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�ولی۲۰۰۸بحران اقتصادی و مالی که در پاییز سال � محترق شد منجر به تح
فوق العاده س�ریع در عرص�ه پنداش�تهای سیاس�ی گردی�د. چن�د س�ال پی�ش
�ز و�هنوز بحث تغییر آب و هوا در رسانه های جمعی سنتی بعنوان اغراق آمی
�رض��ان در ع��ه ناگه��ا اینک��د، ت�اخرالزمانی مورد تمسخر قرار گرفته و رد میش
�دیل��انی تب��هود همگ��ت مش��ک واقعی��ه ی��ا  ب�یک شب تغییرات آب و هوا تقریب
شد، به همین ترتیب بحران اقتصادی و مالی، دیدگاه غ�الب س�رمایه داری و
�تراتژی��اد از اس��ونه انتق��ر گ��ر، ه��ن اواخ��ا همی��ر داد. ت��م را تغیی�سوسیالیس
نئولیبرالی محدودیت زدایی، خصوصی سازی و صرفه جویی در ساختارهای
رفاه-چه رسد به خود سرمایه-در رسانه های غالب دیوانگی محض محسوب
میشد. امروز نشریه نیوزویک در صفحه اول خود به شکل کنایه امیزی اعلم
�ؤال��ر س��ان، زی��تیم». ناگه��ت هس�کرد، « در حال حاضر ما همه سوسیالیس
�ررات���ی از مق���د، و برخ���ت آزاد ش���پ و راس���رمایه، از چ���وانین س���ردن ق��ب

سوسیالیستی یا کینزی اجتناب ناپذیر بنظر میرسد.
�ونه��وارد اینگ�با این حال، ما باید به فراسوی این الترناتیو نگاه کنیم. در اکثر م
�م، ی�ا ب�ه�بنظر میرسد که تنها انتخاب م�ا بی�ن س�رمایه داری ی�ا سوسیالیس
�ه��د. گفت�عبارتی دیگر حکومت مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی میباش
�ان��ا راه درم��ازی و تنه��ی س��تی، خصوص��ترل دول��ان کن��ا راه درم��ود تنه�میش
�ه��ه ب��ت، ک��ومی رس�اندن»  اس��ومت س�رمایه «ب�ه اطلع عم��کلت حک�مش
�ر��الی دیگ�عبارتی دیگر، اعمال مقررات دولتی است. ما نیاز به بررسی احتم
�ومی���الکیت عم���ه م���رمایه داری و ن���ی س���الکیت خصوص���ه م���م: ن��داری

سوسیالیستی بلکه امر مشترک در کمونیسم.
�ز��م و نی��ه کمونیس��ا، از جمل��زی واژگ�ان سیاس�ی م�بسیاری از مفاهیم مرک
�تفاده��ل اس��ر قاب��ا  غی��ه تقریب��ده اند ک��راب ش��ان خ��ی و ازادی، چن�دموکراس
�الفش را��ی مخ��ره، معن��تفاده روزم��م در اس��ع، کمونیس��د. در واق��ده ان�گردی
�ت.��رف دول��اعی از ط��ادی و اجتم��دگی اقتص��ل زن��ترل کام��ی، کن�میدهد، یعن



�م،��داع کنی��دی اب��ای جدی��اخته و واژه ه�البته ما میتوانیم این واژه ها را رها س
�ا و��ارزات، رؤیاه��ولنی مب��خ ط��ا تاری��ه م�اما همزمان، این بدان معنی است ک
�ر��ن فک��م. م��ا کنی�ارزوهایی که به آن ها گره خورده است را نیز بحال خود ره
�ا��ان و ی��ه خودش��ان ب��ن واژگ��ای ای��ای معن��رای احی�میکنم بهتر آن است که ب
�ه و��د تجزی�تجدید معانی آن ها، مبارزه کرد. این امر در مورد کمونیسم، نیازمن
�ل از ان،��ت، و قب��ذیر اس��روز امکان پ��ه ام��ی ک��ازمان سیاس�تحلیل اشکال س
�ن��اله، م�بررسی ماهیت تولید اقتصادی و اجتماعی معاصر است. در این مق

خودم را محدود به وظیفه اولیه نقد اقتصاد سیاسی میکنم.
�بر��ر معت��ین دیگ��ای پیش��تی دوره ه��یات کمونیس��ه فرض��ی ک��ی از دلیل�یک
�د��ولت تولی��رایط و محص�نیستند این است که ترکیب سرمایه- و همچنین ش
�وده�سرمایه داری-تغییر کرده است. مهمتر از همه، ترکیب فنی کار تغییر نم
�د؟��ی کنن��د م��ار تولی��ط ک�است. مردم چگونه هم در داخل و هم خارج از محی
�ونه��دی چگ�آن ها چه چیزی و تحت چه شرایطی تولید میکنند؟ همکاری تولی
�ی،��ای محل��ژادی و در بافته��ی و ن��ر جنس�سازماندهی شده است؟ و از نظ
�م��ا را از ه��ه آن ه��ت ک��درت اس�منطقه ای و جهانی، کدام تقسیمات کار و ق
جدا میکنند؟ علوه بر بررسی ترکیب فعلی کار، م�ا نی�ز بای�د رواب�ط م�الکیت،
�ا��ائیم. م��ل نم��ردازد، را  تجزی�ه و تحلی��د میپ��ت ش�رایطی ک�ه ک�ار ب�ه تولی�تح
�د��ی، نق��اد سیاس��د اقتص��ان کلم نق�میتوانیم همراه با مارکس بگوئیم که ج
�ند، «تئوری��ی نویس��ت م��س در مانیفس��ارکس و انگل��ت. م��الکیت اس�م

. ١کمونیسم، میتواند در یک جمله خلصه شود: لغو مالکیت خصوصی»
�ن��ر م�به منظور بررسی رابطه و مبارزه بین مالکیت و امر مشترک، که به نظ
�ه از��واهم دو قطع�برای تحلیل و طرح کمونیستی مسأله مرکزی است، میخ

�ال ��ا١۸۴۴دست نوشته های اقتصادی و فلسفی مارکس از س��وانم. ب� را بخ
�رای��ر، ب��ل پی��وان در مقاب��ارکس ج��رح م��د ط��ته ها، قص��ت نوش�اشاره به دس
�ع، ای�ن�تجلیل اومانیسم مارکس و یا چیزهایی از این دس�ت را ن�دارم. در واق
�ل�استدللها در تمام آثار مارکس ادامه دارد. هیچگونه احتیاجی نیز به متوس
�ت��دارد. دس��ود ن��م وج��وم کمونیس��ر در مفه��د نظ�شدن به استاد برای تجدی
�ه��زی ک��م، چی�نوشته ها نه فقط فرصتی برای قرائت امر مشترک در کمونیس
امروز بیش از پیش مطرح هستند، را فراهم میکند، بلکه نیز فاصله بین زمان

مارکس و ما را اندازه میگیرد.
�یم بندی��ارکس  تقس��ی»، م��ه م�الکیت خصوص��وان «رابط��ا عن�در قطعه اول ب

  مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست١



�ط��ت. در اواس��ر دوره اس�پیشنهاد میکند که مبنی بر شکل غالب مالکیت ه
�ول�قرن نوزدهم، جوامع اروپایی دیگر در درجه اول نه با سلطه اموال غیر منق
�تیجه انقلب��دتا  در ن��الکیت ، عم��ول م��کال منق��ط اش��وض توس��ه در ع�بلک
�کل��ن دو ش��خ بی��ارزه ای تل��ط مب�صنعتی، مواجه بوده است. دوران گذار توس
مالکیت مشخص میشود. مارکس به سبک متداول خود، این ادعا که جامعه
�خره��ه س��ود را ب��اخته می ش��الکیت س��وع م��ن دو ن��احبان ای��ط ص��وب توس�خ
�ت حی�اتی آن ب�رای��الکین ارض�ی ب�ر به�ره وری کش�اورزی و اهمی��رد. م�میگی
�ی،��اطرات  فئودال��ا و خ��ود، یادگاره��وال خ��ریف ام�جامعه و همچنین «تبار ش

�د��ه دارن��ره تکی��ی ان، و غی��ت سیاس��رواز، اهمی��د پ��بیعت بلن��ل،۲ط�. در مقاب
�ول��ر منق��الکیت غی��ان م�صاحب اموال منقول به محدودیت محلی و ثابت  جه
�وال��د، «ام��ارکس مینویس��د. م��ر میده�حمله نموده و آواز ستایش از خود س
�امعه��ای ج��ایی از زنجیره�منقول خود ادعای آزادی سیاسی برای جهان، ره
�ردم و�مدنی، پیوند دنیاهای متفاوت، افزایش تجارت که باعث دوستی بین م

�ه٣افرینش اخلق پاک و فرهنگ دل انگیز را دارد»��د ک�. مارکس ملحظه میکن
تسلط اقتصادی اموال منقول به غیر منقول اجتناب ناپذیر است.

�رص��اه، ح�پیروزی منقول بر غیر منقول، صریح و خود آگاه بر پنهان و ناخود آگ
�ر��نگری ب��انبه روش��ه ج��راط هم��کار و اف��راری آش��اده روی، بیق��ر زی��ع ب�و طم
�ت��ورده، درس��ب خ��ر، تنب�ل و فری�خرافات کوته نظرانه، دنیا پرستانه، ب�ی هن

 ٤.مانند پیروزی پول بر دیگر اشکال مالکیت خصوصی حتمی است
�خیص��ا او تش��د، ام��خره میکن��الکیت را مس��احبان م��ر دو ص��ارکس ه��ه م�البت
�ه��ار ب��ده ک��ای «ای��از  افش��رت اور، امتی��د نف�میدهد که مالکیت منقول، هر چن

�اریخی وی،٥عنوان تنها جوهر ثروت»� را دارد. به عبارتی دیگر، تقسیم بندی ت
پتانسیل پروژه کمونیستی را افزایش داد.

�ن دو ش�کل از��وازی بی��ه و تحلی�ل ی�ک مب�ارزه م�من امروز میخ�واهم ب�ه تجزی
�ول�مالکیت بپردازم، اما قبل از ان، میباید متذکر شوم که پیروزی مالکیت منق
�لط��وان ش�کل مس��ن ب�ه عن�بر ن�امنقول ب�ا پی�روزی س�ود ب�ر به�ره اج�اره زمی
�ه��بت ب��رمایه دار نس��ن، س��اره زمی��ع اوری اج��ابق دارد. در جم��تثمار تط�اس
�د��ط ارزش تولی��ود، و فق��وب میش�پروسه تولید ارزش، عنصری خارجی محس
شده توسط ابزار دیگر را استخراج میکند. در مقابل، سود تولید شده، نیاز به

 ٣٣۸  کارل مارکس، دست نوشته های اقتصادی و فلسفی، ص ۲
٣٣۹  همانجا، ص ٣
٣۴۰  همانجا، ص ٤
٣۴٣  همانجا، ص ٥



�ای��یوه ه��اری، ش�تعامل سرمایه دار در پروسه تولید دارد و اشکالی از همک
�ود��ز، س��ارد کین��ان مین��ان ج��د. در زم��ال میکن��ره را اعم��باطی و غی��ای انض�ه
نسبت به اجاره چنان موقعیت برتری داشت که کینز میتواند پیش بینی ( و یا
�و «س�رمایه گ�ذار ب�ی��د؛ و او مح��ای اج�اره داری» نمای��ل ب�ا رض��ویز ) «قت�تج
�دیریت و���د را م���ه تولی���ت ک���ذار کاپیتالیس���رمایه گ���ع س���ه» را، بنف��وظیف

�رد.��تیجه میگی��د، ن��ازماندهی میکن��اریخی٦س��ت ت��ورد حرک��ن درک در م� ای
�ت��ورد انباش��ا در م��یاری از تحلیل ه�سرمایه از اجاره به سود همچنین با بس
�ه�اولیه در تولید سرمایه داری مطابقت کامل دارد. در این زمینه، انباشت اولی
�د��ری تولی��ای دیگ��ه در ج��ی ک��ل ثروت��لب کام��ق، س��اره مطل�می تواند یک اج

شده، در نظر گرفته شود.
�ول��ه منق��ول ب��ر منق��الکیت غی��لطه م��ود و س��ه س��اره ب��ات از اج��ر دو قطع�ه
�ه�بخشی از ادعای عمومی تر مارکس در این باره می باشد که در اواسط ده
�ادی��لط اقتص��رم مس��ابه ف��ه مث��اورزی ب��ایگزین کش��زرگ ج��نایع ب�نوزدهم، ص
�ان،��ت. در آن زم��ت ان نداش�گردید. البته او چنین ادعایی در مورد میزان کمی
تولید صنعتی حتی در انگلیس، صنعتی ترین کشور جهان، بخش کوچکی از
اقتصاد را تشکیل میداد. و اکثریت کارگران ن�ه در کارخ�انه ه�ا بلک�ه در م�زارع
�ت: هم�ه اش�کال�زحمت می کشیدند. در عوض، ادعای م�ارکس کیف�ی اس
دیگر تولید، مجبور به پذیرش کیفیت تولید صنعتی هستند. کشاورزی،معدن،
�ارگری،��باط ک��انیزه، انض��ای مک��م ه�حتی خود جامعه مجبور به اقتباس از رژی
�ی.��یک ای. پ��اله کلس��د. مق��ی بودن��ره، م��اری و غی��م، روز ک�زودگذری و ریت
�ال��انگر اعم�تامپسون در مورد ساعت و انضباط کاری در انگلیس، بخوبی نش

�د٧تدریجی دارایی دنیوی صنعتی بر کل جامعه می باشد.�  یک و نیم قرن بع
�د،��ود را تحمی�ل م�ی کن�از زمان مارکس، این گرایش که صنعت خصوصیات خ

