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تری از نظريه تر و با قابليت بيششايسته ایاعالم کنم در زمان حاضر نظريهخواھم در اين مقاله من می
البته من برای يک لحظه ھم بر اين باور . تکامل بخشد  ارزش مارکس وجود ندارد که بتواند نظريه سوژه را

ارم که من اعتقاد د. در پيوند با سوژه از نظريه ارزش استخراج کرد" کامل"نيستم که بتوان نوعی نظريه 
تواند سھمی ادا کند که بسيار ھيجان آور نظريه ارزش در مقايسه با نظريه روانکاوی يا گفتمان تحليلی می

در اين زمينه به حدی کار کم صورت گرفته که من . است؛ سھمی که به طور نسبی ناديده گرفته شده است
  . مجا اکتفا کنی معين در اينفقط قادر ام به طرح يک سری خطوط عمده

تر مجرد و ديالکتيکی و گری بين سطوح بيشمن سطوح مختلف تحليل را به مثابه ابزاری برای ميانجی
داری ناب در نظريه مربوط به سرمايه. برمپردازی مطلب به کار میتر تاريخی و مشخص نظريهسطوح بيش

، پول، بھا، دستمزد، واقع انکشاف روابط درونی ضروری بين اشکال اصلی اقتصادی اجتماعی نظير کاال
  .سود، اجاره و بھره است

داری است که ناشی از پيوند داری توضيح حاالت ويژه سرمايهبندی سرمايهنظريه سطح ميانه يا نظريه دوره 
  . اين اشکال با شرايط معين اقتصادی، سياسی، قانونی و ايدئولوژيک است

جا تمرکز در اين. ھای تاريخی و دارای فعليت برای تغيير استتوضيح زمينهو در نھايت تحليل تاريخی در  
داری ناب، بندی سوژه در سطح سرمايهداری برای صورتآمدھايی است که شکل ارزشی سرمايهمن بر پی

داری جھانی تحت ھژمونی آمريکا در و در سطح سرمايه) با جنگ جھانی دوم(گرايی آن، در مرحله مصرف
  . رن بيست و يکم استواراستآغاز ق

ابتدا . کنمبرای محدود کردن و تنظيم يک مطلب سنگين، من با سه موضوع در ھر سطح تحليل برخورد می
موضوع پيوند بين ارزش و ارزش مصرفی و بر بی تفاوتی ارزش نسبت به ارزش مصرفی، در بستر يک 

  . کنمداری تاکيد میجامعه ناب سرمايه

ای ھمگن و کاھش دادن مکان و تبعيت آن در برابر زمانی خطی دائمی و خم شده بر دوم گرايش ارزش بر
  . اساس گسترشی نامحدود در سرعت توليد و مصرف است

ھا را خواھد آنی اخالقی، سياسی و عقالنی که میو سوم گرايشی وجود دارد برای ميان تھی کردن سوژه
  .تابع شکل سوژه قانونی سازد

   

  بداری ناسرمايه

  بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی

تر با ھدف به حداکثر رساندن سود ترين شکل خود استفاده از پول برای دريافت پول بيشسرمايه در ساده
دار بايستی آماده تغيير توليد از سمت يک کاالی کمتر سودده به سمت توليد يک کاالی يک سرمايه. است
به ھمين شکل . تفاوتی جدی نسبت به ارزش مصرفی استعی بیو اين به معنای نو. تر سودرسان باشدبيش

داری، به معنای آن است که نيز کااليی شدن تمام عيار و کامل نيروی کار در يک جامعه ناب سرمايه
خواھد استخدام و اخراج کند صرفا با ھدف به حداکثر تواند نيروی کار را ھر طور که میدار میسرمايه

  .ناشی از آن، که در واقع بی تفاوتی کاملی را نسبت به رنج ھای انسانی در بر داردرساندن سود و نتايج 



پس . ھای انسانی استھا و ارزشبی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی، در واقع بی تفاوتی نسبت به انسان
از  نيرويی ھا نخواھند داشت اگرای در رابطه با شرايط کار کارگران يا زندگی آنداران، ھيچ دغدغهسرمايه

ھای کارگری محدود نشوند ھميشه تالش ھا توسط قانون يا سازماناگر آن. ھا فشار نياوردبيرون بر آن
  .تری را با کمترين ھزينه از گرده کارگران بيرون کشندکار بيش  تا  خواھند کرد

