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ی مواجهه بحث در مورد سیاست و نحوه  جنبش کنونی: در  ی مترجمان مقدمه

بحث  در این مواقع  .  استشده ی نظریه تبدیل  در حیطهبه بحث رایجی    بار دیگربا آن  

ای آگونیستی در میان  ]ساحت تمایز میان دوست و دشمن/ یا به شیوه   از امر سیاسی

و   استسیاست رادیکال بسیار حائز اهمیت    ی ورزی در عرصهکنش و چگونگی    رقیبان[

ی هنری  جلوهآید.  پردازان به حساب میچالش نظری مهمی برای روشنفکران و نظریه

فعال جو  (آرتیویستیگری هنرمندانه )کنشگو   ژینا و حضور  انان موجود در خیزش 

تهیه   زشورانگی قالب  اهمیت  در  خیابان  سیاست  و  صحنه  نمادین  تسخیر  و  سرود  ی 

ورزی در مورد ی مواجهه و نظرسیاست رادیکال و نحوه  ی ورزی در عرصهچگونگی کنش 

های انقالبی معمواًل واجد ویژگی منحصر که خیزشکند. در حالی آن را دوچندان می 

  در هنگام  های گوناگون چنینی و رویکرداز تحوالت اینفرد خود هستند، اما الگوگیری  هب

. مداخالت آرتیویستی بیش از هرکسی ما را به استمواجهه با آن بسیار حائز اهمیت  

نظریه می یاد  موف  شانتال  ضدهژمونیک  در  های  که  عرصهکنشاندازد  در   ی ورزی 

 . کندتاکید می روی این مسائل  بر سیاست رادیکال

و مارک   رو  ی پیشوگوگفت در   ایتالیایی  اتونومیست  متفکر  براردی  بیفو  فرانکو 

بریتانیایی در   مالی سال  پفیشر متفکر چپ  از آن و   2008ی بحران  و تحوالت پس 

فیشر که کنند.  می   ووگگفت جنبش اشغال در مورد همین مواجهات با سیاست با هم  

ایستد، ساحت سیاست  به طرفداری از بسیاری از آرای موف در مواجهه با سیاست می 

گیری از داند و معتقد به عدم کناره رادیکال را در گرو یک نبرد هژمونیک عظیم می 

گیرد ی مخالف فیشر به خود می دهای سیاست است. در مقابل بیفو رویکرنهادها و عرصه 

کند و معتقد به سیاست در خارج از این کلی رد می هو هرگونه مشارکت در نهادها را ب 

توان نوعی می به  .داردداند و امیدی به اصالح آنها نها را فاسد می ست و این حوزههاحوزه

پردازان اتونومیست از قسمی استراتژی خروج  سی از سایر نظریه أگفت که بیفو نیز به ت

 .  کند پیروی می
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ی هفتاد میالدی بیفو که یکی از فعالین درگیر جنبش اتونومیستی ایتالیا در دهه 

ی که مشخصهجویی  های شورانگیر ستیزه طغیان  ی معتقد است کهدرستبه است،  1بوده  

بدون ایجاد کنند  به همان سرعتی که فوران میدارانه است،  غالب نبردهای ضدسرمایه

می  فروکش  ماندگاری  تغییرات  مق  کنند. هرگونه  در  عنوان ی  اله فیشر  تحت  دیگری 

ضمن تصدیق استدالل بیفو    «سمیبرالی ولن  انیپا  ی : استراتژ می را بکش  یزامب  کیچگونه  »

جنبش کردن  فروکش  بر  می مبنی  اشاره  نکته  این  به  در ها،  بیفو  اظهارات  که  کند 

ی نود محور است که از دههای برای سازماندهی افقی ی پیش رو بیشتر مرثیه وگوگفت 

های مشکل اصلی جنبش   و  استشده  دارانه غالب  های ضدسرمایهبه این سو بر جنبش 

سر سلسلهمایه ضد  ساختار  برچیدن  نه  که داری  است  آنها  اثربخشی  بلکه  مراتبی، 

بدون بیفو  کند که  . فیشر به این بحث اشاره میهم بشکندواند ساختار سلطه را درتنمی

محور، همچنان از همان رویکرد  ی رویکردی انتقادی نسبت به اثربخشی سازماندهی افق

 . کنداتونومیستی دفاع می 

بسیار حائز اهمیت است و  نحوه   ربرسنیز بحث    جاریدر خیزش   ی سازماندهی 

مراتبی امتناع کرد و در ی سازماندهی سلسلهتوان از نحوهکه چگونه می برسر این  بحث  

محور نیفتیم را بسیار با اهمیت  بخشی پایین سازماندهی افقی عین حال نیز به دام اثر

و زنان    انمحور با رهبری جوانسازماندهی افقی ای از  بیشتر جلوه  کنونیخیزش    .کندمی 

ی که حضور پرشوری در جنبش زن، زندگی، آزادی دارند. اما بحث در مورد ادامه  است

نحوه  و  بحث جنش  از  انقالبی  سازماندهی  آینده ی  که  است  مهمی  و های  جنبش  ی 

آنگام می هب  های  تعیین  را  انقالب  مرحلهسوی  تا  شاید  سازماندهی کند.  کنونی  ی 

باشد که پویایی جنبش را حفظ  افقی و در طول چهل سال اخیر کند  محور توانسته 

زند، اما به ثمر نشستن خیزش اولین باری باشد که چنین سیاست پایداری را رقم می 

ی سازماندهی دیگری نیاز داشته باشد و و گام بعدی حرکت چه بسا به اقدامات و نحوه

   است، بطلبد.ادهحرکات دیگری ورای آنچه تاکنون رخ د
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زمان کارزار ضدهژمونیک خود علیه سایر باید در این میان نیروی دموکراتیک هم