به شکل فوق العاده ای پیش رفته است.  
�لط در��ع مس�با این حال، امروز این موضوع روشن است که صنعت دیگر موض
�ات�اقتصاد را ندارد. این بدان معنی نیست که امروز تعداد کمتری در کارخانج
�ه، از��د ک��د-هر چن��ی کنن��ار م��ش ک�نسبت به ده، بیست و یا پنجاه س�ال پی
�درت��ار و ق�برخی جنبه ها، مکان  آن ها تغییر کرده و به سمت دیگر تقسیم ک
�ه اول��ن در درج��ت، ای��ذکر اس��ر لزم بت��ار دیگ��وند. یکب��ل میش��انی منتق�جه
�ه��ود را ب��ای خ��ر ویژگی ه��نعت دیگ��د. ص��ی میباش�ادعایی نه کمی بلکه کیف
�ن از�بخش های دیگر اقتصاد و بطور کلی روابط اجتماعی تحمیل نمی کند. ای

٣٧۶  جان مابنراد کینز، تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول، ص ٦
۵۶–۹٧  ای.پی. تامپسون، زمان، انظباط کاری ، سرمایه صنعتی، ص ٧



نظر من ادعایی بحث افرین نیست.
�وان��ری از تولی�د ب�ه عن��ود میای�د ک�ه ش�کل دیگ��انی بوج�بیشتر اختلف�ات زم
�ری��ونی نگ�جانشین صنعت، و از این طریق مسلط بر اقتصاد معرفی شود. ت
�رار��ال ق�و من استدلل می کنیم که تولید غیر مادی یا زیست سیاسی در ح
�ا��ت م��ت سیاس��ادی و زیس�گرفتن در موقعیت تسلط میباشد. با طرح غیر م
�ط��ان، رواب��د، زب��ش، ک��ات، تخیلت، دان�سعی می کنیم  تولید ایده ها، اطلع
�ه��ت ک��دی اس��ن تولی��م. ای�اجتماعی،  احساسات و غیره را خاطر نشان کنی
�الترین ت�ا��ادی، از ب��ه ه�ای  اقتص�وجه مشخصه همه مشاغل در تم�ام عرص
پایین ترین، از کارکنان مراقبت های پزشکی، خدمه پرواز و معلمین تا برنامه
�ان و��ی ت�ا طراح��ود و خ�دمات تلفن��ت ف��ان فس��زار و کارکن�ن�ویس ه�ای نرم اف
�اید��ا ش��تند، ام��د نیس��دی جدی��کال تولی��ن اش��ثر ای�مبلغان میباشد. البته، اک
�یات�انسجام میان آن ها بیشتر قابل تشخیص است و از همه مهمتر، خصوص
�نعت��ود. ص�آن ها بر بخش های دیگر اقتصاد و بطور کلی ج�امعه تحمی�ل میش
مجبور به اطلع زایی میشود؛ دانش، کدها و تصاویر حتی در میان بخشهای
�ده ای��ور فزاین�سنتی تولیدی مهمتر گشته اند؛ و تولید عواطف و مراقبت بط
�د��ه تولی��ش ب�در پروسه ارزش گذاری ضروری میشوند. این فرضیه، از یک گرای
�ق�غیر مادی و یا زیست سیاسی تا کسب موقعیت مسلط، که تاکنون متعل
�ر��م ب��ار ه��یم ک�به صنعت بوده است، دارای انواع پیامدهای فوری برای تقس
�ر�اساس جنسیت و نیز بنا بر محدودیت های بین المللی و جغرافیایی را در ب

۸دارد، اما من در این مقاله نمی توانم آن ها را بررسی کنم.

�ال��ال اعم��ن انتق��ط ای��ه توس��الکیت ک��کل م��ن دو ش�اگر ما در مبارزه جدید بی
�م. در�میشود، متمرکز شویم، می توانیم به فرمول بندی مارکس مراجعه کنی
�ن) و��د زمی��ول (مانن��ر منق��وال غی��ن ام��ارزه بی��ارکس، مب��ان م�حالی که در زم
�ادی��ر م�منقول (مانند کالهای مادی) بود، امروز مبارزه بین اموال مادی و غی
است-یا میتوانیم انرا به شکل دیگری مطرح کنیم، در حالی که مارکس بر 

�ت،��د اس��ابی و بازتولی��لی کمی��أله اص��روز مس�مالکیت منقول متمرکز بود، ام
�تراکی��اری و اش��الکیت انحص��ن م��ارزه بی��ابه مب��ه مث��د ب�چنانکه مبارزه میتوان
�رح ش�ود. تمرک�ز معاص�ر ب�ر م�الکیت غی�ر م�ادی و قاب�ل تک�ثیر در اقتص�اد�مط
�الکیت تش�خیص��انون م�سرمایه داری را براحتی میتوان با نگاهی گ�ذرا ب�ه ق
�تیکی،�داد. قوانین مربوط به ثبت اختراع، کپی رایت، دانش بومی، کدهای ژن
�ابه�اطلعات موجود در قسمت قابل توارث نطفه(ژرم پلسم)، و مسائل مش

  در باره تولید غیر مادی و زیست سیاسی نگاه کنید به مایکل هارت و تونی نگری،۸
کشورهای مشترک المنافع، بخش سه



�ت�از جمله موضوعاتی هستند که در این زمینه بحث افرین گشته اند. واقعی
�الکیت��رای م��دی ب��کلت جدی�این است که منطق کمیابی در این حوزه، مش
�ر�بوجود میاورد. درست همانطور که مارکس ضرورت پیروزی مالکیت منقول ب
�ادی،�غیر منقول را مشاهده کرد، ما نیز امروز پیروزی مالکیت غیر مادی بر م
�رد را��ر بف��اری و منحص��ر انحص��تراکی ب��ثیر، و اش��ل تک��ر قاب��ر غی��ثیر ب�قابل تک

شاهد هستیم.
�م��ا ه��ه بخش��را ک��ت دارد، چ��یار اهمی�ظهور سلطه این شکل از مالکیت بس
�ت و��ی اس�نمایانگر صحنه اصلی اختلف بین امر مشترک و مالکیت بطور کل
�ف را��تی عواط��ا و ح�هم رجوع کننده بدان. ایده ها، تصاویر، دانش، کد، زبانه
�ختر،��یار س�میتوان خصوصی نموده و بمثابه مال و اموال کنترل نمود، اما بس
�یم و��ل تقس��ادگی قاب��ا بس�حفاظت و نگهبانی از مالکیت است چرا که آن ه
�رار از��رای ف��ابتی ب��ار ث��ایی فش��ن کاله��رای چنی��ه ب��تند. همیش��ثیر هس�تک
�د�محدوه مالکیت و پیوستن به امر مشترک وجود دارد. اگر شما ایده ای داری
�ی��ته نم��تفاده اش کاس��زان اس��ما از می��رای ش��د، ب�که با من تقسیم میکنی
�ره-��ترین به��ق بیش��رای تحق�شود، بلکه معمول   افزوده می گردد. در واقع، ب
�وند.��یم ش��وده و تقس��تراکی ب��تی اش��ف بایس�وری، ایده ها، تصاویر و عواط
�رز��ه ط��ا ب��ره وری آن ه��زان به��وند، می��ی ش��ی م��ا خصوص��ه آن ه��تی ک�وق
�ه��ترک ب��ر مش��دیل ام��م، تب��افه کن��د اض��د-و، بای��ی یاب��اهش م�چشمگیری ک
�رار��تی ق��رض کن�ترل و ی�ا م�دیریت دول�مالکیت عمومی، یعنی، آن ها را در مع
�الکیت در�دادن، نیز به شکل مشابهی، بهره وری انان را کاهش می دهد. م
�ردد. در اینج�ا تناقض�ی��ر ب�دل میگ��د س�رمایه داری ب�ه غ�ل و زنجی�شیوه تولی
�ال و�درونی در سرمایه پدیدار میشود: هر چه بیشتر امر مشترک به مثابه م
�ن ح�ال��ود؛ و در عی��ته میش��تر کاس��ره وری آن بیش�منال محصور شود، از به
�عیف��ومی تض��ی و عم��ور اساس��الکیت  را بط��ط م�گسترش امر مشترک رواب