که توسط نيروھای ، مگر آنتری برساندھا سود بيششوند که به آنداران در فعاليتی وارد میدر واقع، سرمايه
بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی به معنای بی تفاوتی نسبت به صدمات احتمالی . بيرونی محدود شوند

دھی فرآيند توليد اگر سازمان. زيست استھا يا محيطھای کااليی برای انسانناشی از فرآيند توليد و فرآورده
اب کند يا کارگران را در معرض مواد سمی قرار دھد، در آن نياز داشته باشد که جيوه، محيط زيست را خر

سودآوری، عرضه و . ھا نشودداران از انجام آن ابائی ندارند، در صورتی که قانون مانع آنصورت سرمايه
داران پی ھا از چربی و مواد قندی حتما از سوی سرمايهفروش مواد غذايی اعتيادآور به علت اشباع بودن آن

  . که اين مواد غذايی ناسالم و مردم را فربه سازندشود، حتی با وجود آنگرفته می

   

  در ھم ريختن زمان به درون مکان و ھمگن کردن مکان

انديشد، سرمايه که سرمايه عميقا به سود کوتاه مدت میبه علت پيوند نزديک بين زمان و سود و به علت اين
نتيجه اين حرکت . فاصله بين توليد و مصرف را کاھش دھد ناب، ھمواره در صدد آن است که زمان توليد و

داری افزايش خواھد يافت اگر بقيه سرمايه ناب اين است که مکان زندگی مرتبا در يک جامعه ناب سرمايه
- ھای بيرونی، سرمايه مرتبا بر سرعت خود میدر يک مدت طوالنی و بدون محدوديت. عوامل ثابت بمانند

ھا و طبيعت به يابد تا جايی که زمان استراحت و بازتوليد نياز انسانگسترش می افزايد و مکان زندگی
  .سطحی غيرقابل جبران و مخرب فروکاسته شود

   

  سوژه قانونی

داری، از يک منظر دقيق، تنھا سوژه قانونی سرمايه است که بايد به رسميت در يک جامعه ناب سرمايه
وتی سرمايه نسبت به ارزش مصرفی مستلزم اين است که سوژه تر، بی تفااز اين ھم بيش. شناخته شود

داری تنھا چيزی که در يک جامعه ناب سرمايه. شوداخالقی، سياسی و عقالنی نيز به رسميت شناخته نمی
مورد نياز است عامالنی است که قادر اند بر کاالھای خود مالکيت داشته باشند، خريد يا فروش کاالھا، يا 

سرمايه نياز دارد با . شودھای سوداگرانه و يا انتقال مالکيت میراردادھايی که شامل مبادلهوارد شدن در ق
ھا را مبادله کند، کسانی که بتوانند ھم حقوق قرارداد ببندند و کاال توليد کنند، تا بتواند آن" آزاد"عامالنی

  . شوداری بر مواد را ھم شامل میھا را تصديق کنند اين امر کنترل انحصمالکيت را تجسم بخشيده و ھم آن

توانند حقوق مطلق بر چيزھا و بر مصرف پيکرھای انسانی داشته باشند که تنھا توسط اين عامالن قانونی می
حقوقی که اين پيکرھای انسانی بايد دارا باشند تا بتوانند به . شودحقوق قرارداد و فسخ قرارداد محدود می

يک طرف . ر خود را برای استفاده سرمايه در قبال دريافت دستمزد بفروشندعنوان عامالن قانونی نيروی کا
تا (  "آزادانه"مالکيت و کنترل ابزار توليد را در دست دارد و طرف ديگر عامالن قانونی ھستند که ) سرمايه(

معه چه سرمايه در يک جاھا را به طور يکسويه عامالن قانونی صرف قلمداد کرد چنانجايی که بتوان آن
داری ناب، تنھا نوع فاعليت که از نقطه نظر سرمايه. فروشندنيروی کار خود را می) کندداری ناب میسرمايه

بايد وجود داشته باشد، فاعليت قانونی آزاد است و نيازی به وجود عامالن اخالقی، سياسی، عقالنی و به ويژه 
داری واقعا پای به عرصه حيات اجتماعی مايهاگر تصور کنيم که يک جامعه ناب سر. عامالن طبقاتی نيست

ای جز تھی شدگی روح و بيرونيت يافتگی افراطی شخص در جھان کااليی بگذارد، در آن صورت نتيجه
اشخاص تنھا پيکرھای ظاھری متفاوتی خواھند بود که دارای وسايل کااليی نيز ھستند که در . نخواھد داشت

