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  گفتگوی پيران آزاد  با جان هالووی؛استي از سیگرينوع د

   
ماه هشتاد و شش بهمن   متشه بيست                                                                        یجان هالوو - آزادرانيپ

  
 

زاده ايرلند است، بخشی از عمر خود و دوره تحصيالت را در اسکاتلند گذرانده و حاال " جان هالووی: "توضيح

در مکزيک زندگی و در دانشگاه پوئبلو در دوره تحصيالت تکميلی، )  از هزار و نهصد و نود و دو( سالهاست که 

داری الن انديشه و نظر در جنبش جهانی ضد سرمايهترين فعاهالووی يکی از سرشناس. کندجامعه شناسی تدريس می

- از بحث" مفهوم امروزی انقالب: تغيير جهان بدون گرفتن قدرت "های او با نام يکی از کتاب. معاصر است

داری و اشکال نگرش هالووی در باره سرمايه. های اخير ميان چپها بوده استانگيزترين آثار انديشه سياسی در سال

داری بر بنيان روش و نگاه ماعی آن از جمله دولت و همچنين دريافت او از مبارزه عليه سرمايهمناسبات اجت

های انتقادی و ديالکتيکی بعدی را که با امثال لوکاچ، آدورنو و ديالکتيکی کارل مارکس استوار شده و تاثير جريان

 از سنت رسمی که بعد از مارکس به عنوان هايی که بيرونجريان. شود، با خود داردترونتی و ديگران شناخته می

داری اين فراتر از اينها، شرکت در مبارزه جنبش معاصر ضد سرمايه. گيردسوسياليسم علمی ساخته شد، قرار می

تر فرصت را برای او بوجود آورده که با استفاده از تجربياتی مانند جنبش زاپاتيستی در مکزيک افق خود را گسترده

کند و داری را بيان میهای مناسبات سرمايههای هالووی از يک سوی گسست راديکال از منطق و بنيانبندیجمع. کند

عليرغم نقد . کندداری قرن گذشته را نقد میهای شکست خورده مبارزه ضد سرمايهاز سوی ديگر نگرش و پروژه

هايی که بيش از يک قرن در آن م و کليشهجنبش سوسياليستی سنتی و ناهمخوانی و نامانوس بودن تعابير او با مفاهي

که درگير  ورزان سوسياليست سنتی هم بنديهای هالووی برای آن فعاالن و انديشه جنبش جا افتاده است، نگرش و جمع  

.گذرنداند تامل برانگيز بوده و براحتی از کنار آن نمیداریجنبش جهانی ضد سرمايه  

و دو مقاله کوتاه ديگر از هالووی به همراه نقد و "  جهان بدون گرفتن قدرتتغيير"ترجمه فارسی يک بخش از کتاب 

توسط نشر بيدار در " سوژه انقالبی "ای از فعاالن جنبش چپ در کتابی تحت عنوان بررسی نظرات او از جانب پاره  

.آلمان منتشر شده است    

.هزار و هفت است اول ماه ژوئن دومهي نديخواني گفتگو که نوشتار آن را منيزمان ا  
 

شما اين تغيير . بريمداری رنج می تغيير دادن جهان موضوع مشترک همه ماست که از اين دنيای وحشتناک سرمايه

بينی؟دادن را چگونه می  

آنچه . دانيمما نمی. دانيمما نمی: توانيم جهان را تغيير دهيم؟ پاسخ خيلی خيلی ساده استسوال اين است که چگونه می

داری يک فاجعه برای اغلب مردم روشن است که سرمايه. لی روشن است اينکه ما بايد جهان را تغيير دهيمکه خي

آورد  و هم  سازماندهی جامعه در زمان حاضر فقر، نابرابری، خشونت و جنگ بوجود میشيوه. برای بشريت است
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اليه اوزون را نابود می. بردبين میاز راداری پيش شرط موجوديت انسانشود که سرمايهمیآشکارچنين هرچه بيشتر  

.برد از بين میکند، تنوع حياتی گياهی و حيوانی را با سرعتی خيره کننده     

.اين خيلی خيلی واضح است. تغيير دهيم) راديکال(ای ما بايد راهی پيدا کنيم که جهان را بطور ريشه  

ای دهيم؟ توانيم آن را تغيير ريشها تغيير دهيم؟ چگونه میتوانيم جهان رحاال سوال اينست که چطور؟ چطور ما می

اين مهم است که اينطور شروع کنيم چرا که همه سنت انقالبی، به . دانيمای پيش گفتم، ما نمیهمانطور که لحظه

ما . ا اينستبفرمائيد برنامه م. اين شيوه انجام تغيير است! دانيمبله ما می"گويند، عنوان مثال احزاب مارکسيست، می

و اين ما را به جائی نرسانده و در حقيقت جهان را تغيير !" دهيم که چگونه بايد کارها را انجام دهيدبه شما توضيح می

کنم تجربه انقالب روسيه و تجربه انقالب من فکر می. ای که مورد نظر ما بوده تغيير نداده استنداده، يا به آن شيوه

بايد بگوئيم، اوال ما به انقالب نياز . ما حقيقتا بايد دوباره بيانديشيم. بشری تبديل شدندچين در انتها به يک مصيبت 

مفهوم قديمی انقالب آن بود . ما بايد به انقالب به شيوه ديگری بيانديشيم. اما دوما، تجربيات گذشته موفق نبودند. داريم

ما "گوئيم نکته مهم در باره وقتی که می.  کارا نبوداين. فکر کنيم" قدرت دولتی"که برای تغيير جهان از طريق کسب 

توانيم پاسخی داشته دانيم يا آنکه به لحاظ تاريخی احتماال نمیپذيريم که جواب را نمیفقط اين نيست که می" دانيمنمی

يم که ما اگر بگوي. چيست و موضوع آن چيست" سياست"باشيم، بلکه همچنين اين سوالی است که دوباره بيانديشيم که 

) تک گويی، يک طرفه" (سياست مونولوگ" دهيم، اين سر از يک دانيم که چگونه تغيير جهان را انجام میمی

دانيم ما نمی"اگر با گفتن اينکه . دهند که چه بايد بکنندسياستی که در آن رهبران به ديگران توضيح می. آورددرمی

بدين معنی که، خوب ما . رسدمی) گفتگو، دوطرفه" (ست ديالوگسيا"شروع کنيم، اين به يک " چگونه انجام دهيم

با هم ديگر فکر . توانيم تغيير را انجام دهيمدانيم، بيائيم با هم جمع شويم و در باره آن صحبت کنيم که چگونه مینمی

