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ي جهان است،  داري بيانگر تجديدحيات چپ در پهنه اگر هم ترديدي در اين باره وجود داشت كه جنبش ضدسرمايه
مسلماٌ اين ترديد از  1»جنوآ«در  2001يكم ژوئن  و در بيست» گروه هشت«رات گسترده عليه اجالس سران با تظاه

ها  رغم اعمالِ خشونت شديد از سوي نيروهاي پليس، حدود سيصدهزار نفر كه اغلب آن به [1]. ميان برداشته شد
جويي تظاهركنندگان، گواه روشني بود  و مبارزهنفس  جواني، اعتمادبه. ايتاليايي بودند، در اين تظاهرات شركت كردند

  . ربع قرن شكست و نااميدي در حال تجديدحيات است كه چپِ ايتاليا پس از  نزديك به يك

كافيست به اين موضوع فكر كنيم كه يك چپِ جديد ناگزير به . اي است اما اين نوع تجديدحيات موضوع پيچيده
داري غالباً مبين چنين فكري  در جنبش ضدسرمايه  هاي عمده از شخصيتسخنان برخي . هاي جديدي متكي است ايده
گذارد با اين  آن مي» وار ساختار شبكه«مراتبي و  بر ساختار غيرمتمركز، غيرسلسله 2مثالً تاكيدي كه نوامي كالين. است

ات جديد همواره اما مبارز [2].كند را برجسته  سرمايه داريشدن  قصد است كه تازگي جنبش معاصر عليه جهاني
هايي كه در شرايط متفاوتي تنظيم شده و سپس در  انديشه. شامل عناصري از تداوم گذشته و گسست از آن است

  . اي را اعمال كنند توانند از نو ظهور كرده و در جنبشي جديد نفوذ عمده اند، مي اي نزديك به حاشيه رفته گذشته

 ماركسيست ايتاليايي، و، فيلسوف 4آنتونيو نگرياين كتاب را كه . وع استبارز اين موض  ي نمونه 3امپراتوريكتاب   
اند، از هنگام انتشار در سال گذشته توجه غيرعادي  ي تحرير درآورده ، منتقد ادبي آمريكايي، به رشته5تمايكل هار

مض از سوي انتشارات دليل اين امر انتشارِ اين كتاب گالينگور تئوريك و غا.  ها را به خود جلب كرده است رسانه
ي  در آستانه [3].كند گيري مي را نتيجه» بالي و مسرت ناشي از كمونيست بودن سبك«دانشگاه هاروارد است كه 

است در » ي بزرگ بعدي انديشه«حاوي  امپراتوريي نيويورك تايمز ادعا كرد كه  برگزاري اجالس جنوا، روزنامه
در شرح حال مختصر » د ولوياميا«در ابزرور،  [4].ناميد» مد روز زمانه كتاب آتشين و«ي تايم آن را  حالي كه مجله

  :ت چنين نوشتهار
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اي از آن را در  ها كنار گذاشته شود تا آن حد كه نتوان نسخه آيد كه كتابي از قفسه چند بار اين امكان به وجود مي
ي مركزي در  ها در كتابخانه ي از اين كتاب ا بيني نسخه پيش ي قابل نيويورك با پول و عشق يافت؟ براي چنين آينده

معني تلقي  ، بي»بيست و چهارساعته حمل خواهند شد«ها  ي آمازون مبني بر اين كه كتاب وعده. نظر گرفته شده است
... جلد شميز آن را منتشر كندبا   خواهد ناشر كتاب را فروخته است و اكنون در حال تجديد چاپ است و مي.  شود مي
ي جنبشي بدل شدند كه تظاهرات سياتل، پراگ، گوتبرگ به راه  ناخواسته) و منتقدان(همكارش به فرزانگان ت با هار

 [5].شدن جهاني: اند كه بر ما مسلط است و تيتر خبرهاي ماست اي نوشته انداخت و كتابي با درونمايه

كنند شهرت  دلبستگي شديدي پيدا مي» زهاي مد رو ايده«دانشگاهيان راديكال و مدپسند آمريكايي از اين نظر كه به 
يكي از جريانات اصلي جنبش . گذارند تاثيرات عملي برجاي مي» امپراتوري«شده در  دارند؛ اما نظريات مطرح

لنينيستي  نظريه ي نخست رد: ي سياسي دارد اين جريان دو ويژگي عمده. است »اتونوميسم«داري  ضدسرمايه
كه در آن يك گروه از نخبگان سياسي روشنفكر به جاي » 1گرايي جانشين«كال و دوم اجتناب از اش  ندهيسازما
است كه » 2بلوك سياه «ي اين اتونوميسم گروه آنارشيستيِ  ترين نمونه مشهور. گيرند هاي مردم تصميم مي توده

 .آميز آن با دولت موجب شد تا مورد سوءاستفاده پليس در جنوا قرار گيرد برخورد خشونت

هاي سياسي از جمله احزاب  است كه مخالفت قاطعانه با تشكل» 3ياباستا«تر، ائتالف اتونوميستي ايتالياييِ  الباز آن ج
زند و  وابسته به چپ رفرميست را از يك سو، با اتخاذ اشكال خيالي اقدام مستقيم غيرخشن از سوي ديگر پيوند مي

كه چون چتري براي » ياباستا«. ه گاهي هم موفق بوده استپردازد ك ها به رقابت مي سان در انتخابات شهرداري بدين
هاي  گروه اخير به دليل روپوش. سايند مي 4»بيانچه  توته«ي  كند و شانه به شانه ها و نظرات متفاوت عمل مي ديدگاه

 كالين نوامي. ، معروفيت يافتند 2000در سپتامبر    S26كنند، به ويژه در اعتراضات  سفيدي كه در تظاهرات تن مي
نامد  مي» اي پنجره«كنند،  ي فعاليت خود استفاده مي به عنوان پايگاه عمده» ياباستا«آن دسته از مراكز اجتماعي را كه از 

توته «اظهارات  [6]».شود فعاليت گشوده مي  هاي جديد نه تنها رو به زندگي مستقل از دولت بلكه رو به سياست«كه 
ترين رهبر آنان لوچا كاساريني پس از تظاهرات جنوا چنين  سان شناخته بدين. داردهمان زبان امپراتوري را » بيانچه
  :گفت

اين امر به معناي تضعيف . ايم تر از منطق امپراتوري در دولت جهاني، سخن گفته ما از امپراتوري يا دقيق
ما . وار است پراتوريتضعيف و بازتعريف آن در چارچوبي جهاني و ام آن؛بلكه، دقيقاْ نه پايان وحاكميت ملي 

وار  ما براي مقابله با اين منطق امپراتوري. اش شاهد بوديم طلبانه در جنوا كاركرد آن را با سناريوهاي جنگ
 [7].هنوز آمادگي نداريم

  

 توني نگري. مان شود چنين شواهدي كه حاكي از تاثير سياسي كتاب امپراتوري است، نبايد موجب تعجب
متولد شده، اكنون مدت بيست سال است كه به  1936او كه در سال . نوميسم ايتاليايي استترين فيلسوف اتو معروف

. برد در زندان به سر مي 1970ي  ي اواخر دهه ي مسلحانه اتهام عضويت در بريگاد سرخ و شركت در مبارزه
نخستين بار در جريان اي است كه در آن اتونوميسم براي  سرنوشت او به بهترين وجهي، روشنگر بستر تاريخي ويژه
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بنابراين، هر نوع ارزيابي از كتاب . دستخوش آن بود، شكل گرفت 1970ي  ي ايتاليا در دهه بحران عميقي كه جامعه
  .فرض خود قرار دهد ي نگري را پيش امپراتوري بايد اين بستر و تحول انديشه

  

  ي اتونوميسم ي ايتاليا و ظهور انديشه زلزله
مهم انقالب  رويداد ، به استثناء1970ي  ي نخست دهه و نيمه 1960ي  هاي پاياني دهه لمبارزات كارگري در سا

و انفجار اعتصابات در  1968ـ 1967هاي  شورش دانشجويان در سال [8].پرتغال، در ايتاليا به نقطه اوج خود رسيد
شكست اليگارشي دولت حاكم . رفت درآمد موج نيرومندي از مبارزات كارگري به شمار مي پيش 1969» پاييز داغ«

برگذار شده بود، به بهترين وجهي » طالق«كه به منظور تصويب قانون  1974در رفراندوم ) DC(مسيحي    دمكرات
هاي چپ راديكال مهيا  اين فضا زمينه را براي ظهور گروه. كرد ي ايتاليا را بيان مي ي جامعه شدن گسترده راديكاليزه

حزب اتحاد ( PDUPو  Lotta Continuaو  Operaia Avanguardiaت بودند از ترين آنها عبار كرد كه مهم
ها در  آن. ي كارگر داشت هاي طبقه چپ راديكال تاثير چشمگيري بر مبارزترين جناح). پرولتاريا براي كمونيسم

يتاليا درگير در آن زمان ا. هزار نفر را بسيج كنند فقط در ميالن توانستند حدود بيست تا سي 1970ي  اواسط دهه
. دانستند داري مي واشنگتن و بن، ايتاليا را چون بيمارِ جهانِ سرمايه. هاي عميق سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود بحران

اي و  ها در انتخابات منطقه چپ. رژيم فاسد و مستبد دمكرات مسيحي آشكارا در وضعيت فروپاشي و زوال قرار داشت
% 37درصد آرا را بدست آورند در حالي كه آراء حزب دمكرات مسيحي به  47توانستند  1975محلي در ژوئن 

كوشد  هاي دردناكي شد كه تازه امروز مي اما در مدت پنج سال، جنبش كارگري ايتاليا متحمل شكست. سقوط كرد
  .ها به رهاند كمر از زير بار آن

هاي حزب كمونيست ايتاليا   ها، كمك آن ترين نخستين و مهم [9].ها نقش اصلي داشتند دو عامل مهم در اين شكست
(PCI) ي شورشي كارگران و  حزب كمونيست با وجود مخالفتش با روحيه« : به  حزب دمكرات مسيحي بود

، به 1974در سال » طالق«گيري دوپهلويش در مورد رفراندوم قانون  و موضع 1969 - 1967هاي  دانشجويان در سال
هاي  به موازات آن، كنفدراسيون اتحاديه [10].»ضوع در انتخابات استفاده كندنحو متناقضي توانست از اين دو مو

كه زير نفوذ حزب كمونيست بود، توانست بخش عظيمي از نيروهاي مبارز كارگران را كه در اواخر  CGILكارگري 
 [11].جلب كندها به وجود آمده بودند، به سوي خود  گيري شوراهاي كارخانه به عنوان مثال با شكل 1960ي  دهه

در مقايسه با حالت  و به تبع آن شكل تدافعي و پراكنده مبارزات كارگري ــ  1970ي  بيكاري گسترده در اواسط دهه
  .زمينه را براي گسترش نفوذ حزب كمونيست فراهم ساخت  تهاجمي آن در پاييز داغ ــ

اما . نقطه اوج موفقيت خود دست يافتآراء به % 4/34حزب كمونيست با كسب 1976در انتخابات پارلماني ژوئن 
داري ايتاليا  هاي سرمايه گويي به خواست ي لزوم پاسخ انريكو برلينگوئر، رهبر حزب كمونيست، اين امر را به منزله

مسيحي ايتاليا   را به دولت دمكرات» سازش تاريخي«در شيلي يك  1973وي پس از كودتاي سپتامبر . ارزيابي كرد
ند با فشارهاي دولت آمريكا، حزب كمونيست ايتاليا از مشاركت در دولت منع شده بود، اما ميان هرچ. پيشنهاد داد

جوليو آندريوتي، سياستمدار  به رهبري » هاي همبستگي ملي حكومت«به حمايت گسترده از  1979تا  1976هاي  سال
كرات مسيحي از نفوذ حزب حزب دم. ي واتيكان پرداخت به شدت ماكياوليست حزب دمكرات مسيحي و سرسپرده



. ي اقتصادي حكومت استفاده كرد طلبانه كمونيست در جنبش كارگران براي غلبه بر مقاومت در برابر اقدامات رياضت
  .داري ايتاليا كرد اي به تثبيت سرمايه ترتيب، حزب كمونيست كمك ارزنده به اين 

هاي راديكال ايتاليا در  ماركسيستي عمده در چپمائوئيسم گرايش . عامل دومِ اين بحران ضعف چپ انقالبي بود
داري را واژگون سازند، به اين باور  هاي روستايي در چين توانستند سرمايه اين فكر كه چريك. بود 1960ي  دهه

ي كارگر را به دست  هاي طوالني و تكاليف دشوار، حمايت اكثريت طبقه نظر كردن از راه توان با صرف دامن زد كه مي
، اين انديشه به 1960ي  ي دهه در فضاي داغ و راديكاليزه شده. بر به سوي انقالب گام برداشت از راه ميان آورد و

