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در سراسر جهان ی لها و ايدئولوژی نئوليبرادر طول سه دهه، سياست

های ، نابرابری2008ود اين، بحران اقتصادی سال بود. با وجتاز يکه  تقريبا 
ويژه بين شمال و جنوب به ی دوران ما وجود دارد ــعميقی که در جامعه

گران ی ما، پژوهشگران، تحليلمحيطی چشمگير زمانهموضوعات زيستجهان ــ و 
ی اقتصادی و سياستمداران را واداشته تا بار ديگر بحث پيرامون آينده

است که امروز، داری و نياز به بديل را پی بگيرند. بر اين بستر سرمايه
ز اتقريبا در هر کجای جهان، به مناسبت دويستمين سالگرد تولد مارکس، 

ای که در بازگشت دوباره به نويسنده آيد،سخن به ميان می» احيای مارکس«
شد، همبسته دانسته میلنينيسم  ـ  مارکسيسمانديشیِ جزم غلط با گذشته به

  پس از فروپاشی ديوار برلين عجوالنه کنار گذاشته شد.و ازين رو، 

ر از درک تنها به اين خاطر نيست که همچنان ناگزيبازگشت به مارکس 
بسيار ی او همچنين ابزاری داری هستيم. انديشهمنطق و پويايی سرمايه

چرا  کند کهبه اين توجه میبا فراهم کردن آزمونی دشوار مفيد است که 
داری با ديگر سرمايههای اجتماعی ـ اقتصادی پيشين برای جايگزينی تجربه
ها برای جستجوی فعلی شرح و تفسير اين شکستهای توليد شکست خورد. شيوه

  ضروری است.  ما برای بديل

، پژوهشگر ارشد در دانشگاه يل، نيو هون، اياالت انوئل والرشتاينام
ترين يکی از مناسبشناسان زنده و ترين جامعهمتحد آمريکا، از بزرگ

ارتباط مارکس با دوران فعلی است. او ديرزمانی يين پژوهشگران برای تب
ی شهر ترير، کس بوده و آثارش متأثر از انقالبی زادهی ماراست که خواننده

کتاب است که به چندين  30ی بيش از است. والرشتاين نويسنده 1818می  5در 
، که در نظام جهانی مدرناند، از جمله اثر بسيار معروفش زبان ترجمه شده

  منتتشر شده است. 2011و  1974های هار مجلد بين سالچ

سوسياليسم «اصطالح سال پس از پايان به 30مارچلو موستو: پروفسور والرشتاين، 
هايی در سراسر جهان در جريان همچنان نشريات، مباحثات و کنفرانس» واقعا موجود
. آيا اين ی حاضری ظرفيت مداوم کارل مارکس برای تببين زمانهاست درباره

های مارکس به حفظ ارتباطش با آنانی آيا شما معتقديد انديشهآور است؟ يا تعجب
  داری هستند ادامه خواهد داد؟که در جستجوی بديلی برای سرمايه

ی مارکس وجود دارد: او را از قديمی درباره حکايتی: امانوئل والرشتاين
خزد. اين چيزی است که به داخل می ی پشتیرانيد و از پنجرهمی جلويی در

 ريزناگبار ديگر رخ داده است. مارکس با دوران ما مرتبط است چرا که ما 
شان برای های زيادی دربارهفحرهنوز با موضوعاتی سر و کار داريم که او 

نويسندگان  اغلبنچه او بيان کرده با گفتن دارد و به اين دليل که آ
اند متفاوت است. بسياری از داری بحث کردهی سرمايهديگری که درباره

اند مارکس را عميقا مفيد يافته نويسندگان و پژوهشگران ــ نه فقط من ــ

 هایدورهيکی از  بينی شده بود،پيش 1989رغم آنچه در ، بهو امروزه
  . ستومحبوبيتش ا



ربط ای رهانيد که زنجيرهای ايدئولوژی از ديوار برلين مارکس را فروپاشی
شوروی اتحاد فروپاشی چندانی با تلقی او از جامعه نداشت. دورنمای سياسیِ پس از 

چه چيزی  کمک کرد تا مارکس از نقش مترسکی برای دم و دستگاه دولتی آزاد شود.
  کند؟در تفسير مارکس از جهان نهفته است که همچنان توجه جلب می

کنند، از جهان فکر می ی تفسير مارکسباور دارم هنگامی که مردم درباره
هنگامی که من مارکس آورند. را به ياد می» ی طبقاتیمبارزه«مفهوم  به يک

ی طبقاتی به معنای خوانم، از نگاه من مبارزهرا در پرتو موضوعات جاری می
کوشد ــ چپی که معتقدم میاست نامم ضرورِی آنچه چپ جهانی میی مبارزه

در  ،باشداز جمعيت جهان از نظر درآمد  درصد 80بخش پايينی ی نماينده
ی احتماال يک درصد جمعيت جهان است. مبارزه راست جهانی که نماينده مقابل

درصد را به سمت  19ماجرا اين است که چگونه آن درصد است.  19بر سر آن 
  خود بياوريم، نه به سمت ديگر. 

