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  سپاس

 دیگری میسر شده است.زیاد  مشارکت و همفکری افرادبا بلکه  ، این کتاب نه توسط دو نفرتألیف  

سیان، دایان روز، ارمن آوانکنیم: الکس اندمیاین کتاب تشکر  در تحریرها آنهمیاری از  وسیلهبدین

بائر، ری براسیر، بنیامین برتون، هری کلیوور، ناتان کومبس، مایکل فرر، مارک فیشر، سام 

، کریگ جنت، جرمی گیلبرت، فابیو ژیرونی، جیروس گروو، فورسیته، دومینیک فاکس، لوکا فریزر

یل مالک، کیر میلبورن، داگ هنوود، اگی هیرست، ایمی ایرلند، جوشوا جانسون، رابین مکی، سوه

رضا نگارستانانی، ماتئو پاسکوینلی، پاتریشیا رید، میشل روزورسکی محمد سالمی، رابی شیلیام، بن 

افراد    بیشماراورد، دنب کوزیکووسکی والورتو، پیت ولفندیل و نگلتون، کیت تیلفورد، جیمز ترسی

خواهیم از تیم ورسو که ین می. همچنکمک کرده انداین بحث به غنای و شکل دادن بهکه  دیگری

: روون ، تشکر کنیمشودبهتر  ایمالحظهقابل   تا حد در فرآیند ویرایشاین کتاب کیفیت کمک کرد تا 

، و اشخانواده حمایت بیدریغ ویلسون، مارک مارتین و چارلز پیتون. و سرانجام، نیک دوست دارد از 

دستوری تا  خطایترین از کوچک هاینهمزهای ارزشمند او در همه هلن هستر برای کمکنیز از 

های و توصیه خاطر حمایته از خانواده خود ب خواهدمی. الکس موارد مضمونی تشکر کندترین بزرگ

در طول نگارش این  اشبردباریفکری و و همها تشویق رایفرانچسکا پک بنیز شان، و امستمر

   .کتاب، تشکر کند
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   سرآغاز

و  افق  . بود رویای ما قرن بیستمزیادی از های باور به آینده در طی سالت؟ رف کجارویایی ما آینده آن 

  مابازایاغلب این باور  بود. رهایی به  باوراز  ایگسترده ترکیب طیف ، چپانداز سیاسی برای چشم

موعظه و . از شددیده میوری آفندر  بخشی بود کهرهایی ظرفیتقدرت سیاسی مردمی و  درهم تنیدگی

از شوروی،  عصر اتحادگرفته تا کمونیسم کیهانی  نوین یدنیای خیال درر باره آسودگی وعده د

آور فرهنگ آفریقایی که ریشه در طبیعت سیاهپوستان دارد، تا رؤیاهای پسا  های نشاطخلسه

تر از آن چه اش بسیار برجستهو تصور عمومی چپ از جامعه دلخواه آینده ر یتصو فمینیستی رادیکال.

   (.۱روز ما گرفتار آن هستیم، بود )که ام

ای اجتماعی قادر گونههب، نوینهای وریآفن اندیشه چپ این بود که از طریق کنترل سیاسی مردمی

آن رویاها در سطحی و  در شرایط کنونی، . هدایت کندبهتر شدن در راستای دنیای خود را  خواهد بود

تولید و یکم قرن بیست  فنآوریهای . زیرساختسندربنظر می ر زمان دیگراز ه تریافتنیدست شکلی، 

سیاسی و اقتصادی   هر شکل از نظامبه  توانمی هاکه با استفاده از آن هایی هستندکننده فرصت 

که یک دهه پیش   در حال انجام وظایفی هستندماشین آالت  امروز دست یافت. با نظم موجود، متفاوت 

  شنیده  پیش از اینکه انسانی ها میلیونصدای اجتماعی به ی هاغیرقابل تصور بود. اینترنت و رسانه 

بلحاظ را از هر زمان دیگری  گلوبالدموکراسی مشارکتی رسیدن به و  اندتبدیل شده، شدندنمی

خالقیت  فضا برای افزایش ، یاتوده  نوآوری و ابتکاراتاز طریق  یحا. طراندکردهتر نزدیک امکانات 

توان بر معضل کمبود هستند که می دنیایی نوید دهنده  گیهم سه بعدیو چاپ  از طریق لغو انحصار

های اقتصادی  ای قادراند برنامهنوین الگوها و کارکردهای رایانهغلبه کرد. اشکال بسیاری از تولیدات 

ه ما امکان دهند که اقتصادها را هوشمندانه سابقه بای بخشیده و بشکلی بیرا بهبود و جان تازه 

برای حذف دائمی طیف وسیعی از مشاغل  خلق کننده فرصتجدیدترین موج اتوماسیون . هدایت کنیم

نظیر و نامحدود تولید تقریباً بی  هایروشانرژی پاک های فناوری خسته کننده و آزاردهنده هستند.