میکند.
�الکیت��گ م��ط جن��م توس��ی، نئولیبرالیس��ور کل��ا  بط��ت، تقریب��وان گف�می ت
�ر��ه ام��ر علی��تر ب��ه از آن مهم��ومی بلک�خصوصی، نه فقط بر علیه مالکیت عم
�ترک،��ر مش��وع ام�مشترک مفهوم می یابد. در اینجا مفید است که بین دو ن
�ویم.��ائل ش��ایز ق��تند، تم��رمایه هس�که هر دو هدف استراتژی نئولیبرالی س
�رف ،��ک ط��د.) از ی�( این می تواند در خدمت تعریف اولیه «امر مشترک» باش
�ت: املک،��ط ب�ا آن اس��ن و هم�ه من�ابع مرتب�امر مشترک، به معنی کره زمی
جنگل ها، اب، هوا، مواد معدنی و غیره. ای�ن نزدی�ک ب�ه اس�تفاده معم�ول از
�ور «��د. [منظ��رن هف�ده میباش��س ق��ک اس) در انگلی�the«امر همگانی» (با ی



commons» در مقابل «the commonمیباشد). از طرف دیگر، همچنین، امر «
�ت��ترک، همچن�ان ک�ه قبل  گفت�ه ش�د نی�ز اش�اره ب�ه نتای�ج ک�ار و خلقی�مش
�ی را ب�ه�انسانی، چون ایده ها، زبان، عواطف و غیره دارد. شما میتوانی�د اول
�نوعی» در��ترک «مص��ر مش��ون ام�مثابه امر مشترک «طبیعی» و دومی را چ
�رعت��نوعی بس�نظر بگیرید، اما در واقعیت، چنین تفکیکی بین طبیعی و مص
�م خصوص�ی س�ازی ه�ر دو�از ه�م میپاش�د. در ه�ر ح�ال، ه�دف نئولیبرالیس

شکل امر مشترک میباشد.
�د��تخراجی میباش��نایع اس�یکی از جلوه گاههای این نوع خصوصی سازی ص
�ت در�که به شرکتهای چند ملیتی حق استفاده از الماس در سیرالئون یا نف
�ی��ونه خصوص��د. این گ��وی میده�اوگاندا و یا کشف لیتیوم و حق آب را در بولی
�اروی و��د ه��ه دیوی��ان از جمل��یاری از محقق��ط بس��ترک توس��ر مش��ازی ام�س
�ت��ه ی�ا انباش�نائومی کلین، به گونه ای که نمایانگر اهمیت تازه انباشت اولی

.  ۹از طریق سلب است، را تشریح شده است
�نوعی»،��ترک «مص�استراتژی های نئولیبرالی برای خصوصی سازی امر مش
�ترک��ر مش��الکیت و ام��ن م�بسیار پیچیده تر و متناقض است. در اینجا تضاد بی
�تر��ترک بیش��ر مش�کامل  گسترش یافته است. همچنانکه گفتم، هر چقدر ام
�ن��ا در عی��ردد؛ ام��ی گ�منوط به مالکیت خصوصی شود، بهره وری آن کمتر م
�ی دارد.��ت خصوص��ه انباش�حال فرایندهای ارزش گذاری سرمایه داری، نیاز ب
�ازی�در بسیاری از حوزه ها، استراتژی های سرمایه داری برای خصوصی س
�ا��ت ب�امر مشترک از طریق مکانیزم هایی چون حق ثبت اختراعات و کپی رای
�نعت��یقی و ص��نعت موس��کل). ص��ا مش��ب ب�همه تناقضات آن ادامه دارد(اغل
�تی [��ام دزدی زیس��ری بن�کامپیوتر، مملو از نمونه  است. همچنین نمونه دیگ

biopiracyر���تی از ام�] وجود دارد، که به موجب ان،معمول  شرکتهای چند ملی
�ات��ان، حیوان��تیکی از گیاه��ات ژن��ا اطلع��ی و ی�مشترک به شکل دانش محل
�ش��د. مثل، دان��ی نماین��الکیت م��لب م��ات،  س��ت اختراع��ط ثب�وانسان، توس
�یت��ا خاص��بیعی، و ی�سنتی مربوط به استفاده یک بذر به عنوان افت کش ط
�ه��د، ب��ی کن��ت م�پزشکی یک گیاه خاص، توسط شرکتی که این دانش را ثب
�ه دزدی��م ک�مالکیت خصوصی بدل میگردد. توی پرانتز من میخواهم تأکید کن

�ایی [��ت. دزدانpiracyدری��ا اس��ونه فعالیته��رای اینگ��مایی ب��ی مس��م ب�] اس
�وض��رکتها، در ع��ن ش��وال. ای�دریایی شغل  خیلی شریفتری دارند: دزدی ام

  نگاه کنید ب�ه دیوی�د ه�اروی، ت�اریخچه مختص�ر نئولیبرالیس�م و ن�ائومی کلی�ن، دک�ترین۹
�ز��ه جیم��د ب�شوک. برای یک تجزیه و تحلیل خوب از صنایع استخراجی در آفریقا نگاه کنی

فرگوسن، سایه جهانی: آفریقا در نظم جهان نئولیبرالی.



امر مشترک را تبدیل به مال میکنند. 
�ق��ه از طری��رمایه ن��ط س��ترک توس��ر مش�بطور عمومی تر سلب مالکیت از ام
�اددانان��رد. تن�ی از اقتص��ورت میگی�خصوصی سازی بلک�ه ب�ه ش�کل اج�اره ص
�رمایه داری��ا س��ه آن ه��وعی ک��ر موض��ار ب��غول ک��وی مش��ایی و فرانس�ایتالی
�ت-انان���لون اس��ارلو ورس��ا ک��ته ترین آن ه�شناختی مینامند، هستند- برجس
�ود، در��ه س��اره ب��تی ت�دریجی از اج��ل، حرک��د ک�ه در دوره قب��تدلل میکنن�اس
�د،اما ام�روز حرک�ت��لط س�لب م�الکیت س�رمایه داری دی�ده میش�ح�الت تس

