
)۱استدللت چپ – مارکسیسم (

مجله آمریکایی دیسنت در شماره پاییز خود دست به اقدام جالبی زده است. قسمت اعظم این شماره به

بح2ث و پلمی2ک نظریه پ2ردازان مختل2ف چ2پ در عرص2ه های گون2اگون اختص2اص داده ش2ده اس2ت. ای2ن

متفکران که از جناح چپ میانه تا  رادیک2ال، از سوس2یال دمکرات ت2ا انارشیس2ت را در ب2ر می گیرن2د، ط2ی

مقالت کوت2اهی در م2ورد پرس2ش های مش2کلی چ2ون ع2دالت کیف2ری، مارکسیس2م، انارشیس2م، دی2ن و

سیاست، طبقه،  رابطه با حزب دموکرات، کالج رایگان به تشریح نظرات خود پرداخته اند. با آنک22ه برخ22ی از

مقالت تمرکز خود را بر مسائل داخلی ایالت متحده قرار داده اند، اما بس22یاری از ان22ان مس22ائلی را ط22رح

کرده اند که برای همه طرفداران چپ در سراسر دنیا- انانی ک2ه خواه2ان آش2نایی ب2ا «اس2تدللت چ2پ»

هستند-جالب و ارزنده می باشند. ما در طی ی2ک س2ری از مق2الت، ب2ه نش2ر مهم2ترین موض2وعات ای2ن

شماره دیسنت می پردازیم.

در اولین مقاله  انتخابی ما، وندی برآون به دفاع از مارکسیسم یا به عبارت صحیح تر، آنچ2ه از مارکسیس2م

که هنوز ب2ه لح2اظ تئوری2ک دقی2ق اس2ت، می پ2ردازد. ون2دی ب2راون اس2تاد تئوری سیاس2ی در دانش2گاه

کالیفرنیا، برکل2ی اس2ت. آخری2ن کت2اب وی «خن2ثی ک2ردن ت2وده م2ردم: انقلب نه2ان نئولیبرالیس2م»

می باشد.

مارکسیسم برای فردا؟

وندی براوننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۱۷۶۲تعداد کلمات: 

امروز یک چپ هوشمند نه می تواند  در درون و نه بدون  تفکر مارکس زندگی کند. وزیر دارای2ی س22ابق

یونان، یانیس واروفاکیس، به ما یادآوری می کند  امروز، مارکسیسم  وقتی که «نامنظم»، منتق22د و غی22ر

جزمی است، بیشترین سوددهی را دارد. این بدان معنی است که ب2رای ب2ه  چ2الش  کش2یدن سیاس2ی

مؤثر  سرمایه داری  امروز، اگر نخواهیم از ناعدالتی ها و مخاطرات دیگ2ر ی چ2ون (نژادپرس2تی، تغیی2رات

آب و هوا) نامی ببریم، باید مارکس را اصلح، تکمیل و در مقابلش مقاومت نمائیم. در این رابطه،  چه22ار

استدلل زیر را در نظربگیرید:



سرمایه همه چیز را در جهان مدرن س2ازمان دهی م2ی کن2د، و س22رمایه از اس22تثمار ک2ار  ناش2ی.1

می گردد.

نیمه اول این اموزه عمیق و مهم است. ماتریالیسم مارکس ناقص و اغراق امیز بود، اما ای22ن ب22ه معن22ی

نفی ادعای اساسی وی نیس2ت ک2ه انس2ان ها ب2ه عن2وان تولیدکنن2دگان خ2ود، و از همی2ن رو  ب2ه مث2ابه

سازندگان تاریخ خود و جهان،  منحصر به فرد هستند. به علوه، یک شیوه تولی2دی مانن2د س2رمایه داری،

 به جز  حکمرانی، ه2ر چی2زی در پیک2ره خ2ود، بش2مول م2ا را ایج2اد می کن2د. ای2ن بین2ش در دوران
 
صرفا

«پست-تولیدی» سرمایه مالی، حیاتی است.  وگرنه چگونه می ت2وان ه2م از نظ22ر ک22اراکتر و ه2م اه2داف،

تحول م2الی  دولت ه2ا و س2ازمان های غیردول2تی، دانش2گاه ها و کمپانی ه2ا، ش2رکت های جدی2د و زن2دگی