سازند. فنآوری پزشکی جدید نه تنها زندگی  ر میرا امکان پذی اشکال انرژی مناسب محیط زیست

را جدید جنسیت و هویت جنسی شکل  تجربه کردنبلکه  ، دنکتری را امکان پذیر میتر و سالمطوالنی

، دموکراسی هاکار کمتر، پایان دادن به کمبود -. بسیاری از مطالبات کالسیک چپ سازندکن میمم

  مقطع تاریخیاز هر امروزه بلحاظ مادی  –اقتصادی، تولید کاالهای مفید اجتماعی و رهایی بشریت 

 .  نداتر دیگر قابل دستیابی 

ای مجموعهاسیر ما  کماکان، کنونیدوران فن آوری علیرغم وجود همه این زرق و برق با این حال، 

ایاب و  های طوالنی، ساعتکردن چنان به کار هم وهستیم  شدهقدیمی و منسوخ از روابط اجتماعی 

مشاغل ما   دهیم.ادامه میند، انی ی معای ببیشتر، برای انجام کارهایی که به طور فزاینده  ذهاب

روزی ما شبانه. تالش اندهای ما بیش از حد شدهو بدهی راکد مانده،  هااند، دستمزدتر شدهناامن

و یا  وام، بهره اجاره یا پرداختن ، سفرهغذا روی معطوف رسیدن به اهداف زندگی روزمره؛ آوردن 

صرفه و مناسب مهد کودک مقرون بهیافتن برای تالش  حقوق بازنشستگی و دل نگران، تغییر شغل

سط را به ارمغان بیکاری و رکود دستمزد و ویرانی طبقه متو ، اتوماسیون است.مراقبت از کودکان  

  آیندهآن  ها به رکورد ارقام نجومی جدیدی افزایش یافته است.آورده، در حالی که سود شرکت

فراموش ر مشقت زیر پا له شده و بهه این دنیای پ  مخرب و فزایندفشارهای  متأثر ازبهتر  درخشانِ 

سته، دلواپس، مضطرب چون روزهای قبل، خترین تغییر، همبدون کم صبح هر روز سپرده شده است.

 گردیم.  و ناامید به سرکار بازمی
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 شرایطویرانی رسند. نظر میبه تراز این نامیمونامور حتی جریان ، خاکیسیاره این  مقیاسر د

های ترین پیشرفتی کماکان ادامه دارد، رکود حاصل از بحرانقیاس گلوبال بدون کم ی در ماقلیم

گویی به رکود، به مارپیچ کشنده فراهم کرده که با ترفند پاسخ هااقتصادی این فرصت را برای دولت 

ها و کشی تن دهند. ما مردم خود را در کنترل و گریز حاصل از نوسانات، تنش سیاست ریاضت

 کنیم.  های اقتصادی، اجتماعی و تغییرات اقلیمی ناتوان احساس میهای ناشی از قدرت یبآس

پیرامونی های سیاسی رسد که مجموعه نظامییر داد؟ چنین بنظر میاّما، چگونه باید این شرایط را تغ

ابل لمس  اند، دیگر قادر به ایجاد نوعی از تغییر واقعی و قکه در طول صد سال گذشته حاکم بوده ما 

اند.  بیچارگی کردهنیستند. در مقابل ما را ناچار به تن دادن به چرخه پایان ناپذیری از نکبت و 

احزاب  ای وضعیت اسفناکی پیدا کرده است. مضمون کارکرد دموکراسی انتخابی بگونه قابل توجه

ه است. ها از درون تهی شدو مشروعیت مردمی آن چپ بتدریج ضعیف گشته –سیاسی طیف مرکز 

طلبانه  ان در پی دست یافتن به هدف جاهای است که تلوتلو خورها سوار بر وسیله نقلیهالشه آن

 اشان که همانا شرکت و یا رسیدن به قدرت سیاسی، در حرکت است. شکوفایی و برآمدهایاصلی

واسطه سرکوب شوند و یا بسرعت یا فرسوده میه گرم کننده اند، اّما بهای رادیکال، اگرچه دلجنبش

مند  یافته شاهد جدا افتادگی و تکه پاره شدن نظامد. جنبش کار سازمانگردنخشن خاموش می

اش به  رکردبیند. کاها میگویی به نیاز)سیستماتیک( قدرت خود است و خود را دیگر ناتوان از پاسخ

 قد و قواره یک مقاومت عاجزانه تقلیل یافته است.  