صرفا به اين شکل متمايز اند که متحرک اند، و قادر اند حقوق مالکيت ھا از کاالھا، آن. ھا استتملک آن
ھای معين ديگر اعمال کنند، و دارای کاالھای مخصوص و شيوهخود را در برابر يک  منحصر به فرد
داری اساسا يک جامعه چرا که يک جامعه ناب سرمايه" حقوق در برابر حقوق"گويم من می. مصرفی باشند

با . دھداز ھم و رقابتی است که فرد را در ميدان تعقيب سود يا دستمزد در برابر خود قرار می ای و جداذره



جا برای ما جالب اند که بتوانند مانند ابزاری برای بھبود توان گفت که عامالن قانونی فقط تا آنبيان دقيق می
  .موفقيت اقتصادی خودمان استفاده شوند

داری گذارند که برای اشخاص در جامعه سرمايهموال روی اين نکته انگشت میداری معپردازان سرمايهنظريه
که به خواھند تحت استيالی منطق سرمايه آزادی را درک تر است که خود را آزاد فرض کنند تا آنبسيار ساده

  .کنند

را به حتماال آنفرياد زده است و ا  داری ھمواره آزادی فرد را در بوق و کرنابه لحاظ ايدئولوژيک سرمايه
ھای داری به مغلوبه کردن ھمه کنشدر حالی که آن جبرباوری، در يک جامعه ناب سرمايه. پيش برده است
  .شودگردد، اما تحت تاثير قوانين برتر حرکت سرمايه ناديده انگاشته میفردی منجر می

داری ناب، سوژه قانونی يهاگر بخواھيم مطلب را خالصه کنيم بايد بگوئيم که شکل اصلی سوژه در سرما
ھا فقط به شکل ابزارگرايانه رابطه برقرار می کنند يا ھای قانونی در اين حالت با ديگر سوژهسوژه. است

جا به ھيچ پروسه ديگرشدگی وجود ندارد از آن. چون پيکرھايی که برای پيشرفت خود اھميت دارندصرفا ھم
  .نندمابعد ديگران ھمواره ھمان ديگری باقی می

توانند ھای قانونی به مثابه ديگری وجود ندارند مگر به مثابه يک پيکر دارای اراده و خواست که میسوژه
  .برای پيشرفت سود خويش دستکاری و يا فريب داده شوند يا بتوانند ديگری را فريب دھند

  . پديدارھای خارجی ھستندای از بيرونيت يافتگی شخص، داللت بر آن دارد که ھمه اشخاص صرفا مجموعه

در نظر افراد به لحاظ کيفيت و خاصيت بی معنا و بی تفاوت ھستند و به عکس " ميان تھی شده"ھای اين جان
  . گيرندھای احتمالی در رابطه با افراد قرار میبه مثابه کميت يا کميت

ھای انسانی به جز ارزش بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی نه تنھا بر يک بی تفاوتی عام نسبت به ھمه
کند بلکه داِل بر فضا مند شدن زمان نيز ھست که در آن زمان تبديل به چيزی خطی متوالی سود داللت می

جا که زمان پول است، الزامات انباشت نوعی و از آن. کندشود که به سھم خود مکان را تابع زمان میمی
نھايتا بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی در واقع نسبت . دطلبشتابندگی دائمی را در گسترش مکان زندگی می

  .ھای قانونی برای به حداکثر رساندن سود يا درآمدھا بی تفاوت است مگر در شکل سوژهبه انسان

   

  گرايیمرحله مصرف

ح ھا که در باال به آن پرداخته شد، نظريه سطداری ناب و تصفيه شده از ھمه ناخالصیدر مقايسه با سرمايه 
ھای ارزش مصرفی بھترين ھا و محدوديتای که ارزش، از ترتيب فرصتست از بررسی شيوهميانی عبارت

دھنده نھادھای شاخص ھژمونيک در يک مرحله معين از رشد و تحول آورد که شکلاستفاده را به عمل می
  .داری استسرمايه

نتيجه . ھا لزوما اقتصادی نيستويژگی خاص آنپس اين نظريه بايد به يک سلسله وسيع از نھادھا بپردازد که 
، حالتی است که از ابعاد اقتصادی، سياسی، قانونی، حقوقی "ويژه"يک شيوه انباشت به مثابه يک شيوه مسلط 

جا قابل طرح نيست چرا که تمرکز اين گسترش بسيط اقتصادی سياسی در اين. و ايدئولوژيک برخوردار است
  .اقتصادی در ھر مرحله از تحليل استاساسا روی سه عامل متغير 