�ی١۰معکوس، و از سود به اجاره است��ات و کپ�. برای مثال حق امتیاز اختراع
�الکیت��اس م��ر اس��دی را ب�رایت اجاره تولید میکنند به این معنا که آن ها درام
�ته��خ گذش�مواد و یا اموال غیر مادی، تضمین میکنند. این بر بازگشت ب�ه تاری
�د��ا در آم��ات ب��از اختراع��ق امتی��له از ح��د حاص��ال، در آم�دللت نمیکند: برای مث
�ته��ن در هس��ه م��ه ک��ادی دارد. آنچ��یار زی��اوت بس��ن تف��اره زمی��له از اج�حاص
�ت��ا اهمی��یار ب�مرکزی این دیدگاه در تحلیل پیدایش تسلط اجاره بر سود بس
�ترک��ر مش��د ام��ه تولی�یافتم، این است که بطور کلی، سرمایه خارج از پروس
�ود ان،��د س��نعتی و تولی��رمایه ص��ورد س��ه در م��الی ک��د. در ح��اقی میمان�ب
�دهای��ژه در مت��ور وی��د، و یط��ه تولی��ی در پروس��ی داخل��رمایه دار  نقش�س
�ر��د ام��رد، در تولی��ازی میک��باط ب��م و انض��یوه های نظ��ال ش��اری و اعم�همک

.ه�ر گ�ونه١١مشترک، سرمایه داری باید عنصری نسبتا  خ�ارجی ب�اقی بمان�د
�ره وری��اهش به��اعث ک��ترک، ب��ر مش�مداخله سرمایه دار در پروسه تولید ام
�د از��ی در ای��الکیت خصوص��ه م�میگردد، درست مانند وقتی که امر مشترک ب
�انع��ت ک�ه م��می اس��ن رو، اج�اره مکانیس��ود. از ای�بهره وری آن کاسته میش
�ه��ده پروس��دود ش�درگیری های سرمایه و امر مشترک میگردد. استقلل مح
�اری��اختارهای همک�تولید امر مشترک، با توجه به منابع مشترک و تعیین س
�الکیت از��لب م��ادر ب�ه اعم�ال کن�ترل و س��وز ق�تضمین می شود و سرمایه هن
�ر�طریق اجاره می باشد. استثمار در این زمینه به شکل سلب مالکیت از ام

مشترک می باشد.
�ت  از��برالی انباش��دهای نئولی��ه فراین��اره دارد ب�این بحث اجاره از سویی اش
�کلی از��د ش�طریق سلب مالکیت، که همچنان به مثابه انباشت اولیه میتوان
�الی��اد م��ه اقتص��ر غلب�اجاره مطلق نامیده شود. از سوی دیگر، نور جدیدی ب
�یف��بی توص��اره نس��ف اج��تزاعی و مختل��یار ان��واع بس��ق ان��ه از طری�معاصر ک

  برای مثال نگاه کنید به، کارلو ورسلون، بح�ران ق�انون ارزش و تب�دیل ش�دن ب�ه اج�اره و١۰
سود

  نگاه کنید به بحث مارکس در مورد همکاری در بخش سیزده سرمایه جلد اول١١



�ه��ور س�رمایه م�الی ب��ورد تص��ا در م�میشود، میاندازد. کریستیان مارازی به م
مثابه انتزاعی در مقابل «اقتصاد واقعی» هشدار میدهد؛ چنین درکی میزان
فزاینده سلطه اشکال غیر مادی مالکیت، هم بر  سرمایه مالی و ه�م تولی�د
�ه��الی ب��رمایه م��رد س��ورد ط��ن در م��ت. او همچنی��رده اس��وبی درک نک�را بخ
�ه��ا  ب��ه تقریب��ره وری ک�عنوان فقط عنصری غیرتولیدی در مقابل تصویری از به
�ت ک�ه��دتر انس��د. مفی��ز هش�دار میده��ت، نی��ورده اس��نعتی گ�ره خ��د ص�تولی
�م،  و��رار دهی��اره ق��ه اج��ود ب��ومی از س�سرمایه مالی را در زمینه حرکت عم
�ترک را در�بطور مشابهی موقعیت خارجی سرمایه در رابطه با تولید امر مش
�د و از راه�نظر گیریم. سرمایه مالی از امر مشترک را سلب مالکیت می نمای

. ١۲دور بر آن اعمال کنترل میکند
�ته های��ن از نوش��ه م�هم اکنون من میتوانم نکات اصلی در اولین قطعه ای ک
�ول�اولیه مارکس خواندم، که در آن، او مبارزه بین دو شکل مالکیت (غیر منق
�نعتی را��رمایه ص��ه س��ن ب��الکیت زمی��لطه م��اریخی از س��ذار ت��ول) و گ�و منق
�کل��ن دو ش��ارزه بی��اهد مب��ز ش��ا نی��روز م��ایم. ام�تشریح میکند، را خلصه نم
�ذیر )��ثیر پ��ل تک��اب در مقاب��ا کمی��ادی ی��ر م��ل غی��ادی در مقاب��الکیت  ( م�م
�ی و�هستیم. و این مبارزه نمایانگر یک درگیری عمیق تر بین مالکیت بطور کل
�ت��ده ای اهمی��ور فزاین��ترک بط��ر مش��د ام��ه تولی��ر چ��ت. اگ��ترک اس�امر مش
�ه��د در پروس�مرکزی در اقتصاد سرمایه داری یافته است، اما سرمایه نمیتوان
�لب ارزش در��د، و س��رون ب�اقی بمان��وض در ب�تولید مداخله نموده و باید در ع
�تیجه��د. در ن��ر) نمای��ای دیگ��الی و مکانیزمه��رمایه م��ق س�قالب اجاره (از طری
�ه��ردد، البت��ار میگ��ود مخت��ده ای خ��ور فزاین�تولید و بهره وری امر مشترک  بط
هنوز، آن از طریق مکانیزمهایی که نسبتا  بیرونی هستند، اس�تثمار و کن�ترل
�ز��ود چی��ودی خ�میشود. مانند مارکس میتوانم بگویم که این روند سرمایه بخ
�ود��ا خ��ی ب�خوبی نیست-و سلطه تدریجی تولید غیر مادی یا زیست سیاس
�راه دارد.��ترل را هم��تثمار و کن��دی تر اس��د و  ج��کال جدی��ری از اش��ک س�ی
�زار��رمایه، اب��ود س��عه خ��ه توس��ت ک�همزمان، مهم تشخیص این موضوع اس
�تقلل��ش اس��ه افزای�رهایی از سرمایه را فراهم میکند، و مخصوصا  در اینجا ب

امر مشترک و مدار مولد آن منجر میگردد.
�الکیت��اند، «م��ارکس میرس��ته های م��ت نوش��ه دوم از دس��ه قطع��را ب��ن م�ای
خصوصی و کمونیسم» ، که میخواهم بدان دقت شود. مفهوم ام�ر مش�ترک
�ت،��م. او نوش��ه را درک کنی��ن قطع��ارکس در ای�به ما کمک میکند تا منظور م