پرسيم و می: " گويندمیرسد که زاپاتيستها اين به آن چيزی می. توانيم بکنيم تا جهان را تغيير دهيمکنيم که ما چه می

آن طرز فکر قديمی که ما . به آنها) راهنمايی کردن(رويم نه با گفتن ما با پرسيدن از مردم به پيش می". رويمراه می

بنابراين بايد . دانيمنه ما نمی"اگر شما با گفتن . رسدسياست از باال به پائين می" سياست عمودی"دانيم به جواب را می

سياستی که در آن ما به سازمانی . رسدمی" سياست افقی"شروع کنی، آن وقت اين به " براين بايد بحث کنيمبنا. بپرسيم

شوند و در آن همه تشويق کنيم، نوعی از سازمان، که در آن همه کس يا تعداد هرچه بيشتر مردم، دخيل میفکر می

بنابراين ما به مفهوم . و در تصميم گيری شرکت کنندکنند شوند که نظرشان را بيان کنند و بگويند که چه فکر میمی

بنابراين اولين چيزی که بايد بگوئيم، اگر چه ممکن است به نظر احمقانه بيايد، . رسيممی" سياست"کامال متفاوتی از 

اره آن فکر کنيم در ب. بنابراين بياييد در باره آن فکر کنيم. ما نمی دانيم چگونه انقالب کنيم" دانيمما نمی"اين است که  

اين . که چه اشتباهی در گذشته  شد، در باره آن فکر کنيم که چگونه می توانيم در مورد سوالی که داريم پيشروی کنيم

اين بدان معنی است که  تالش می کنيم و سوالهای . شويمبدان معنی نيست که ما تسليم شده و در اينجا متوقف می

ش می کنيم سوال را پرداخته کنيم، يعنی  تالش می کنيم و با دقت بيشتری در باره ما تال.  دهيمخودمان را گسترش می  

.سوال فکر می کنيم  

ما "ای که با عقيده" ما می دانيم، اين شيوه ای است که ما آنرا انجام می دهيم"سياست انقالبی نوع قديمی، عقيده ای که 

اين عقيده بر اين . سرو کار دارد" قدرت" فکر معينی در باره اين در حقيقت با طرز. پيوند دارد" دولت را می گيريم
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مبنا استوار است که دولت مرکز قدرت سرمايه داری است و اگر ما بتوانيم دولت را تصرف کنيم، آن وقت می توانيم 

ی است که هم چنين ، اين بدان معن"نه، ما نمی دانيم، ما بايد دوباره انديشه کنيم"وقتی ما بگوئيم . جامعه را تغيير دهيم

اين بدان معنی است که در باره معنی قدرت فکر . در باره اين عقيده هم که دولت مرکز قدرت است دوباره فکر کنيم

اين تمايز، آشکارا در هر زبانی کمی . بنظرم اگر تمايزی بين دو نوع قدرت قائل شويم مفيد و کمک کننده است. کنيم

ما . بريمرا به دو معنی و تعبير مختلف به کار می" قدرت"در زبان انگليسی ما اما بطور حتم . متفاوت خواهد بود

بريم، توانائی يا قدرت ما برای پختن يک قدرت را به معنی نيرو و ظرفيت خودمان برای انجام کارها به کار می

هرات و بيان خشممان امان، قدرت ما برای رفتن به تظاغذای خوب، قدرت ما در تغيير شرايط در کميونيتی و محله

 Power to(قدرت کنشگری  "اين نوع از قدرت را من . عليه گروه هشت دولت بزرگ صنعتی و يا هر چيز ديگر

do "( نوع ديگری از قدرت حالتی است که از قدرت به . شودنامم، در مواردی هم از آن به عنوان ظرفيت ياد میمی

اين عمال متضاد آن است چرا که  قدرت کنشگری ما را نفی . نيمکعنوان قدرت کسی بر سر کسی ديگری صحبت می

و ما اين نوع قدرت . خواهيم انجام دهيماگر کسی قدرت بر سر ما اعمال کند، قادر نخواهيم بود آنچه را که می. کندمی

" سلطه" به ما" قدرت کنشگری"داری است، تبديل آنچه که بنياد سرمايه. ناميممی  )"  Power  over(سلطه "را 

- ما خلق می. ما با امکان کنشگری و با خالقيت آغاز کرديم. ما به عنوان انسان، موجودات خالقی هستيم. برماست

کنيم، ما کنيم، در پيرامون خودمان شرايط جديد را خلق میکنيم، اشياء را توليد میدهيم، کنش میکنيم، تغيير می

کنيم نياز به دسترسی به وسائل خلق کردن يا وسائل ه اين خالقيت را عملی برای آنک. دهيمچيزها را هميشه تغيير می

گيرند و با داری اشخاص معينی کنترل وسائل کنشگری يا وسائل توليد را بدست میاما در سرمايه. کنشگری داريم

خودمان را برای به " یقدرت کنشگر"دراختيار داشتن اين کنترل آنها قادرند که به ما بگويند که بايد قدرت خالقه يا 

اما اين . آنان است" سلطه"ما به " قدرت کنشگری"اين تبديل کردن . دار به کار گيريمحداکثر رساندن سود سرمايه

قدرت "آنها در نهايت محتاج به " سلطه"شود و اين مهم است که به ياد آوريم که تبديل از ما و با خالقيت ما آغاز می

داری اين بدان معنی است که سرمايه. داشتندکنشگری ما آنها قدرت و سلطه بر ما نمیبدون قدرت . ماست" کنشگری

داری در حقيقت سرمايه. شوديک سيستم تجاوز و تهاجم عليه ماست که بر تجاوز روزانه و مکرر پايه گذاری می

ن، برو در کارخانه برای برو و اين کار را بک"گويد شويم به ما میسيستمی است که هر صبح که از خواب بلند می

اگر ". را بکن) بخصوص(هشت تا ده ساعت کار کن، برو در دانشگاه برای اين چند ساعت کار کن و اين کار 

 to(خودت " ظرفيت کنشگری"برو و تنها آن چيزی را بياموزکه الزم است تا بدانی تا قادر شوی "دانشجو هستی، 

do  Power ( را فراموش کنيم، شيرين " سرمايه"توانستيم بود اگر ما میذت بخش میل." را بعدا به سرمايه بفروشی

کنيم که در آن ای زندگی میاما حاال ما در جامعه. توانستيم خودمان را در جامعه متفاوتی تصور کنيمبود اگر میمی