با  هيچکس ماا ،کنيمما در دوران بحران ساختاری نظام جهانی زندگی می
نظام به نظر من  گزين آن خواهد شد.یاداند چه نطامی جیقطعيت نم

روح «دو امکان پيش رو دارد: اولی آن چيزی است که من داری موجود سرمايه
اقتصاد جهانی داووس اين است که نظامی  کنفرانس  نامم. هدفِ می» داووس

مراتب داری را حفظ کند: سلسلههای سرمايهبدترين ويژگیبرقرار کند که 
بديل آن نظامی سازی ثروت. اجتماعی، استثمار، و بيش از هر چيز، قطبی

ی طبقاتی تالشی تر باشد. مبارزهخواهتر و برابریاست که بايد دموکراتيک
داری ی آن چيزی است که جايگزين سرمايهبنيادين برای اثرگذاری بر آينده

  شود. می

ی هژمونی آنتونيو ی متوسط برای من يادآور ايدهی طبقهتأمالت شما درباره
ی کنم مسئله بر سر اين نيز هست که دريابيم چگونه تودهگرامشی است، اما فکر می

ترغيب کنيم تا در سياست مشارکت مردم، آن هشتاد درصدی که اشاره کرديد، را 
جايی که اکثريت جمعيت جنوب جهان ضروری است، ويژه در اين امر بهداشته باشند. 

های ناشی از نابرابری شديدرغم افزايش جهان در آن متمرکز است، و جايی که، به
تر از گذشته هستند. در اين مناطق، بسيار ضعيفهای مترقی داری، جنبشسرمايه

حزاب سازی نئوليبرال اغلب به حمايت از بنيادگرايان دينی و امخالفت با جهانی
بينيم که اين پديده در اروپا ای فزاينده میگونههدايت شده است. بههراس بيگانه

 شود. نيز ظاهر می

کند تا اين سناريوی جديد را درک آيا مارکس به ما کمک میپرسش اين است: 
کمک  شر شده حاوی تفاسير جديدی از مارکس کهتهای جديدی مناخيرا پژوهشکنيم؟ 

ها اين پژوهش. ديگری باز کنيم» ی پشتیپنجره« آينده، به قول شما،در  کندمی
داری ی سرمايهاش پيرامون تناقضات جامعهبررسیدارند که ای پرده برمیاز نويسنده

دهد. در واقع، های ديگر گسترش میفراتر از کشمکش سرمايه و کار به حوزهرا 
و نقش ويرانگر غيراروپايی  عی جواممطالعهمارکس بخش بزرگی از وقتش را به 

برخالف تفاسيری که تلقی مارکس داری اختصاص داد. استعمار در پيرامون سرمايه
 بومیزيستهای داند، دغدغههمسان میبارآوراز سوسياليسم را با رشد نيروهای 

 آشکارا در آثار او برجسته است. 



هنگام که پژوهشگران به توجه داشتعميقا به موضوعات ديگری  رکسمادر پايان، 
، نقد فناوریپتانسيل گيرند. موضوعاتی از جمله ی او ناديده میصحبت درباره

کيت که تحت کنترل دولت نباشد و نياز ناسيوناليسم، جستجو برای اشکال جمعی مال
ی ی معاصرش، که تمامی آنها موضوعاتی اساسی برای زمانهبه آزادی فردی در جامعه

سيماهای جديد مارکس ــ حاکی از اين که اما گذشته از اين . آيندشمار میبهما 
های آينده ادامه ای است که ناگزير در سالپديده ،ی اوی مجدد به انديشهعالقه
های مارکس اشاره کنيد که ترين انديشهممکن است به سه مورد از مشخصيابد ــ می

   ؟دارد بازنگریامروزه قابليت به باور شما 

گويد که از هر چيز، مارکس بهتر از هر کس ديگری به ما میقبل 
که ، فقر فلسفهدر  مارکس ی طبيعی ساماندهی جامعه نيست.داری شيوهسرمايه