ارائه با  که  کارزاری  ببرد،  پیش  به  نیز  را  غیردموکراتیک  نمادها، نیروهای  شعارها،  ی 

می سروده مترقی  بهتر  های  هرچه  امکان  و هویت  فرایندتواند  دموکراتیک  یابی 

ای که راه به  سیاسی جمعی دموکراتیک را میسر سازد، سوژه ی  گیری یک سوژه شکل

  ،ی سازماندهیر حال بحث در مورد شیوه هبه   برد.می سوی رقم زدن بدیلی دموکراتیک  

تواند در  می  ی سیاست رادیکالورزی در عرصهو چگونگی کنش   بازتعریف امر سیاسی

اکنون الزم است که در فکر ابداع   از همینو    ای روشن یاری رساندساخت بدیل و آینده 

 آینده باشیم. 

 *** 

 

میالدِی ایتالیا، فرانکو »بیفو« براردی یکی از    هفتادی  دهههای  در سال  مقدمه:

ایدهچهره بود.  اتونومیستی  جنبش  کلیدی  اتونومیستی  های  بر  به  تأثیرهای  سزایی 

ضدامبارز اخیر  اشغالاز  ی دارسرمایه-ت  جنبش   ر یاخ  ی هانوشته .  است  داشته   جمله 

آس  ی برارد آثار  است،    1«   داری سرمایهنشان»  ی و  آنچه  یشناخت ب یبر   تمرکز نامیده 

-و ارتباطات  ی کارثباتی حاصل از ب  ی های نابسامان  ی قدرتمند  که به صورت  ؛اندداشته

وجود  بدیلی: آیا انهدار رئالیسم سرمایهدر کتاب  شری. مارک فکندی م لی را تحل ی بریاس

 
1   -semiocapitalism :   توسط    راً ی و اخ   ار ی است که ابتدا توسط بودر تزی    داری سرمایه نشان
شد   فو ی ب  است و  ه  مطرح  نظر  این  بر  سرما   مبتنی  همه   ی دار ه ی که  وجود   ی به  نفوذ    ی اشکال 

گفته   است. کرده  بیفو  به  تول   داری سرمایه نشان » ی  بحران  حد   ش ی ب   د ی در  اما    مطرح   از  است، 
ا  اقتصاد   ن ی شکل  تنها  نه  روان ی بحران  بلکه  نه  داری  سرمایه نشان در حقیقت،    .« هست   ز ی ن   ی ، 

مترجمین برای    . مربوط است   ی روان   ک ی تحر   ایجاد   به   بلکه صالح کاالها،  م   د ی تول   تنها  مربوط به 
این عبارت ترجیح  به جای سرمایه ا داده این معادل  از نشان ند که  داری  سرمایه داری شناختی 

 ها توسط مترجمین اضافه شده است.( )تمامی پانویس   برند. بهره 
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)ندارد مورد(  2009،  2زیرو ؟  سلطه  عنوانبهافسردگی    در  آثار  از  فرهنگی یکی  ی 

  های نهفتهها و تفاوتفیشر شباهت   جا، براردی ودر این  .کند ولیبرال بحث می ی نسرمایه

خیزش: در باب کتاب    کنند.شان از وضعیت سیاسی حال حاضر را واکاوی میدر فهم

منتشر شد.   2012در نوامبر    3سمیتکستو توسط انتشارات    ذاری گشاعری و سرمایه

عنوان  فیشردیگر  کتاب   یادداشت  تحت  من:  زندگی  افسردگی،  اشباح  باب  در  هایی 

  2013نیز در اوایل   ی از دست رفتهو آینده  4، [شناسی قائم به شبح یهست ] هانتولوژی 

 شد. منتشر  زیروتوسط انتشارات 

کتاب جدید من یعنی اشباح زندگی من »ابطال    عنوان فصل اولِ:  مارک فیشر

 6« پس از آینده»  شما یعنی   2011اصطالحی که از کتاب سال    -است  5«آینده  ی آهسته

 
2   -Zer0 کتاب مجموعه  و  :  فیشر  مارک  همکاری  با  و  گدارد  طارق  همت  به  زیرو  های 

یافته در  توسعه آوری کارهای  ی کتاب زیرو جمع نویسندگان دیگری ایجاد شد. هدف از توسعه 
وبالگ شبکه  عامه ی  فرهنگ  و  نظریه  بین  پارادایمی،  فضای  ایجاد  و  همچنین  نویسی  و  پسند 

بوده  آنها برای مشخص کردن کتاب بین فضای سایبری و دانشگاه  ی خود  های مجموعه است. 
 کردند.  ها حکاکی می را روی جلد کتاب   Zir0 booksعنوان  

3 -  semiotext(e) 

4  -  Hauntology  دریدا این مفهوم را اولین بار این مفهوم را در متن اشباح مارکس مطرح :
برابر آنتولوژی ]هستی می  قرار می کند، و آن را در  شناسی  دهد. شاید معادل هستی شناسی[ 

قائم به شبح برای این مفهوم نیز مناسب باشد. شبه یک وجه پدیداری دارد، هم مادی است  
ها در رفت  و نه نیستی بلکه چیزی است که در حدواسط این   و هم غیرمادی، نه هستی دارد 
هستی  بنابراین  و  است  آمد  مفهوم  و  این  از  فیشر  نیست.  آن  از  سردرآوردن  به  قادر  شناسی 