نامم و عصر طاليی آن را به می" گرايیمرحله مصرف"داری را من اين مرحله از رشد و تکامل سرمايه
می نامم " گرايیمصرف"من آن را . دانممی 1957ھای لحاظ مکانی در اياالت متحده آمريکا در فاصله سال

  .داریقتصاد اين مرحله از رشد سرمايهبه علت نقش برجسته مصرف در نوع مسلط ا

کنم که با توجه به سه عامل متغير مورد نظر من از نقطه نظر مرحله مصرف گرايی، در ابتدا استدالل می
ھای مصرفی را تابع حرکت ارزشی کرده ای از ارزشتوليد انبوه وسايل مصرفی ترتيب و کميت بی سابقه



ای نيرومند سياسی، قانونی و ايدئولوژيک را برای پيشروی بی ھاست و اين رشد بی سابقه مصرف حمايت
که برای حفظ نرخ سود و نرخ ھای باالی مصرف دوم اين. اصطکاک انباشت سرمايه فراھم ساخته است

اش پيدا تر و بازارھايی برای فروش محصوالتنوردد تا مواد اوليه ارزانی کره زمين را در میسرمايه ھمه
  .کند

ھای سرمايه به نوعی ھمواره اين کار را کرده است اما امروز فقط ابزار فنی و ترتيبات گسترش يابنده ارزش
به بيان ديگر . تر برای کنترل استتر و عميقاش جستجو و تالش بيشمصرفی توليد شده را دارد که نتيجه

ھای زندگی انسانی در ھمه حوزهدرجه کااليی شدن به حدی رسيده است که حاال ھر گوشه و کنار زمين و 
ای منقبض شده و توسط شکل مکان به طور فزاينده. شودجستجوی امکانات برای سودآوری، زير و رو می

ضرب آھنگ زندگی و مصرف   يک بخش از اين انقباض و آب رفتن و جمع شدن،. شودکااليی ھمگن می
در نتيجه زمان به طور . يش ممکن گشته استھای جديد بيش از پاست، که باز به واسطه وجود تکنولوژی

- که سرمايه ترجيح میسوم آن. شوديابد و به سمت کميت صرف با آھنگ تندتر تبديل میای کاھش میفزاينده
کنندگانی نسبتا منفعل و فريفته باشند؛ تا جايی که بتوان اميال چون مصرفھای قانونی در ابتدا ھمدھد که سوژه
سد که ردر آن صورت به نظر می. ھا را به سمت جھان کاالھا ھدايت کردالت انسانی آنھا و تمايو خواھش

ھا و گرانه خواھشھای اخاللاين جھان قادر به فراھم آوردن لذات پايان ناپذير است و به ھمين شکل ظرفيت
داری نياز رمايهھر مرحله از س. گرايی جذب شوندتوانند منحرف شده و به درون مصرفتمايالت انسانی می

ھای نسبتا سر به راه و مطيع خلق دھی سوژه دارد تا بتواند سوژهبه تکيه بر ابزار قھر يا ابزار تکوين و شکل
مصرف (ھا به مصرف کاال ميسر گشته است فرمانبر و رام گشتگی امروزه توسط معتاد کردن توده. کند

آور اند ھا عمال اعتياد، کاالھايی که برخی از آن)ته استھا جايگزين مذھب گشگرايی به مثابه افيون جديد توده
شود که برای موقعيت ما يا به داليل ھا نيز به ما آموزش داده میبرخی از آن. نظير سيگار، الکل و مواد مخدر

ھای مناسب به طور شايسته در کنيم چون بديلھا را ما مصرف میديگری ضروری ھستند؛ و برخی از آن
البته، اين فرمانبری و اطاعت ). مثال ماشين شخصی در برابر وسايل نقليه ھمگانی(قرار ندارند دسترس ما 

فقط به طور نسبی وجود دارد به ويژه با توجه به عالئم مقاومت احيا گشته در ) که خواست سرمايه است(
  . برابر سرمايه جھانی

تبديل به شکل ويژه " به ارزش مصرفی بی تفاوتی"به طور خالصه بايد گفت که در اين سطح از تجريد 
از سويی، کااليی شدن امری فراگير شده است و از سوی ديگر بر سر آن . کااليی شدگی انبوه گشته است
داری اگر از نقطه نظر شکل کااليی ناب سرمايه(ھايی صورت گرفته است توافقاتی انجام شده و سازش