  . هاي كارخانه، مستقل از سنديكاها، منجر شد ايجاد كميته

ها استراتژي جديدي را  آن. ي ماركسيستي به شدت گردش به راست كردند ، سه گروه عمده1970ي  در اواسط دهه
شد  و تشكيل يك دولت چپ با حضور نيروهاي راديكال مي 1976آن با شركت در انتخابات   دند كه بر مبناي بسط دا

اما در عمل، تعداد آراء حزب دمكرات مسيحي افزايش يافت و انقالبيون چپ تنها . داقدام كرد به اصالحات شديد
به جاي ائتالف با بقيه نيروهاي چپ با نيروهاي  حزب كمونيست ايتاليا. آراء را به خود اختصاص دهند% 5/1توانستند 

در بحران ژرفي فرو غلطيدند و با  PDUP و  Avanguardiaو  Lotta Continuaدر نتيجه، . راست وحدت كرد
  [12].هايشان از هم فرو پاشيد آور سازمان سرعتي اعجاب

هاي جديد  گيري جنبش شاهد شكل 1977در اوايل سال . اي نبود ها به معني پايان مبارزات توده ي اين اما همه
ي آزاد از  يك اتحاديه Autonomia Operaia. دانشجويي بوديم كه به سرعت جوانان بيكار را نيز در بر گرفت

 1977ي  رشد آن زماني بود كه دانشجويان دانشگاه روم را در فوريه. كوشندگان انقالبي بود كه نفود به رشدي داشت
  :نويسد گ ميپل گينزبور. اشغال كردند

Autonomia Operaia ها بود، رهبري اشغال دانشگاه را به دست گرفت و  كه بشدت مورد انزجار فمينيست
هاي كارگري كه سخت مورد  فوريه، لوچيانو الما، رهبر كنفدراسيون اتحاديه 19در . آزادي بيان را محدود كرد

اي تراژيك  در صحنه... شغالگران سخنراني كردحمايت اتحاديه و مسئوالن حزب كمونيست ايتاليا بود براي ا
ها و  آميزي ميان اتونوميست و سرشار از سوءتفاهم متقابل، مانع صحبت الما شدند و برخوردهاي خشونت

جوان در پايتخت بدل به يك نبرد  60000دو هفته بعد تظاهرات . مسئوالن حزب كمونيست ايتاليا رخ داد
و طرف به هم تيراندازي كردند و بخشي از تظاهركنندگان در ستايش د. چريكي چهار ساعته با پليس شد

   [13].ها بود، شعارهاي وحشتناكي سر دادند ي اتونوميست ي گزيده كه اسلحه 38تپانچه پي 

  

آميز با نيروهاي دولتي كه طي آن دو فعال جوان، فرانسيسكو لوروسو و  اي از برخوردهاي خشونت جنبش با مجموعه
ي  به گفته   [14].ي، به ضرب گلوله به ترتيب در بولوني و روم كشته شدند، به سرعت گسترش يافتجئورجينا ماس

  :آبسه

هاي عظيم جوان ايتاليايي  تجلي مغشوش اما اصيل بيگانگي و نوميدي توده 1977شورش دانشجويان در اوايل 
رژيم همبستگي ملي بود تلقي ي  بود و اعتراض به فضاي ناشي از بحران اقتصادي و سازش سياسي كه مشخصه

هاي نخستين آن يادآور بسياري از عناصر فرهنگ پانك انگلستان در آينده بود ــ ميل وافر و  جلوه. شد مي



را ) آمريكايي(» سرخپوستان«پنداري خيالي را با  ذات ضرر كه شكل هم عامدانه به ابراز رفتارهاي غريب اما بي
  [15].شد يافت در آن ديده مي مي
 

 

ي  كرد، در بستر بيكاري گسترده هاي جذابي كه داشت و خشمي كه بيان مي رغم ويژگي به 1977ا اين همه، جنبش ب
ي نفوذ  اين ضعف در نتيجه. ي كارگر متشكل بود كرد و ذاتاً مستعد تعارض با طبقه اي به ويژه جوانان رشد مي توده

به وجود آمد، تشكيالتي  1973كه در ماه مارس  Autonomia Operaia. سياسي اتونوميسم بدل به واقعيت شد
ــ  Operaismoي فكري او در  زمينه [16].كرد هاي نگري تاثير به ويژه مهمي بر آن اعمال مي ناهمگون بود كه نوشته

ترين  شد و برجسته كارگرگرايي ــ نهفته بود كه يك جريان تئوريك ماركسيستي و شاخص ايتاليايي تلقي مي
 شدمركز توجه اين نوع ماركسيسم، كشمكش مستقيم ميان سرمايه و كار در فرا. بود ترونتي ماريوشخصيت آن 

سان وي دولت  بدين. كرد داري و پرولتري را بررسي مي هاي سرمايه ترونتي تاثير متقابل استراتژي. مستقيم توليد بود
ي  توده«ان پاسخ و نيز تالش براي ادغام يافته بود، به عنو  رفاه كينزي را كه در آمريكا تحت عنوان نيوديل تكامل

   [17].دانست كه در جريان دومين انقالب صنعتي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم پديد آمده بود ي مي»كارگر

Operaismo  به آنچه   1970تا  1960هاي  هاي نظري ماركسيستي بود كه ميان دهه تنها يكي از جريان وركريسميا
). ي ديگر آن است نمونه» 1منطق سرمايه«مكتب آلمانيِ (كردند  ناميدند، دقت مي داري مي ر سرمايهكا شدكه خود فرا

هاي نيرومند كارخانجات، رؤساي كارخانه و رهبران  ها كه سازمان هاي حاد كارخانه ي بحران اين سياست در بحبوحه
نگري هنوز  1974در . اي برخوردار بود يژهطلبيدند، از كارآيي و زمان به چالش مي ها را هم كار اتحاديه سازش

 [18].»ترين پايگاه هم براي سرپيچي از كار و هم براي تهاجم به نرخ سود است مهم«توانست بنويسد كه كارخانه،  مي
جويي كارگران عادي با توجه به بحران اقتصادي و آن سازش تاريخي  ي هفتاد كه مبارزه هاي دهه اما در آخرين سال

ي  دقيقاً در نقطه« 2ي آبسه باز گردد كه بنا به گفته Operaismoهاي نظري  ، وي كوشيد تا به مقولهدرهم شكست
با » كارگران صنعتي«ترين گام نظري وي جايگزين كردن مفهوم  مهم» .هاي پيشينِ وي قرار داشت مقابل تئوري

  .بود» كارگران اجتماعي«

گيرد، در نتيجه بايد  داري در سطح وسيع اجتماعي صورت مي استثمارِ سرمايه شدكرد كه فرا نگري استدالل مي
ي  اي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي مانند دانشجويان و كارگرانِ بيكار و غيررسمي را در زمره هاي حاشيه گروه
قديمي در » كارگران صنعتي«ها،  در واقع، در مقايسه با اين گروه. هاي مركزيِ پرولتاريا به حساب آورد بخش
بنا به فراز زير كارگر فقط با . »خانجات بزرگ شمال ايتاليا يك اشرافيت متنفذ كارگري را به وجود آورده بودندكار

  :طراز با كارفرما شده بود دريافت دستمزد بدل به يك استثمارگر هم

در چارچوب با پيوند خوردن با مزد » مزدبگيران«ي كارگر به مثابه  هايي از طبقه هايي از كارگران؛ بخش گروه
آنها چون از . گيرند ميبيان ديگر، با عايدي خود در رديف سود بگيران قرار  به. مانند رازآميز آن باقي مي

پس بايد با اين جايگاه . دزدند در سرقت كارِ اجتماعي همانند مديريت سهيم هستند پرولتاريا مي فزونهارزش ا
اين نخستين . حتا در صورت لزوم، با توسل به خشونت ي سنديكاهاي حامي آنان به مبارزه برخاست، و رويه
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را از برج » بگيرانِ متفرعن حقوق«كنند تا  بار نخواهد بود كه راهپيمايانِ بيكار اقدام به اشغال يك كارخانه مي
  [20]!شان به زير كشند عاج

  

ها و سنديكاها،  ان اتونوميستآميز مي بيني، چيزي بيش از يك تئوري نامعقول بود و به برخورد خشونت اين نوع كوته
نگري . تهاجم به كارگرانِ شاغل بخشي از فرهنگ خشونت بود [21].بخشيد مشروعيت ماركسيستي مي» ظاهراً«

  :نويسد مي

ي مثبت به كمونيسم دارد، عامل مهمي در پويايي كمونيسم محسوب  خشونت پرولتاريا تا جايي كه اشاره «
نت در اين مرحله به معناي آن است كه كمونيسم را دست و پا بسته به تالش براي فرونشاندن خشو. شود مي

هيچ . خشونت، تاكيدي محكم و بي واسطه بر ضرورت وجود كمونيسم است.  داري تسليم كنيم سرمايه
 [22].»رود ي كار به شمار مي كند اما اساس و پايه مشكلي را حل نمي

 

كه در اوايل  بريگادهاي سرخ. ي منطقيِ خود رهنمون شدند نتيجههاي ديگري كيش خشونت را به  در اين بين، گروه
ي خويش را  توانستند نبرد مسلحانه 1977ـ78هاي  گذاري شده بودند، تنها در فضاي خشن سال پايه 1970ي  دهه

، رهبر دمكرات مسيحي وآلدو مورريگاد سرخ، ربودن و قتل برجسته ترين عمل ب. عليه حكومت ايتاليا گسترش دهند
ها را كه همكار  هدف آن ها فقط مقامات حكومت نبود بلكه رهبران اتحاديه. بود 1978و نخست وزير اسبق، در بهار 

برانگيز خود را در  ها مشروعيت سئوال اين تاكتيك. شدند ي دشمنان آنان محسوب مي دانستند، در زمره دولت مي
اما حاصل آن منزوي . اتيك حكومت به دست آوردهاي ضددمكر ي حمايت حزب كمونيست ايتاليا از سياست نتيجه

  .كردن تماميت چپ راديكال و آغازِ موجي از سركوب بود كه به نابودي بريگاد سرخ و زنداني شدن بسياري انجاميد

ي دولت،  با توجه به انشقاق و تضعيف چپ و همكاري و حمايت حزب كمونيست ايتاليا از اقدامات سركوبگرانه
كارگرِ مبارز را به اتهام شركت  61، فيات موفق شد 1979در اكتبر . دامات تهاجمي مبادرت ورزيدندكارفرمايان به اق

 14000در سپتامبر همان سال اعالم شد كه قصد دارند . ها از كارخانه ميرافيوري در تورين اخراج كند خشونت در
اليا تاييد كرد كه اين اخراج ها منجر به حتي رهبري حزب كمونيست ايت. هاي مبارز را اخراج كنند كارگر عضو گروه

برلينگوئر با حضور در محل كارخانه حمايت خود را از اشغال آن اعالم نمود؛ اما او دين . تضعيف آنان نيز شده است
كارگر را كه  23000برداري از انشعابات در جنبش كارگري تورين توانست  فيات با بهره. خود را ادا كرده بود

چيان انگليس در سال هاي  ي اين مبارزه با اعتصاب معدن آبسه با مقايسه. ارز بودند، اخراج كندبيشتر آنان مب
هدف واقعي فيات، تغيير توازن قدرت در كارخانه و بازيابي كنترل قاطعانه نيروي كار و روند    «: نوشت 1985ـ1984

داري  اين اهداف، راه را براي احياي سرمايه موفقيت در دستيابي به. »از دست رفته بود 1969توليد بود كه در سال 
  .بود 2گشود كه برترين نماد آن سيلويو برلوسكوني 1980ي  ايتاليا در دهه

 

  كند نگري  ماركس و فوكو را بازنويسي مي
 

                                           
 



مغز متفكر بريگادهاي «وي با اتهامات ساختگي همچون  1979در آوريل . نگري يكي از قربانيان اين شكست بود
وي مدت چهار سال را بدون محاكمه در زندان به سر برد . اركت در ربودن و قتل آلدو مورو دستگير شدمش«سرخ و 

سپس به عنوان يك آزاديخواه آنارشيست به عضويت پارلمان درآمد اما پس از مدتي به . آزاد شد 1983و در 
يا  ماركس پس از ماركس«تاب در همان سال، ك. به طور غيابي به زندان محكوم شد 1984فرانسه گريخت و در 
هايي  مبناي اين كتاب سخنراني. كه شايد مهمترين اثر او باشد به زبان انگليسي انتشار يافت» ماركس فراي ماركس

، دقيقاٌ 1978در سال  لويي آلتوسرو به دعوت  Ecole Normale Superieureي  است كه نگري در سمينار مدرسه
  .انجام داد در دوران شكست جنبش چپ ايتاليا،