اقتصاددانان سياسی بورژوا را دست سال داشت منتشر شد،  29وقتی تنها 
ل مستق و قوانين طبيعی هستند،«داری گفتند مناسبات سرمايهاندازد که میمی
تاريخ وجود داشته، چرا که «باور آنان مارکس نوشت به». تأثير زمان از

مناسبات توليِد کامال متفاوتی با مناسبات توليد در نهادهای فئوداليسم 
ی ی توليدشيوهآن  به، اما آنها تاريخ را »يابيمداری میی سرمايهجامعه

طبيعی «داری کنند سرمايه؛ آنها وانمود میدهندتسری نمیکه حامی آن هستند 
اين نکته را  کوشيدم داری تاريخیسرمايهاست. من در کتابم » و ابدی

رخ داده است، در  تاريخا است که  ایپديدهداری خاطرنشان کنم که سرمايه
جريان اصلی از  داناناقتصادسياسیکه  های مبهم و ناروشن خی ايدهمقابل بر

داری بی تاريخ وجود تاکيد کرده ام که سرمايهمن بارها  کنند.آن دفاع می
من و ما به همين سادگی  داری هميشه مشخص و تاريخی است.ندارد و سرمايه

  دار مارکس هستيم. وام

به اين معنا تأکيد کنم، » انباشت بدوی«خواهم بر اهميت مفهوم دوم، می
داری بود. مارکس هايشان در بنياد سرمايهيد دهقانان از زمينکه خلع

ی برساختن سلطه در کليدی یفرآيندانباشت بدوی خوبی دريافته بود که به
امروزه داری وجود داشته و از آغاز سرمايه ی کهفرآيند ؛بورژوازی است

  موجود است. همچنان نيز 

مالکيت خصوصی و «کنم تأمل بيشتری بر موضوع پيشنهاد میدست آخر، 
داشته باشيم. در نظامی که در اتحاد شوروی برقرار شد ــ » کمونيسم

ها بود اما اين به معنای دولت مالک دارايیويژه در دوران استالين ــ به
شدند. صحبت از سوسياليسم میشدند. میآن نبود که مردم استثمار يا سرکوب ن

چيزی بود که پيش از آن ، چنانکه استالين انجام داد، نيز در يک کشور
مالکيت دوران به ذهن هيچ فرد ديگری، از جمله مارکس، خطور نکرده بود. 

 صورت هميارانه نيزبه عمومی وسايل توليد يک امکان است. وسايل توليد را
ای بهتر بسازيم بايد خواهيم جامعهدر تملک داشت. اما اگر می توانمی

در کند. کند و چه کسی ارزش اضافی را دريافت میبدانيم چه کسی توليد می
اين رابطه بايد بطورکلی و دراساس سازمان  داری،مقام مقايسه با سرمايه

  ای کليدی برای من است. . اين مسئلهای بيابدتازه



های سينمايی ها و فيلممين سالگرد توليد مارکس است و کتابدويست 2018سال 
ای از زندگی او هست که بيش از همه جديدی به زندگی او اختصاص يافته است. دوره

  به آن عالقه داشته باشيد؟

مارکس زندگی بسيار دشواری داشت. او با فقر شخصی شديدی دست و پنجه 
ن فريدريش انگلس داشت که برای اقبال بود که رفيقی چوکرد و خوشنرم می

سماجتش گی آسانی نداشت و ندز زکرد. مارکس از نظر عاطفی نيبقا کمکش می
ـ فهم نحوهکرد وظيفهانجام آنچه گمان میدر تالش برای  ی اش در زندگی است ـ

خواست عهد باستان مارکس نه میبرانگيز بود. داری ــ تحسينعملکرد سرمايه
 .به دست دهدسوسياليسم در آينده ی توصيفی از چهره را تبيين کند، و نه

خواست جهان هايی نبود که برای خودش مشخص کرده باشد. او میها وظيفهاين
  .را بفهمد زيستای که در آن میداریسرمايه

ی موزههای صرفا پژوهشگری نبود که در ميان کتاب مارکس در سراسر عمرش
جويی بود که در بريتانيا در لندن محصور شده باشد، بلکه همواره انقالبی ستيزه

هايش از فرانسه، بلژيک و آلمان علت فعاليتمبارزات دوران خود شرکت داشت. به

وادار به  1848های او همچنين پس از شکست انقالبدر دوران جوانی اخراج شد. 
ا و مجالت متعددی تأسيس کرد و همواره به هر هروزنامهتبعيد به انگلستان شد. 