ھای سياسی، قانونی و ايدئولوژيک و با اھميتی از پشتيبانی چرا که وجود آن به تعداد زياد) نگريسته شود
در نتيجه شکل معينی که بی . دو نوع کاالی بسيار مھم اين مرحله اتومبيل و تلويزيون است. وابسته است

دارانه نسبت به ارزش مصرفی در اين مرحله به خود می گيرد شايد بتوان گفت که به بھترين تفاوتی سرمايه
يابد بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی که در اتومبيل نمود می. يزيون و اتومبيل نمود يافته استشکل در تلو

- مربوط به بی تفاوتی به زمين است در حالی که بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی که در تلويزيون نمود می
در اين سطح " فضادر سقوط زمان به درون مکان و ھمگن کردن . "يابد مربوط به روح و روان آدمی است

سوژه "به طور ويژه تبديل به " سوژه قانونی"و . گرديد" آپارتايد و بنيادگرايی جھانی"موجب پديدار شدن 
  . گرديده است" ھاآوری کننده بازيچهقانونی به مثابه جمع

   

  ھاھا و تلويزيوناتومبيل

سوسياليسم به اصطالح شرق پس از جنگ جھانی دوم موجب تکوين جنگ قدرت طبقه کارگر در غرب و 
در عين حال شماره و تعداد و انواع کاالھايی که . جويی دولت رفاه را برانگيختشد، و رشد و ستيزهسرد 

ھا سعی داشت وفاداری طبقه کارگر را به دست آورد، به شدت گسترش يافت که داری به واسطه آنسرمايه
اين پاداشی بود که از طريق اعطای آن . ای بودھا اتومبيل، تلويزيون و مسکن برای خانواده ھستهآنترين مھم

ھا با خطر اين امر با آموزش آن. بخشيدوفاداری سربازان از جنگ دوم جھانی برگشته را تامين و تداوم می
نه تنھا مانع چرخش به چپ در کرد که کمونيسم و نيازی سيراب ناشدنی برای امنيت، شرايطی را فراھم می

  . کردھای عظيم نظامی را ھم توجيه میچنين تداوم فعاليت ساز و برگشد بلکه ھمسياست آمريکا می



داری پيوند داشت منجر به پيدايش يک گون سرمايهپس از جنگ جھانی دوم، نابرابری جھانی که با رشد ناھم
جنگ سرد نقش اساسی در ايجاد و عروج . ھا بودابرقدرت بندی سه جھانی حول يک جنگ سرد مبتنی براليه

ھای ناسيوناليستی نيرومند داشت که در برابر يک خطر فزاينده انترناسيوناليسم بايد مقاومت نشان ايدئولوژی
شدند و طالب يک ناامنی شديد در مردم استفاده می  ھای گروھی برای ايجاد وحشت و ترسرسانه. دادندمی

ايدئولوژی ھيستريک . ظامی بودند تا قادر به مقابله يا به عقب راندن کمونيسم در ھمه جبھه باشددولت قوی ن
که انواع ) ترس از ديگری(شد که به کلی متفاوت بود کمونيستی معموال باعث ايجاد ترس از چيزی میآنتی

ای به تدريج به نياز اوليه نياز به امنيت. گرفتستيزی را در بر میراسيسم، اتنوسنتريسم، سکيسم و ديگری
چنين کرد بلکه ھمھای نظامی در گوشه و کنار جھان را توجيه میتبديل شد که نه فقط وجود سيا و دخالت

بينانه ھای کوتهگریحساب. دادھای داخلی نيز گرديد که چپ را مورد اتھام و بھتان قرار میگر سياستتوجيه
و ") گرااکثريت اخالق("ھای ارتجاعی مبتنی بر احساسات بود با گروهداری برای تعقيب سود مالزم سرمايه

آمريکا به تدريج به ژاندارم جھانی . ھاناپذير برای يافتن دشمنانی به قصد درھم شکستن آنيک عطش سيری
  .گرفتالمللی را ناديده میتبديل شد و با قدرتی که داشت قوانين بين

   

  آپارتايد و بنيادگرايی جھانی

ھايی در شکل گروه ھايی گاھی موجب پديد آمدن واکنش] مردم از ھم[یداری با خصلت جداکنندهرمايهس
ھای مرتجع اين گروه. ھا يا نژادھا دربرگيردھا، مليتھا، مذھبتواند خانوادهشود که میمبتنی بر احساسات می