 کند. ریب« استفاده می امر غ ی از دست رفته« و » برای بسط و تحلیل مفاهیم »آینده 
5   -slow cancellation of the future  قبل از هر    « نده ی آ   ی آهسته   »ابطال   فیشر : از نظر
م   ز ی چ  اتفاق  حافظه  آ ی در  ز ی م   ابطال   نده ی افتد.    عنوان به   ی م ی قد   ی اندازها چشم   را ی شود 

جدا    یی به سمت رها   ی خ ی فراتار   ی ها ها از ژست یی شوند. بازنما ی م   شناخته گذشته    ی ها نوآوری 
حال به  و در نهایت زمان  شود.  ی دور م و  انتزاع    ، تنزل پیداکرده احساس    ی شوند. ساختارها ی م 
مدرن   ی ملغمه   ک ی  به ی م   ل ی تبد   ی پست  گذشته  فقط  آن  در  که  و   ی ابد شکل  شود    ی رانگر ی و 

 . و آماده است حاضر  
6 -  After the Future 
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ایده  »ابطال  برداشتم.  فروکشآینده«  ی  آهستهی  خوب حس  مفهوم بسیار  از  کردن 

می  تصویر  به  را  فرهنگی  زمان  از  زندمشخصی  عصری  در  ما  می کشد.  که گی  کنیم 

»پسامی  عصر  را  آن  کهنامید    «مترقی توان  است  جایی  عصر  این  دوران    ینوع  و 

قدر آن  ، بودند  بینی کردهن آن را پیش وو فردریک جیمس  نگری که ژان بودریارواپس

اید ، شما نوشته «پس از آینده». در  است  دشوارآن    درک کردن  شود که  یم  یتلق  یهیبد

احساسی که   -  پیدا کنید   سازشدوران    با این حالت نوینِ   نخواهید بودکه هرگز قادر  

 یکدیگر   توضیح پایان آینده با  ی ینه زم  من هم قطعاً در آن سهیم هستم. ما همچنین در

داریم یعنی  توافق  و سرمایهن  ورود:  پسافوردیستی ولیبرالیسم  اواخر دهه  7داری  ی در 

یکم  وآینده با نوعی از تکنولوژی که در قرن بیست، پایان  زمان به بعد. از این  1970

  به آن میزانیهای هوشمند و فضای سایبری  : چراکه تلفن استشده  تشدید    شده،   غالب

س  مقاد  یعصب   ستم یکه  با  را  محرک  رقابل یغ  ریانسان  مکنترل  پر    سرعتِ،  کنندی ها 

 . دهندی نم شی فرهنگ را افزا

در   ؛ایدنظر داریم. شما استدالل کرده هم اختالف اما در راه خروج از این تنگنا با  

های بزرگ ی جریان اصلی از سوی شرکت هاهای پارلمانی و رسانه جهانی که سیاست

کاری که می سازی می پیاده  بهترین  باشیم، عقب شوند،  امیدوار  بدان   از   نشینیتوانیم 

بامحصور    مناطقِ مقاله  مرتبط  یک  در  است.  عی  تکنولوژی  تحت  نوان مهم 

»تروث  در سایت    اخیراً  شناختی« ]کهزیبایی   مقاومتهای سیاست رادیکال و  »استراتژی 

 
  با پیشگامی روشی برای تولید انبوه است که در اوایل قرن بیستم  (  Fordism) فوردیسم    - 7

های خط مونتاژ است که به بهبود  . ویژگی اصلی فوردیسم تکنیک است شده    آغاز هنری فورد  
های بزرگ  کردند و اساس آن جمع شدن انبوه کارگران در کارخانه می وری کمک  تولید و بهره 

تولید  واحدهای  ،  1970  ی در دهه   ن بسیار زیاد بود. است که امکان ارتباط و هماهنگی کارگرا 
ای است  فوردیسم نظریه ا پس .  ند شد  Fordism)-(Postفوردیسم  ا دچار گذار از فوردیسم به پس 

کوچک    پذیر انعطاف گوید تولید صنعتی مدرن باید به سمت استفاده از واحدهای تولیدی  که می 
پسا تغییر کند  بیشتری .  مهارت  با  کارگران  به  با    فوردیسم  کارگران  ارتباط  امکان  و  دارد  نیاز 

   هم نیز کمتر است. 
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پرداز سیاسی شانتال موف نظریه  [ استشده  منتشر    2012در سپتامبر    8ت« ایز کانکر

بر که روی مبارزه  کنداتخاذ می  را  رویکردی   و  ورزدبا این استراتژی مخالفت می  بلژیکی

 زداییِ مفصل رادیکال  و هنر  کند که نقش سیاست  تأکید دارد. موف استدالل می   بستر  سر

ی مجموعهایجاد    قدرت و  کنونیِ  غالبشکلِ    از سوی ایجاد شده    ی پیوندهای مجموعه

 این رویکرد موافقم. با   نیز  منباید بگویم که . است  پیوندهاجدیدی از 

است.    هرگز تا این حد ضعیف نبوده  ی دار در سراسر زندگی من ایدئولوژی سرمایه

گرچه )کند  می نقش  ایفای  عنوان نیرویی که شتاب رو به جلو دارد،  هیسم اکنون بنولیبرال

ادامه خود    به کار  یزامب  کی  همچون  شهیهم  ی تواند برایکه نم  ستیبدان معنا ن  نیا

، بلکه زمان از نو اشغال کردن آنهاست.  نهادهاگیری بیشتر از  اکنون نه زمان کناره (.  دهد