اجتماعی را درک نمود؟ وگرنه چگونه می توان فهمید که چط2ور انس2ان ها  ب2ه آن چی2زی ب2دل ش2دند ک2ه

میش22ل فه22ر  فیلس22وف، آن را «تکه ه22ایی از س22رمایه ب22ه دنب22ال اعتب22ار» می نام222د-چه دانش ام22وزان

دبیرستانی که رزومه (خلصه تجربی2ات) خ2ود را ت2دوین می کنن2د  و چ2ه س2ردبیران مجلت چ2پ ک2ه ب2ه

دنبال «لیک»های فیس بوک هستند؟ و یا چگونه می توان درک کرد ک2ه برنامه ه2ای جدی2د موبای2ل ک2ه

برای کاربران مجانی و غیرانتفاعی هستند، توسط سرمایه گذاران سوداگر،  ده ه22ا میلی22ون ارزش گ2ذاری

می شوند؟ و یا  این که  سرنوش2ت دموکراس2ی های مس2تقل (س2ابقی) چ2ون یون2ان ب2ر پ2ایه رتبه بن2دی

اعتباری و اوراق قرضه انان قرار داده می شوند،  که به نوبه خ2ود وابس2ته ب2ه مؤسس2ات م2الی جه2انی و

وزارای دارایی سایر ملل هستند، را چگونه می توان فهمید؟ سرمایه مالی  به جز آن ک2ه ه2ر چی2زی را ب2ه

صورت پول در می اورد، خود  ماهیت و میزان ارزش را دگرگون کرده است، در نتیجه دول، ش22رکت ها، و

ارمان های غیرانتفاعی و همچنین انسانی، رفتار انسان، و حتی اضطراب انس2ان  را نی2ز دوب2اره  آراس2ته

است. مارکس این فصل سرمایه داری را پیش بینی نکرد، اما او اب2زار ض2روری ب2رای درک ق2درت آن در

شکل دادن جهان و سوژه هایش را در اختیار ما گذاشت.

نیمه دوم این اموزه-یعنی کار استثمار شده به عنوان منبع ارزش همه چیز- امروز کم2تر مفی2د اس2ت.

کار خسته کننده و با پرداخت ناچیز،  یک  منبع بزرگ سود باقی مانده اس2ت و همچن2ان ج2ای مهم2ی در

 هر آنچه که ما  می خوریم و می پوش2یم، ب2ر آنچ2ه ک2ه می نویس2یم و ی2ا
 
انتقاد و سازماندهی دارد. تقریبا

ام22ا، ک22اردس22ت می کش22یم ت22ا روش22ن ش22ود [موبای22ل، ت22ابلت و غی22ره] ، محص22ول چنی22ن ک22اری اس22ت. 

استثمارشده سرچشمه سرمایه مالی و رشد سلطه آن در دنی2ا نیس2ت. ای2ن موض2وع ب2ه ان2دازه ک2افی در

بحران اروپا، در اقتصاد تلوتلوخوران چی2ن، و در اس2تراتژی های روزم2ره شخص2ی ب2رای توس2عه س2رمایه



-مردم و  سیاره، جوامع و دموکراس22ی ها، م22زارع و انسانی  روشن است. کار استثمار شده رانش ویرانی 

دانش2گاه ها- ک2ه ب2ا منط2ق و سیاس22ت نئولی2برالی ب2ه اج2را در امده ان2د، را ایج2اد نمی کن2د. (و   م2ا نی2ز

نمی توانیم به طور ساده جای  اعتبار/بدهی را با سرمایه/کار   عوض کنیم.امروز  اکثر دولت ها، کس22ب و

کارها، و مردم، هم طلبک2ار و ه2م ب2دهکار هس2تند.) نئولیبرالیس2م و مالی س2ازی، ب2ازیگران و ق2درت های

جدیدی را به روی صحنه جهانی  اورده اند؛ این ها نیاز به ذکر علل پیچیده تری از منابع، وس22ایل بهب22ود،

و ظرفیت های تغییر شکل دهنده   سرمایه دارد که تئوری کار و ارزش در اختیار می گذارد.