  نگاه کنید به کریستیان مارازی، سرمایه و زبان ١۲



�ت»��ی اس��الکیت خصوص��و م��ت لغ��ان مثب��م بی��ان١٣«کمونیس��ارت «بی�.او عب
مثبت» را برای جدا کردن کموپیسم از درک نادرست و فاسد برداشت اضافه
�م��ا تعمی�کرد. او عنوان میکند که کمونیسم خام صرفا  مالکیت خصوصی را، ب
آن و گسترش آن به کل جامعه به مثابه مالکیت خصوصی همگانی، جاودانه
�انی��الکیت همگ��ون م�میسازد. البته، این عبارت یک ترکیب متضاد است: اکن
�ز��چ چی��ر هی��ع دیگ��ت و در واق��ده اس��م داده ش��امعه تعمی��ل ج��ه ک��ت و ب�اس
�ت��ن اس��د دارد ای�خصوصی وجود ندارد. از نظر من، آنچه که او تلش به تأکی
که در کمونیسم خام، اگر چه مالکیت ویژگی خصوصی خود را از دست داده
�الکیت��ط م��ه فق�است، اما آن حفظ میشود. در عوض در کمونیسم  واقعی ن
�ا را��ی م��الکیت خصوص�خصوصی، بلکه بخودی خود، مالکیت لغو میشود. «م
�احب��ه ص�چنان احمق و یک جانبه نموده که یک شی فقط وقتی از ماست ک

. چه معنی دارد که چیزی برای ماس�ت، ب�دون آنک�ه ص�احب آن١٤آن باشیم»
�وانیم�باشیم؟ آیا مالکیت خصوصی انقدر ما را احمق کرده است که ما نمی ت
�ی��ت. دسترس��ترک اس��ر مش��تجوی ام�انرا ببینیم؟ در اینجا مارکس در جس
�ارج از��ت خ��ترک اس��ر مش�آزاد و مشترکانه که مشخص کننده استفاده از ام
�ط��ان احم�ق ش�ده ایم ک�ه فق��ا آنچن�روابط مالکیت و مغایر با آن می باش�د. م
�ر��ا در براب�میتوانیم جهان را با مالکیت خصوصی و عمومی تشخیص دهیم. م

امر مشترک کور هستیم.
�ه��رمایه ب��د اول س��د در جل��ال بع��ت س��دود بیس��ارکس در ح��ه م��تی ک�وق
�م را�نسخه ای از امر مشترک (به عنوان الغای مالکیت) میپردازد؛ او کمونیس

به مثابه نتیجه دیالکتیک منفی سرمایه تعریف میکند.
�ی��الکیت خصوص��رمایه داری، م��تیجه تولی�د س�حالت سرمایه دارانه تملک، ن
�ت��ردی اس�سرمایه داری را تولید میکند. این اولین نفی مالکیت خصوصی ف
�ا��رمایه داری، ب��د س��ا تولی��ود. ام��اد میش��احبش ایج��ار ص��اس ک��ر اس��ه ب�ک
�ی��ی در نف�سنگدلی یک قانون طبیعی، نفی خود را بوجود می اورد. این نف
�ه��د، بلک�است. این، دوباره مالکیت خصوصی را برای تولید کننده ایجاد نمیکن
�ت��رمایه داری اس��ل دوران س��ه حاص��ه ک�به او مالکیتی فردی بر اساس آنچ

١٥میدهد : مثل  همکاری و اختیار اشتراکی زمین و ابزارهای تولیدی.

�اری��زی همک�توسعه سرمایه داری به ناگزیر به طور فزاینده ای به نقش مرک
�رنگونی��رای س��زاری ب��ود، اب��وبه خ��ن بن��ه ای��ود، ک��ر میش�و امر مشترک منج

٣۴۵–٣۴۶  مارکس، نوشته های اولیه، ص ١٣
٣۵١  همانجا، ص ١٤
۹۲۹  مارکس، کاپیتال، جلد اول، ص ١٥



�ایگزین و��امعه ج��ای ج��د و پایه ه��م میکن��رمایه داری را فراه��د س��یوه تولی�ش
شیوه تولیدی–کمونیسم امر مشترک- را بنا میکند.

�اختار��دا از س��اخت، ج��ی نس��را راض�آنچه که در این قطعه از کتاب سرمایه م
�ار��اری و اختی��ه- «همک�دیالکتیکی ان، آنجایی است که مارکس اشاره دارد ب
�ی��ه را یعن��ادی مطروح��ر م��ط عناص�اشتراکی زمین و ابزارهای تولیدی»-  فق
اشکال غیر منقول و منقول مالکیت که اشتراک را میسازد، مد نظ�ر دارد. ب�ه
�لط تولی�د س�رمایه داری ام�روز را��ول بن�دی اش�کال مس�عبارت دیگر، این فرم
�دازیم و��ه بیان�درک نمیکند. اگر ما دوباره نگاهی به عقب، به نوشته های اولی
�ی از��وانیم تعریف��اه میت��م، آنگ���فیه کنی��ارکس را تص��وانی م��م ج�اومانیس
�ای��ع جنبه ه��ادی و در واق��ر م��الکیت غی��ه م�کمونیسم و امر مشترک بیابیم ک
زیست سیاسی را برجسته  میکند. اول، این تعریف کمونیسم را که مارکس
�د:��ر بگیری��د را در نظ��رح میکن��ام مط��م خ��تن کمونیس��ار گذاش��س از کن�پ
�انه��ود بیگ��ان از خ��ام انس��ی در مق��الکیت خصوص��ت م�«کمونیسم الغای مثب
�ت؛�است، و بنا بر این تصاحب واقعی ذات انسان از طریق و برای انسان اس
�انی��ان انس��ون انس�این باز سازی کامل انسان به مثابه اجتماعی، یعنی چ

�رای١٦است»��ق و ب��ان از طری��ی ذات انس��احب واقع��ارکس از « تص�. منظور م
�وم��ر روی مفه��ردن ب��ار ک��ال ک��ه او در ح��ت ک��ح اس��ت؟ واض��ان » چیس�انس
�د��تفاده میکن�تصاحب بر خلف جریان غالب انزمان است و انرا به گونه ای اس
�الکیت��الب م��ی در ق��احب ش��ه تص��ر ن��د: دیگ��ر میرس��ب بنظ��یار عجی�که بس
�ا.��انی م��اعی و انس��ط اجتم��ان، رواب��ت خودم��احب ذهنی��ه تص�خصوصی، بلک
�س��ارات ح�مارکس تصاحب کمونیستی، این تصاحب غیر مالکیتی،  را در عب
�د.��یح میده��دی و خلق آن توض��درتهای تولی��ترده ق��ف گس��انی و طی�انس
�ارچه تص�احب میکن�د»، ک�ه�«انسان ذات یکپارچه خود را در به ش�یوه ای یکپ
�دن،��نیدن، بویی�انرا با عبارات «تمام روابط انسانی نسبت به جهان-دیدن، ش

�ق»��دام، عش��یح١٧چشیدن، احساس، تفکر، تامل، سنجش، تمایل، اق�، توض
�ت��ده اس�میدهد. من فکر میکنم که واژه «تصاحب» در اینجا قدری گمراه کنن
چرا که مارکس در مورد گرفتن چی�زی ک�ه وج�ود دارد ص�حبت نمی کن�د بلک�ه
�ی��ام حس��د نظ��ت، تولی��د ذهنی�افرینش چیزی جدید را مد نظر دارد. این تولی
جدید-و نه تصاحب، بلکه تولید است. اگر ما به متن مراجعه کنیم، می بینیم
�الکیت��ای م��ت الغ��رض مثب��ا ف��د: «ب��ن میکن��وح روش��را بوض��ارکس ان��ه م�ک