از دلیل   ایننولیبرالکه  آن  در حقیقت، بخشی  ما  یسم  این است که  چنین غالب شد 

های اند و سیاست ردههای جریان اصلی مُمتقاعد شدیم که رسانه   و  گیری کردیمکناره 

 چیزهان  دهد که اییسم نشان می نولیبرالموفقیت  خود  است. اما    وقتپارلمانی اتالف  

یقاً در بریتانیا، ایتالیا  مهای جریان اصلی عرسانه هم  پارلمان و    هم . البته  اندهنوز نمرده 

شاید حداقل   -و مدتی طول خواهدکشید  رو به زوال هستندو بسیاری از کشورهای دیگر  

چنین است  ایجاد کنیم. اما به نظر من این   تا بتوانیم تغییری در این مسئله   -یک دهه

 نهادها که دوباره با این    است  آن  خواهیم آینده را بازیابی کنیم، اکنون زمانمی که اگر  

   . درگیر شویم

برای من آسان نیست، زیرا که    سؤال پاسخ دادن به این    فرانکو »بیفو« براردی:

نظری فعلی ما در مواجهه  اندگیدرمبه عبارتی، بر    -ایبر زخم دردناکی دست گذاشته 

اند.  داری مالی برانگیخته شدهای که به دست سرمایهکننده زداییهای انسانیت فرایندبا  

توانم کتمان این مسئله به سان نوعی احساس شکست شخصی است. اما واقعیت را نمی

  سال   در حدود–رسد: آخرین موج جنبش  می به نظر  این چنین    ی منعقیده   کنم که به

 
8 -  truthisconcrete.org 
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این تالش  .  ی عظیم بودسوبژکتیویته قسمی  احیای  در جهت  تالشی    -2011الی    2010

جنبش  اکنون  ایم.  با شکست مواجه شد: ما قادر به متوقف ساختن تهاجم مالی نشده 

انفجارها  در  ناپدید شده است، و فقط پارهشکل  ظهور   انداز سرناامیدی   که  اندپاره یی 

م برمیبه کار  ای  به هر شکلی از کنش تودهاشاره  را برای    9من عبارت »جنبش«  کند.می 

کنم در فکر نمی  به این علتباشد.  حاکم  که قادر به ایجاد تغییر در فرهنگ و ادراک  

چه که در یونان داریم فقط واکنشی  آن  .جنبشی در یونان داشته باشیم  ی کنونیلحظه

 شود. می  منزوی واکنشی است و  ی  این یک مسئله  -به ویرانی استنسبت  از سر ناامیدی  

شکل   بگیرد  فرض  که  شویم،  نظری  الگوی  یک  ایجاد  به  قادر  باید  ما 

که به جهشی    .تمام شده است  شناختیم حالمی   که سابقاً آن را  10برساختنی سوژه 

ها آموخته  ماشین از  کلمات را    تر یعنی اولین نسلی که بیش  -الفبایی-سای نسل پپیکره 

ایجاد همبستگی را دچار فرسایش کرده   عمیقاً توانایی  ،هجوم آورده-مادرش  است تا  

کنش جمعیبی   کارِ  اجتماعیِ  بندِیبازترکیب   فراینداست.   شکل  در  حداقل  و   ثبات 

دانم رسد. حقیقتاً نمی به نظر می غیرممکن    دیگر،  همبستگی سیاسی و آگاهی طبقاتی

بندی ترکیب نوینی از    فرایندنسل من قادر به دیدن    که آیا این بدان معنی است که 

یعنی  ستااجتماعی   از فرایندهمان    یا خیر.  ی که ممکن است روزی فرصت رهایی 

 اعطا کند. جدید ترس و تنهایی را به نسل 

 
9 - the movement 

10 -  subjectivation 
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دِ  )به مانند گروه  11ی آرتیویستیمداخلههای گوناگون نویسد که »شیوه موف می 

مِن تحت    12( یِس   14دِتورتومِنت   13یگرایانهموقعیت استراتژی    تأثیرکه 

بی]مضمون  دارندروی[  راههربایی،  ساختن  در    ،قرار  که مختل  صیقلی  تصویری 

و چنین مداخالتی ثر هستند  ؤمداری شرکتی در تالش برای تحمیل آن است،  سرمایه

 
برد که ترکیبی از هنر  به کار می   Agonisticsموف این عبارت را در فصل پنجم کتاب    - 11

 [Art و کنش  ] [ به مداخالت  Activismگری  اشاره  برای  و  است.  استفاده  هنری [  آن  از  ای 
بندی  مفصل زدایی/باز مفصل   فرایند کند که در راستای ساختن فضای عمومی آگونیستی و  می 

 کنند. کمک می 
آرتیویستی    - 12 هویتی«  The Yes Menگروه  »اصالح  استراتژی  از  که  است  گروهی   :

مشابه وبسایت    شوند. سابقاً وبسایتی جعلی های گوناگون ظاهر می کند، و با هویت استفاده می 
راه  جهانی  تجارت  کنفرانس سازمان  از  بسیاری  در  با  و  بودند  کرده  هویت  اندازی  با  های 

می  پیدا  حضور  جهانی  تجارت  سازمان  از  نمایندگان  گروه  این  جعلی  سایت  روی  بر  کردند، 
می  مواجه  متن  این  با  جهانی  تجارت  » سازمان  جهان شدید:  تجارت    ی بروکراس   یک   ی سازمان 