اين . ناميد» ترين سند تا و شايد اصوالٌ مهم... مهمترين سند ماركسيسم اروپا از زمان«را   ناشر انگليسي كتاب آن
واقع در اين كتاب كوشيده بود كه  هاي كتاب را برآورده ساخت، چرا كه نگري به كم بلندپروازي توصيف پرشور دست

خود را بر   وي مبناي تحليل. تقليل دهد» تئوري قدرت«اگير تا حد يك ي جامع و فر ماركسيسم را از يك نظريه
ي تحرير درآمده و  به رشته 1858ـ  1857هاي  اثر ماركس نهاده بود كه ميان سال گروندريسهخوانشي از كتاب 

جا گرد آوري  يككاپيتال شود كه ده سال بعد در جلد اول  هاي وي محسوب مي نوشته جزء نخست بيشمار دست
 . شدند

كوشد انتقاد را تا سطح تئوري اقتصادي تنزل دهد، عينيت را در  مي«داند كه  را اثري ناقص مي كاپيتالالبته نگري 
در » ذهنيت» «.گر قدرت سرمايه كند ذهنيت نابود كند و نيروي برانداز پرولتاريا را تابع ذكاوت سازمانده و سركوب

، نبرد »يابد تا حد مناسبات جمعي ناشي از زور و اجبار تنزل مي«ري، تاريخ به نظر نگ. ي كليدي است اينجا يك واژه
ي كارگر در مقابل  هدف گروندريسه معطوف به ذهينيت طبقه«: هاي طبقاتي رقيب ــ سرمايه و كار بين ذهنيت

 [26].»داري است ي ذهنيت سرمايه ي سودجويانه نظريه

شده است، هر چند كاپيتال هايي ميان گروندريسه و  وجه تفاوتنگري به هيچ وجه نخستين مفسري نيست كه مت
اند كه گروندريسه بيانگر روايتي به شدت  را با خوانشي معكوس با نگري تفسير كرده و استدالل كردهكاپيتال برخي 

از ماركسيسم است كه به سرمايه همچون موجوديتي خودمختار و در حال بازتوليد خويش برخورد » گرا عينيت«
اند،  بهترين مفسران به گروندريسه چون آزمايشگاهي براي بررسي مفاهيم اقتصادي ماركس پرداخته  [27].كند مي

نگري از اين   [28]. ها را مورد تجديدنظر قرار داد مفاهيمي كه ماركس در آثار بعدي خود با شرح و تفصيل آن
كند كه  سپس خود را از شر مطالبي خالص مي. گيرد مي ترين شكل ناديده خبر نيست اما آن را با مغرورانه تفاسير بي
، پذيرفته رومن روسدولسكيدر مورد گروندريسه از سوي تروتسكيست اوكراييني، » اثر پيشتازانه«به عنوان 

هاي چپ در مقطع بين دو جنگ  ايدئولوژي كمونيست«ي  كند كه به واسطه ها را با اين گفته رد مي وي آن  .است شده
گذاري همان  ي ضرورت بنيان گرايي مفرط و از طرف ديگر به واسطه از يك طرف به واسطه عينيت: ندمحدود هست

  [29]».گرايي از طريق بازتصاحب ارتدكسي ماركسيستي عينيت

ي سه نمونه كافي  ارائه. باشد مند برخي از احكام اصلي او مي خوانش نگري از ماركس در واقع شامل بازنويسي نظام
  :است

. داري است هاي سرمايه ي ماركس در مورد بحران اين قانون البته زيربناي نظريه: انون گرايش نزولي نرخ سودـ ق1
داري تا حد كشمكش  ي توليد سرمايه اش در گذشته، تكامل شيوه »وركريستي«با توجه به وابستگي  اما براي نگري 



گرايش نزولي نرخ سود گوياي شورش «عتقد است كه بر همين مبنا وي م. يابد مستقيم ميان سرمايه و كار تنزل مي
اين گرايش را پيامد انباشت  كاپيتالداند كه ماركس در جلد سوم  نگري نيك مي» .كار زنده عليه قدرت سود است

و . دهد تا در نيروي كار گذاري بيشتر در ابزارهاي توليد سوق مي داران را به سرمايه داند كه سرمايه رقابتي سرمايه مي
كل روابطي كه   «كند كه  اما استدالل مي. گردد موجب كاهش نرخ سود مي) است فزونهچون كار منبع ارزش ا(ر نتيجه د

  .[30]»يابد شود و به نادرست عينيت مي شود بر يك سطح اقتصادي جابجا مي بندي مي سان مفهوم بدين

اسطه ميان كار و سرمايه ارزيابي كند، احتماالً براي ي چالشِ بالو اي كه بحران را نتيجه هر نظريه: ي دستمزد ـ نظريه2
ي  كند كه درباره اين امر به عنوان مثال در مورد نظرياتي صدق مي. شود اي قائل مي ي دستمزد اهميت ويژه مسئله

ي  داري پس از جنگ در دهه ي سرمايه توضيحات مربوط به فشار دستمزد يا استخراج سود در نخستين بحران عمده
مطرح شد كه بر مبناي آن نيروي كارگري متشكل با استفاده از اشتغال كامل مزدها را باال برد و از اين طريق  1970

تواند به عنوان عاملي مستقل  چنين تحليلي در عين حال بدين معنا است كه دستمزد مي [31].نرخ سود را كاهش داد
هنگامي كه دستمزد، مشخصاً در جلد اول سرمايه حضور  «: نگري اين امر را تاٌييد كرد و گفت. در نظر گرفته شود

يك "اند،  چون  شود كه در گروندريسه به وضوح به اين امر پرداخته هايي مي يابد و جانشين انبوهي از درونمايه مي
شود كه در تكامل  قوانين آن از حالت فشرده به موضوع شورش عليه كار بدل مي. شود پديدار مي "متغير مستقل

  [32].»داري نهفته است يهسرما

براي آنكه به صورت «: گويد درست ضد آن است ميكاپيتال آنچه ماركس در جلد اول . آور است اين فراز حيرت
ميزان انباشت يك متغير مستقل است نه وابسته؛ نرخ دستمزد يك متغيرِ وابسته است و نه : رياضي استدالل كنيم

داران با كنترل نرخ  دستمزدها متغيرِ وابسته هستند زيرا سرمايه» رمايهانباشت س«در ارتباط با  [33].»مستقل
شوند، قادرند با عدم  هنگامي كه با كارگران مبارز روبرو مي. كنند گذاري نرخ بيكاري را نيز تعيين مي سرمايه
رگران در مواجهه با كا. گذاري و در نتيجه افزايش بيكاري توازن نيروهاي طبقاتي را به سود خود تغيير دهند سرمايه

ي  اي است كه از نيمه اين دقيقاً همان پديده. پذيرند بيكاري ناگزير دستمزد كمتر و عموماً افزايش نرخ استثمار را مي
به چشم )  داري اروپا ي ضعيف سرمايه همچنين در انگلستان ــ  ديگر حلقه (به بعد در ايتاليا  1970ي  دوم دهه

  .خورد مي

سوءبرداشت فاحش نگري از تئوري دستمزد ماركس، سرآغاز اشتباهات مفهومي : ي مطلق يك سوژهـ كار به عنوان 3
كند، اما در  ناپذير ميان كار و سرمايه ارزيابي مي ي آشتي داري را براساس رابطه هرچند وي سرمايه. تر وي است عميق

اين برداشت با  [34].بخشد ها، حق تقدم مي ثروتي  ، به عنوان منبع و منشاء همه»كار به عنوان ذهنيت«اين رابطه به 
به اين انديشه كه كار به تنهايي » نقد برنامه گوتا«اش در   ي ماركس در تقابل مستقيم قرار دارد، بخصوص حمله نظريه

ي كار منشا ارزش  طبيعت نيز به اندازه. ها نيست ي تمامي ثروت كار سرچشمه«: ها است ي تمامي ثروت سرچشمه
از سوي ديگر كار ) قاعدتاً ترديدي هم نيست كه ثروت مادي متشكل از همين ارزش مصرف است(ست و مصرف ا

   [35]».خود تبلور نيروي طبيعت است كه به شكل نيروي كار انساني جلوه يافته است

كند كه  ل مياو استدال. يابد ي بحران بازتاب مي ي او درباره ي مطلق در نظريه تبديل كار در ذهن نگري به يك سوژه
يعني هرگاه » شود كه كار ِالزم طول زمان مشخصي را داراست قانون كاهش نرخ سود از اين واقعيت ناشي مي «

را در مدت زمان كار روزانه كاهش داده و ) مورد نياز براي بازتوليد نيروي كار( داران بكوشند سهم كار الزم  سرمايه



با نيرويي كه كمتر حاضر است به سلطه تن دهد و يا خود را در معرض تاراج  «بدين طريق نرخ استثمار را باالتر ببرند، 
  ».باشد ي كارگر در برابر سرمايه مي استقاللِ طبقه  «اين مقاومت سرسختانه نمايانگر . روبرو خواهند شد» بگذارد

اما . گردد اه محسوب نميآنها گن نظريات او هيچ تقدسي ندارند و لذا ايجاد تغيير در . مطمئناً ماركس خدا نيست
آورد و اين كه آيا اين تغييرات به ما امكان آن را  ها به وجود مي آن موضوع جالب جهت تغييراتي است كه نگري در 

كوشد كه ماركسيسم را به تئوري قدرت بدل  دهند كه جهانِ امروز را به نحو كارآمدتري ارزيابي كنيم؟ نگري مي مي
او اهميت خاصي را . »ي قدرت است داري مستقيماً رابطه ي سرمايه رابطه«كند كه  ل ميسان چنين استدال بدين. كند

انتقاد به «در اينجا ماركس از . شود ي پول آغاز مي براي اين واقعيت قائل است كه گروندريسه با بحثي مفصل درباره
  .رسد مي» پول، به انتقاد از قدرت

ي شكلي از قدرت درگير  اٌكيد بر پول خود را مستقيماً با سرمايه به مثابهتوان گفت كه ماركس با ت به بيان بهتر، مي
رسد، بيانگر شكل  به اوج خود مي) »بازارهاي مالي«امروزه (داري كه در نظام اعتباري  تكامل پول در سرمايه. سازد مي

ندريسه با پول بيانگر آن شروع تحقيق ماركس در گرو. شدن توليد است ناپذيرِ اجتماعي شديداً ازهم گسسته و آشتي
تواند مراحل  سان، او مي بدين» .كند كار مي "ي اجتماعي سرمايه"دار  ي جهت واره طرح«است كه ماركس روي يك 

شود و عملكرد مدرن ارزش  تر مي اي اجتماعي شكلي از توليد كه به نحو فزاينده«داري را به عنوان  بعدي رشد سرمايه
دولت » .شود، ببيند نده، سلطه و دخالت در اجزاي اجتماعي كار الزم و انباشت دگرگون ميكن را كه به عملكردي كنترل

   [38].»ي متمدن سنتزي است در برابر جامعه «در اينجا 

  :كند بيني مي بنديِ نگري، ماركس در گروندريسه ظهور دولت رفاه كينزي را پيش بنابر جمع

ي  رشد شيوه. كند كه دولت مفهوم ديگري از سرمايه است يماركس بارها به ويژه در گروندريسه تاكيد م «
ي اجتماعي شده؛  دارد بپذيريم كه دولت تنها راه ديگري براي بيان سرمايه است؛ سرمايه توليد ما را وامي

شود؛ يك انتقال تئوريِ كنترل به منظور برپاييِ و تكامل  ي قدرت مربوط مي اي كه انباشت آن به مسئله سرمايه
[39].»چند مليتي دولت  

 

 در اينجا نگري دوباره همان مشغوليت كالسيكOperaismo داري جمعي سرمايه«هاي  را با استراتژي «kollektiven 

Kapitalistenخط توليد » كارگران صنعتيِ«شوند تا  اي فزاينده از سوي دولت تشويق مي زند كه به گونه گره مي
شود؛ بدين  اما اين تحليل باعث يك تغيير راديكال در نگرش نگري مي. ندفورديستي را زير كنترل دقيق داشته باش

  :كند مي Industriearbeiter»كارگر صنعتي«را جايگزين  gesellschaftlichen Arbeiter»كارگر اجتماعي«شكل كه 

د را ـ تمامي روابط تولي نامد مي Subsumption شدداري شكل ارزش كه ماركس آن را فرا جايگزيني سرمايه«
كارخانه . گردد اين امر باعث انتقال استثمار در سطح كل روابط اجتماعي مي. كند به عنوان يك كل جابجا مي