داری و در حمايت از آن بسيج فع سرمايهتوانند گاه به نی آمريکايی می"گرااکثريت اخالق"به عنوان نمونه 
به (شوند اما امکان آن نيز ھست که بتوانند مورد افترا قرار گرفته و به شکل دشمنان خطرناک جلوه داده شوند 

که باز کمکی است برای رشد کمابيش بی سرانجام ساز و برگ و تجھيزات ) عنوان نمونه بنيادگرايان اسالمی
  . دارینظامی سرمايه

دھد در صورتی که اگر قادر صحنه تاريخ، سرمايه به لحاظ مکان بسيار کمتر از خود بی تفاوتی نشان میدر 
شايد بی تفاوتی نسبت به مکان . بودشد اين بی تفاوتی نيز بزرگتر میبه تحقق کامل منطق کااليی اقتصادی می

گون تاريخی آن و رشد شد ناھمو جای مشخص، در انطباق با تعريف سرمايه از خود باشد، اما به علت ر
ھا، سرمايه مجبور بوده مکانی را در مقابل مکان ديگر قرار دھد که يا برای جنگ آماده شود يا ملت -دولت

در حالی که سرمايه موجبات تحرک وسيع و فزاينده سرمايه در سطح جھانی را فراھم . خود درگير جنگ شود
جھانی کار برپا کرده است، نتيجه پديد آمدن يک آپارتايد جھانی کرده اما در ھمان حال موانعی برای تحرک 

ھای مرتجع که معموال است که ويژگی آن يا جنگ تقريبا دائمی است و يا آماده شدن برای جنگ است و گروه
  . شودھا زده میبه آن" شر"يا " خير"انگ 

   

  ھای قانونی ماموران بازیسوژه -3

شود که در خدمت يک نيرومند می" کنندهحاکميت مصرف"يگری با وجود سوژه قانونی بيش از ھر زمان د
- ست از خرج کردن اسکناسکننده عبارتنوع معين از دموکراسی است، جايی که حاکميت اقتصادی مصرف

ھای ست از انداختن ورقهھا عبارتشوند و حاکميت سياسی آنھای دالر برای کاالھايی که با ايشان مواجه می
ھدف سوژه اخالقی کسب سعادت و خوشنودی توسط . شوندی کانديداھايی که با ايشان رو به رو میرای برا

به اين معنا سوژه اخالقی و سياسی گرايش . ھا از راه مصرف عاقالنه درآمد استارضای حداکثر خواست
و سياسی است  ھای اخالقیاين امر به معنای پديد آمدن خاليی در عرصه. دارد در سوژه قانونی جذب شود

  . سازدھای مبتنی بر احساسات مساعد میکه در نتيجه فضا را برای پيدايش بنيادگرايی

جا که سوژه قانونی از آن. کنندديگر را به طور دو جانبه تقويت میکننده و سوژه قانونی يکژه مصرفسو
آشکارترين نموداری است که سوژه قانونی در آن کننده شايد اساسا يک سوژه مالک است، سوژه مصرف

  . شودظاھر می



داری غرب توانست کارگران و کارکنان را با کاالھا اشباع و جذب کند چرا که در سطح جھانی به سرمايه
ھای نازل در جھان سوم و مزدھا و ھزينهدست. علت نابرابری فزاينده و بارآوری باال اين امر ممکن شده است

تر توسط اعطای چنين ھرچه بيشمصرف ھم. دادنه در جھان اول کاالھا را در دسترس مردم قرار میبيگارخا
-ھا و خواھشتر خواستھا ھرچه بيشيافت و با استفاده از رژيم تبليغات و آگھیھا توسعه میھا و وامقرض

فعاليت   خريد در صدر. کردھا را به سمت مصرف به مثابه مسير سعادت و خوشبختی ھدايت میھای انسان
  در جھان اول قرار گرفت" فراغت"لحظه 

ھا و در يک نوع معين از کنندهکننده در بين مصرفمصرف] سليقه[اگر دقيق صحبت کنيم بايد گفت که 
- ھای کااليی شده با او پيوند برقرار کرده و بيرونيت میخويشتن. گيردبندی و تجھيزات کااليی شکل میبسته
ھا و تمايالت انسانی به واسطه کاالھا وارونه گشته و به صورت نياز ھايی برای درخواست و اھشخو. يابند

جايگاه و موقعيت در چنين جھانی به اين شکل است . آيندطلب کاالھای معينی برای افراد کااليی شده در می
ھای گروھی به سط رسانهھا بدل شده و مطالبات تودر نتيجه نيازھا به خواھش. گرددکه شخص ارزشمند می

