکیبگیرد. در اینجا انفجار طبقهشکل می

کنند مراتب مزدی و مرزهای ملی به هم مرتبط میهای خط مقدم علیه سرمایه را در دل سلسلهکه مبارزه

کار سازمانی  آورند. جستن مشترکات در میان این عامالن قطعاو اشکال جدیدی از تولید ارزش پدید می

گیری متوسط و گشودن فضایی برای شکلطلبد ولی برای خلق کردن شرایط انفجار طبقهزیادی می

مراتب مزدی سازی سرمایه راه دیگری هم نداریم. وقتی در دل سلسلهسازی جدید ورای اشتراکیاشتراکی

را که به شکل اشتراکی در  های موجود دسترسی به ثروت اجتماعیکنیم شیوهو/یا مرزهای ملی مبارزه می

گذاریم گریزی از دگرگون کردن خود کنیم. وقتی پا در این راه میدار میشده مسئلهی جهانی تولیدکارخانه

نداریم. اما ماهیت این دگرگونی خود فرق دارد با دگرگونی مدنظر آن همه کتاب راهنمای بقای مختص 

است که با نوعی  فرایند دگرگونییک این «. ، منمن، من»متوسط شهری سرگرم که پر است از طبقه

. دیگری در اینجا نسبت آنهاهای درگیر در تولید اشتراکی و پیوند دارد، فرایند دگرگونی سوژه سازیاشتراکی

متوسط رسد انفجار طبقهاز این پس بیگانه نیست بلکه همراه با دیگران مولد زندگی اشتراکی است. به نظر می

 بومی.ی زیستامید ما باشد برای نجات یافتن از بیگانگی و فقر و فاجعه تنهاحقیقتا 
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1  busy-ness 

ی  تف ود  ب شز  وه  ین  یو ته ین ی م ش  یی مته و  مگا   و ته   ب شز  وجه تسمیهه ین  یطمحات د یقه   شو م  تهسمی ومک  یس  یهمی وه ت    2
یتگ که گنم یالالتک هم و ی  هریا یمبته یش یوشین قه نش شی وه هممیی ی نه   کییشی یش ت مک که خرس چنگ له نش شی شو وه جل  و یش ه ی تگه  ک مم  
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یتگ قهیی آن یش آننگ  تزینک ک هش خ یهگ ن فی و یز تف ود قهیی خرنگ کریتگ چ ن  عت گ و ی فروش  کی هی خرس شی و  قهیی شوز وه  شترن ن یهش
گر ت  ط جه ن و ی  و ین  یو ته ین زیتگا یز آتج  که جنگ   و و خرس یز جیله تفرن  د  ریم  سزنک و ورخک ینفروش همم ی وه جهم  کفعلک و یهش

یش و زیش   وی ت  ض  وسه ش زن ی یهی و عرضه وه تگشد   تگ  یس  یهی ین  یطحات د یز هیهنج  تشئی  رفته و  گا  وه هر شو،    ول هم تص ش  ک
کننگ و فرو نگ  ن تهز تی نلک وریی فروش هه م جگنگ  ک ذیشین و  ی هگ وه آننگ  شو وه ش گ و زیش، یقگیم وه خرنگ  هریا وه عب شد ینگر، هر  نهط شد  ک

 .ن وگتگیشتگا عسس ین    جری یش و زیش خرهک ت کم یهی و عرضه یفزینش و ت  ض  وه  گد ک هش  ک
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