ناپذير طبقاتي را نابود  واقعي تضادهاي آشتي Subsumptionدر واقعيت عملكرد ....شود برابر با زندان مي
رود بلكه به تمام  ي طبقاتي از بين نمي بارزهم. كند ها را در سطح كل جامعه جابجا مي كند بلكه فقط آن نمي

ي سرمايه قد علم  ي پرولتاريا چون كليتي عليه سلطه زندگي روزمره. يابد لحظات زندگي روزانه انتقال مي
  [40].كند مي
 



  

هركس كه در  زندگي خويش . ي طبقاتي در همه جا وجود دارد و به تبع آن پرولتاريا همه جا هست در نتيجه، مبارزه
خود توليد حاكي از  شدي طبقاتي درون فرا منطق مبارزه. ي كارگر است ي سرمايه را چشيده باشد، جزئي از طبقه سلطه

اين پديده تلويحاً كمونيستي است . است ــ شورش كارگران در برابر مناسبات ناشي از كارِ مزدي» سرپيچي از كار«
ي توليد بزنند، بايد نقاط  ن براي آنكه مهر خود را بر پروسهكارگرا. »الغاي كار«چرا كه كمونيسم چيزي نيست مگر 
افزايند و پيوند ميان كارِ مزدي  گويد آنان بر ارزشِ خويش مي چنانكه نگري مي. حساسي را در كنترل خويش بگيرند

ي  گونهبه » ي اجتماعي سرمايه«تقابل ميان اين سرپيچي از كار و . ريزند و برآوردنِ نيازهاي خود را درهم مي
زماني كه سرمايه و نيروي كار جهاني به طور كامل تبديل به «: يابد كاهش مي» خشونت«ي ناشي از  اي به رابطه فزاينده

تواند بيانگر  ــ آنگاه قانون ارزش تنها مي افزا  هركدام مستقل و قادر به فعاليتي خودارزش شوند ــ  طبقات اجتماعي مي
   [41].»اين سنتزي از مناسبات قدرت است و. توان و شدت اين رابطه باشد

داري، بازار كار، مدت زمان  مبارزه بر ضد سازمان توليد سرمايه«: افتد آميز در همه جا اتفاق مي ي خشونت اين مقابله 
 ي ها، جوامع و انتخاب شيوه انسان  ي ي همه كار روزانه، بازسازي انرژي، زندگي خانوادگي و غيره و غيره، دربرگيرنده

و بدين ترتيب، شكلي از  [42].»امروزه كمونيست بودن به معناي كمونيست زيستن است. شان است زندگي
در قالب  اش بر محل توليد قرار داشت، درست به ضد خود بدل شد و ــ  ي مبارزاتي ماركسيسم كه اساساً تمركز عمده

  . كند اعي دقت ميهاي اجتم ي قدرت و جنبش طور عام به رابطه ــ به  ماركسيستي  اپس

تضاد  فزونهتئوري ارزش ا«زند و  ساختارگرايي پيوند مي ادر واقع، نگري آشكارا قرائت خويش از ماركسيسم را به پس
در  ميشل فوكو 1970ي  در اواسط دهه [43].»ناپذيرِ طبقاتي را درون يك ميكروفيزيك قدرت درهم شكست آشتي

ماركسيسم را پروراند كه متكي به اين ايده بود كه سلطه شامل كثرتي از روابط اي از مقاالت كليدي، نقدي از  مجموعه
ي استالينيستي صرفاً  به  و همچون روسيه(تواند با دگرگوني اجتماعي فراگير از ميان برداشته شود  قدرت است كه نمي

به مقاومت خود ادامه  بلكه فقط به صورتي غيرمتمركز و محلي) شود استقرار يك دستگاه جديد سلطه منجر مي
هاي خرد را مطرح  ي تماميت اجتماعي به كثرتي از رويه ي فوكو مبني بر تجزيه در اينجا نگري نظريه [44].دهد مي
  .كم در گروندريسه ــ است ي ماركس ــ دست شود كه اين امر مطابق نظريه كند و مدعي مي مي

را تا سطح يك تئوري قدرت و ذهنيت برداشت ماترياليستي ازه دهد كه نگري تا چه اند مي  اين اشارات به فوكو نشان
ي طبقاتي در ايتاليا در  باري را كه مبارزه تفاوت مسير فاجعه اين تئوري به او اجازه داد تا با نگاهي بي. تنزل داده است

  :نوشت 1977سان در سال  بدين. طي كرد بنگرد 1970ي  هاي پاياني دهه سال

ترين نيرو و به ويژه تنها  ي كارگر و خرابكاري آن اكنون قوي طبقه... كوس شده استتوازن قوا اكنون مع«
توان اين تضاد پديدآمده از مبارزه  از حاال به بعد ديگر حتي در تئوري نيز نمي. باشد منبعِ عقالنيت و ارزش مي

ي كارگر مقاومت  طبقههر قدر . گردد تر مي تر شود از درون تهي هر قدر شكل سلطه كامل: را فراموش كرد
ناپذيريم؛ ما در اكثريت  ما اينجاييم؛ ما شكست... كند، مقاومتش ارزشمندتر و با عقالنيت بيشتري خواهد بود

   [45].»هستيم

  



آوري را كشف كند؛ اما اگر قرار باشد  ي اعجاب جويانه پديده بيني مبارزه تواند در اين خوش اگر انسان مايل باشد مي
ي  اركسيسم راهنماي سياسي و رهبري مسئوالنه باشد، آنگاه بايد به دقت كوشيد كه نوسانات مبارزهي م كه انديشه

تحليل خود را از تغيير توازن نيروهاي طبقاتي را به نفع سرمايه در  توني كليفدر همان زمان . طبقاتي را درك كرد
چشم بستنِ . تر از ارزيابي نگري از كار در آمدارزيابي كليف از وضعيت بسيار درست  [46]. انگلستان بسط داده بود

هاي موجود، حتي از سوي جنبش مستقل ايتاليا نيز مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از جمله توسط  نگري بر واقعيت
  :»سرجيو بولونيا«

ر گيري د طرز چشم ها پيكربندي سياسي طبقه به اند اما در جريان آن وجود داشته) و بزرگي(نبردهاي كوچك 
در مجموع، هژمونيِ رفرميستي ... ها تغيير كرده كه يقيناً در جهتي نبوده كه نگري خاطرنشان كرده  كارخانه

اي كه در تالش براي جداكردن چپ از طبقه و اخراج آن از  ها مورد تاكيد قرار گرفت، هژموني بر كارخانه
  [47].رحمي عمل كرده است كارخانه با خشونت و بي

   

آزادي را به استثمار  شدبراساس آن فرا«كند تا  متهم مي» تصوير متفاوت اجتماعي«را به اختراعِ يك نگري  بولونيا
اين سودآوري .  كرد اجتناب كند واقعي شكستي كه طبقه كارگر ايتاليا تجربه مي شدو به اين طريق از فرا» نسبت دهد

نگري . ، استاسپينوزاسوف بزرگ عصر جديد،  نگري ستايشگر فيل. تر در بعد تئوريك بود نمايانگر كمبودي ژرف
 The Savageي اسپينوزا با عنوان  كه براي نخستين بار به زندان افتاده بود، كتابي درباره 1970ي  در اواخر دهه

Anomaly ي خواست اراده  اسپينوزا شديدا منتقد تبييناتي بود كه رخدادها را نتيجه. ي تحرير درآورد به رشته
.... پناه بردن به «گفت اين شيوه  همانا  اسپنوزا مي. ها ي انسان ي خدا باشد خواه اراده خواه اين اراده دانستند، مي

. تواند دقيقاً در مورد تفسير جديد نگري از نظريات ماركس مصداق يابد اين انتقاد مي [48] ».عبادتگاه جهل است
ـ  داران و سنديكاهاي كارگران ـ هاي سرمايه ـ اتحاديهـ هاي طبقات رقيب  تنزل دادن تاريخ تا سطح برخورد خواسته

درك است كه محتواي  تواند به تمامي قابل ماهيت و رشد مبارزات، تنها در صورتي مي. دهد چيز را توضيح نمي هيچ
  .عيني آن از نو ساخته شود

تر جامعه ــ در  ر سطح وسيعي توليد و چه د ـ چه درون پروسه ي طبقاتي ـ سان ماركس تفسيرش را از مبارزه بدين
ي  برخورد طبقات رقيب تنها در زمينه. گنجاند ي يك تماميت مي داري به مثابه توليد سرمايه وجهي  تئوري خود درباره

اي جز تالش براي حفظ  داران هيچ انگيزه نگري براي سرمايه. فهم است توليد قابل وجهتر  هاي گسترده گرايش
بيند كه در درونِ خود تقسيم شده و در چنگالِ  اي مي الف او، ماركس بورژوازي را طبقهدرست بر خ. بيند سيادت نمي

هاي  سرمايه«ي  آن را عرصه» گروندريسه«اي است كه ماركس در  اين عرصه. هاي رقابتي داخلي اسير است جنگ
ها محصولِ رقابت بين كار و گرايش نزولي نرخ سود تن). گيرد هرچند نگري اين فرازها را ناديده مي(نامد  مي» بسيار

دارد تا در وسايل  دار را وامي ي توليد نيست، بلكه همچنين محصولِ رقابتي است كه سرمايه سرمايه در روند بالواسطه
  .گذاري كند كاراندوز سرمايه

ان ، هنگامي كه نخستين بحر1970ي  هاي دهه ي سال ي نگري در مورد بحران، در بحبوحه باورانه ي اراده نظريه
اما در همان زمان نيز . نمود،، بسيار جذاب بود ي پس از جنگ بر بستر مبارزات روبه گسترش كارگري رخ مي عمده

يك تحليل كافي از ساختار بحران ارائه نشد بلكه تنها موضوع كاهش نرخ سود به طور عام بدون توجه به سطح 



ي ايتاليا و انگلستان در بر  ايتاليا را درست به اندازهاين امر آلمان غربي و . مبارزات در جامعه موردنظر مطرح شد
تر از سطح آن در دو كشور دوم قرار  ي طبقاتي در دو كشور اول به مراتب پايين گرفت در حالي كه سطح مبارزه مي

تواند بحرانِ فراگيرِ كنوني را توضيح دهد كه درست در زماني رخ  ي نگري نمي در هر صورت، نظريه [50].داشت
  .ي كارگر هنوز نسبتاً پايين است دهد كه آمادگيِ مبارزاتي طبقه مي

داران تفوق خويش را  برجا است، سرمايه داري پاي عالوه بر آن، ماركس معتقد است مادام كه روابط توليد سرمايه
ترل خويش بر توانند كن نشان دادند، آنان مي 1980و  1970هاي  هاي پاياني دهه گونه كه در سال همان. كنند حفظ مي

ي  هاي جمعي، موجبات تضعيف طبقه ها و اخراج اي قرار دهند كه با آن از طريق بستن كارخانه ابزار توليد را وسيله
كارگران نيازمند يك جنبش  به همين دليل است كه شورش در محل توليد كافي نيست ــ . كارگر را فراهم كنند

  .سلب مالكيت كند جامعه تصاحب كرده و از سرمايه  تري هستند كه قدرت را در سطح كل سياسي عمومي

. پراكند بدانيم به اطراف خويش مي كه نگري دائماً » گرايي عيني«اين بدان معنا نيست كه ما بايد خود را مشمول اتهام 
كي در داند بدون آنكه از ارزش ي مي» ذهنيت«و » عينيت«ديالكتيكي ميان  ي  ماركسيسم خود را مقيد به حفظ رابطه

بدون  شدي فرا به مثابه«ي آلتوسري تاريخ  همچون نظريه» ابژه«در برابر » سوژه«نه از ارزش . مقابل ديگري بكاهد
ساختارهاي . ي نگري در بازنويسي ماركس باورانه ي اراده همچون نظريه» سوژه«در مقابل » ابژه«و نه از ارزش » سوژه

كند؛ اما خود  آفرين محدوديت ايجاد مي ــ براي انسانِ نقش  ي توليدي هخصوص نيروهاي مولده و رابط به اجتماعي ــ 
ي همين افراد قرار گيرد تا جهانِ خويش را از نو  تواند مورد استفاده كند كه مي هايي را ايجاد مي همين عوامل توانايي

  [51].بسازند

  

  »امپراتوري«به » قدرت سازنده« از 

سازد چرا كه اين كتاب از نظر تئوريك  هاي نگري را نمايان مي انديشه بست بن» ماركس پس از ماركس«كتاب 
. متحمل شكستي سنگين شد 1970ي  هاي دهه كوشد بيانگر شعارهاي آن جنبش سياسي باشد كه در پايان سال مي

كه اوج آنها كتاب امپراتوري است، كوشيد تا نظريات مطرح شده در  1990و  1980ي  هاي دهه نگري در نوشته
ها به تاريخ تفكر مدرن سياسي اختصاص  بسياري از اين نوشته. را از نو تفسير و ترويج كند» ماركس پس از ماركس«