  .شوندسمت کاالھای معينی يا به سمت سبک کااليی شده زندگی ھدايت می

ھا را ھا را ھم خلق کرده و ھم آنھای تبليغاتی خواھشدر واقع، به اين شکل است که تا درجه معينی آگھی
به اين شکل است که سوژه  .شودکنند، در جھانی که معنا و تصديق انسان از راه کاالھا انجام میھدايت می

  .شوندمصرفی و سوژه قانونی به مثابه دو طرف دارای مالکيت ظاھر می

   

  نزديک شدن به مرزھای غير قابل عبور خود: داری امروزیسرمايه

گرائی در سطح تحليل تاريخی، من نظريه منطق درونی سرمايه و نظريه سطح ميانی مرحله مصرف
داری و ام را از گرايشات جاری رشد و تحول سرمايهه قرار دادم تا تحليلداری را مورد استفادسرمايه
اگر اين سطح از تحليل کامال شکافته شود بايد بسيار . ھای موجود در برابر اين گرايشات شکل دھممقاومت
ورد چه که در مکنم حتی از آنجا معرفی میچه که من در ايناما آن. تر از نظريه سطح ميانی گرددوسيع

  . تر استبندی انجام داده ام نيز ناقصنظريه دوره

- داری شايد به مرزھای غيرقابل عبور خويش نزديک میدھد که سرمايهام نشان میتحليل که من ارائه کرده
چرا که ھمواره اين امر وابسته به اين است که مردم چطور   بافی استشود، گرچه پيش بينی آينده ھميشه خيال

داری به وقتی می گويم که سرمايه. داری خود را انطباق و سازمان می دھندول جدی سرمايهبرای يک تح
-مرزھای غيرقابل عبور خود رسيده، منظور من جلب توجه به تناقضات ساختاری جدی است که به نظر نمی

تواند به طور داری نمیيعنی تغييرات ساختاری با بقای سرمايه. داری قابل حل باشدرسد در چارچوب سرمايه
  . آميز عملی شودموفقيت

   

   

  انتقام ارزش مصرفی

  .کنددر سطح زندگی تاريخی، ارزش مصرفی ھمواره خود را بر بی تفاوتی سرمايه تحميل می

بسياری از . تر استای در کشورھای غنیای معتاد سطح باالی مصرف تودهاقتصاد جھانی به طور فزاينده
اند و اظھار داشته اند که نرخ رشد باالی اقتصادی در دھه نود کته تاکيد کردهمتخصصان اقتصادی بر اين ن

ھای مصرف کنندگان آمريکائی بوده است و سالمت آينده اقتصاد جھانی نيز شديدا وابسته به نرخ باالی ھزينه
بر  در عين حال، حداقل يک بخش جدی اين مصرف باالی آمريکايی. ماندوابسته به ھمين امر باقی می

ھای ھای دولتی، نرخ مصنوعی باالی سھام دالر مصنوعا باالی آمريکا و ھزينهھا، کمکگسترش قرض
مصنوعا پايين که به علت تخليه مواد خام ارزان و حمايت نشده طبيعی و محصوالت توليد انسانی در سطح 

  . جھانی بنا شده است



که رشد آمريکا در دھه نود به طور عمده يک  دھنده آن استھا، نشانمصنوعی و محدوديت بودن ھمه اين
به طور آشکاری محدود ھستند ) سوبسيدھا(ھای دولتی ھا و کمکگسترش بدھی. بھشت دروغين بوده است

ھای سياسی و احتمال مقاومت سازمان يافته در حالی که از سوی ديگر منابع جھان نيز به علت بی ثباتی
ھای مالی گسترده جھان به سمت آمريکا منجر به رشد شديد ايت ذخيرهاقتصاد جھانی بر اثر ھد. محدود است

  . به بار آورده است  بازارھای مالی آمريکا شده، در نھايت بی ثباتی

در نتيجه ھمان نيروھای اقتصادی که موجب ظھور و رشد بازارھای مالی آمريکا شده و دالر آمريکا را 
  . توانند ھم بازارھای مالی و ھم ارزش پول رايج را به ھم بريزنداند در زمان ديگری میداشتهقوی نگه 

. شودتر میھايی تخريبی و شتابناک خود نسبت به زندگی بی تفاوتیارزش به در سراسر جھان با گام
ا و نوآوری ھای ھبگيرند تا دخالت" خشن"ھا و کسانی که مراقب بودجه ھستند بايد تصميمات نئوليبرال