روش ديگر . دهدمیما سوار شده و انگيزه کنش ما را در زندگی روزانه شکل " قدرت کنشگری"دار بر سلطه سرمايه

قدرت خالقه يک . است) doing" (کنشگری"با   ) labour" (کار مزدوری"بيان اين موضوع تفاوت گذاشتن بين 

تواند فرضا باقی تواند شادمان شدن از خودمان باشد، میمی. تواند هرچيزی باشدکنش می. گری استقدرت کنش

تواند پختن غذا تواند کشيدن يک تابلو باشد، می يک کتاب باشد، میتواند نوشتنخواب باشد، میماندن طوالنی در تخت

شود که ما را داری به زير يک ديسيپلينی کشيده میاما همه اينها در سرمايه. تواند ساختن يک اتومبيل باشدباشد، می
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سرمايه برای سود بردن و مان را به کار مزدوری تبديل کنيم تا آن چيزی را توليد کنيم که گریکند که کنشمجبور می

ای همه روابط اجتماعی را داری مانند شبکهاگر چنين است، سلطه در جامعه سرمايه. برای گسترش خود الزم دارد

  . شود و نه فقط در دولتگيرد و در هر گوشه آن اعمال میدر بر می

سلطه بيشتر منابع اجتماعی را به نفع اين ماشين . صحبت کنيم"  دولت-ملت "باره  قدرت دولتی و حاال کمی بيشتر در

توانيم با آن برخورد چگونه مي.  الزم داريمسرمايه کنترل ميکند، منابعی که ما برای زندگی که خودمان آنرا تعيين کنيم

جهت قطع ای ضد سيستم ودرسلطه را مبارزهکشيدن اين ماشين توان مبارزه برای به زير میکنيم؟ به عبارت ديگر آيا

داری چگونه است؟  داری، اگرچه در سطح محلی، ديد؟ نگاه تو به مبارزه ضد سرمايهاز سرمايهو گسست   

داری در نظر سرمايه" سلطه"ما و " گریقدرت کنش"بين  ) antagonism(داری را به عنوان يک تضاد اگر سرمايه

-بايد دريابيم که سلطه سرمايهقت میداری،  آنوبگيريم و يا به عنوان يک تضاد بين کنش ما و کار مزدوری سرمايه

شود که در آن ارتباط های اجتماعی ای میشود، سيستم يا جامعهقدرت می) همه جا حاضر(داری يک سيستم يکپارچه 

 صورت مادی و عينی گرفتن reiefied(و متجسد   )" thingified(شی واره "شود يا می )" fetishized(بتواره "

گيريم بجای آنکه بطور مستقيم و داری ما از طريق اشيا با يکديگر رابطه میدر سرمايه. شودمی) يک چيز آبستره

-، از طريق دولت، از طريق سرمايه مرتبط می" پول"ما با يکديگر از طريق . واسطه با يکديگر در ارتباط باشيمبی

" اشيا"های اجتماعی به عنوان اين پيوندکنيم به شوند و ما شروع میهای اجتماعی منجمد يا سخت میشويم و اين پيوند

کنيم به جای نگاه می" چيز"بنابراين به پول به عنوان يک ). آنها را اشيا مادی و مشخص در نظر بگيريم(فکر کنيم 

کنيم به جای آنکه آن را يک ما به دولت به عنوان يک شيی نگاه می. آنکه آن را يک رابطه بين مردم در نظر بگيريم

  .ن مردم در نظر بگيريم و همينطور و غيرهرابطه بي

ای در همين لحظه و همينجا برای برپا کردن نوع مبارزه! توانيم از اين فراتر برويم؟ با مبارزهحاال، چطور می

ايم که در باره انقالب به عنوان چيزی ما عادت کرده. خيلی مهم است" زمان"اينجا سوال . متفاوتی از ارتباط اجتماعی

شد، صحبت انقالب و آينده هميشه با هم همراه بودند يا عادت شده بود وقتی از انقالب صحبت می. ده فکر کنيمدر آين

.که با هم همراه باشند  

اما من فکر می کنم چيزی که در اين پانزده سال و اندی اخير رخ داده، آن است که مردم بيشتر و بيشتری در باره 

. نمی نشينيم تا جهان را تغيير دهيم" حادثه بزرگ"ما منتظر .  و همينجا می انديشندانقالب به عنوان انقالب همين حاال

مبارزات ما عليه سرمايه، . ما تالش می کنيم هم اکنون همينجا و همين حاال امور را از راههای متفاوتی انجام دهيم

به اين صورت که به . ه موجودمبارزاتی فقط عليه آن نيست بلکه کوششی است همچنين برای فراتر رفتن از جامع

ما می خواهيم استخدام "گويند عنوان مثال وقتی پيکت کنندگان آرژانتينی عليه بيکاری مبارزه می کنند، آنها نمی

اما مبارزه ای می شود عليه . شودای عليه بيکاری شروع میمبارزه ما به عنوان مبارزه"گويند ، آنها می"شويم

دانيم، شود برای توانا شدن انجام  آنچه که ما ضروری و مهم میای می کار مزدوری، مبارزهای عليهاستخدام، مبارزه

ما می ". توانا شدن انجام  چيزهايی که کاميونيتی ما احتياج دارد مثل مسکن و غدا و پوشاک و همه چيزهای ديگر

ما می توانيم سرمايه داری را . م سلطههايی در سيستفکر کنيم، ترک)" شکاف(ترک "توانيم به اين مبارزه به عنوان 

: شوند و می گوينددر اساس به عنوان يک سيستم فرماندهی در نظر بگيريم، اما ميليونها و ميليونها مردم همراه می
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نه، نه ما نمی پذيريم، ما فرمانبری نمی کنيم، ما می خواهيم امور را به راه متفاوتی انجام دهيم، ما می خواهيم چيز "

شويد که ترکهای زياد و اگر شما آن چيزها را به عنوان ترک در نظر بگيريد، آنوقت متوجه می".  خلق کنيمديگری

اينها فقط مبارزه محلی نيست بلکه می تواند همچنين مبارزاتی در سطح . زيادی همه جا در سرمايه داری وجود دارد

 تواند مبارزه ای در زمان معينی باشد، می تواند اين می تواند يک مبارزه در جای مشخصی باشد، می. جهانی باشد

مبارزات زيادی هستند که . مبارزه ای در رابطه با نوع معينی از فعاليت باشد به عنوان مثال در آموزش دانشگاهی