سیاست تهی از هرگونه نظریه و ایده جدید رها شده است.  اکنون امر  ، موازات این رویدادهابه

دموکراسی نیز عمدتاً به  نئولیبرالیسم در طی چند دهه گذشته تفوق داشته و حضور و هستی سوسیال

 ، هاده است. سیاست در رویارویی با برآمد و نیرو و شتاب گرفتن بحرانای نستالژیک تبدیل شمقوله

رایط این فلج و ناتوانی اندیشه سیاسی، آینده لغو و معنای خود را  کند. در شینی میرنگ و عقب نشبی

 (.  ۲از دست داده است )

سیدیم؟ و حال جا رها است: چرا و چگونه ما به این گویی به این پرسشموضوع اصلی این کتاب پاسخ

.  ، استنامیمست مردمی" میای که ما آن را "سیاتن دادن به نظریهپاسخ ما: چگونه باید ادامه داد؟ 

شناسی را ارائه خواهیم داد که چگونه و چرا ما پتانسیل ساختن یک آینده  در این بحث ما نوعی آسیب 

 بهتر را از دست دادیم.  

  -استریت نی شدن تا جنبش ضد جنگ و تا اشغال وال از مبارزات ضد جها –چرخه اخیر مبارزات 

های بالواسطه و عاجل، ی، کنشوارگی و تقدس مبارزات محلتفکر سیاست مردمی، اسیر بتاز تأثر م

های خاص بوده. های گذرا و کم دامنه و دیگر انواع و اقسام رفتارهای سیاسی مرتبط به مرامجنبش

به جای تکیه بر کار سخت جهت تحکیم و گسترش دستآوردها، این شکل از سیاست و مبارزه، که 

اندازی و تجاوز  برابر دست  سنگرهایی بمنظور مقاومت درتأکید اش معطوف به برپایی تکیه و 

، پیشه شده است. چنین کارکردی یک سیاست تدافعی بوده که در عمل ناتوان  بودنئولیبرالیسم جهانی 

از بیان صریح اهداف خود بوده و نتوانسته ایده ساختن یک دنیای بهتر نوین را بشارت دهد. تکیه بر  

رهایی از نئولیبرالیسم و ساختن دنیایی  اش ی هر نوع جنبشی که هدفرویکردهای سیاست مردمی برا

 بهتر است، کافی نیست.  

سیاست بدیلی   –کند این کتاب در برابر این تفکر و کارکرد سیاسی، یک سیاست آلترناتیو را مطرح می

آن چه که  تر از برپایی دنیایی مدرنطلبی الزم برای که سودای بدست گرفتن کنترل آینده ما و جاه

های اتوپیایی ذاتی نهفته در فنآوری قرن بیست و  دهد را در سر دارد. ظرفیته میداری اجازسرمایه
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ها باید با یک گزینه جایگزین داری باقی بمانند. این ظرفیت توانند محدود به تخیل سرمایهیکم نمی

 طلب چپ آزاد شوند.  جاه

دیل شده، و فقط یک  اسی نیز به امری ناممکن تبدموکرت خورده است، سوسیالنئولیبرالیسم شکس

تواند سعادت و رستگاری گلوبال را متحقق کند. فرموله کردن، بیان صریح و  گزینه آلترناتیو می

 دستیابی به یک دنیای بهتر وظیفه بنیادی چپ امروز است. 
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  فصل اول

 

 های مردمی"  حس مشترک سیاسی ما: معرفی "سیاست 
مانند معترضین باوجدانی که در انتظار مجازاتی  ط در جای خود ا بود، ولی ما فقحرکت بعدی نوبت م

 .  ایستاده بودیم که اتفاقی بیفتدکه از پیش تعیین شده بود، 

  *دیو میشل     

 

تغییر، حجم عظیمی از تالش و مبارزه باید صورت گیرد.  ترین رسد که برای کمچنین بنظر میامروز 

ه که گوناین کشور همانها ریختند، اّما حمله بهخیابانلفت با اشغال عراق به ها نفر در مخامیلیون

کشی اقتصادی اعتراض  های ریاضتسیاستریزی شده بود، صورت گرفت. صدها هزار نفر بهبرنامه

ای ادامه دارد. اعتراضات متعدد دانشجویی، اِشغال سابقهبشکل بیمات کنند، اّما کاهش بودجه خدمی

گیرند، اّما شقاوت و  های دانشجویی علیه افزایش هزینه تحصیلی صورت میشورشرزه و و مبا

های اعتراضی علیه نقاط جهان، کمپین  یشود. در اقصها ادامه داشته و بیشتر میسنگدلی آن

شوند، اّما شکاف بین ثروتمندان و تهیدستان هر روز سازماندهی و برگزار می اقتصادینابرابری 

تا همگرایی  ۱۹۹۰آخر دهه های از مبارزات برای تغییر جهانی سازی در سالشود. بیشتر می

و گذار به   ۲۰۰۰های آغازین سالها در حمایت از محیط زیست در مبارزات ضد جنگ و ائتالف