٣۴۸  مارکس، نوشته های اولیه، ص ١٦
٣۵١  همانجا، ص ١٧



�د.»��د میکن��انها را تولی��ر انس��ود و دیگ��ان، خ��ان، انس��ن١۸خصوصی، انس�در ای
�دور از��ه ب��ته های اولی��ت نوش��م در دس��ارکس از کمونیس��رائت، درک م�ق
�ل ب�ه ج�وهر قبل�ی و ی�ا اب�دی�اومانیسم است؛ یعنی بدور از ه�ر گ�ونه توس
�ای��ه الغ��وط ب��ه مرب��م، ک��ت کمونیس��وای مثب��وض، محت��ت. در ع��ان اس�انس
�انی از�مالکیت خصوصی است، تولید مستقل انسانی از ذهنیت، تولید انس
�قی جدی�د��نوایی جدی�د، فک�ری جدی�د و عش�انسانیت، یک بینایی جدید، ش

میباشد.
�د.��از میگردان��اد ب��ه اقتص�این ما را به تجزیه و تحلیل زیست سیاست در عرص
�د��ید ک�ه  تولی��م رس��ن تش�خیص مه��نعتی ب�ه ای��د ص�م�ارکس در عرص�ه تولی
�د�سرمایه داری ایجاد نه فقط عین بلکه ذهن را نیز هدف گرفته است. «تولی

. هر١۹نه فقط ایجاد عین برای ذهن، بلکه ایجاد ذهن برای عین نیز میباشد»
�تر��ی بیش��ت خیل��د ذهنی��ی، تولی��ت سیاس��د زیس��ه تولی��ه در عرص��د ک�چن
مستقیم و شدید است. در واقع برخی از اقتصاددانان معاصر تحولت سرمایه
�اب��ایش بازت��ته  ه��ت نوش��ارکس را در دس��دی م��ول بن�را به گونه ای که فرم
�دس��ه ح��ور ب��ا مجب��ر م�میدهد، تحلیل میکنند. مثل  روبرت بویر مینویسد «اگ
�ه��ال  ب�زدن در مورد مدلی که در دهه های آینده ظهور میکند شویم، ما احتم

�ارازی۲۰تولید انسان از انسان اشاره میکردیم»�  بطور مشابهی، کریستیان م
�ل��دل تکام��وی «م��ت بس��ابه حرک��ه مث��رمایه داری را ب��د س��ی تولی��ذار فعل�گ
انسان» درک میکند. موجودات زنده به مثابه سرمایه ثابت در مرکز این تحول
�ن فراین�دی�قرار دارند و تولی�د اش�کال زن�دگی پ�ایه ارزش اف�زوده هس�تند. ای
�ا��انی، توانائیه�است که  هنگامیکه بکار می افتد،  شامل استعدادهای انس
�ب��ان از طری�ق ک�ار کس��ود-انچه ک�ه انس���ش و عواط�ف میش�و ظرفیتها، دان
�ور��دوزد-که بط���ی ان��ار م��ارج از ک��ان  خ��ه انس��تر آنچ��ا از هم�ه مهم�میکند ام

. بنا ب�ر ای�ن یک�ی از ویژگی ه�ای متم�ایز ک�ار۲١مستقیم مولد ارزش هستند»
�ت��وژه ای اس��ر، س��ع ام�مغز و قلب، به شکل متناقضی، شی تولیدی در واق
�ن��ود. ای��ف میش�که مثل  توسط یک رابطه اجتماعی و یا یک فرم زندگی تعری
�ت��ت سیاس��وان زیس��ه عن��د را ب��کل تولی��ن ش��ذاری ای��ق نامگ��داقل منط�ح

مشخص میکند، چرا که آن ، گونه های زندگی را تولید مینماید.
�ع��ه در واق��ابیم ک��ی ی�اگر ما در پرتو این نور جدید به مارکس رجوع کنیم، در م

٣۴۹  همانجا، ص ١۸
۹۲  مارکس، گروندریسه، ص ١۹
  روبرت بویر، رشد در اوایل قرن۲۰
  کریستیان مارازی، سرمایه داری دیجیتالی و مدل تولید تکامل انسان ۲١



�ل��ه و تحلی�توسعه تعاریف سرمایه در آثار وی به ما سر نخ مهمی برای تجزی
�رمایه داری��امعه س�این زمینه زیست سیاسی می دهد. اگر چه ثروت در ج
برای اولین بار بمثابه مجموعه بزرگی از کالها بنظر میرسید، مارکس نشان
�ال�میدهد که در واقع سرمایه یک پروسه ایجاد ارزش اضافی از طریق تولید ک
�د ک�ه�می باشد. اما مارکس در گامی دیگر با توسعه این بینش کش�ف میکن
�ر��ن فرات��ا را از ای��ر پ��ت-یا، اگ���اعی اس�سرمایه در جوهر خود یک رابطه اجتم
گذاریم، مقصود نهایی تولید سرمایه داری ن�ه ک�ال بلک�ه رواب�ط اجتم�اعی ی�ا
فرمهای زندگی است. از نقطه نظر تولید زیست سیاسی، ما میتوانیم بینیم
�ی��ط ک�اری و جنس��ط گ�امی در راه تولی�د رواب��ل فق�که تولید یخچ�ال و اتومبی
�امعه�است که حول یخچال در سقوط خانواده هسته ای بوقوع میپیوندد و ج

توده ای، که افراد را در اتومبیل هایشان در اتوبان از هم جدا میکند.
�ت��ش زیس��ارکس و چرخ��م م��ف کمونیس��ی تعری��ا نزدیک��وانی ی��ن همخ�م
سیاسی معاصر اقتصاد سرمایه داری را برجسته کرده ام، که هر دو بسوی
�ت گی�ری��ای زن�دگی جه��ط اجتم�اعی و فرمه��انیت، رواب��ان از انس�تولید انس
�ن��یح ای��ه توض��از ب�کرده اند-همه در متن و زمینه امر مشترک. در اینجا من نی
�ت. ام�ا��م اس��را آن مه��ی نگ�رم و چ�موضوع دارم که چگونه به این نزدیکی م
قبل از آن اجازه میخواهم که عنصر دیگری را به این معجون را اضافه کنم.