يا موضوع ." جنگيمنه، آموزش دانشگاهی، چيزی است که نبايد در اختيار سرمايه باشد، ما عليه آن می"گويند می

ب چيزی نيست که در اختيار سرمايه باشد، بايد عمومی باشد، چيزی که همه ما با هم از آن استفاده ببريم، يک آب، آ

گوييم که می تواند کنيم، بلکه از مبارزاتی میبنابراين ما فقط در باره مبارزات محلی صحبت نمی. چيز عمومی است

داری پيدا کند، انواع ديگر آن مناطق معين از سرمايهاز محل بخصوصی فوران کند و تالش کند راهی برای بريدن 

من فکر می کنم انقالب به وجود آوردن و تکثير . روابط اجتماعی را بوجود آورد و راههای ديگر انجام امور را

يم توانيم دولت انقالبی را هم بهمين ترتيب ببينحاال سوال اين است که آيا می. کردن ترکها در سلطه سرمايه داری است

-در سلطه سرمايه) شکاف(بايستی مثال  دولت کوبا را به عنوان يک ترک و درک کنيم؟منظورم اين است که آيا می

. داری در نظر بگيريم، يا آيا بايد مبارزات خودمان را بر دولت ايران يا دولت مکزيک يا دولت ايرلند متمرکز کنيم

دولت فقط يک ارتباط اجتماعی . قط يک منطقه جغرافيايی نيستدر اين رابطه مشکلی وجود دارد، و آن اينکه دولت ف

خيلی بيشتر از آن است، . کنند و يا هر چيز مشترک ديگری دارند نيستبين مردمانی که به زبان مشترک صحبت می

دولت در واقع فرمی از سازماندهی اجتماعی است که طی . دولت هم چنين فرم معينی از سازمان دهی اجتماعی است

به عنوان مثال، دولت مکزيک مردم مکزيک را از کنترل کردن ! ون برای حذف کردن مردم شکل گرفته استقر

کند، دولت کند، دولت انگليس مردم انگليس را از کنترل کردن زندگی خودشان حذف میزندگی خودشان حذف می

ا از طريق يک سری کارها، عادات، دولت اين ر. کندايران مردم ايران را از کنترل کردن زندگی خودشان حذف می

حتی اگر ما بهترين نوع دولت . دهداز طريق فرم معينی از زبان و از طريق ساختار سلسله مراتبی و غيره انجام می

ما : " گويدتوانستيم تصور کنيم، آن وقت بهترين دولت به مردم میرا تصور کنيم، اگرچه وجود ندارد، اما اگر می

کنيم، شما به خانه برويد، به خانه بازگرديد، نگران نباشيد، ما آن خواهيم کرد که برای شما یمسائل شما را حل م

گری مردم از آنها و قدرت آنها اين يعنی بازستاندن قدرت کنش. و اين آشکارا به معنی حذف مردم است." بهترين باشد

-اين مسئله)". subject(  سوژه "ر کردن به جای رفتا" ابژه"برای کنترل زندگی خودشان، اين يعنی با آنها به عنوان 

متمرکز شود آن وقت بسيار ) تشکيل دولت(ای بسيار مهم در سازماندهی مبارزات است، اگر مبارزه ما بر دولت 

  . ای واقعی استمشکل است که از افتادن در مسير اين تفکر و اين راه سازماندهی اجتناب کنيم و اين مسئله

قش و کاراکتر دولت برحقی اما در باره جايگزين کردن آن با يک سازماندهی نامتقارن تو در رابطه با ن

)asymetrical ( منظورم آن است که در هر لحظه از مبارزه ما عليه سرمايه و فراتر رفتن از . و از نوع ديگر چه

- و پوشيده ما را سرکوب میسرمايه، قدرت دولتی به عنوان سپر سرمايه در مقابل ما ايستاده است، به طور آشکار 

کند و بيشتر از آن در انواع استبدادی کند و آن را نفی میمان جلوگيری میما در زندگی" خود تعيين کنندگی"کند، از 

بنابراين برای مبارزه در درون و عليه سرمايه و . کندمانند رژيم اتوريتر مذهبی ايران حتی نوع لباس ما را تعيين می
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بعد، آن را نه با همان نوع دولت اما با . ن، ما بايد عليه قدرت دولتی بجنگيم و از شر آن راحت شويمفراتررفتن از آ

گويند ولی در ابعاد بزرگتر به می" حکومت خوب"جايگزين کنيم، چيزی شبيه آن که زاپاتيستا به آن " خود حکومتی"

توانيم اين را به عنوان يک مبارزه محلی و  میخوب، حاال) نه فقط در يک منطقه(عنوان مثال در ابعاد همه مکزيک 

  و انقطاع در سرمايه حساب کنيم؟" گیپاره"يک 

مورد هرپاره شدنی مه تناقضات غيرقابل اجتنابی که درسرمايه است، با هگی درسرمايه و ازبله، مطمئنا اين يک پاره

. وجود دارد  

ن و قطع در پروسه مبارزه در درون، عليه سرمايه و فراتر هميشه خطر فاصله افتاد. حاال در باره پروسه مبارزه ما

مثال مشغول . های مبارزه و بريده شدن پيوستگی آن استمنظورم جدا کردن اين جنبه. رفتن از سرمايه وجود دارد

محدود و مشروط کردن مبارزه در .  زندداری نمیای به سرمايهشدن به يک جنبه، يعنی نگرش رفرميستی که صدمه

ای از مردمان در بينم، موج تازهحاال آنچه که من می. داری يا فقط عليه رژيمها هميشه بوده و هستون سرمايهدر

داری يک مناسبات فراسرمايهشوند و به اصطالح اروپا وجود دارند که  فقط به مناسبات زندگی خودشان مشغول می

يک. ساخت سياسی ندارند عليه سرمايه و  به مبارزهسی کاریاساکنند وبطور فراهم می ای خودشيهزندگی حارا در  

کند؟يم بازيیرهاي تفسني چنی مانند عنوان کتاب تو راه را براهاي از فرمولبندی بعضیکن یفکر نم! ی انفعالريتفس  

گوئی، من مبارزه را بيش از هر چيز يک جنبش در و عليه سرمايه و فراتر رفتن از سرمايه بله، همانطور که تو می

کنيم  و هم چنين مبارزات بسياری برای آن که بايد متوجه باشيم که ما مبارزه را از درون سرمايه آغاز می. بينممی

اين روشن است که اصالحات زيادی، چيزهای خيلی . برندداری را مستقيما زير سوال میهستند که ماهيت سرمايه