، 1872تا  1864کرد. بعدها، از های کارگری حمايت میتوانست از جنبشطريقی که می
ی کارگر، و المللی کارگران شد، اولين سازمان فرامليتی طبقهرهبر انجمن بين

  .ی سوسياليستی در تاريخاز کمون پاريس دفاع کرد، نخستين تجربه 1871در 

جويی مارکس را به خاطر داشته بله، درست است. ضروری است که ستيزه
برجسته کرديد،  !کارگران متحد شويدهمانطور که شما اخيرا در کتاب  باشيم.

او نقشی برجسته در انترناسيونال داشت، سازمانی از افرادی که از نظر 
ای که ساز و کارهای ارتباط آسان فيزيکی دور از يکديگر بودند، در زمانه

گرفت. نگاری را نيز در بر میوجود نداشت. فعاليت سياسی مارکس روزنامه
ای برای يوهعنوان شاو اين کار را در بخش بزرگی از عمرش انجام داد، به

 درآمد تا حدی براینگاری را تر. مارکس روزنامهارتباط با مخاطبان گسترده
او کرد. داد، اما مقاالتش را به چشم فعاليتی سياسی نگاه میانجام می آن

  نگاری متعهد بود. طرف نبود. هميشه روزنامهاز هيچ لحاظی بی

برخی پژوهشگران به سراغ ه، ، به مناسبت صدمين سالگرد انقالب روسي2017در سال 
ی بيستم در قدرت اش رفتند که در سدهتباين مارکس با برخی پيروان خودخوانده

  ترين تفاوت مارکس و آنان چيست؟مهمبودند. 

تر از برخی تر و متنوعهوشمندانههای مارکس روشنگرند و بسيار نوشته
ی مارکس را اين کنايههايش. هميشه خوب است سازانه از ايدهتفاسير ساده

اگر مارکسيسم اين است، مسلم است که من «گفت، به ياد داشته باشيم که 
مارکس هميشه آماده بود که با واقعيت جهان رودررو » مارکسيست نيستم.

های او را طور جزمی ديدگاهبهشود، بر خالف بسياری از افراد ديگر که 
داد. او دائما در جستجوی ردند. مارکس اغلب نظرش را تغيير میکتحميل 

ديد جهان با آنها روبروست. به همين هايی برای مسائلی بود که میحلراه
  و سودمند است.  بسيار مفيد راهنمايی علت است که او هنوز



تری که هنوز با مارکس مواجه نشده بندی، دوست داريد به نسل جوانبرای جمع
  چه بگوييد؟

. شبخوانند اين است که بايد ن بگويماولين چيزی که بايد به جوانا
. افراد معدودی ــ در مقايسه با بخوانيدمارکس  او نخوانيد، یدرباره

خوانند. کنند ــ واقعا مارکس میی او صحبت میافراد پرشماری که درباره
 یدربارهطور کلی، افراد فقط کند. بهاين در مورد ادام اسميت هم صدق می

ها ی کالسيکهای ديگران دربارهخوانند. مردم از طريق خالصهها میکالسيک
، اما اين در عمل جويی کنندشان صرفهخواهند در وقتآنها میآموزند. می

توجه را خواند و مارکس يکی از های افراد جالباتالف وقت است! بايد نوشته
هيچ شکی در اين م است. های نوزدهم و بيستترين پژوهشگران سدهتوجهجالب

به گرد پايش کس شان نوشت، هيچنيست. در چارچوب موضوعاتی که او درباره
بنابراين، پيام من به هايش هم همينطور. رسد، از لحاظ کيفيت واکاوینمی

دريافتن دارد اما بايد بخوانيد، شدت ارزش بهنسل جديد اين است که مارکس 
  مارکس بخوانيد! را بخوانيد. کارل خودشبخوانيد، 

  

 ی مندرج درای است از مقالهمقاله حاضر ترجمه يادداشت مترجم: 

http://www.truth-out.org/news/item/43947-read-karl-marx-a-conversation-with-immanuel-wallerstein 

شناسی در دانشگاه يورک، تورنتو، ی جامعهمارچلو موستو دانشيار نظريه
ی مارکس است، از او نويسنده و ويراستار چندين کتاب دربارهکانادا است. 

(راتلج، مارکس برای امروز )؛ 2008(راتلج، ی کارل مارکس گروندريسهجمله 

مارکس ديگر ترين اثرش ) و تازه2014(بلومزبری،  !کارگران متحد شويد)؛ 2012

  www.marcellomusto.org). 2018(بلومزبری،

     

  

      

 