»تجارت    یل تحم   یق اش کمک کردن به کسب و کارها از طر است، که هدف   یم عظ   لی المل ین ب 
عبارت  به  است،  چندمل ی ها ]شرکت   ی آزاد   ی آزاد«  طر   ی برا   یتی [  هر  به  کردن  که    یق تجارت 

که شامل    هایی ی آزاد   بیند، ی م   ها ی آزاد   ی همه   ی را در ورا   ی آزاد   ین ا   WTO.  ینند مناسب بب 
آشام   ی آزاد  آب  خوراک،  بعض   یدنی، در  ب   یزها، چ   ی نخوردن  مح   یماری، درمان  از    یط حفاظت 

  یت، حاکم   ی، حفظ خدمات اجتماع   یکا، سند   یک پرورش محصوالت خود، سازمان دادن    یست، ز 
قرار    یمی عظ   ی ها شرکت   ی تحت حمله   ها ی آزاد   ین است. تمام ا   ی خارج   یاست س   یک و داشتن  

لوا  تحت  که  فعال   تجارت »   ی دارند  مبهم   کنند، ی م   یت آزاد«  که گفت   ی که همان حق    یم است 
 « . یرد بگ   یشی پ   یه بر بق   ید با 
های دیگری من جمله ساخت فیلم انجام داده است. جهت  این گروه همچنین فعالیت   

 شان مراجعه کنید: آشنایی بیشتر با آثار این گروه به وبسایت 
www.theyesmen.org 

13 -  situationist  : جنبش ی گرا ت ی موقع بک  نام  مارکسیسم    ی اجتماع   ی  فکری  مبنای  با 
که    بودند   باور   ن ی بر ا   . آنها بود های هنری آوانگارد نظیر دادا و سورئالیسم  خواه و جنبش آزادی 

تما  احساسات،  تجرب   الت ی افکار،  رفتارها   ات ی و  در  ی نم   مشخص گذشته    ی و  فرد  که    ک ی کند 
انجام هر کنشی است.    ی کننده ن یی تع  ، ت ی انجام دهد، بلکه خود موقع   ی چه کار   خاصی  ت ی موقع 

) گر ت ی موقع   ونال ی انترناس همچنین   ب   ک ی (  SIا  آوانگارد،    ی الملل ن ی سازمان  هنرمندان  از  که 
در  در اروپا برجسته بود،    این سازمان که بود.  شده   ل ی تشک   ی اس ی پردازان س ه ی روشنفکران و نظر 

 یافت. انحالل    1972در سال  و    ل ی تشک   1957سال  
14 -  détournement  
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سازند«. ممکن است این  داری شرکتی را برجسته می ی سرمایهگرانهکوبی سرمشخصه

منجر   طغیانی قدرت به  گرانهی سرکوببرداری از مشخصهمسئله صحیح باشد، اما پرده

براندازانه های  تکنیک   کند. را تقویت می   درماندگیشود. بالعکس، تنها قسمی حس  نمی

  اند، اما آگاهی از واقعیت داری مالی کامالً موثر بودهسرمایهسرشت راستین  افشاکردن  در  

 ما همچنین نیازمند به مهارتِ   -تنهایی کافی نیستطبقاتی نیست. دیدن خطر به  آگاهیِ

، اما  داری مالی متنفرندفرار از خطر یا دفع کردن خطر هستیم. اکثریت مردم از سرمایه

ه تبدیل به خودآیینی شود در حال تبدیل کت به جای آنطور که پیداست این نفراین

 شدن به افسردگی است. 

توان به انواع گوناگونی از مبارزات شهری نظیر کند: »همچنین میموف اضافه می 

خیابان بازپس » بریتانیا،    15«هاگیری  کارزارهای   16«سپیدجامگان»در  ایتالیا،  در 

در وین اشاره   18«  ندیشیفضای بازا-زمین نایکی» در فرانسه یا    17«است  تبلیغ بس»

- یارتباط   نبرد  های شیوه  و  ورزانهکنش-ی هنر  ی هاتیاز فعال  یگوناگون  اریبس  انواع  -کرد

متوقف ساختن  در  گری  کنش   به هر حال در پانزده سال گذشته،  «.دندار   وجود  یکیچر

نظام  آژانسمند شرکت تهاجم  و  مالی  ها  ناتوان عملهای  به آخرین کرده  کامالً  است. 

جنبش  بریتانیا تا    19آنکات جنبش  موج مبارزات علیه دیکتاتوری مالی بنگرید که از  

 
15 -  Reclaim the streets 

16 -  Tute Bianche 
17 -  Stop Advertising 

18 -  Nike Ground-Rethinking Space 

19 -  Uncut هایی بود که بر علیه  ای از گروه : جنبشی در بریتانیا که متشکل از شبکه
 دند. کر اجتنباب از مالیات و کاهش خدمات اجتماعی اعتراض می 
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این    گیرد.بر میایاالت متحده را در  21استریت اشغال والجنبش  اسپانیا و    20آکامپادا

آگاهی در میان اکثریت جمعیت اثرگذار بوده است،    گسترش یافتن در  ها  موج جنبش 

 اما سرعت برچیدن زندگی اجتماعی را کاهش نداده است. 