اين . گيرند ها ضمناً در خدمت بازسازي نظام فكري نگري نيز قرار مي اما آن. اند كه البته ارزش خود را دارند يافته
  .ر اين زمينه بپردازدي مهم د تواند تنها به چند نكته بررسي مختصر مي

. نهد ارزش بسيار قائل است نام مي» اصولِ سازنده«براي آنچه كه خود آن را » ماركس پس از ماركس«نگري در 
اي ساختار كيفيتاً جديدي است كه خود به  طرز خالقانه همانا توان مبارزاتي است كه به» اصول سازنده«منظور وي از 

هاي بعدي خود اين  نگري در نوشته [52].انجامد هاي بعدي مي ود و به دگرگونيش ي مبارزات جديدي تبديل مي ابژه
ــ يعني توانايي جمعي نهفته در »  قدرت سازنده«ي  او روند رشد نظريه. ايده را به طرز چشمگيري بسط داده است

در اومانيسم عصر هاي آن  ـ را از خاستگاه اشكال سازماني مشخص براي ساخت و بازساخت ساختارهاي اجتماعي ـ
تر آن در عصر  تا بيان روشن) بخصوص نظريات ماكياولي و اسپينوزا(نوزايي تا نخستين تفكرات مدرنِ سياسي 

كند؛  جلوه مي» قدرت«جا تنشي ميان دو نوع  در اين. كند ي ماركس است دنبال مي كه اوج آن انديشه انقالبات 



potenza )قدرت ( در مقابلpotere )رانسه به ف) (نيروpuissance  درمقابلpouvoir  .(ي  يعني قدرت خالقانه
  [53].ي سرمايه در مقابل سلطه) نامد مي Multitudo »بسيارگونه انبوه«كه نگري بيش از پيش آن را (ها  توده

ان ي وجود است، به بي خالقانه [puissance]قدرت «اين . كند نگري مفهومي بسيار انتزاعي از قدرت سازنده ارائه مي
  اي را پايه سازنده جامعه [pouvoir]نيروي . هاي مشخص واقعي است ها، نهادها و نظم ها، ارزش ديگر قدرت انسان

نگري . بخشد شناختي وحدت مي كند و آن را در پيوندي هستي مي  نهد كه قلمرو سياسي و اجتماعي را يكسان مي
بيند كه با خشونت شكل  در سرمايه به اين صورت مي را» قدرت سازنده«معتقد است كه ماركس در كتاب سرمايه، 

ي  هاي خالقانه جديدي از جامعه را در دوران انباشت بدوي خلق كرده است اما در همان حال ماركس بر توانايي
  :نويسد نگري مي. در شكل تعاوني تاكيد دارد Multitudo “بسيارگونه انبوه„همكاري ميان 

سان  تعاوني نوآوري و ثروت است؛ بدين. است “بسيارگونه انبوه„توليدي  راستي نبض تپنده و تعاوني به «
آمريت بر مبناي انتزاع، بيگانگي و استثمار . استانبوه بسيارگونه اي است كه تجلي   ي مازاد زاينده پايه

 [54]».شود است كه استوار مي “بسيارگونه انبوه„توليدي 

 

اما از آنجا كه نگري . شود، طبيعتاً حاصل كار كارگران است ثمار ميكار تعاوني كه از سوي سرمايه تصاحل و است
كند  برداري مي ها بهره كند، از طنين آن بندي مي تري قالب هاي ماركسيستي را با واژگاني انتزاعي و فلسفي درونمايه

نوع تحليل طبقاتي زمان هر  و هم) ي ديگران است عنوان مثال اين فكر كه گويا سرمايه انگلِ نيروي خالقانه به(
نگري  1970ي  هاي دهه ها كه در نوشته كردنِ ذهنيت توده در ضمن، همان گرايش به مطلق. نهد مستقيمي را كنار مي

ي آغاز تا عصر  از ابتدا تا انتها، از نقطه  هرچه كه نيروي سازنده در عمل انجام دهد، «: نمايد وجود داشت باز چهره مي
  [55].»ي مطلقِ اين روند قدرت بدل كند كوشد خود را به سوژه است كه مي "بسيارگونه انبوه" ها، بيانگرِ فشار بحران

از »  نيروي سازنده را تشخيص داد؟» ي مطلقِ ي مناسب براي رويه توان سوژه چگونه مي «نگري با طرحِ اين سوال كه 
ر اين باور است كه پاسخ اين پرسش در وي ب. رود هاي پيشين خود بسيار فراتر مي گراييِ موجود در نوشته ذهنيت
انسان، آنگونه كه فوكو تشريح « .، به خصوص در كتاب وي به نام تاريخ جنسيت نهفته است»فوكوي دوم«هاي  نوشته

باوري  توانند به او توانايي آزادي مطلق را فراسوي غايت شود كه مي هايي پديدار مي كند چون تماميت مقاومت مي
ي مرزها  كند و بر همه اين زندگي است كه خود را در انسان آزاد مي. د زندگي و بازتوليد آن نيستبدهند كه بيان خو

     [56]».شود ها چيره مي و محدوديت

به اين . ي مطلق تاريخ بدل شود، بيان خود زندگي است كوشد تا به سوژه هنگامي كه مي "بسيارگونه انبوه"سان  بدين
يعني بر مبناي يك تئوري  باوري قرار دهد،  گرايي خويش را در شكلي از زندگي تكوشد تا ذهني ترتيب نگري مي

در اينجا . متافيزيكي كه جهان فيزيكي يا اجتماعي را در تماميت خويش به عنوان نمادهاي نيروي نهفته زندگي ببيند
شود  قدرت خود مواجه مينگري چندان به فوكو متعهد نيست، زيرا فوكو هنگامي كه با مفاهيم ضمني فلسفي تئوري 

ي كليدي  دار چهره رسد كه نگري بيشتر وام به نظر مي. شود رود اگر نگوييم دچار اغتشاش فكري مي از آن طفره مي
ي  جلد دوم اثر عمده ، »هزار قله«دولوز به ويژه در كتاب   [57].ساختارگرايي فرانسه، ژيل دولوز، است ديگر پست

داند كه هر  مي» زندگي«را بيان » دلخواست«داري و شيزوفرني،  تاري به نام سرمايهتئوريكش با همكاري فليكس گوا



ها را  شود، به همان سان پيوسته آن اي از قدرت تاريخاً مشخص پيوسته محدود و اليه اليه مي چند پيوسته در مجموعه
  .اندازد غافلگير كرده و برمي

. دهد ، نشان ميهانري برگسونرانسه در اوايل قرن بيستم، باور ف آشكارا دين خود را به فيلسوف زندگي دولوز
وجود » زندگي مناسب ماده«است زيرا  materialistischer Vitalist »باوري مادي زندگي«ي او با اين همه يك  فلسفه

رزهاي در واقع ماده همانند دلخواست ساختار يكساني دارد كه پيوسته از م. شود دارد كه در آن ماده ذوب و جاري مي
ها چون الگوي مقاومت در برابر قدرت برخورد  نشين بنابراين، دلوز با باديه. شود ي قدرت خارج مي ساختار اليه به اليه

اي از  است ــ محدود كردن دلخواست در چارچوب مجموعه territorialisieren»قلمروبخشي«گرايش دولت . كند مي
است، عبور از  deterritorialisieren»قلمروزدايي«نشين  باديهگرايش . قدرت و مقيد كردن آن به قلمرويي خاص

نشين در واقع اين است كه فضايي باز و سيال را اشغال كرده و تحت  ويژگي اصلي باديه.  بندي مرزها و فرار از اين اليه
جهان بار «: ودش داري با همين گرايش به قلمروزدايي مشخص مي اما اقتصاد مدرن جهان سرمايه. دهد كنترل قرار مي

   [58]).دريا، هوا، جو(شود  ديگر به فضايي باز و سيال تبديل مي

به طور  [59].كنند  هارت و نگري آشكارا دين خود را به هزار قله تصديق مي. فضاي سيال و باز فضاي امپراتوري است
ي كه پيش از اين غايب بود ارائه باوري دولوز روايت خود را از ماركسيسم با بنياني فلسف كلي نگري با تكيه بر زندگي

آثار . ي متافيزيك است كند شكل بسيار نظرباورانه طبعاً اين بهاي سنگيني دارد زيرا آنچه دولوز عرضه مي. كند مي
 seltsamen»رازوري عجيب بدون فرارفتن« سعيد دانيل بنسازد كه  سان چيزي را آشكار مي بعدي دولوز بدين

Mystismus ohneTranszendenz كدام از آثار اخير نگري بيش از امپراتوري مصداق اين امر  هيچ  [60].نامد مي
اما در عين حال اثري . هاي جالب اين كتابي است كه به زيبايي نوشته شده و سرشار از قطعات تغزلي و بينش. نيستند

  .است عميقاً پرعيب و نقص

سه . ي آن بپردازم هاي عمده توانم به درونمايه مقياس و پيچيدگي امپراتوري به اين معناست كه من فقط مي
» كنندگان مضاعف جهاني«ي نخست، هاردت و نگري آنچه را كه گاهي ديدگاه  در وهله. ي عمده مطرح است درونمايه
. كند ي جهاني تبديل مي را به ابزار صرف سرمايهشدن اقتصادي كه دولت ـ ملت  پذيرند ــ جهاني شود مي ناميده مي

  :نويسند هاي چندمليتي چنين مي ي شركت سان درباره بدين

ها را به ابزار  آنان تمايل دارند دولت ـ ملت. دهند سازند و شكل مي ها را مي آنان مستقيماً قلمروها و جمعيت
هاي چندمليتي مستقيماً  شركت. اند واداشته صرف براي ثبت جريان كاالها، پول و مردماني كنند كه به حركت

دهند و از لحاظ سلسله مراتبي  كنند، منابع را تخصيص مي نيروي كار را در بازارهاي گوناگون توزيع مي
كند  ها را انتخاب مي گذاري اي كه سرمايه دستگاه پيچيده. دهند هاي گوناگون توليد جهاني را سازمان مي بخش

جهان  1سياسي ي  دهد جغرافياي جديد بازار جهاني يا به واقع ساختارسازي دوگانه ي ميو مانورهاي مالي و پول
   [61].كند را تعيين مي

  

در عوض شكل جديدي از ظهور حاكميت . ها با اين همه به معناي ناپديد شدن قدرت سياسي نيست زوال دولت ـ ملت
  :نامند ت و نگري آن را امپراتوري ميرسياسي است كه ها

                                           
1. Biopolitik 



  

كند و به مرزها يا موانعي ثابت تكيه  اي قدرت را تثبيت نمي راتوري در تضاد با امپرياليسم هيچ مركز منطقهامپ
ي حكومت است كه رفته رفته كل قلمرو جهاني را در  تمركز و قلمروزدايي شده اين دستگاهي بي. كند نمي

هاي  مراتب هاي آميخته، سلسله تامپراتوري هوي. گنجاند هاي باز و در حال گسترش خود مي چارچوب قدرت
ي  هاي ملي مجزاي نقشه رنگ. كند كننده اداره مي هاي تنظيم پذير و مبادالت متكاثر  را از طريق شبكه انعطاف

 [62] .اند كماني از امپراتوري جهاني تبديل شده امپرياليستي جهان در هم آميخته اند و به رنگين

 

و غيره ــ بسيار  "پذيري انعطاف"، "كثرت"، "آميخته"دهند ــ  استفاده قرار مي در اينجا مورد ت و نگريهارزباني كه 
شود كه با  ها اين واژگان به قصد رساندن اين ايده استفاده مي هايي است كه براي آن مدرنيست شبيه زبان پست

ي شبكه وسيعاً در  استعاره. ايم داري رفته بندي شديد استثمارگر و استثمارشونده ما به فراسوي سرمايه قطب
شود كه در خدمت يادآوري نبود سلسله مراتب  داري معاصر استفاده مي گرانه از سرمايه تفسيرهاي كم و بيش توجيه

اي انتقادآميز  دهند اين است كه از اين زبان به شيوه ت و نگري ميچرخشي كه هار [63] .و تمركز قدرت است
داري است كه  ي سرمايه ي جديدي از سلطه د كه اين امر بيانگر مرحلهكنن كنند و اين بحث را مطرح مي استفاده مي

شود عمل  هاي جوامع ليبرال معاصر شمرده مي آميختگي و چندفرهنگي كه غالبا به عنوان ويژگي بيشتر از طريق درهم
ها به درجات  نسانامروزه تقريباً تمامي ا. پايان ديالكتيك مدرنيته منجر به پايان ديالكتيك استثمار نشد«: كند مي