 . حقیقت و نیروهای پویش آفرین اساسی سرمایه داری در بازار ایجاد نمی شوند.2

بازار کانون توجه اقتصاددانان و ایدئولوگ های سرمایه داری است، اما مارکس می گوی2د ک2ه م2ا بای2د ب2ه

پشت آن نگاه کنیم تا هم عمل کرد و ه2م ویرانی ه2ای س2رمایه داری را درک کنی2م. چگ2ونه س2رمایه دار،

کارگر، و کال به وجود می ایند؟ چگونه س2ود تولی2د می ش2ود؟ چگ2ونه ارزش ایج2اد می ش2ود؟ چگ2ونه طبق2ه

بازتولید می گردد؟ پاسخ به این پرس2ش ها م2ا را ب2ه ذات  پنه2ان   نیروه2ای پ2ویش آفرین س2رمایه داری

هدایت می کنند ؛ آن ها هم چنی2ن دروغ  بی2انیه پی2دایش آن ب2ه عن2وان ب2ازار آزاد و ع2ادلنه را آش2کار

می سازند.

برای مارکس، حق2ایق مخف2ی س2رمایه داری در ح2وزه تولی2د پن2اه گرفته ان22د-جایی ک2ه چیزه2ا س2اخته و

سرمایه دار مازاد کار را از کارگر  بیرون می کشد. آیا ما می ت2وانیم ای2ن بین2ش را در عص2ر س2رمایه م2الی

انطباق دهیم؟ به جای خود  بازارهای مالی، م2ا بای2د من2ابع و مکانیزم ه2ای مالی س2ازی را مط2العه کنی2م:

افزایش  ارزش سهامدار؛ ابزار هر چه پیچیده تر سفته بازی ، پرداخت بدهی دولت از طری2ق انتش2ار پ2ول،

اعتب2ار و ب2دهی؛ ق2درت   رتب2ه بن2دی و  آژانس ه2ای رتبه بن2دی در  ترق2ی و اف2ت س2رمایه . م2ا خ2واهیم

توانست ریشه های ورشکستگی یونان در بنیاد نئولی2برالی ح2وزه ی2ورو، بح2ران م2الی جه2انی در س2ال

، و خفگی های اقتصادی جاسازی شده در دوره های تجدید ساختار ب22دهی ها را شناس22ایی کنی22م.  م22ا۲۰۰۸

خواهیم توانست «مارپیچ مرگ» پورتوریکو که از طریق معاونت در آنچه که انجا را به جولنگاه سرمایه در

سه دهه گذشته بدل کرد، بوجود امد،  از جمله از طریق کاهش ارزش مداوم  اوراق قرضه ش22هری «ازادی

مالیاتی سه گانه» که آن را در بدهی غیرقابل پرداختی غرق نمود، و ب22ار س22نگین س22رمایه گذاری ب2دون

مالیات خارجی که  به کشورهای خود بازگش2تند، را درک کنی2م. م2ا  گرس2نگان و خفه ش2دگان را ب2ه خ2اطر

شکست اشان سرزنش نخواهیم کرد.

. سرمایه داری یک رانش زندگی و یک رانش مرگ دارد3



رانش زندگی سرمایه داری، ضرورت رشد از طریق جستجوی مداوم برای نیروی کار ارزان (و شیوه هایی

برای ارزان کردن کار)، تولید مداوم بازارهای جدید و محص2ولت ن2و، ن2وآوری م2داوم، و اخ2تراع م2داوم

منابع جدید ارزش است. رانش زندگی سرمایه داری با خشونت، نیازهای زندگی انسان، حیات سیاره، و

حی2ات دموکراس2ی را تحت الش2عاع ق2رار می ده2د. ای2ن  ول2ع و طمعک2اری آن چی2زی اس2ت ک2ه منج2ر ب2ه

اشتی ناپذیری  سرمایه داری با هر نوع ثباتی می گردد، و نه این که  آن فقط ناعادلنه یا نابرابر  است.