داری مالی ناتوان است،  واقعیت سرمایه در  تغییر    از اعمالگری سیاسی  نه تنها کنش 

سیاسیِ احزاب  قدرت   جریان  بلکه  اتوماتیسم  از  نکردن  پیروی  صورت  در  نیز  اصلی 

. نگاهی به شکست باراک اوباما در تغییر توزیع ثروت در از پیش ببرندتوانند کاری نمی

ندازید. زمانی که بی ،کسب کرده بود 2008آمریکا با وجود خیل عظیم حمایتی که در  

قدرت نیروی  برابر  در  آوردن  فرود  سر  به  مجبور  ما  هااوباما  »آری،  شد،  مالی  ی 

کنم خودآیینی  سرعت تبدیل به اسباب تمسخر و خنده شد. فکر می به  22«توانیممی 

 -شندبا  خود  ی ه زندگی روزمرتغییر روال  که مردم قادر به  پذیر است  امکان تنها زمانی  

گرایی و استثمار. به هر حال من  مصرفبه  مثال با گسستن بندهای وابستگی    عنوانبه

قادر به   کارثباتکه این نسل بی ام  معتقد شدهاین مسئله  ا سه سال گذشته به  در دو ی

پذیری روانی  سازی نیست. این مسئله به خاطر نوعی آسیب خودآیین  فرایندآغاز یک  

 . استشده  بودگی، رقابت و تنهایی ایجاد ثباتاست که توسط بی

طور  ای است، اما در واقع اینصادقانه دهنده و  تکانبسیار    این پاسخِ:  مارک فیشر

موف را برجسته ساختید. به نظر من این نقاط  موضع  کنم که شما نقاط قوت  فکر می 

.  دنشومربوط می های سیاسی  استراتژی شناختی به  های زیباییاستراتژی   درعوضِقوت  

 -ند ستنی  کننده هممتقاعده   چندانضدهژمونیک    و یا  هنر براندازانه  های موف ازمثال 

 
20 -  acampada  می )یا ایندیگاندوس ]جوانان خشمگین[(    15: به جنبش معروف به جنبش

های ریاضتی  در اعتراض به سیاست   2011می    15دارد که در میدان پوئترا دل سول در  اشاره  
 سه عضویتی( دست به کمپین زدند.   تحمیل شده توسط ترویکا )گروه 

21 -  Occupy Wall Street 

22 -Yes We Can  2008: آهنگی تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال 
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، مدتهاست که در سرمایه ادغام کنداشاره می   هادِتورتومِنت که او بدان  های استراتژی 

به تصویر   ی نحوه به    -رود  داری به فروش نمیسرمایه- هیچ چیز بهتر از هنر ضد.  نداشده 

[ و آواتار 2008]   23ای   والهای هالیوودی نظیر  های بزرگ در فیلم شرکت  شدنِه کشید

که از هنر و فرهنگ انتظار فراهم کردن منابع مورد نیاز برای اینندازید.  نگاه بی  [2009]

خواسته  باشیم،  داشته  را  همبستگی  فروپاشیدگی  بر  استغلبه  زیادی   نیز  شماو    ی 

درستی این مسئله را توصیف کردید. هنر و فرهنگ خودشان قربانی این فروپاشیدگی هب

داری و سرمایه  نولیبرال، ایدئولوژی    های کاری پسافوردیستیشیوه   ر دوراندهستند.  

های ریاضتی برنامه .  بیابدفرصتی برای رشد    است تا  ارتباطی، تخیّل اجتماعی در نبرد

بریتانیا در  رفاهی،    -  کنونی  مزایای  اجتماعی،  مسکن  به  بردن  یورش  دن کرب صغ با 

توانست توسعه تخیّل اجتماعی می در آن  که  ری  زمان بدون فشا  -عالی  آموزشی  بودجه

   کند.تر میحتی نایاب یابد را

هایی  ناپذیر است، بلکه استراتژی ی مالی وقفهمسئله این نیست که ترقی سرمایه

دور زدن  چرا که-های درستی نیستنداست، استراتژی  کار گرفته هکه جنبش علیه آن ب

ی دهه  یکای است. این مسئله بدین معنی نیست که در  برای سرمایه کار ساده  آنها

  2011خاورمیانه در سال  های  ششوراست: برای نمونه، موج    اخیر اتفاق مهمی رخ نداده

بهکه دیگر گزاره  دادنشان   تاریخ  ی  پایان  پایان خطاصطالح  اما  ده رسی  به  یک است. 

که آنها را دوباره تکرار  نهای خود درس بگیرد و نه ای از شکست  بایدی هوشمند  منظومه 

دهی سازمان  مشخصی از است، ما نبایستی اشکالکند. همانطور که دیوید هاروی گفته

اند و از  ها انجام دادهل نولیبراواره کنیم. در عوض، ما باید کاری را انجام دهیم که را بت 

  ،کردید  های متفاوت بهره بگیریم. اگر همانطور که شما مطرحاستراتژی از  ی  امجموعه

 
23 -  Wall E 
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 24در مغز اجتماعی   اقتصادِی-روانیاتوماتیسم    یسیاس-ساختن زیستتعبیهمشکل »

باید ب)و من فکر می  «است مغز اجتماعی مبارزه    ر سرکنم که چنین است(، پس ما 

و به همان نسبت    ای مسلطرسانه   شناسیبستر در بوم  بر سرکنیم. این به معنای مبارزه  

که فرض   است  نهفتهاین  در  های پارلمانی است. ارزش چارچوب موف دقیقاً  در سیاست 

های پارلمانی  . اما سیاست را در دست دارند  همه چیز  مداران کنترل د سیاستگیرنمی

بدان نیازمند است. )اگر   هنوز همی مالی  است که سرمایه   حائز اهمیتیهمچنان کانون  

گیرد؟( کار می ه را در جهت کنترل آن ب  ، پس چرا بیشترین تالش ممکننبودچنین  

   پارلمان است. از خارج  با نیروهای های پارلمانی « سیاست بندی مفصل » در ی مهم نکته 

، نظیر احزاب  ها باید انجام دهند، ایجاد ارتباط با نهادهای موجودکه جنبش چیزی 

  نساخت برو همچنین    -   های جریان اصلی است های کارگری و رسانه سیاسی، اتحادیه

همان  دارند.  را  فشار  اعمال  قابلیت  که  جدیدی  از نهادهای  انزجار  گفتید،  که  طور 