همگی بیانگر یک الگوی عام هستند:  ۲۰۰۸برآمدهای نوین جنبش دانشجویی و جنبش اِشغال در 

های کثیری از مردم را کنند و گروهسرعت رشد میه ونی مقاومتی دارند بمبارزات مردم که مضم

جای خود را به حس تجدید حیات   گردند کهرنگ و محو میکم بالفاصلهکنند، علیرغم این، بسیج می

ها تن ای از سرخوردگی و سودازدگی و شکست بدهند. باوجود شور و شوق و خواست میلیونشده

 .  ها حداقل و ناچیز استگذاری این جنبشتر، عیار تأثیر برای ایجاد دنیایی به

 

Dave Mitchell* 
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 دهد  دار رخ میدر مسیر اعتراضات وقایعی خنده 
های چپ ای از تاکتیکشکست در درون این چرخه از مبارزات مردم و در نتیجه به بخش عمده

دوز سنگینی ها همراه با ینی آنبه بخشی از طبیعت آئتن دادن به این شکست  نیز نفوذ کرده.  معاصر

اعتراض،  –ها های آنترین تاکتیک ست. عمدهاز باورمندی به سرنوشت و تقدیر تبدیل شده ا

بخشی از این روایت جاافتاده را بوجود  –راهپیمایی، اِشغال و اشکال متنوع دیگری از ک نش مستقیم 

های چنین . محدودیتدهندمیآورده که پلیس و مردم هرکدام نقش و وظیفه خود را انجام 

کامالً خود را شود، های کوتاهی که متن نمایش دستخوش تغییر میرویکردهایی بویژه در لحظه

سران کشورها  به اجالساعتراضی  یک حرکت  بارهگونه که یکی از فعالین در دهند. هماننشان می

 گوید: می  ۲۰۰۱شمالی در سال  آمریکایدر 

های آهنی و نرده نیبت  نفر از ما به طرف حصارهای روز تظاهرات، هزاران  "در بیست آپریل، اولین

، راه  ها برای انعقاد یک قرارداد تجاری گردهم آمده بودندتن از سران دولت   ۳۴ها که در پس آن

تن داشتند، با  از فعالین لباس سیاه به نفربارانی شور و شوق هزاران  زیر بارش تِگرگدر . افتادیم 

که ناظران و  در حالی ، یمشیدپائین ک را بریدند و با تالش حصارهاهای ها و حائلیچچاالکی پ

ای کوتاه هیچ مانعی بین ما و مرکز اجالس وجود کردند. برای لحظهتشویق می  هلهلهتماشاگران با 

نداشت. با تالش خود را به باالی حصارهای واژگون شده رساندیم، اّما همانجا متوقف شدیم و  

های انسانی که خود را با ستون نیبت  غ ل و زنجیر و حصارهای نرفتیم. گویی هدف این بود که  جلوتر

 (. ۱) "ما بوجود آوردیم، جایگزین کنیم

رمالیسم این اقدام را شاهد هستیم که ترکیبی از شور و شوقی است در این گفته ما طبیعت نمادین و ف  

عدم اطمینان عمیق نسبت به موفقیت آن  نخستین گام با  اّما در همان  –ایم کاری انجام داده که ما 

هیچ درک و  ، شویم. پیروی صادقانه معترضان باورمندرسیدن به آن حکایت مورد نظر روبرو می

 های، چکار باید بکنند. همایش که حصارها برچیده شدند آنها نداده است که پس از  رهنمودی به آن

های شناخته شده و جنجالیا ی پایان دادن به جنگ عراق، سیاسی جذاب و تماشایی مانند راهپیمای

، یا اجالس سازمان تجارت جهانی و غرق شدن در خلسه ناشی از ۲۰آشنای اعتراض علیه گ 

اند و حقیقتاً  شوند که حائز اهمیت بودهاستریت همگی چنین وانمود میدموکراسی در اِشغال وال

رسد که د و بنظر میانگونه تغییری نبودهحقیقت مولود هیچها در زی بوقوع پیوسته. اّما همه این چی

 اند.  هایی برای ثبت نارضایتی در تاریخ بودهنش ک تنها  بلندمدتدر 

ها فراتر  این جنبشگر خارجی، حتی روشن نیست که مطالبات  یک نظاره نگاه در منظر اغلب اوقات 

ای از  جاری به آمیزه  تاعتراضاد؟ خواهنی از اوضاع جهانی، چیست و چه میاز بیان نارضایت

معترضان در اند. برای نمونه، ویژگی برجسته شیفتگی رام نشدنی و مطالبات متنوع تبدیل شده 