توانيم نابودی مسئله اين است که در حال حاضر چگونه میاما . داری بدست آوردتوان در درون سرمايهزيادی را می

.آور جامعه را متوقف کنيمجهان را متوقف کنيم، ديناميک وحشت  

 و يا به "شئی"اما اگر سرمايه را به عنوان يک . اين بدان معنی است که ما بايد هم چنين عليه سرمايه حرکت کنيم

گيريم بلکه به آن به عنوان يک شيوه انجام دادن امور، يک فرم از سازمان دادن عنوان يک گروه از مردم در نظر ن

شروع . های اجتماعی خودمان نگاه کنيم، آن وقت موثرترين راه عمل عليه سرمايه رفتن به ماورا سرمايه استارتباط

مبارزه . ود داشته باشدخواهيم در همه جا وججامعه نوينی که می" جنين"کردن انجام امور به روش متفاوت، خلق 

گوئی يک گرايش دائمی يا خطر دائمی برای اما همانطور که تو می. برای من در درون، عليه و ماورا سرمايه است

اند و مثال مبارزات زيادی هستند که فقط در درون سرمايه. جدا شدن مبارزه در درون، عليه و ماورا وجود دارد

کنند آنچه ما نياز داريم به همان سان، مردمان ديگری هستند که فکر می. دهندنمیهرگز سوالی در مقابل سرمايه قرار 

اندازيم، ما نياز داريم حزب بسازيم، خودمان را  بیداران سنگمبارزه عليه سرمايه است، ما نياز داريم به سرمايه

ت سال، در پنجاه سال بعد به حکومت سازمان دهيم تا بتوانيم کنترل دولت را بدست آوريم و سپس بعد از آنکه، در بيس

در عقيده کالسيک انقالبی چنين است . توانيم شرائط رفتن به ماورا سرمايه را ايجاد کنيمانقالبی رسيديم آن وقت می

اما نه، عليه و ماورا بايد به عنوان . داری در حال استکه رفتن به ماورا سرمايه در آينده است  و مبارزه عليه سرمايه

اما همانطور که تو نشان دادی هم چنين خطر ديگری وجود دارد، خطر ديگری هم چنين .  حاال فهميده شودموضوع

سرمايه متمرکز شويم، شروع کنيم که فکر کنيم و تالش کنيم که فقط  " ماورا"وجود دارد که ما تالش کنيم فقط بر 
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 )" hippy comunity(کمون هيپی "دمان يا خودمان را به وجود آوريم، به عنوان مثال شايد تعاونی خو" کمون"

کنند در اين فکرند که فقط رفتن به خودمان را در يک صحرا و يا  هر چيز ديگر را بوجود آوريم  و آنان که  چنين می

 context(تمام اين چيزها فقط وقتی با معنی است که در زمينه ! کنم کافی نيستمن فکر می. ماورا سرمايه کافی است

آيد ايزوله شدن آنها و راکد شدن اگر اينها از مبارزه عليه سرمايه جدا باشند آنچه پيش می. زه عليه سرمايه باشدمبار) 

برای . گويممی) شکاف(صحبت کنم بلکه از ترک " فضاهای خودمختار"بهمين دليل من دوست ندارم از . آنهاست

در عليه ) مبارزه(اين مهم است که يکپارچگی . ايهشکاف در سرم. ترک، ترک در سيستم. اينکه  ترک حرکت می کند

به معنی  پذيرش اين هم هست که گروههای ) سرمايه(اما ديدن وحدت  مبارزه در، عليه و ماورا . و ماورا ببينيم

شان يا بعضی آدمها بدليل شرايطشان، شخصيت. مختلف مردم و افراد توان و جايگاه متفاوتی در اين پيوستگی دارند

گذراند برخی ديگر تاکيدشان بر مبارزه عليه سرمايه  يا هر دليل ديگر تاکيد بيشتری بر مبارزه برای ماورا میشانسن

اين مهم است که پيوستگی بين شورشهای متفاوت و بين شکلهای مختلف مبارزه و اعتراض عليه سرمايه را . است

  .دريابيم

" کارگر"و" گرکنش"تو ازنظرتئوريک وعملی چگونه . نيمبارزه کمونيستی صحبت کم) فاعل" (سوژه"کمی در باره 

.  ای، در مبارزه ما داردکنندهاين تمايز چه تاثيری، يا بهتر بگوئيم چه نقش تقويت. کنیمیرا از هم متمايز  

گويد که او می. گويدمارکس در ابتدای کتاب کاپيتال، در شروع بخش دوم از فصل اول کاپيتال، چيز خيلی مهمی می

منظور او اين است که نقطه مرکزی برای فهميدن . راهنما و محور فهميدن اقتصاد سياسی، کاراکتر دوگانه کار است

گويد که اين نقطه مرکزی اگرچه مارکس می. داری، تضاد بين کار مجرد و کار مشخص يا کار مفيد استسرمايه

يزی است که در سنت مارکسيستی کامال ناديده گرفته گويد، اما اين چاست و اگر چه او اين را در شروع کاپيتال می

از " کار مشخص"از يک سو و کار مفيد يا " کار مجرد"اگر ما از اينجا، از تضاد بين آنچه که مارکس به عنوان . شد

دست "اش در های اوليهمارکس در نوشته. نامد، شروع کنيم آن وقت بايد به معنای آن فکر کنيمسوی ديگر می

او در باره . کندی هزار و هشتصد و چهل و چهار به طور اساسی در باره همين موضوع صحبت می"اه"نوشته

فعاليت خالقانه زندگی بشر که برای تمايز بين انسان و " فعاليت خود خالقانه"و " کار از خود بيگانه کننده"تفاوت بين 

داری قيقت تالشی است برای فهميدن سرمايهبه نظر من اين کار مارکس در ح. کندحيوانات اساسی است، صحبت می

ناميد " کار مشخص"و درک امکانات انقالب بر مبنای تضاد بين فعاليت خالقانه زندگی يا آنچه او بعدها کار مفيد يا 

و تغيير دادن جهان هم در حقيقت در باره . از سوی ديگر" کار از خود بيگانه کننده"يا " کار مجرد"از يک سو و 

. از سوی ديگر است" داریکار مزدوری يا کار مزدوری سرمايه"از يک سو و " کنش خالقانه يا سازندهتضاد بين 

" کار مزدوری"در مقابل " گرکنش"پس آن وقت سوال اين است، سوژه انقالبی کجاست؟  سوژه انقالبی در اين حالت 