مسئله سرمایه مشخصاً  مالی  انزجار   -است  جهانیشمول  همهای  ی  این  که  البته  اما، 

  . در اینبدل نخواهد شد  که به سرمایه آسیب برسانند،  هاییبه استراتژی   خودکارطور  هب

توان ی مالی با این حس که نمی سرمایه  ازبیزاری گسترده    وقتیحق با شماست که    ادعا

برد ترکیب شودرا  کاری   ،  کنش جمعی  توانایی  گونههر  در عوضِبرآیندش    ،از پیش 

و نهادهای   مانندیم ی که باقی اه نهادهای کهن  -نهادهاست  نقش  این  نااُمیدی است. اما 

د. اگر نأثیرگذاری )و نارضایتی( را به عمل بدل کنتتا این    - شوند  جدیدی که باید ابداع

به  این عمل    ؛مستقیم   خواهدبود و نهصورت غیرمستقیم  ه ب  اقدام،  باشد  سازاین عمل کار

مندی برای ایجاد سوژه. ما  خواهد بودایجاد تغییرات تدریجی در مغز اجتماعی    قصد

برابر   تا بلکه درنیازمندیم که در مهندسی لیبیدویی درگیر شویم  نوروتیک ]عصبی[  

های های رخداد که در نوشتهمثل کنیم. در عوض فلسفهماشین عظیم سرمایه مقابله به 

شوند، باید به ماکیاولی، آنتونیو گرامشی و استوارت فیلسوفانی نظیر آلن بدیو یافت می

 
24 -  the social brain 
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 با ، ]گذشتهبه  نفس بیشتری نسبت  به اعتماد  وشکیبایی    با   مراجعه کنیم. ما باید   25هال 

 کنیمکه برای ناپدیدشدن آن سوگواری میرا  ای  آینده   باید  مسائل[ برخورد کنیم. ما

طور ه که ب  در جایی است  الوقوعقریبزمان  بازپس بگیریم و این به معنای بازیابی یک  

  روی   پیشِبه  بلکه    شویم،راه آن نمی  کنیم و یا سدّامان علیه سرمایه اعتراض نمیبی 

عنوان ه ب  -ی خویش استجا فضایی برای هنر در جهت ابداع دوبارهاندیشیم. اینآن می

  دارانه.ی پساسرمایهاز یک آینده اندازهاچشم کثرتمکانی برای 

براردی ما  فرانکو »بیفو«  که  نیست  این  من  مقصود  کنش  بایستی  :  به  نسبت 

لوح نیستم. من  ورزیم. آن قدرها هم ساده بشناختی علیه قدرت سرمایه مخالفت زیبایی

 یو فقیرکننده   کننده ، افسردهبیدادگربرای تخریب قدرت  مؤثر  وجوی راهی  در جست

ام(، که اساساً مبتنی بر به انقیاد کشیدن داری مالی هستم )اما کماکان نیافته سرمایه

چرا جامعه به این سادگی به انقیاد در آمده است؟ این پرسشی است که جامعه است.  

  .باید شرح داده و فهمیده شود

همهعلی می رغم  مردم  رسانه،  بانک گیری  که  کردن دانند  نابود  حال  در  ها 

نیستندزندگی  مسئله  این  متوجه  همه  هستند.  را   ، شان  این  جامعه  اعظم  بخش  اما 

ها نیستند. آن  خود  ی ا قادر به تغییر اتوماتیسم زندگی روزمره دانند، امداند. مردم میمی 

بچه  مردم  )چرا  دارند  میفرزند  نمی دار  هرگز  که  است  این چیزی  توانم درک شوند؟ 

ها به پول نیاز دارند؛ آننیاز  و پر کردن باک بنزین آن    ماشینها به خرید  (؛ آن کنم

ها ناچار به  شان خریداری کند. آن را برای   چیزها  تواند تمام آنپول می   تنها  ازیر  ؛دارند

این  اخاذی    پذیرش و  به هستند،  را آهستگی  امر  آنان  انتظارات  و  احساسات  اذهان، 

 
25 -Stuart Henry McPhail Hall اس هنر :  )   ل ی ف مک   ی توارت  (  2014–   1932هال 

نظر جامعه  س   ی فرهنگ   پرداز ه ی شناس،  فعال  به    کا ی جامائ   ی زاده   ست ی مارکس   ی اس ی و  هال  بود. 
  عنوان به بود که امروزه    ی مکتب فکر   انگذاران ی از بن   ی ک ی   امز ی ل ی و   موند ی هاگارت و ر   چارد ی همراه ر 

 شود.  ی شناخته م   رمنگام ی ب   ی مطالعات فرهنگ   ی ا مدرسه ی   ا ی تان ی بر   ی مطالعات فرهنگ 
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از آن اطالع چه که  اندیشیدن به آن   در راستای تالشی  ها  . پس آن کندالگوسازی می 