  [64] ».اند يا تابع آن هستند داري شده هاي استثمار سرمايه مختلف جذب شبكه

از فوكو به اشكالي از سلطه اشاره دارند كه از درون عمل » سياست دوگانه«گرفتن اصطالح  با وام ت و نگريهار
قدرت اكنون از طريق «: گذارد در اختيارشان ميهاي مناسب را در  كند و انگيزه ها تبديل مي كنند و افراد را به سوژه مي

در (ها  و اندام) هاي اطالعاتي و غيره هاي ارتباطي، شبكه در نظام(شود كه مستقيماً مغزها  هايي اعمال مي ماشين
را در جهت وضعيت  بيگانگي خود كار از معناي زندگي و تمايل به ) هاي تحت نظارت و غيره هاي رفاه، فعاليت نظام
تر از برادر  ي تلويزيوني برادر بزرگ كانال چهار خطرناك انداز برنامه از اين چشم [65]» .دهد ت سازمان ميخالقي

هاي  ي رفتار فعاليت شده اي و دستكاري باوراند كه دخالت در اشكال كامال كليشه بزرگ اورول است زيرا به ما مي
  .دهيم ي آزاد خود انجام مي مطبوعي هستند كه ما با اراده

استفاده فزاينده از نيرو . داري معاصر درك شود تري مورد نياز هستند تا ماهيت سرمايه هاي قديمي اما مفاهيم و مدل
تر ظهور مجدد  ي ظهور يا دقيق شمول چون حقوق بشر نشانه هاي جهان براي كنار نهادن حاكميت ملي به نام ارزش

اين . شناسد دانستند، امپراتوري مرزي را نمي هاي باستان مي ميها و رو طور كه يوناني همان. حاكميت امپراتوري است
هاي ملي بلكه به نام حقوق  نه به دليل انگيزه«در جنگ خليج، آمريكا . ويژگي هيچ دولتي حتي اياالت متحد نيست

ب سلطنت، ساختار قدرت فرامليتي سه جانبه مطابق با تصويري از  امپراتوري روم به عنوان تركي. دخالت كرد» جهاني
مانند اياالت » سلطنتي«در قله نهادهاي . بوس ارائه كرده است اشرافيت و دمكراسي است كه تاريخدان يوناني پولي

المللي پول و بانك جهاني قرار دارند؛ سپس  المللي مانند ناتو، صندوق بين متحد، گروه جي هفت و نهادهاي بين
هستند » دمكراتيك«هاي  ها قرار دارند؛ و سرانجام ارگان ـ ملت  دولتهاي فرامليتي و  مانند شركت» اشرافيت«نخبگان 

   [66].هاي غيردولتي و غيره و غيره كه مدعي نمايندگي مردم هستند مانند شوراي امنيت سازمان ملل، سازمان



بر اين امر « ها كنند؟ آن را از لحاظ تاريخي تعيين مي كاريكاتوروارچگونه موقعيت اين ساختار  ت و نگريهارثانياً 
كنند كه امپراتوري گامي است رو به پيش تا نوستالوژي براي ساختارهاي قدرت پيش از آن كنار گذاشته  پافشاري مي

نظير تالش براي رواج : كنند شود و هر نوع استراتژي را كه شامل بازگشت به آن نظم و ترتيب قديمي باشد رد مي
ها اين موضع را با پافشاري ماركس بر  اگر چه آن» .ي جهاني سرمايه ها براي محافظت در مقابل مجدد دولت ـ ملت

 انبوه«: كنند، اما نكات ديگري هم در اين امر دخيل است داري مقايسه مي خواهي تاريخي خود سرمايه ماهيت ترقي
خلق » ي منضبط جامعه«) باز به تاسي از فوكو(ت و نگري آنچه هار» .آمدن امپراتوري شدند خود باعث پديد بسيارگونه

در « 1960ي  كردند، در اواخر دهه نامند كه در آن سرمايه و دولت جامعه را در كل تنظيم مي شده از نيوديل مي
  [67]».المللي دچار بحران شد داري بين داري به نظام سرمايه ي تالقي و انباشت حمالت پرولتري و ضدسرمايه نتيجه

ي بحران است كه چنان كه  باورانه تري از تئوري اراده ري حاكي از روايت قويهاي امپراتو ي خاستگاه اين ادعا درباره
كند اما در  هايي بر سرمايه تحميل مي قدرت پرولتاريا محدوديت«: كرد از آن دفاع مي 1970ي  ديديم نگري در دهه

كند كه  يدي را خلق ميپرولتاريا عمالً اشكال اجتماعي و تول. كند ضمن شرايط و ماهيت دگرگوني را نيز ديكته مي
ي كارگر آمريكا نقش پيشتاز را  در مورد امپراتوري، طبقه» .كند در آينده آن را اقتباس كند بورژوازي را مجبور مي

رسد كه پرولتارياي اياالت متحد  المللي، به نظر مي داري بين ي سرمايه اكنون بر اساس تغيير الگوي سلطه«: بازي كرد
   [68]».المللي و چندمليتي را بيان كند ود كه به طور كامل تمايالت و نيازهاي كارگران بينچون شخصيت ذهني ظاهر ش

سال پيش از ظهور امپراتوري ، ترونتي  30: سازد را منعكس ميكارگرگرايي اين تز عام موضع پايدار و درازمدت 
كارگران اروپايي «دهد و  خود تكامل مياستدالل كرده بود كه سرمايه به مدد ابتكارات طبقه كارگر دركي را از منافع 

ترين مدل رفتار براي برخورد با نيازهاي كنوني خود، راه پيروزي يا راه شكست  ها به عنوان پيشرفته پيش از آن
داري رفاه كينزي  اما سرمايه [69]».يابند اتخاذ كرده بودند، مي 1930ي  رقيبان خود را كه كارگران آمريكايي در دهه

ي  ت و نگري، با شورش طبقهبيند، بنا به نظر هار مي ي خلق قدرت پرولتاريا در عصر نيو ديل در نتيجهكه ترونتي 
  .نابود گرديد و راه را براي امپراتوري گشود 1970و  1960هاي  كارگر در دهه

ه را رد ت و نگري اين ايدداري چيست؟ هار از تكامل سرمايه ي جديد ي كارگر در اين مرحله ثالثاً شرايط طبقه
به . جايگزين جامعه منضبط شده است» شده ي كنترل جامعه«. كنند كه اين مرحله بيانگر پايان استثمار و ستم است مي

ها شكل پذيرد، افراد خود را در مقابل  كه اين جامعه در چارچوب نهادهاي خاصي مانند مدارس و كارخانه جاي آن
هاي جديد اطالعاتي كار را  در همان حال، تكنولوژي. كند ا منضبط ميها ر يابند كه آن فشاري به گستردگي جامعه مي

ي  شود كه نگري در دهه ي كارگر در عباراتي بسيار مبهمي به تصوير كشيده مي بنابراين طبقه. اند كرده» غيرمادي«
كه كارشان  يابيم كه شامل تمامي كساني است اي بسيط در مي ما پرولتاريا را چون مقوله«: بسط داده بود 1970

   [70]».شود و تابع آن است داري استثمار مي ي توليد و بازتوليد سرمايه مستقيم يا غيرمستقيم توسط شيوه

ها  هاي تئوريك روايت نگري از ماركسيسم را حفظ كرده است، حتي اگر مضمون آن سان، امپراتوري مقوله بدين
ي چيزي  نگري آن را به عنوان نتيجه 1970ي  ر دههبه عنوان نمونه، كارگر اجتماعي كه د. تغيير كرده باشد

امروزه، «: جديد تبديل شده است» داري اطالعاتي سرمايه«نامد، به محصول  مي» ي منضبط جامعه«دانست كه اكنون  مي
هاي اطالعاتي توليدي پسافورديستي است، شخصيت كارگر  جويي كارگران كه منطبق با رژيم ي مبارزه در مرحله
را  "بسيارگونه انبوه"دهند تا مفهوم اسپينوزايي  ت و نگري در كل ترجيح مياما هار [71]».شود ديدار مياجتماعي پ

  .هنگام تالش براي تحليل تضادهاي امپراتوري به كار ببرند



بيني  پيش رزا لوكزامبورگطور كه  همان(كند  داري حقيقتاً جهاني است، با محدوديت برخورد مي در اينجا كه سرمايه
زندگي آن چيزي «و » آميزند هاي علم، ارتباطات و زبان در هم مي هاي كار با قدرت قدرت«در امپراتوري، ). كرد يم

فعاليت اجتماعي به معناي دقيق كلمه اكنون منبع مازاد » .گرداند آميزد و مسلط مي است كه تمامي توليد را در هم مي
بندي اجتماعي  امپراتوري يك صورت» .معناي توليد زباني استاستثمار تصرف تعاوني و خنثي كردن «: اقتصادي است

 انبوه"است كه در » كارآيي بنيادي هستي«انگلي است، شكلي از فساد كه فاقد هرگونه واقعيت مثبت در مقايسه با 
   [72].شود بيان مي "بسيارگونه

كند  وار بازتفسير مي گشاد و استعارهكنيم كه نگري مفاهيم ماركسيستي را با اصطالحاتي گل و  بار ديگر مشاهده مي
كوشند تا خصوصيت منفي  سان، هاردت و نگري مي بدين. دهد تا با متافيزيك دولوز در هم آميخته شود كه امكان مي

ي واقعيت  كارآمدي عمل امپراتوري نه ناشي از نيروي خود بلكه نتيجه«: و انگلي امپراتوري را به شرح زير نشان دهند
شايد بتوان گفت كه به اين معنا مقاومت عمالً مقدم بر . در مقابل قدرت امپراتوري است "بسيارگونه هانبو"مقاومت 

مستقيماً از دولوز گرفته شده كه » اولويت مقاومت بر قدرت«كنند، اين تز  طور كه آنان تصديق مي همان» .قدرت است
ي كاربردي  اندازه محصول فلسفه همان امپراتوري به   [73].زندگي است» پيامد كارآيي بنيادي«خود آن 

  .اي است برآمده از يك تحليل تاريخي مشخص پساساختارگراست كه مقاله

  

  مرزهاي امپراتوري
ها بسيار است، اما من به سه مطلب كه به  دار است، گفتني طبيعتاً در مورد يك چنين كتابي كه چنين پيچيده و معني

داريِ امروز مورد  آنچه كه كتاب تحت عنوانِ سرمايه [74].كنم اشاره مينظر خودم مهمترين نقاط ضعف آن هستند 
ت و نگري به سنت هار. دهد، هم بسيار گنگ و نامفهوم است و هم در موارد مشخصي، گمراه كننده تحليل قرار مي

داري به  رمايهشوند و به نظريات روزا لوكزامبورگ كه معتقد بود س ي امپرياليسم متوسل مي آثار ماركسيستي درباره
تكيه  [75] ها نيستند كه كارگران قادر به خريد آن  داري جهت فروشِ توليدات خويش  غيرسرمايه» قلمرو بيروني«يك 
ي سرمايه  را نابود كرده و تمامي جهان را به زير سيطره» قلمرو بيروني«گويند امپراتوري اين  اما بجز آنكه مي. كنند مي

كه گمان كنيم  گويند مگر آن داري نمي هاي بحراني خاص اين مرحله از سرمايه ي گرايش برده، چيز زيادي درباره
شك نگري بحث گسترده ميان اقتصاددانان  بي. نكات عام فلسفي كه در باال نقل شد شرحي است بر اين گرايشات

ه عنوان داري پس از جنگ برپاشده ب برت برنر از تاريخ سرمايهودنبال تفسير ر ماركسيست را كه به
مندان به كشف  گشاي كارآمدي براي عالقه گيرد اما امپراتوري خود نيز راه ناديده مي Objektivismus»گرايي عينيت«

  .داري در اوضاع كنوني نيست ي سازوكارهاي بحران سرمايه گستره

شوند كه  نكر آن ميهارت و نگري قوياً م. رود ي كليدي به راستي به بيراهه مي عالوه بر اين، كتاب در يك جنبه
هاي رايج  كشمكش و رقابت «: داري معاصر است كشمكش ميان كشورهاي امپرياليستي هنوز ويژگي چشمگير سرمايه

دهد كه براي همه  ي قدرتي يگانه مي هاي مهمي جاي خود را به ايده هاي مختلف امپرياليستي در جنبه ميان قدرت
كند و تحت يك مفهوم مشترك از حق كه قاطعانه  نه ساختاربندي ميكند، آنان را به صورتي يگا تعيين تكليف مي

به جاي امپرياليسم و مراكز قدرت رقيب متمركزِ آن، » .كند پسااستعماري و پساامپرياليستي است با آنان برخورد مي



پراتوري قدرت در اين فضاي باز و سيال ام«: فضاي باز و سيال دلوز. ي نامتمركز قدرت سروكار داريم ما با يك شبكه
  [77].جايي نيست ــ همه جا و هيچ جاست