رانش مرگ سرمایه داری به چند علت وابسته است. از یک سو، مارکس گرای2ش س2رمایه داری ب2ه س2مت

بحران تولید اضافه، کم مصرفی، و ن2اتوانی اش در تش2خیص ارزش اض2افی ب2ه عن2وان س2ود را تئوری2زه

کرد . ( سرمایه مالی به این ها ، بحران نقدینگی، حباب ه2ا، ب2دهی، ارزش ارز، نوس2انات بی2ش از ح2د، و

دس22تکاری ب22ازار را اض22افه می کن22د. ) از س22وی دیگ22ر، م22ارکس س22رمایه داری را ب22ه عن22وان «تولیدکنن22ده

...گورکن خود» در یک توده استثمار شده و مح2روم بش2ری ک2ه همیش2ه در ح2ال رش2د هس2تند، ترس2یم

می کند  که در نهایت شورش نموده و دستاوردهای سرمایه داری – ظرفیت دیدنی و ج22ذاب تولی22دی ک22ه

توسط رانش زندگی اش ایجاد شده است- را به ارث می برد.  وقتی ک2ه ای2ن ارث توس2ط م2ردم کش2ف و

ضبط شد، به درستی تقسیم گشت، و به صورت عقلنی برای نیازهای انسانی تجدید س22ازمان داده ش22د،

آنگاه به اعتقاد مارکس، ما دیگر نیازی به نیروی کار برای زندگی کردن نخواهیم داشت. م22ا  آزاد ش22ده

از آخرین فرم ضرورت، در نهایت می توانیم خود را به شکل جمعی و فردی ب22از ی22ابیم. م22ا ب22الخره آزاد

خواهیم گشت.

بدون شک، این آزادی در «پایان تاریخ» که توسط مارکس فرض می ش2د،  همیش2ه از م2ا گری2زان خواه2د

 آینده ای را خلق می کند ک2ه نس2بت ب2ه آنچ2ه ک2ه ت2اکنون توس2ط ب2ازارگرایی
 
بود. با این حال ، آن قطعا

موج22ود  -و اکن22ون م22الی گرایی-از م22ا و ک22ره زمی22ن س22اخته، قانع کنن22ده تر اس22ت. آن مب22ارزه ب22رای

ن کوم2ون، و ش2ین فین  گس2ترش الترناتیوهایی که امروز از سیریزا گرفته تا پودموس، اکوپای، اه2ورا ا 

می یابند را تحریک و تشجیع می کند. بسیار بیشتر از مبارزه طبقاتی، این ج2دالی ب2ر س2ر آین2ده جه2ان

است.

. خدا وجود ندارد.  به جز خود قدرت و توان ما، هیچ کس به تاریخ ما  روح و ج22ان نمی بخش22د4

و زندگی م2ا را س2ازمان نمی ده2د، و ب2ه ش2کل  متناقض2ی، انس2ان ها هرگ2ز موج2ودیت خ2ود را

کنترل نکردهاند.

در تمام طول تاریخ، ما تحت سلطه  و فریفته قدرت هایی بوده است که کامل  از فعالیت انسانی سرچش22مه

گرفته اما خارج از درک ما بوده اند. با این حال، مارکس هنوز به شیوه ای مذهبی می گوی22د، م22ا در ک22ره



زمین به این خاطر قرار داده شدیم که بر این ش2رایط غلب2ه کنی2م: تاری2خ ب2ه ط2ور پیوس2ته ب2ه س2وی ب2از

پس گیری خود از دست این قدرت های بیگانه  کشیده می شود. با کمونیسم، داستان ادام22ه می یاب22د، و

ما در نهایت کنترل شرایط موجودیت خود را به دست می گیریم، به جای آنکه توسط انان کنترل شویم.

با تکه تکه کردن این داستان و قضاوت همه اجزای آن به طور مجزا، شاید ما ب2ه اینج22ا برس22یم: تش2خیص

مارکس در مورد یک جهان خ2ارج از کن2ترل درس2ت اس2ت، تاریخ  نگ2اری جلورون2ده و م2ترقی اش2تباه ، و

ایده آل سیاسی  به ویژه در این برهه تاریخی  خطرناک، ضروری است. ما نمی توانیم رؤیای دموکراسی

رادیکال را رها نموده و در عوض تسلیم حکومت بازار، کارشناسان، یا مانورهای سیاس22ی ک2ه نس22بت ب22ه

خیر عموم بی تفاوت هستند، شویم. ما نمی توانیم ایده آل مارکسیسم را در به دست گرفتن مس22ئولیت

جمعی رها کنیم، حتی اگر  اکنون باید  این بلندهمتی را  با فروتنی در مورد جایگاه امان  در کره زمین

توأم کنیم.

۲۰۱۵برگرفته از مجله دیسنت، پاییز 

Wendy Brown, Marxism for Tomorrow, Dissent, fall 2015
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