برای آنکه همه . مزدوری همه جا هستعليه کار " گرکنش"است؟ " کار مزدوری"بر عليه " گرکنش"چه کسی . است

آشکارترين و شديدترين مورد اين تجربه، شخصی . کنيم، همه ما در درون اين تضاد هستيمما اين تضاد را تجربه می

مثال کارگر کارخانه اما نه فقط کارگر کارخانه، کارکنان اداری و خدمات هم . است که به استخدام درآمده است

کنند، آنها اين را حس و آنها هر روزه به عنوان يک مسئله شخصی آنرا تجربه و حس میبرای اينکه . همينطور

توانند انجام دهند يا قدرت انجام دادن آن را دارند، توسط آنچه که کنند که آنچه را که در آن روز مشخص میتجربه می
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آنها به وسيله اين حقيقت که  قدرت کار خود . شودشان مجبور به انجام دادن آن هستند به زير کشيده میبا استخدام شدن

همه ما با استخدام شدن اين تضاد را به شديدترين شکل شخصی آن . يابنداند، موضوع را درمیرا به سرمايه فروخته

پس جنبش ما و حس ما جنبش . کنيمما اين تضاد بين کنشگری و کار مزدوری را تجربه می. کنيمتجربه می

اند موثر باشد اما اين چيزی نيست که فقط بر مردمی که به استخدام درآمده. است"  مزدوریکار"عليه " کنشگری"

کند اين است که آنها را به تمام آنچه که سيستم می. دهدبلکه همچنين به عنوان مثال بيکاران را هم تحت تاثير قرار می

. داری نباشند فقير و تنهايندِ   مزدوریِ  سرمايهاستخدام شدن براند و اين احساس را به آنها بدهد که اگر در کارگری

توانيم همينطور در جاهای ديگر هم می. کنندبنابراين آنها هم اين تضاد بين کنشگری و کار مزدوری را تجربه می

داری و امکان بوجود آوردن دنيای خواهم بگويم آن است که بايد تضاد اجتماعی سرمايهپس آنچه که  من می. ببينيم

توانيم اگر شما گران چه کسانی هستند؟ میکنش. بفهميم" کار مزدوری"عليه " گریکنش"يگر را بر مبنای جنبش د

دهد؟ طبقه اما آن وقت سوال اين است طبقه کارگر چه معنی می. گران، طبقه کارگر استبخواهيد بگوئيم، که کنش

اين به معنی . به معنی جنبش عليه کار عليه کار مزدوریگران عليه کارند، ای از کنشکارگر در حقيقت به معنی طبقه

شويم، که ما به بدليل آنکه  از طريق پروسه کار مزدوری است که ما طبقه بندی می. بندی شدن استجنبش عليه طبقه

ژه ه بگويم سوبنابراين من خيلی خوشحالم ک. شودها داده میشويم، که به ما هويتها و برچسبسمت طبقات رانده می

" ضد طبقه"و " مزدوریضد کار"،"ضد کار" اما فقط درصورتی که طبقه کارگررابه عنوان استانقالبی طبقه کارگر  

.درک کنيم  

رجوع کنيم؟ " طبقه برای خود"و " طبقه در خود"توانيم به تعبير می  

 به بازتوليد مسئله آگاهی برای اينکه تمايز بين طبقه در خود و طبقه برای خود. کندمن فکر می کنم اصال کمکی نمی

" کار مزدوری"و " گریکنش"اگر ما از آنتاگونيسم بين . کنم اين مسئله فقط مسئله آگاهی باشدمن فکر نمی. توجه دارد

-ما همه آن را حس می. کنددر درون ما هم عمل می) آنتاگونيسم(دهيم که اين تضاد حرف بزنيم آنوقت تشخيص می

کنيم، در بيماری وان يک تضاد بيرونی، بلکه آنرا به عنوان حاالت عصبی شخصی تجربه میکنيم، ما آن را نه به عن

کشيم، کمر دردهای که داريم و کنيم، بصورت سردردهايی که میتجربه می) psychosomapic(روحی جسمی 

کنيم، اگر ی زندگی میدارکنم که حقيقتا اين  مهم است که درک کنيم  که اگر ما در جامعه سرمايهمن فکر می. غيره

و اين شورش در . کنيم، آن وقت غير ممکن است که عليه آن سلطه شورش نکنيمدر يک سيستم سلطه زندگی می

وقتی که در فکر  جامعه . توانيم آن شورش را لمس کنيممسئله آن است که دريابيم که  چگونه می. درون همه ما هست

بطور معمول ما هميشه دچار . کندم آنوقت شورش در درون ما رشد میفکر باشيم يا وقتی مبارزه را تجربه کني

های برآمدی هست که در آن ما سراپا اما دوره. هستيم" تناقض درونی"هستيم، ما هميشه دچار " دوپارگی درونی"

 من فکر .خالص نيستيم" سوژه"اما در همان موقع هم ما يک . شويمشويم، که در آن ما سراپا انقالبی میشورشی می

کنم کند و من فکر نمیرا مطرح می" طبقه ناب"ای از در آن است که لحظه" طبقه برای خود"کنم مشکل ايده می

  . هستيم" تناقض درونی"ای با ای وجود داشته باشد، ما هميشه سوژهچنين لحظه

کند؟اين نگرش چگونه جنبش ما را تقويت می  

ما ! ما مردمانی کامال معمولی هستيم: گويند آن است کهی که زاپاتيستا میترين چيزترين و برجستهبه نظرم مشکل
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گويند که مردمانی بومی معمولی و آنها نمی. زنان و مردان، کودکان و پيرانی معمولی هستيم که  ما شورشی هم هستيم

ی است که بايد تالش کنيم اگر اين حرف را جدی بگيريم اين بدان معن. نه، ما مردمانی معمولی هستيم. جياپاس هستيم

نشينم، هم به عنوان ها، وقتی در اتوبوس میها، در سوپرمارکتمردمان دور و بر خودمان را، در خيابان، در مغازه

منظورم اين نيست که آنها خود را . کنندداری شورش میآنها هم به نوعی عليه سرمايه. شورشی ببينيم و درک کنيم

و تنها راه فکر . کنندداری شورشی عمل میانند، اما در سطحی و حدی آنها عليه سرمايهدمارکسيست يا انقالبی می

به نظر من تفکر چپ . کردن به انقالب و تغيير راديکال اجتماعی بر مبنای برآمد آتشفشانی شورشِ  درونی مردم است

گويد مردمان بيرون از ما می. گويد ما ويژه هستيمچپ سنتی می. سنتی برعکس اين جهت فکر و عمل کرده است