ت و نگري مايلند هار. ، حقيقت اندكي وجود داردايناشت لودويگ ويتگني  به گفته  آلود متافيزيكي در اين فضاي مه 
مشكل اين قدرت حاكميت مشروعيت   [78].ي باالترين تجلي قدرت حاكميت معرفي كنند كه امپرياليسم را به منزله

ترتيب قدرت حاكميت يك پديدارِ ايدئولوژيك است، گرچه يقيناً  بدين. مال قدرت از لحاظ اخالقي و حقوقي استاع
شك، يك جابجايي ايدئولوژيك وجود داشته است؛ بدين ترتيب  بي. مانند تمامي موارد ايدئولوژي اثرات واقعي دارد

هاي ديگر نه به نام منافع ملي بلكه در  حقوق دولتشود كه نقض  گرايانه تصريح مي ي دخالت انسان بر اساس ايده
اشكال حكومت «تر، رشد آنچه كه  در سطحي گسترده. گرايانه اتباع آن جايز است دفاع از حقوق بشر و نيازهاي انسان

ي  ي گسترش دامنه ي اروپا و سازمان تجارت جهاني ، به منزله شود مانند  گروه هفت، ناتو، اتحاديه ناميده مي» جهاني
شان بلكه در عوض بر  هاي قانون ملي ي رويه نفوذ قدرت حاكميت است تا آن جا كه اقدامات دولت اغلب نه برپايه

   [79].يابد المللي مشروعيت مي مبناي مرجعيت اين يا آن نهاد بين

مللي موجود نه تنها ال نهادهاي بين. كند با اين همه، اين تغيير ايدئولوژيك توزيع واقعي قدرت ژئوپولتيك را تعيين مي
داري غربي هستند منعكس  هاي اصلي سرمايه ي قدرت مراتبي قدرت جهاني را كه تحت سلطه ماهيت سلسله

اين امر به خصوص . گيرند كند شكل مي بندي مي ها را تقسيم هايي كه اين قدرت سازند، بلكه همين نهادها با جدال مي
ساختار در حال رشد . صادق است) كه نهادي است ناهمگون(ي اروپا  يههاي آمريكا عليه ژاپن و اتحاد در مورد جدال

ي اقتصادي و سياسي رقابت، آمريكا را در مقابل چين و روسيه قرار  جدال ژئوپولتيك، تنيده شده با اين اشكال اوليه
اهيت جهانِ شود تا در فهم م داري سبب مي عدم درك ژرفاي اين تضادها ميان مراكز رقيب قدرت سرمايه. دهد مي

  [80].امروز بشدت به بيراهه رويم

اين در حقيقت دومين . شود گرانه از اين جهان نزديك مي توجيه  همچنين كتاب امپراتوري به نحو خطرناكي به ديدگاه
قدرت همه جا هست «اي نامتمركز كه در آن  ، شبكه»فضايي باز و سيال«مفهوم امپراتوري چون . ضعف بزرگ آن است

دور نيست كه بر مبناي آن » آنتوني گيدنز«امثال » راه سوم«پردازانِ  ، چندان از تئوري نظريه»نيستو هيچ جا 
حكومت »  داند و بازار جهاني را تابع اشكال دمكراتيك شدن اقتصادي مي را همراه با جهاني» شدن سياسي جهاني«

توانند در  هاي آنان مي بندي هند، اما برخي جملهد هاردت و نگري اين نظريه را مورد انتقاد قرار مي. كند مي» جهاني
ظرافت طرفدار بلر،  به عنوان مثال، مارك لئونارد، ايدئولوگ بي �.خدمت يك مقصود سياسي كامالً متفاوت قرار گيرد

كه در آن از او ) 2001مه  New Statesman  ،28ي  مجله(اي آكنده از شور و شوق با نگري را منتشر كرد  مصاحبه
هاي آن جناح از چپ كه به جاي  براي سياست«شدن فرصتي است  كند كه جهاني ليل اين بحث تجليل ميبه د

، عبارتي كه به نظر »ي آزادي و رشد سطح زندگي را دارد ها دغدغه گرايانه براي برابري ميان گروه جستجويي تقليل
   [81].رسد بيشتر از جانب توني بلر بيان شده تا از سوي توني نگري مي

توان او را به سبب آنچه كه شخصاً  هاي نگري از سوي ديگران به او خرده گرفت اما مي توان براي تحريف گفته نمي
ديگر هرگز بين كشورهاي متمدن جنگي رخ نخواهد  تغيير بزرگ اين است كه «: به لئونارد گفته ، مورد انتقاد قرار داد

ي رهايي طبقات كارگر است كه ديگر پاي به ميدان جنگ نخواهد  جهداران بلكه نتي داد، اما اين نه رهاورد كارخانه
رسد كه در اين مختصر  داري غرب بسيار بعيد به نظر مي وقوع يك جنگ در اردوگاه سرمايه  مسلماً [82].»گذاشت

ريكا و اما بحران ناشي از پرواز هواپيماهاي تجسسي كه آم. ي آن وجود ندارد امكانِ تجزيه و تحليل داليل پيچيده



در روي يكديگر قرار داد، به بهترين وجهي بيانگر آمادگي باالي   هاي جنوبي چين رو در آب 2001چين را در سال 
تواند به يك روياروييِ مسلحانه  ي شرق آسيا است كه به آساني مي هاي در حال رشد ژئوپوليتيك منطقه نظامي و تنش

 2001اي كه در مجله روابط خارجي در ژوئن ـ اوت  يراً طي مقالهدو كارشناس مسائل امنيتي آمريكا اخ. منجر شود
ي ديگر  شايد در هيچ نقطه «: ي تايوان چنين نوشتند منتشر شد در مورد بحران روابط آمريكا و چين بر سر مسئله

گونه پيچيده و دورنماي درگير شدنِ آمريكا در يك جنگ عمده تا بدين حد واقعي  ي خاك، وضعيت اين كره
بايد اميدوار بود كه نگري اين (خواهد بود » كشور متمدن«و اين در ادبيات نگري به معناي جنگ بين دو  [83].»اشدنب

اي دال بر  داري، نشانه ي سرمايه در خارج از كشورهاي پيشرفته). طبعي بكار برده باشد اصطالح را از روي شوخ
به بعد حدود دو و نيم  1998ي دمكراتيك كنگو از سال مثالً جنگ فقط در جمهور. خورد ناپديدي جنگ به چشم نمي

   [84].ميليون كشته برجاي نهاد

رفتي كه تاكنون  آنان اما بر اين باورند كه هر پيش. انگيز واقفند ت و نگري بدون شك از اين رنج و عذاب هراسهار
گرايانه دارد كه به  دي لحني توجيهاما همين نظريه نيز تا حدو. است» بسيارگونه انبوه«حاصل شده، يك پيروزي براي 

هاي  داري در دهه تواند منكر آن باشد كه سرمايه كس نمي هيچ. خواني دارد ي نگري هم يك معنا مستقيماً با پيشينه
سر گذاشته و يكي از اين ابعاد عمده يكپارچگي بيشتر سرمايه بوده  يك بازسازي عمده را پشت  1980و  1970
بگذاريم؟ چنين نگرشي » بسيارگونه انبوه«ي اين تحوالت را آگاهانه به حساب  حيح است كه همهاما آيا واقعاً ص. است

؛  1980ـ  1979ي فيات  فاجعه: دارد هايي كه سبب سازماندهِي سرمايه شد باز مي ايِ شكست ما را از بررسيِ ريشه
ها سرمايه موفق شد تا  در آن و تمامي مبارزات ديگري كه 1985ـ1984چيان انگلستان در  اعتصاب بزرگ معدن

هايي كه از  ي خود را دوباره در عرصه هاي موجود كارگري را متالشي كند، فعاالن را از ميدان به در كند و سلطه تشكل
  . دست داده بود بازيابد

را  اي حاكي از آن نيست كه اين موضوع اند، به رسميت شناختن چنين پيشينه ت و نگري نيز مطرح كردهچنانكه هار
جهاني شدن تا آنجا كه منجر به قلمروزدايي ساختارهاي پيشين استثمار و كنترل شده است، به راستي  «انكار كنيم كه 
داري در شكل  سرمايه: ي ماركسيستي است در حقيقت اين الفباي ساده  [85]».استانبوه بسيارگونه شرط آزادي 

اما اين بدان معنا نيست كه ما . كند كارگر رشد مي  رزه طبقهآورد كه در آن مبا كنوني خويش بستري را به وجود مي
هاي سختي را براي  د، در واقع شكستداري خود را بازسازي كر ن سرمايهبايد فراموش كنيم كه روندهايي كه طي آ

ه ي تاريخ براي نگري راحت باشد زيرا به او اجاز ها از صفحه شايد حذف اين شكست. جنبش كارگري به همراه آورد
 1970ي  هاي پاياني دهه ي سال كننده هاي خود او در مقطع تعيين دهد تا از مواجهه با اين امر كه تئوري و سياست مي

  .آورد ناقص بود طفره رود؛ اما ماركسيسمِ واقعي چنين ديدگاه گزينشي را تاب نمي

روشن كردن اين امر ياري رساند  تواند به بررسيِ تاريخِ مبارزات پيشين بيش از هرچيز بدان سبب مهم است كه مي
اما سومين ضعف بزرگ امپراتوري اين است كه به خواننده هيچ . كه در شرايط كنوني چه استراتژي را بايد برگزينيم

» جهان سياسي براي انبوه بسيارگونهي  برنامه«ي  كتاب تنها به طرحِ سه خواسته. كند گيريِ استراتژيك ارائه نمي جهت
 [86].»حقِ بازتصاحب«و » شده براي همگان مزد اجتماعي و درآمد تضمين«؛ »حقِ شهرونديِ جهاني«: كند اكتفا مي

اند، بسيار  چنان كه فرموله شده هاي اول و سوم آن خواست  ها به بحث پرداخت ـ توان بر سر شايستگي اين خواست مي
  .پِ ليبرال استگنگ و نامفهوم هستند در حالي كه دومين خواست بيانگر مواضع عموميِ چ



چگونه بايد جنبش را پيش برد تا  مهمترين مسئله اين است كه جاي هرگونه بحثي در اين مقوله خالي است كه مثالً 
  .اين برنامه اجرا شود

هاي  فرض ترين پيش شود بلكه برعكس بيانگرِ عميق خالء استراتژيك در امپراتوري به فقدان جزئيات ختم نمي
ترين و  راديكال«كنند كه  رسد، آنان استدالل مي ك فراز كه كمي عجيب و غريب به نظر ميدر ي. نويسندگانش است

آنجلس؛  ي اول؛ خيزش لس ـ مبارزات ميدانِ صلح پكن؛ انتفاضه هاي قرن بيستم ـ سال ترين مبارزات آخرين پرتوان
يا  "شناخت دشمن مشترك"ــ در  1997ـ 1996  ي جنوبي در فرانسه و در كره 1995چياپاس؛ اعتصابات سال 

كه ممكن است اين بحث در مورد ساير مبارزات درست  به رغم اين [87].»سهمي نداشتند "زبان مشترك مبارزات"
فرانسه از عناصر يك زبان سياسي مشترك  1995ها و هم خيزش نوامبر و دسامبر در  باشد، اما هم شورش زاپاتيست

به همين سبب توانستند آن . يسم به مثابه دشمن اصلي آماج قرار گرفته بوددر هر دو مورد، نئوليبرال. بردند سود مي
  . داري را پديد آورند كه در سياتل مشهود بود خودآگاهيِ ضدسرمايه

  :كنند ي زير خود را راضي مي با  انديشه) اند كه احتماالً امپراتوري را پيش از حوادث سياتل نوشته (ت و نگري هار

ي قوت باشد تا  هاي ارتباطي، يك نقطه هاي مجرب و كانال بارزات مختلف، فقدان تشكلم ارتباط  شايد عدم 
ي قوت است چرا كه هر جنبشي متكي به خود است و براي تحكيم موفقيت خود نه اتكايي  ي ضعف؛ نقطه نقطه

شدنِ روابط ساختار امپراتوري و جهاني ... به كمك از خارج دارد و نه احتياجي به گسترش تا برون مرزها 
تواند مستقيماً  اقتصادي و فرهنگي اين نتيجه را در خود دارد كه مركز ثقلِ واقعي امپراتوري در هر كجا مي

ـ تنها استراتژي  هاي تاكتيكي مكتب انقالبي قديمي اتكا نمود ـ مشغولي توان به دل نمي. مورد هجوم قرار گيرد
   [88].»روي متقابل است كه از درون امپراتوري سر برآورددسترس براي مبارزات استراتژي ايجاد يك ني قابل

  