ها در های آنمطالبات بود. خواستهاز  یدر لندن تنوع ۲۰ -ها در ارتباط با اجالس گ راهپیمایی

 مضمون عمده باتری اهداف معتدل  داری تاطیف وسیعی از مطالبات پ ر آب و تاب ضد سرمایه 

اند که نتوانند یک  زمانی ناموفقمعموالً مطالبات ای، گسترش یافته بود. محلی و منطقه عضالتم

دد در یک جنبش، اغلب چیزی فراتر های متعموضوع و مطالبه مشخص را بیان کنند. طرح خواسته

صلح جهانی فراخوان دهیم.   ه برایاست ک حدیهمان  درو معنای آن  –از شعارهای توخالی نیست 

اش تصریح خواسته و مطالبات بوده، مورد پرسش که هدفای مبارزات اخیر، هر نظریهاغلب در 

قرار گرفته است. جنبش اِشغال که مصرانه کوشید که اهداف مشخص با معنایی را فرمولبندی و بیان  

(. طیف گسترده  ۳شد )باساز تفرقه نهتواند زمیکند، موجب بروز این نگرانی شد که این اقدام می 

کنند بود که چون یک  باور گمراه یک از   رجهان غرب متأث اِشغال توسط دانشجویان در سرتاسر

 (. ۴"نداشتن مطالبه معین" خود عملی رادیکال است ) :کردندمانترا* آن را تکرار می

چه بوده، متفاوت بود و با یک  که دستآورد نهایی چنین اقداماتی  کنندگان به این پرسشپاسخ شرکت

اند، اشاره  کردن کسانی که در حرکت شرکت کردهآیند به موضوع رادیکالیزه س ناخوشاحسا

در بهترین حالت  داشتند. اگر ما اعتراضات کنونی را نوعی تمرین برای ارتقاء آگاهی عمومی ببینیم، 

اموال و   نشان دادنتراضات از طریق ها متفاوت بوده. پیام این اعرسد که موفقیت آنچنین بنظر می
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نمایی شده  هایی که موضعی حمایت کننده ندارند، صدمه دیده و سیاه رسانه طتخریب شده توس اماکن

ای شکلی از مشاجرهها حرکت اند که این ها بدفعات بیان کردهباید در نظر داشت که رسانه  –اند 

و  ، اعتراض هامعتقدند که هستی این جنبش یاه پار. ندتکراری و خسته کننده شده ا دیگرهستند که 

ها خودشان است و اهداف آن رایبرای رسیدن به هدفی مشخص، بیشتر بها آنجدا از تالش  ، اِشغال

در اعتراضات به   شرکت کنندگان (. هدف مشخص در این مورد دست یافتنِ ۵جنبه عمومی ندارند )

عنصری  شایدبرای خودشان است.  ، ولی قدرتنوعی دگرگونی و خلق فرصتی خارج از کارکرد معم

ها تمایل به ماندن در  ، اّما در کل این نوع اعتراضات و کمپینداشته باشدیقت در این نظر از حق

نهایت قادر نیستند که ساختارهای کالن سیستم اقتصادی نئولیبرالی  در ند و ا کم دامنه .ارندگذشته د

یل امعه را تغییر دهد، به نوعی سرگرمی تبدن که ججای ایه را به چالش بکشند. این سیاست ب

  – اند بعنوان نوعی داروی مخدر یسیاس ایهتجربها این حرکتگفت که چنین شاید بتوان  –شود می

شوند و هرگونه ها ثبت می کنندگان آنهای اعتراضی تنها در ذهن و خاطرات شرکتین جنبشا

که تالش در رادیکالیزه کردن  جنبه این بر . ضمن تأکید دگرگونی ساختار اجتماعی را دور خواهند زد

دقیقاً چه  ، اّما این پرسش که است دبرخورها، بدون شک از درجه معینی اهمیت و ارتقاء آگاهی توده 
را  زمانی معینی  مقطعاست. آیا  بی پاسخکماکان بازده داشته باشند؟ ممکن است ها این جنبشوقت 

یافته برای عمل آماده باشند؟   ءارتقاشان ارضی که آگاهیهای معتدهکه این تو توان مشخص کردمی

ها ، مشوق و تقویت کننده امید باشند و قدرت مردم را به آن ردهتوانند ارتباط ایجاد کاعتراضات می

اِعمال چنین قدرتی نیازمند  سیاست امر یادآوری کنند. اّما، فراتر از این احساسات زود گذر، باز 

های ترین بحران. اگر ما نتوانیم پس از یکی از بزرگند عاطفی هرز نرودپیو این که، است

 داری وارد میدان عمل شویم، پس کی خواهیم توانست؟ سرمایه

آفرین خواهند شد، که در تر زمانی نقشهای عاطفی اعتراضات در یک روند گستردهبر جنبه کیهت