بنظرم اين از نظر سياسی . دهنداند، آنها جهان را تغيير نمیداری ادغام شدهمردمان معمولی هستند، آنها در سرمايه

همين چند روز . کنيدبرای آنکه شما د ر حقيقت ارتباط خودتان را با امکان تغيير قطع می. بسيار بسيار مخرب است

ی را در تظاهرات عليه گروه هشت دولت بزرگ در صحنه خشونت توسط بلوک اتونومها عليه پيش نمونه خيلی جالب

فهمم، برخی از آنان دالئل محکمی دارند که بگويند پليس داشتيم، خوب، من به خوبی استدالل بلوک اتونومها را می

از طرف ديگر ." رمايه به ما حمله کندخواهيم به پليس حمله کنيم و به سرمايه حمله کنيم و صبر نکنيم که سبله ما می"

مهم نيست که واکنش مردم معمولی چه باشد برای آنکه مردم "گويند شنيدم که بعضی از اعضای بلوک اتونوم می

مشکل بزرگ آن است که اين حقيقتا ". توانيم اميدی به آنها داشته باشيماند و ما نمیداری ادغام شدهمعمولی در سرمايه

و به همين . دار هستيم پس خيلی ويژه هستيمکنند که چون ما ضد سرمايهگرا است که فکر میا نخبهيک تفکر شديد

گرائی چپ در در تمام تاريخ چپ در همه دنيا رايج بوده است که به نظر من بطور وحشتناکی و دليل است که فرقه

 هستيم و حتی با اعضای گروه ديگر ما اعضای اين گروه، آدمهای ويژه! ما ويژه هستيم. "وحشتناکی مخرب است

اما مردم درون . ما ممکن است اعضای متشکل شده در سازمان ديگر را به رسميت بشناسيم. زنيمحرف هم نمی

کنيم بايد به من تاکيد دارم اگر به شورش فکر." شناسيم، آنها مردمان مهمی نيستندجامعه را در کل به رسميت نمی

" تنها راه برای آنکه چنين کنيم آن است که مردمان عادی را به عنوان . شی فکر کنيممردمان عادی به عنوان شور

خواهيم شورشی بودن اگر می. گی درونی بودندر نظر بگيريم به معنی در تناقض درونی بودن، در دو پاره" دوچهره

رکار روزانه خود شغول رفتن به سنمايد و مبينيم درک کنيم  در حاليکه او آنطور محترم میکسی را که در خيابان می

به مجردی که شروع به چنين کاری کنيم اين به معنی. بفهميم" گی درونیدوپاره"را به عنوان کسی با بايد اواست، می  

.گشايش راه و روشی ديگری برای فکر کردن به انقالب و سياست انقالبی خواهد بود    

دهد، اما اين ين آنها بطور دقيقی نفی انسانيت انسان را توضيح میاين مفاهيم و تفاوت ب" گر و کارگر مزدورکنش"

بخش به . منظورم بخش ادغام يافته و سازمان يافته آن است. شودداری میبيشتر شامل هسته اصلی جامعه سرمايه

 داری معاصر ظرفيت ادغام کردن بخش وسيعی از جمعيت،داری به ويژه سرمايهحاشيه رانده شده چه؟ سرمايه

های استثمار و سلطه داری بعضی شيوهعالوه بر آن سرمايه. خواهد چنين کندبيکاران و زحمتکشان را ندارد و نمی

- زنان خانه"دارد، مانند وضعيت دهد و جزئی از خود کرده است و آنها را نگه میداری را هم ادامه میغير سرمايه

. کنند بازتوليد نيروی  کار کارگر را به نفع سود سرمايه ارائه میکنند و خدمات مجانی برایکه خانه را اداره می" دار

که مورد ) doing(  "کنش انسانی"از نظر من کار آنها . شوداما کار آنها به عنوان تالش معاش و بدون مزد تلقی می
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. ها درآمده استبلکه بطور تاريخی به آنها تحميل شده که انجام دهند و اين به  صورت وظيفه آن. نظر ماست، نيست

داری آشکار برای داری آن را حفظ کرده و به عنوان يک بردهداری بوجود نيامده اما سرمايهاين تقسيم کار در سرمايه

اما آنرا . داری به اين کار زنان برای بازتوليد نيروی کار کارگرانش وابسته استسرمايه. دهدسود بيشتر ادامه می

 دوازده و نيم ميليون نفر دهند آنهاجامعه را تشکيل میداربخش مهمی اززنان خانه. بردمجانی پيش میبدون استخدام و 

  کنی؟ دار نگاه میتو چگونه به موضوع جمعيت به حاشيه رانده شده و زنان خانه. جمعيت هفتاد ميليونی ايران هستنداز

ه و کارگر مزدور نيست بلکه همانطور داری، تضاد بين سرمايکنم از نظر مارکس تضاد مرکزی سرمايهمن فکر می 

گويد، تضاد مرکزی، تضاد  بين کار مجرد و کار مفيد است يا به عبارت ديگر بين کاری که که در شروع کاپيتال می

خالقانه که جزئی از هر جامعه ای است و بطور بالقوه از خود بيگانه است يا به ما تحميل شده از يکسو، و کنش مفيد   

.باشد، از سوی ديگرکننده میخود تعيين     

بنابراين . است" کار مزدوری"و " گریکنش"ای بين ای از تضاد پايهتضاد بين کار و سرمايه شکل ويژَه توسعه يافته

گری و کار مزدوری شروع کنيم، راهی برای دور شدن از آن عقيده قديمی پيدا خواهد اگر ما از اين تضاد بين کنش

ما  . ديدرا بيرون از آن می" ایهای حاشيهدرگيری"داد و بر مبنای استخدام قرار میشد که تضاد مرکزی را 

گری انسانی از کار مزدوری به بيان ديگر، ما مبارزان رهايی کنش: گری عليه کار مزدوری هستيممبارزان کنش

گری  تعيين کنندگیِ  کنش– خود مبارزه برای. گری است تعيين کنندگیِ  اجتماعیِ  کنش–هستيم، مبارزه ما برای خود 

نکته اساسی در اين بحث . شودهم می") وسايل توليد"همان اصطالح سنتی (گری البته که شامل بازيافتن وسايل کنش

ای برای کنترلاين مبارزهو. کندهای فعاليت انسانی عبورمیجنبه همهدرون ست که اين تضاد،تضادی است که ازآن ا  