. تر داده بودای دلسوزانهگرايی چھرهھای پيشرفت مصرفانسانی را سريعا قطع کنند که به سرمايه در دوره
داری نياز به ھا و صدمه ديدگان سرمايهيابد که زخمیدر ھمان زمانی کاھش می  "دردیحرفه ھم"در نتيجه 

  . دلسوزی و مراقبت دارند،

   

  یماورا سرعت و فرسودگ

کنندگان را دائما تحريک کند به ھمان شکل ھم دستگاه طور که بخش تبليغاتی تالش دارد تا مصرفھمان
ھا را با احساسات عميق و دائمی از بی نظامی صنعتی دائما تالش دارد تا حمايت مردم را بسيج کند و آن

  . اطمينانی لبريز کند

-نگ عليه دشمنان موھوم و پايان ناپذير بسيج میاطمينان سپس به خاطر حمايت از جاين احساسات عدم
توانند ھمواره برای بسيج شھروندان عليه دشمنان توانند کمابيش دائمی باشند و میھا میشوند، اين جنگ

تواند جا که سرمايه داری ناب نمیاز آن. ھا را به پای صندوق کشاندخيالی استفاده شوند يا برای انتخابات، آن
ھای ھا به ويژه در رابطه با و عليه شاخهع مبتنی بر احساسات خويش را ايجاد کند اين بسيج آنمستقيما جوام

داری به ھايی عليه سرمايهھا تا حدی به مثابه واکنشاين. شوداز اھميت برخوردار می  "بنيادگرايی"مختلف 
" تابع آن"ی زايد کنترل شده و ھا را مداری که آنآيند اما در عين حال بايد توسط ھمان سرمايهوجود می

  . گردند

طور که سرعت، جھان را کوچک کرده و احتمال حرکت چابک و سريع در سطح مکان را برای آن ھمان
تر در مقابل ھجوم تاجران نفوذپذيری ھای غنیملت -دھد، مرزھای دولتاقليت ممتاز و سرمايه گسترش می

يک سلسله مراتب گتوھا شده است که ثروتمندان در جوامع سيم  در نتيجه جھان تبديل به. دھدکمتر نشان می
کنند، سيم خاردارھايی عليه ھای سيم خاردار کشی شده زندگی میملت - و دولت" امن"خاردارکشی شده 

  . نوعی نابرابری که واقعا به حد کريه و غيرقابل تحمل رسيده است

   

  فاعليت و مقاومت

در   شود،ھا و طبيعت نيز میصرفی بی تفاوت است، که شامل انساناگر سرمايه اساسا نسبت به ارزش م
داری نھايتا نبايستی ناشی از سرمايه باشد اين صورت نتيجه آن است که ھم ابعاد دلسوزانه و مراقبتی سرمايه

-ھای اجتماعی است که در تقابل با گرايشات سرمايه از خود مقاومت نشان میی فعاليت انسانبلکه نتيجه
چون عامل ھای قانونی قابليت دارند که از خود ھمھای اخالقی و سياسی بيش از سوژهدر واقع سوژه. نددھ

ھايی در و عليه شود که برای ايجاد تغييرات بايستی چنين سوژهجا اين ناشی میاز اين. واکنش نشان دھند
ھای طبقاتی ھميشه چيزی بندیکلبه ھمين علت ش. رغم بی تفاوتی آن به وجود آيندداری، علیخود سرمايه

يابی و راديکال ناھمگون و نامتجانس و نازک و شکننده ھستند که با درجات مختلفی از ھمبستگی، سازمان
  .بودن ھمراه است



. ای نيستداری ناب امر سادهھای قانونی سرمايهھای اخالقی و سياسی برای مقابله با ميان تھی شدن سوژهساختن سوژه
انديشد که از يک فرھنگ سوسياليستی برای مقابله با سرشت و ذات و ا، گرامشی در واقع در مسير درستی میدر اين ج

در شرايط فعلی جنبش ضد جھانی شدن و فوروم . کندداری دفاع میآور فرھنگ سرمايهکننده و ياسخصلت ايزوله
تواند ابتدا کند میطور که رشد میبش ھماناين جن. اجتماعی جھانی شايد آغاز يک نيروی مقاومت جديد بدل بشود

  .را متحول کندداری را به چالش طلبد و سرانجام آنسرمايه

 