ي  حلقه  ترين داري همانا قوي ي سرمايه ترين حلقه ضعيف«: گويد ، نگري ميلنيناي از  در جايي ديگر با تحريف گفته
ر آن قدرت بود كه د» قلمرويي سيال و باز«داريِ امروز حقيقتاً  بود، اگر سرمايه اگر واقعا چنين مي [89].»آن است

نمايد كه اين  اما چنين مي. ريزي استراتژي مبارزه كاربرد زيادي نداشت ي طرح  دست تقسيم شده بود، آنگاه ايده يك
هاي طبيعي  مادام كه ثروت. هاي متفاوت جهان اهميتي متفاوت براي سرمايه دارند بخش. نظريه كامالً برخطا است

هاي بزرگي از اين قاره را به  توان بخش شوند، مي ه يا شنيع استخراج ميهاي منصفان آفريقا در جنوبِ صحرا با شيوه
بخش بسيار كوچكي از زمين كه انبوه ثروت توليدي  1.آميز چهار سوار  كتاب مكاشفات سپرد لطف و رحمت محبت

سيايي و آمريكاي ي آ داري در آن متمركز شده ــ هنوز اساساً  اياالت متحد، اروپاي غربي، ژاپن و چند دنباله سرمايه
ناميده بود هنوز در » مركبناموزون و  انكشاف«ا ر آن تروتسكيروندي كه . التيني ــ در مجموع كامالً متفاوت است

 انكشافاين . كند كند و قدرت و رفاه عظيم را در نقاط خاصي از نظام متمركز مي داري امروزين نيز عمل مي سرمايه
  .پذير دشمن و منابع اصلي قدرت خود را بشناسيم راتژيك است تا نقاط آسيبناموزون مستلزم تحليل و بحثي است

لنين پاسخ دهيم؛ به عبارت ديگر آن »ِ تحولِ عظيمِ تاريخ «تفكر استراتژيك از اين نظر نيز ضروري است تا بتوانيم به 
. دهند جنبش انقالبي قرار مي اي را در اختيار سابقه هاي بي هاي ناگهاني كه اگر به فوريت شناخته شوند فرصت بحران

توجهي انتزاعي است ـ بدون توجه به شرايط مشخص، انباشت تضادها،  ي قابل اما كل نگرش نگري به تاريخ به گونه

                                           
 م. عون، مرگ، گرسنگي و جنگ استمنظور طا. ١



ي سياسي سنت ماركسيستي با مهارت شرح داده شده  ي قدرت در اردوگاه دشمن كه در متون برجسته تغيير موازنه
آنچه در مكتب نگري از قلم افتاده همان چيزي . گيرند در مقابل سرمايه قرار مي "بسيارگونهانبوه "همواره  است، 

  :نامد مي» تعقل استراتژيك«آنرا  دانيل بن سعيداست كه 

ها هنرِ  اين   هاي مناسب كه اميدها بدان بسته شده، ي مناسب، شناختنِ بديل گيري، انتخابِ لحظه هنرِ تصميم «
ي امكاني انتزاعي كه در آن هر چيزي  اين نه رويا پرواندن درباره. باشد انات ميتعيين استراتژي برمبناي امك

هاي مشخص و ممكن  ي به موقع از موقعيت پذير شود بلكه هنر استفاده تواند امكان كه ناممكن است مي
به  گيري هميشه با توجه به هدفي كه بايد به آن نائل شد ي تصميم باشد؛ هر موقعيت ويژه است، لحظه مي

  .»شناخت اين موقعيت بستگي دارد
  

نگري و . گونه تحليل استراتژيك را نبايد جدا از تالش براي تشخيص عوامل كارگزارِ در يك دگرگوني دانست اين
شايد به اين خاطر است كه يكي از مزاياي مفهوم . توانند راهنمايي سودمندي ارائه دهند هاردت در اين مورد كمتر مي

شكل و  هاي بي ي توده از ديدگاه آنان اين است كه استثمارشوندگان و اقشارِ تحت فشار را به مثابه "هبسيارگون انبوه"
بدين سبب آنان مهاجرين و پناهندگان را با آغوش . كند نام و نشان و بدون هيچگونه هويت اجتماعي ارزيابي مي بي

يك روحِ سرگردان در جهان «. كنند ارزيابي ميرا نيروهايي دمكرات » جويان گريختگان و پناه«پذيرند و  باز مي
شهري «هاي ثابت،  با سرازير شدن از مرزهاي ملي و بر هم زدن تمام هويت "بسيارگونهانبوه ". »گردد؛ روح مهاجر مي

  [91].كند در تقابل با شهر فاسد امپراتوري ايجاد مي» جهاني

نمايي آن  بزرگ. اي برخودار است زه از اهميت ويژهترديد يك واقعيت سياسي و اجتماعي است كه امرو مهاجرت بي
هايي از هردوي آنان به تاييد در  كه فاكت( هومي بهابهاو  اسپيواك  گاياترينمايي چون  از سوي پروفسورهاي راديكال

فرهنگي، چندآوايي و  سال گذشته چند هاي چپ ليبرال كه طي ده با همراهي آكادميسين) امپراتوري نقل شده است
ي ضعف امپراتوري نيست كه به ارتدكسي  اين تنها نقطه. اي نيست ي تازه اند پديده جرت را تقديس كردهمها

  .دمد اش هويدا شده، روحي تازه مي مدرنيستي درست در مقطعي كه آثار زوال پيري بر چهره پست

غه نيز وجود دارد كه نگري پردازد، اين دغد ي استراتژي نمي فراتر از اين كمبود عمومي كه به طور جدي به مسئله
  :نويسد او مي. ي خويش درغلطد دوباره به برخي از اشتباهات گذشته

ي كارگر و پرولتاريا بدان معنا است كه معتقديم  هاي طبقه داري به جنبش انتساب تغيير الگوي قدرت سرمايه«
بايد از كساني كه به جهت  انسان. شود داري نزديك مي ي توليد سرمايه بشريت به آزادي خويش از قيد شيوه

ريزند و نيز همچنين از كساني  سوسياليسم ملي و سنديكاليسم اشك تمساح مي صنفي ميان   پايانِ قراردادهاي
خورند و نوستالوژي اصالحات اجتماعي را دارند كه آكنده از حس انتقام  هاي طاليي حسرت مي كه بر گذشته

سوزند، فاصله  هاي يك آرزوي خام مي صدا در شعله استثمارشوندگان و حسادتي است كه اغلب بي
  [93].»بگيرد

 

دهقانان مرفهي كه استالين در  ناميد ــ » كوالك«ها را  در پاسخ يك سئوال انتقادي در مورد اين قسمت، نگري اتحاديه
وضوع را به همان ـ و م سازيِ اجباري كشاورزي اقدام به امحاء آنان نمود ي اشتراك با برنامه 1920ي  پايانِ دهه



به  [94].كشانيد كه جوانانِ بيكار به مقابله با كارگرانِ شاغل برخاستند 1977ي خود در سال  نوستالوژي مورد عالقه
  .بر جا مانده باشد ي نگري پاي  رسد كه دشمني با كارگران متشكل طي بيست سال اخير در انديشه نظر مي

گذار به كمونيسم به ... هاي كهن  ي بيگانگي ي نيست مگر خاطرهي پرولتري چيز حافظه«: نوشت 1981نگري در 
هاي  عنوان مورخ انديشه رغم استعداد انكارناپذيرش به توان دريافت كه چرا وي به مي [95]».معناي فقدانِ حافظه است

د يافت كه درخواه  ي او را با ديدي انتقادي بنگرد كند؛ هركس كه گذشته سياسي اقدام به نوشتن چنين مطلبي مي
تن ندادن به مواجهه با اين گذشته . به بيراهه كشاندند 1970ي  چگونه وي و اتونوميسم در كل، چپ ايتاليا را در دهه

هاي ذاتي روايت نگري از ماركسيسم  ي محدوديت شود، بلكه نشانه به خصوصيات اخالقي و شخصيِ وي مربوط نمي
  .است

خوشبختانه در حال . عي در تبيين آن نمودم، يك نيروي سياسيِ زنده استاتونوميسم چنان كه در آغاز اين نوشته س
» ها گونه به نمايندگي از توده عمل سرمشق«ي تفكرِ  اما شيوه. اي از بريگادهاي سرخِ وجود ندارد هاي تازه حاضر نسخه

آميزترِ  هاي صلح تاكتيك و يا» بلوك سياه«هاي خيابانيِ  اي نيرومند برخوردار است همچون خشونت همچنان از جاذبه
ي  هايي مشابه تحليل هاردت و نگري، طبقه در تحليل. ها شده است اين اقدامات جايگزينِ بسيج توده. »بيانچه توته«

تود مولتي گذشته تغييرشكل يافته ولي هنوز نيرويي است واقعي ــ يا در يك   هاي چند سال كارگر ــ كه در دگرگوني
فعاالنِ جنبش . خورد شود يا مهر اشرافيت كارگري صاحب امتياز بر پيشانيش مي شكل حل مي بي "بسيارگونه انبوه"يا

  .شان جبهه بگيرند كوشند تا گروه دوم را دور زده يا در مقابل گذارند و مي نيز به نام گروه نخست پاي به ميدان مي

 2001ي  ژوئيه 20روز جمعه . مال نمودهاي اتونوميستي را بر هاي سياست اي كامالً آشكار محدوديت جنوآ به گونه
ي سرخ  ي نيروهاي متمركز پليس قرار گرفت و اعضاي آن از رسيدن به منطقه بيانچه مورد حمله اقدام مستقيم توته

باز ) شد ي بخش قديمي شهر كه نشست كشورهاي گروه هشت در آنجا برگزار مي شده منطقه بشدت محافظت(
  :ريني ماجرا را چنين توصيف كردها، لوچا كاسا رهبر آن. ماندند

ابتدا با گاز . آميز بود مان كامالً مسالمت ما در كمال خونسردي مورد حمله قرار گرفتيم در حالي كه تظاهرات
بعد از ظهر جمعه، . هاي فرار را بستند هاي زرهي به ما حمله كردند و تمام راه آور و سپس با ماشين اشك

هنگامي كه حمالت با تانك آغاز شد و صفير نخستين ... خود را داشتند جنجالي برپا شد و مردم بيم جان
  .هاي زباله و پرتاب سنگ واكنش نشان داديم ها را شنيديم، با سنگر گرفتن پشت سطل گلوله

  

 كننده از جمله هزاران تظاهرات. بيانچه نتوانست با قدرت مسلح دولت ايتاليا مقابله كند تمام تمرينات و تجهيزات توته
بيانچه پيوسته بودند، مشاهده كردند كه در اين نبرد هيچ نقشي  هاي چپ انقالبي كه به صفوف توته وابستگان گروه

بيانچه اعالم كرده بود كه چپِ سنتي از قافله عقب مانده  پيش از جنوآ توته. جز نقشِ تماشاچيانِ منفعل را ندارند
  :است

ناپذير براي  ناپذير و برگشت اين شكستي جبران. گذارند ر ميس ها قرن بيستم را پشت سرانجام زاپاتيست «
اين پديده تمام تضادهاي كالسيك سنت سياسي قرن بيستم را پشت سر . پندارهاي چپ اروپايي است

در مقابل جنبش، روشنفكران در مقابل كارگران،  كسب قدرت  گامرفرميسم در مقابل انقالب، پيش: گذارد مي
 [97].»در مقابل عدم خشونت در مقابل فرار، خشونت



 

هشدار  1970ي  خورده در مورد امكان احياي تروريسمي از نوع تروريسم دهه شكست كاسارينيِاما پس از جنوآ 
هاي مسلح  هاي كوچكي هستند كه امكان دارد بخواهند به پيشاهنگ افراد و گروه. من حقيقتاً از آن وحشت دارم «: داد

هاي آتي در پيش رو خواهيم داشت اگر همين اكنون مسير خود را  اي است كه ما طي ماه اين دامچاله... تبديل شوند 
براي مواجهه با منطق كنوني امپراتوري كه ما «بيانچه  ي توته كند كه تجربه كاساريني تاييد مي  [98].»تغيير ندهيم

اگر اين به  [99].است» ي اجتماعينافرمان«به » نافرماني مدني«و طرفدار تبديل » پيش روي خود داريم كافي نيست
جنوآ به وضوح حقانيت ماركسيسمِ . تواند گامي به پيش ارزيابي شود معني شركت در جنبش كارگري باشد مي

ي كارگر  اي طبقه تنها بسيج توده: نهاد بيانچه متكبرانه بدان گردن نمي كالسيك را آشكار ساخت؛ همان چيزي كه توته
دادنِ برخوردهاي  ها با رمانتيك جلوه اتونوميست. داري مقابله كند متمركز دولت سرمايهتواند با قدرت  متشكل مي
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