.زندگی خودمان است    

اين خود را در : ای اغلب مردانه بوده استکنم مبارزه کار عليه سرمايه مبارزهدر مورد مسئله زنان، من فکر می

آن چيزی که در حال حاضر در . دهداشکال سازمانی جنبش کارگری و در برتری مردان در درون مبارزه نشان می

بحران مبارزه کار عليه سرمايه و سر .  استداریجريان تکوين است، بحران اين شکل از مبارزه ضد سرمايه

اين آن چيزی است که اساسا در . گری عليه کار مزدوری تری از مبارزه طبقاتی، مبارزه کنشبرآوردن شکل عميق

ای برای سازد و راههای تازهکه اشکال ديگری از سازمان يابی را می. شودجنبش برای دنيايی ديگر هم وارد می

اگر . يک جنبه مهم اين تغيير، دگرگونی در ترکيب جنسيتی مبارزه است. کندعليه سرمايه اتخاذ مینگرش به مبارزه 

گری عليه کار مزدوری به نظرم با برتری ای با برتری مردانه بود، مبارزه کنشمبارزه کار عليه سرمايه مبارزه

به . شودرده میر مسائلی که در ميان گذا، بلکه  از نظ)اگرچه اين هم هست(نه ضرورتا به لحاظ عددی : زنانه است

اساسا متفاوتی بازانديشی کنيم،انداز ازمنظروچشم داردکه همه چيزرا ه ما را وامیطبيعتِ  مبارزعبارت ديگرتغييردر  

.شودکه البته شامل مسئله کار خانگی و جنسيت هم می    

داری تاکيد داری، منطق جامعه طبقاتی سرمايهکه تو آن همه بر رابطه آن با " هويت"انتها قدری هم در باره در

-کند، و برای طبقهما، که آن را نفی می" انسانيت"داری برای جايگزينی اين واقعيتی است که سرمايه. صحبت کنيم

در عرصه توليد و در مورد جنسبت، نژاد، قوميت و مليت : کنددر همه جا استفاده می" هويت"بندی کردن جامعه از 

برد و اين هم همچنين واقعيتی است که چپ سنتی و با پايدار نشان دادن تفکيک آن امور خود را پيش میو غيره،  
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کرد و با ايدئولوژيک کردن آن، داری را منجمد میدار مبارزه ضد سرمايهو برچسبهای پايه" هويت"برخا از طريق 

انحطاط جنبش و :  ه نتيجه آن هم آشکار استداد کآن را از بستر اصلی جدا کرده و صورت دگماتيک هم به آن می

انيم مبارزه خودمان را به عنوان تورا نفی کنيم، چگونه می" هويت"حاال اگر ما . تحکيم و حفظ منطق جامعه طبقاتی

دار و و بعنوان يک مبارزه سازمان يافته گرد هم بياوريم؟ ما بايد خودمان را ضد سرمايه)  collective(يک جمع 

هويت در "توانيم برای جلوگيری از جمود از يک آيا می. مان را به همديگر متصل کنيم بناميم تا مبارزهکمونيست

  صحبت کنيم؟ " جريان

جنبش "دهم بگويم شايد بتوانيم از يک من ترجيح می. صحبت کنيم" يک هويت در جريان"ری، شايد بتوانيم از آ

. اين به لحاظ سياسی خيلی مهم است. کندهر زمان خود را نفی میهويتی که در . صحبت کنيم" هويت خود نفی کننده

اما آنها بالفاصله اين را با گفتن اينکه ما بخشی از " ما بوميان هستيم"گويند اگر به جنبش زاپاتيستی نگاه کنيم، آنها می

ای هويت زده ، مبارزه"ان استاين مبارزه بومي"گفتند که اگر آنها تنها می. کنندمبارزه برای انسانيت هستيم، نفی می

به همين ترتيب هم در باره . گرفتتوانست جالب باشد، اما همه ما را بطور مستقيم در برنمیشد که اگرچه میمی

ای برای حقوق زنان بدانيد، اگرچه خيلی مهم است، اما کنم، اگر شما جنبش زنان را فقط مبارزهمبارزه زنان فکر می

داری مهم نيست که کدام هويت در موضع قدرت باشد، به دليل آنکه برای سرمايه. تجاعی شودتواند اربه آسانی می

داری اهميت دارد آن است که مردم را عمال با آنچه که برای سرمايه. دهدسرمايه ترجيحی بين هويتهای مختلف نمی

اگر اين جنبش از اينکه . دق استهمين در مورد  جنبش سياهان هم صا. بندی کنديک نوع هويت تثبيت کرده و طبقه

کنم ما دارای من فکر می.شودای فقط برای سياهان بنامد فراتر نرود به آسانی ارتجاعی میخود را به عنوان مبارزه

به نظرم روش مناسب بيان . يک هويت هستيم اما مسئله اين است که چگونه در هر لحظه از اين هويت فراتر برويم

به جای اينکه مثال با طبقه . هستيم) گرکنش(ما سوژه . کنمصحبت می" ما" من هميشه در باره .است" ما"هويت، واژه 

گويم و از من به عنوان سخنگو و از ، بدليل آنکه چيزی است که از خودمان می"ما". "ما"گويم کارگر شروع کنم می

. شه يک درخواست و يک سوال هم هستاين همي" ما"گويم در عين حال وقتی می. تو به عنوان سخنگو برآمده است

دانم عليه سرمايه هستم تو را هم عليه سرمايه هستيم، خودم می" ما"گويم وقتی می. يک سوال و يک حرکت هم هست

گيرم که کسی آن را ، فرض می"ما"گويم بنابراين وقتی می. عليه سرمايه هستيم" ما"کنم، يعنی می" ما"شامل آن 

به سادگی آنها را . کنممی" ما"من آنها را داخل اين . باشند" ما"کنم که بخشی از را دعوت میخواهد شنيد که آنها 

اين هويتی است . به اين ترتيب اين هويتی است که باز است. باشند" ما"دهم که بخشی از کنم يا پيشنهاد میدعوت می

. که ما که هستيم؟ اين هويتی از نوع هويت منفی استبرای اينکه پيوسته بايد بپرسيم . کندکه بطور دائم خود را نقد می

. دار هستيماز اين حقيقت شکل گرفته که ما مخالف هستيم، که ما ضد سرمايه) بودن" ما"علت " ( بودگی-ما"چرا که 

به عنوان يک مایِ  بسته فکر کنيم خطرناک " ما"مثبت شود،هرگاه که شروع کنيم دربارههرگاه اين هويت يک هويت   
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