در عمل فی و عصبی عناصر عاط ین صورتیر ا در غورزی واقعی قرار گیرند. فضا و بستر سیاست 

برای شوند. جای این که تکمیل کننده و تقویت کننده باشند، بیشتر به یک مانع انتزاعی تبدیل می به

انتها و  بی  ماراتونآمدهای تلخ از یک های اجتماعی، بستری برای پیکنونی رسانه اندازچشم ، نمونه

های های رسانهگرایی حاکم در پالتفرمهستند. با توجه به فردحرمتی و برآشفتگی ناپذیر بی  پایان

شاید  –با توجه به این فرض منطقی در مورد حراست از هویت شخصی آنالین خود  –اجتماعی 

خود و  نظر  ابرازتعجب برانگیز نباشد که شاهد هستیم که "سیاست" در آنالین بیشتر تمایل به  

امان است تا بفکر  بودن قو برحیشتر ما حضور درست نگرانی بدارد. دل یشخوخلوص اخالقی 

تغییر شرایط سیاسی باشیم. اّما این قبیل خشم و برآشفتگی روزانه به همان سرعتی که بروز 

 شویم.  شوند و ما بالفاصله درگیر جنگ صلیبی و تند و سوزنده بعدی میکنند، ناپدید مییم

  ر پایهب گیرند، کشان صورت میستم ه همدلی با ، اعتراضات عمومی که با انگیزدر بسیاری جاها

جا و عجوالنه است و یا در مواردی منجر به  های بییا ک نش  اشکه حاصل استهای تجزیه و تحلیل

  سای با هیجانات و شور و امید و یا خشم و ترشوند. اگرچه سیاست همواره رابطههیچ حرکتی نمی

اصلی سیاست در نظر  مؤلفهبعنوان اسلوب و  ییهاجنبه چنینو یا هتک حرمت دارد، اّما وقتی که 

ای رهنمون توانند به نتایج عمیقاً گمراه کننده میهای عاطفی گیزشگرفته شوند، این دسته از ان

در  های زنده*کمکدر کنسرت  آوری کمک مالیجمع ابتکارهای شناخته شده شوند. یکی از نمونه

زدگان از طریق ترکیب یک کنسرت با  به قحطی ای کمکپول براست که مبلغ زیادی   ۱۹۸۵سال 

. مضمون و ضرورت یک اقدام عاجل، با هزینه کردن وری شدآجمعهای سرشناس مشارکت چهره

آوری شد بخش زیادی از آن در اختیار دولت اتیوپی  تفکر و منطق. پولی که در این کنسرت جمع

 که خود موجب و علت بروز قحطیدولتی  .قرار گرفت که موجب تمدید و گسترش جنگ داخلی شد

  در استفاده از مواد غذایی اهدایی برای استفاده خوددادن به شبه نظامیان مسلح فرصت با  بود.

کردند که اهداء کنندگان کمک احساس آرامش میبود در حالی این (. ۶)جنگ داخلی ابعاد تازه یافت 

خالف این را اثبات کرد  غرضانه ند. یک ارزیابی بی اتفاوت بودن، حداقل کاری انجام داده که بجای بی

اند. این خروجی غیر عمدی زمانی قع به معضل و گسترش کمک کردهها در واو نشان داد که آن 
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بیشتر فراگیر شد که هدف آن خیرخواهانه بیشتر رشد کرد و به معضلی غیر قابل حل تبدیل گردید.  

وجود دارد نیز شود، این خطر میعاطفگی رهنمون اگر سیاست بدون داشتن عشق به سنگدلی، بی

ی اشتیاق منجر به جانشین شدن یک اقدام مؤثر شود. سیاست در  که تکنوکراسی بوروکراتیک نیرو

 ماند.  سازی شخصی است، که غالباً در دستآوردهای استراتژیک پنهان میارتباط با توانمند 

  بیشبه موفقیتی کم و ها که این جنبش زمانآن حتی این باشد که شاید تر از هرچیز دلسرد کننده

خیل  ، . برای نمونهقرار دارنددر معرض تحمل ضایعات مضمحل کننده همواره هم باز رسند، می

جلوگیری از بستن  ، مورد مشخصیک  برایآمیز شهروندان در سراسر بریتانیا با موفقیت  عظیم

رد یک طرح بزرگ متأثر ازاقعی بسیج شدند. اّما این موفقیت و ، های محلیبیمارستان تر که همانا خ 

های همین ترتیب، جنبشی خدمات بهداشت و درمان ملّی بود، لگدمال شد. بهکردن و خصوصی ساز

د  نهای آزمایشی را مانع گرددر مناطق مختلفی حفاری ندهای اخیر موفق شدضد حفاری در طی سال