�ن��ت و غن�ای خ�ط تفک�ر م�ارکس را ک�ه منج�ر ب�ه ای�میش�ل فوک�و هم�ه غراب
l'hommeنتیجه گیری میشود «  produit  l'homme[ان���ول انس� »[انسان محص

(درست مانند مارکس او از فرمول بندی جنسی استفاده میکند )، را بخوبی
�وه ای��ون جل�درک میکند. او هشدار می دهد که ما نباید عبارت مارکس را چ
�ان ب�ه��ود انس��د ش��ه ک�ه بای�د تولی��ن، آنچ��رای م��م. «ب�از اومانیسم درک کنی
�وهرش�شکلی که طبیعت انرا طراحی کرده است، یا آنچه به مثابه ذات و ج
�ا��دارد و م��ارجی ن�نسخه پیچی میشود، نیست؛ ما باید چیزی را که وجود خ
�ن�نمی دانیم چه خواهد بود را تولید کنیم». او همچنین هشدار میدهد که ای
�ن��ت: «م��ود نیس��ور می ش�صرفا  به مثابه ادامه تولید اقتصادی که عموما تص
�د ارزش،�موافق این درک نیستم که تولید انسان از انسان درست مانند تولی
�رد؛��ورت میگی��ادی دارد ص��تفاده اقتص��ه اس�تولید ثروت، و یا تولید یک شی ک
�اوت��امل  متف��ه ک��ه ک�این، برعکس تخریب انچه که ما هستیم و افرینش آنچ

 .به عبارت دیگر، ما نمی توانیم این تولید۲۲است، یک نوآوری کامل میباشد.»
را از نظر سوژه تولیدی و شی تولید شده درک کنیم. در عوض تولید کننده و

 در این قسمت مصاحبه، او در مورد١۲١–١۲۲  میشل فوکو، تفسیر مارکس ص ۲۲
تفاوتش با مکتب فرانکفورت بحث میکند. 



�ود.��د میش��ان تولی�محصول هر دو سوژه هستند: انسان تولید می کند و انس
�را��ه ان��د(بدون آنک���اس میکن�فوکو بوضوح حالت انفجاری این موقعیت را احس
�ک��ابه ی��ه مث��رمایه ب�کامل  درک نماید): روند زیست سیاسی به باز تولید س
�د��ک فراین��رای ی��یل ب��ن پتانس�رابطه اجتماعی محدود نمیشود، بلکه همچنی
�د،��د بیافرین��امل  جدی�خودمختاری که می تواند سرمایه را نابود کند و چیزی ک
�د��ای جدی��ر مکانیزمه��ت ب��وح دلل��ی بوض��ت سیاس��د زیس�ارائه میشود. تولی
�ن را��د ای��ا بای�استثمار و کنترل سرمایه دارد، اما با دنبال کردن غریزه فوکو، م
�ه�تشخیص دهیم که چگونه تولید زیست سیاسی، بخصوص در روشهایی ک
�د،��وع میکن�از مرزهای سرمایه فراتر می رود و بطور مداوم به امر مشترک رج
�روژه��د در پ�افزایش استقلل کار را تضمین نموده و ابزار یا سلحی که میتوان

آزادی بخوبی مورد استفاده قرار گیرد را فراهم مینماید.
�م و تولی�د��ن ای�ده کمونیس�الن ما در موقعیت درک تشخیص نکته نزدیکی بی
�رمایه داری��عه س��ه توس��ت ک��ونه نیس��م. اینگ�سرمایه داری معاصر قرار داری
�ه�کمونیسم را می آفریند و تولید زیست سیاسی فورا  و مستقیما  آزادی را ب
�د��ترک در تولی��ر مش��ت ام��ش مرکزی��ق افزای��وض، از طری��ان اورد. در ع�ارمغ
�ای زن�دگی-��ط اجتم�اعی و فرمه��ف، رواب�سرمایه داری-تولید ای�ده ه�ا، عواط
�ارت��ه عب��ردد. ب��دار میگ��تی را پدی��روژه کمونیس��رای پ�شرایط و مهمات لزم ب

. ۲٣دیگر سرمایه داری گورکن خود را میافریند
�ن آن،��م. اولی��ال کن��اله دنب��ن مق�من سعی کرده ام که دو نکته اصلی را در ای
�روژه��ر پ��ه ه��ا ک��ن ادع��تر ای��ا دقیق��ی ی��اد سیاس��د اقتص��رای نق��ت ب�درخواس
�یم بندی��ی تقس��ه و تحلیل��ن تجزی��ود. چنی��از ش��ا آغ��د از آنج��تی بای�کمونیس
�ق�تاریخی ما را تثبیت می کند و پدیده های تازه در شرایط فعلی ما را، از طری
�ارت��ه عب�بررسی نه فقط ترکیب سرمایه بلکه ترکیب طبقه نشان می دهد-ب

�ر۲٣��ه ام��یوه ای ک��ترک و ش��ر مش��ادی ام��ث اقتص��ن بح��ه بی��ی رابط��ه بررس��ن نقط�  در ای
�ت:��ود. او نوش��د ب��الب خواه��د، ج��ل میکن��یر عم��ت ژاک رانس��وم سیاس�مشترک درمفه
«سیاست دقیقا  موقعی آغاز می شود که موازنه سود و زیان متوقف شود و در عوض به
تقسیم قسمتهای مربوط به امر مشترک بپردازد».(عدم توافق، اثر ترانس جولی رز). بنا
�ه�به درک رانسیر، امر مشترک، ناحیه مرکزی و یا شاید منحصر بفرد پارتیج، یعنی پروس
�ک��الیت ی��وزه فع��ت، ح�تقسیم، توزیع و اشتراک میباشد. رانسیر ادامه میدهد، «سیاس
اشتراک است که همیشه فقط میتواند ستیزه جویانه باشد، رابطه بین اجزایی که فقط
�اید��ت». ش��ل نیس��ا ک��ر ب��ز براب��ان هرگ��ع ان�دسته و صلحیت یا اعتباری هستند که جم
�یر از��رای درک رانس��رایط ب��د ش��کل واج��ا ش��م، تنه�کمونیسم انگونه که من تعریف میکن
�اله��ه در مق�سیاست می باشد. من نقش امر مشترک در اندیشه رانسیر را بطور خلص

«تولید و توزیع امر مشترک» تشریح کرده ام.   



دیگر. با طرح این پرسش که چگونه مردم و تحت چه شرایطی، هم در درون
�ی-��د م�و هم بیرون محل کار، هم در درون و هم بیرون روابط کار مزدی، تولی
�افته��ش ی��ترک افزای��ر مش��ت ام�نمایند. و همه این ها نشان میدهد که مرکزی

است.
نکته دوم، نق�د اقتص�اد سیاس�ی را ب�ه نق�د م�الکیت گس�ترش م�ی ده�د. و
�ر��دیق  ام��ز تص��ه نی��الکیت بلک�مخصوصا، کمونیسم نه فقط به عنوان الغای م
�تمر و��ی، ایج�اد مس��ت سیاس��ار زیس��ود مخت�مشترک-تاکید بر تولید باز و خ
�بی��امل  ترکی��اراتی ک��را در عب�خود گردان انسانیت جدید است. ب�رای آنک�ه ان
�الکیت�بیان کنیم، آنچه که مالکیت خصوصی برای سرمایه داری و آنچه که م
�م��رای کمونیس��ز ب��ترک نی�دولتی برای سوسیالیسم معنی میدهد، امر مش

معنی میدهد.
�ر��ده ای ب�با قرار دادن این دو در کنار هم-که تولید سرمایه داری به طور فزاین
امر مشترک متکی است و اینکه خود مختاری و استقلل امر مشترک جوهر
�روز��تی ام�کمونیسم است-نشان می دهد که شرایط و سلح پروژه کمونیس
�را��ت ک�ه ان��ر ماس��ن ب��ون ای�بیش از هر زمان دیگری در دسترس است. و اکن

سازماندهی کنیم. 
   

     ۲۰١۰ بر گرفته از کتاب ایده کمونیسم، سال 
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