آنان است، زیرا این  ب زندگی  داری در حال تخریکه سرمایهاین :  دهنددارند، صورت نمی

   تصور و سپری کنند. آن را تواننداست که می از زندگی مدلی  تنها

سرمایه که  است  این  نمیمشکل  را  معاصر  دگرگون  داری  قوانین  تغییر  با  توان 

تنها سیاست  نه  پول  اگر می   - فاسدندذاتاً  مداران  ساخت.  به  برسی،  قدرت  به  خواهی 

رسانه مندی نیاز حمایت  تحت  باید  و...ه،  بگیری  قرار  بزرگ  ماشین    -ای  بلکه 

گیری سیاسی قادر به تغییر اتوماتیسم زندگی روزمره نیست. فقط با تغییر اموری تصمیم 

یا شیوه  انتظارات  مانند  زندگی به  در شهر می ی  را  مان  قدرت سرمایه  فرسوده  توانیم 

 نیز   ا همبستگیداریم، امنیاز  برای تغییر زندگی روزمره به همبستگی اجتماعی    کنیم.

 .استشده  بودگی و رقابت نابود ثباتبی با 

کنم امروزه ماکیاولی و گرامشی حرف زیادی برای گفتن داشته باشند.  فکر نمی

سامان رویدادهای زندگی بود که شهریار باید ه سپهر ناب]بخت[ ماکیاولی    ی 26فورتونا

بود، زیرا پیچیدگی فورتونا  مؤثر  راند. این ایده در اوایل دوران مدرن  ها حکم میبر آن

کنترل  در    راحتیکردند و اطالعات به  اندک بود؛ افراد کمی در بازی سیاسی شرکت می 

گذاشتن    تأثیرمبتنی بر هژمونی فرهنگی بود:    استراتژی گرامشیایی   شهریار قرار داشت.

 بر سپهر آگاهی اجتماعی. امروزه نیز مسئله بسیار مشابه است، اما سرعت و پیچیدگی 

طور که  همان  28ای،گری رسانه کند. کنشاوضاع را کامالً متفاوت می  27سپهراطالعات

قادر به منحرف کردن جریان اطالعات و فاش کردن   دهد،لیکس نشان می مورد ویکی

 
26   - fortuna :  در    ی الهه شانس  مظهر  و  تصو   ی روم   آیین ثروت  او    ر ی است.  از  بسته  چشم 

  ی که دوگانگ   یی است، جا   ی امروز   یی ا ی تال ی فرهنگ ا   ی ها از جنبه   ی ار ی چهره مهم در بس   ک ی هنوز  
بدشانس   / )شانس  اسفورتونا   / برجسته ی فورتونا  نقش  زندگ   ی ا (  ا   ی اجتماع   ی در    فا ی روزمره 

 . کند ی م 

27 -  infosphere 

28 -  Media activism 
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نیست. مسئله خودآیینی مسئله    ی نقادانه قدرت بوده است، اما دیگر آگاهی  تعارضات  

 اند.هایی که در حال پشتیبانی از قدرتگیری از اتوماتیسمکناره توانایی حقیقیِ   -است

اهی  دهم. گدندگی به خرج میی پایانی یکاً فکر نکنید که من بر سر این نکته لطف

در را   ییاروپا  29و یتیسپوزیدبرساختن  یرپای  ی دیک پروژه  ستیگویم: بایبه خودم می 

واقع  اجتماعی  جهت خودآیینیِ  )در  کنیم.  هنگام   ستیبای  آغاز  در  پیش  بیست سال 

کردیم. حال ای را آغاز می ی اروپا[ چنین پروژهی اتحادیه]معاهده   30پیمان ماستریخت

  گیری بسیار دیر شده است(. فقدان هر شکلی از سازماندهی در ابعاد اروپا به صورت چشم 

ها  ملموس است؛ به خصوص در سطح مقاومت کارگری، که سندیکادر موقعیت کنونی  

توانستیم در که می مطمئن نیستم    خصوص  ایندر  ا  ند. امادر مورد این نکته مسئول 

جبهه  شآفرین مقاومتِیک  کنیم موفق    کارآمد  ی  کارگران  زیرا  ،عمل  نیروی   زوال 

مسئله با  نداشتهارتباطی  سازماندهی  ب  ،ی  زندگی    ه بلکه  اشکال  و  فرهنگی  انتظارات 

در راه است و ما پناهی   ی وفانت:  خیلی دیر شده استاست. بگذریم، حال  مرتبط بوده 

 نداریم.

 

 ای است از:این متن ترجمه

fisher-mark-shelter-me-https://www.frieze.com/article/give 

 

 
29 -  dispositif  : برا   ی ترجمه   ترین یک نزد شده  امر   ین ا   ی ذکر  است،  آپاراتوس    ی اصطالح 

اپ   تر یرنده دربرگ  به  برا یستمه نسبت  فوکو  سو   ی .  دادن  گفتمان   های یه پوشش  ماد   ی برون    ی و 
از آن استفاده م   ی به رابطه   ی ده شکل  از    ید جد   ی ا . و دلوز آن را مرحله کند ی قدرت و دانش 

بخش  م   داند ی م   ی انضباط  قدرت  اعمال  حفظ  و  جامعه  کنترل  را  آن  کارکرد  برخ داند ی و    ی . 
  ی . لذا از ترجمه ام یافته ه نامناسب  ک   برند ی آن به کار م   ی سامانه را به جا   ی واژه   یز مترجمان ن 

 نشود.   ییر خوش تغ آن دست   یی کرده تا بار معنا   ی در طول متن خوددار   ی عبارت به فارس   ین ا 
30 -  Maastricht Treaty 

https://www.frieze.com/article/give-me-shelter-mark-fisher