فرهبرای خود  جستجویبه  هادولت اّما با این اوصاف  – های گاز ادامه داده اند و  یافتن منابع و ح 

  ابتدای(. در ایاالت متحده آمریکا، در ۷اند )ها برای کاوش قرار داده در اختیار شرکت  خدماتی را

یشان به  هااز خانهبدهکار مقابله با اخراج مردم  جهتهای گوناگونی بروز بحران مسکن جنبش

  در حالی بود که عاملین(. این ۸جلوگیری از اخراج نائل آمدند ) ای در شکلدستآوردهای قابل توجه

کافی و بهره باال که یکی از علل بروز این بحران بود، به کسب و کار  ناهای با پشتوانه  پرداخت وام

کردند. موج سلب و لغو اقامه دعوی سراسر کشور دادند و سودهای کالنی را درو میخود ادامه می

د کرده بود.  ای ایجاها در کلیه مناطق شهری جوش و خروش ویژهافزایش کرایه  را فرا گرفته بود، 

با این اوصاف آن زمان که با   – ء امیدواری مفید اند بدون شک برای القا –دستآوردهای کوچک 

رد کننده روبرو می ن در رویارویی یترین فعالشوند. حتی خوشبینشوند، به یأس تبدیل میضایعات خ 

و یا شبکه رولینگ های مشابه دیگر، از جمله پروژه پروژهشوند. ی بزرگ خم میهابا شکست

تالش داشت از طلسم  با نیت خیر که  درصد هستیم( بود ۹۹ها )ما وبیلی* یا همان جنبش بدهکاریج

آوری در ظاهر امر هدف رادیکال این جنبش جمع(. ۹جادویی و گفتمان غالب نئولیبرالیسم گذر کند )

 ، های تهیدستان بود. معنای عملی این جنبشاز طریق همت مردم برای بازپرداخت بدهی لیکمک ما

در  ، بدهیه توسط مردم و باز پرداخت آوری پول و بوجود آوردن یک شبکه خیریه داوطلبانجمع

العملی  ها بود. اقداماتی از این دست در واقع عکسقبول مشروعیت بدهکاریخود درجه نخست 

های ها مکانیزمبروز بحران هستند. اینهای خدمات دولتی در شرایط بل جبران کاستیناچیز در مقا

 ند، نه یک راهکار اندیشمندانه برای آینده.  ابقای حیات موقتی 

، علیرغم چرخه مبارزات اخیر راتوان رسید؟ گیری میاز مجموعه این موارد به چه نتیجه

باید بعنوان دوره   های پ ر تعداد و میلیونی، ور و بسیجهای پرشدامنه و لحظهدستآوردهای متعدد کم

مبارزاتی با شکست فراگیر تعریف کرد. پرسشی که هر ارزیابی و آنالیز چپ باید با آن دست و پنجه  

انکار نیست   هیچ جایصورت گرفته؟ اشتباه ما کجا بود؟  نرم کند، بسیار ساده است: چه اشتباهی

ضعیف قدرت  ها نقش قابل توجهی در تو افزایش قدرت شرکتکه گسترش و تشدید سرکوب دولتی 

چپ داشته است. معهذا باز این موضوع قابل بحث است که آیا سرکوبی که کارگران با آن روبرو  

داران، بیشتر از آن چه است که در قرن نوزدهم بود؟  ها و قدرت سرمایه هستند، ناامنی زندگی توده

هایی که گرایش شدید به استفاده  و اغلب علیه دولت  ، لیه زندگیکارگران در آن زمان برای حقوق او

داشت که در آن دوره ما  دور نظر  نباید از  معهذا(. ۱۰کردند )از سرکوب خشن داشتند، مبارزه می

های زنان رادیکال بودیم ای، اعتصابات عمومی، کارگران مبارز و سازمانشاهد بسیج گسترده توده

های واقعی و پایدار رهنمون شدند. شاید شرایط امروز با غیبت این وفقیتها به مو همه این تالش

وان به راحتی با مطرح کردن تهای اخیر را نمی ها قابل تعریف باشد. ضعف چپ در سالمؤلفه

داران سفیدنمایی کرد. با یک حسابرسی صادقانه باید پذیرفت که  افزایش سرکوب دولتی و سرمایه

چون و چرای آن چه گسترش و پذیرش بیت. یکی از معضالت کلیدی ه اسنهفتمشکل در درون چپ 

 نامیم. است که ما آن را "سیاست مردمی" می
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ای های هندو، بودایی، سیک، جین و مزدیستا عبارت است مجموعهدر آئین ، )سانسکریت(*مانترا 

یارتنامه  آن را با ز )شاید بتوانشوند. از کلمات و آواهایی که با ریتمی خاص بدفعات تکرار می

 م(.   –مذهبی در مذهب شیعه مقایسه کرد  خواندن در امکان

 

Live Aid* 

ک مالی که در طی یک کنسرت در دو مکان در روز های زنده، ابتکاری برای جمعآوری کمکمک

اوره با انگیزه  برگزار شد. این رویداد در اصل توسط باب گلدوف و میچ  ۱۹۸۵ژوئیه  ۱۳

زمان در جهت کاهش قحطی در اتیوپی که در جریان بود، براه افتاد. این کنسرت هم  آوری پولجمع

استادیوم جان. اف. کندی در فیالدلفیا ایاالت  نفر و نیز   ۷۲۰۰۰استادیوم ومبلی در لندن با حضور 

هایی با الهام از این ابتکار عمل  نفر برگزار شد. در همان روز کنسرت ۱۰۰۰۰۰متحده با حضور 

یوگسالوی، اتریش، استرالیا و   یر کشورها از جمله اتحاد جماهیر شوروی، کانادا، ژاپن، در سا

ای و ل همبستگی از طریق پخش ماهوارهاشکاترین آلمان غربی نیز برگزار شد. این یکی از بزرگ

کشور جهان پخش  ۱۵۰میلیارد نفر در  ۱،۹ویژه در طول تاریخ بود. براساس برآوردها حدود  خود

 .  هادر آن سال جمعیت جهان درصد از ۴۰ها را تماشا کردند. نزدیک به یم این کنسرتمستق

ها است که مابازای این اقدام با انگیزه انسان دوستانه برای رفع قحطی مورد بحث قرار گرفته  سال

های انسان ها را بطور مستقیم به های مستقیم کوشش کردند که کمکاست. سازماندهنگان کمک

های از طریق سازمان تهیه مواد غذایی  باها پوند را که جمعآوری شده بود نند و میلیوند برسانیازمن

اتیوپی بدست مردم برسانند. علیرغم این بخش زیادی از این پول و مواد غذایی بدست  غیر دولتی در 

د آمدن ها هایل ماریم رهبر آن بود، رسید. رژیمی که خود عامل بوجودولت اتیوپی که در آن سال

ها و مواد کی به تعدیل قحطی نکرد، بلکه پولها نه تنها کمجنگ داخلی و بروز قحطی بود. کمک

غذایی در هر دو سوی درگیر جنگ داخلی هزینه خرید تسلیحات و تشدید جنگ داخلی و متعاقباً بدتر  

 شدن قحطی شد. 

 

Rolling Jubilee* 

های مردمی رید بدهی بدهکاران با تکیه بر کمکاش بازخپروژه و یا جنبشی اعتراضی بود که هدف

  بهها این بود که  درصد هستیم منتهی شد. پیام آن ۹۹استریت و جنبش ما که در نهایت به اشغال وال 

از پارک   ۲۰۱۱استریت در سال جنبش اشغال والکنیم. ها را با دالر خریداری میرق قانونی بدهیط  

 بود.   عدالتی اقتصادینگیزه اصلی آن اعتراض علیه بیزوکوتی نیویورک سیتی آغاز شد که ا
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   تعریف سیاست مردمی

 

هایی در چپ معاصر است  یافتها و درونای از ایده مردمی نام دسته مردمی چیست؟ سیاست سیاست

ای رساند. مجموعههای عقل سلیم برای سازماندهی، عمل و تفکر سیاسی را به آگاهی می که شیوه

دهد، و آن را ناتوان در رشد، استراتژیک است که چپ را در معرض ضعف قرار می از فرضیات 

گرا تحت لوای های چپکشد. جنبشغییر یا توسعه پایدار در ورای منافع خاصش به تصویر میت

داری را ندارد.  دگرگونی سرمایهالزم برای توان  واقع آندر -مردمی بعید است موفق شوند سیاست

دم  آن تداعی انتقاد از روانشناسی مر بر پایه دو معنی از» مردم« قرار دارد. اول، خود اصطالح 

و هم   کند مفاهیم بصری ما از جهان هم به طور تاریخی ایجاد شدهاست، روانشناسی که استدالل می

]قصد نویسندگان وصل کردن سیاست مردمی به روانشناسی توده نیست.  (. ۱) اکثراً اشتباه هستند

کند.  اشاره میبه مردم مانند بودگاه چیزیی در مقیاسی کوچک، اصیل، سنتی و طبیعی که آن  م[، دوم

  هر دو این ابعاد به طور ضمنی در ایده سیاست مردمی وجود دارند.

توانیم سیاست مردم را چون یک حس مشترک سیاسی از این رو به عنوان تقریب اول، ما می

یابد، ه در خارج از ساز و کارهای قدرت واقعی توسعه میجمعی، و به طور تاریخی ساخته شده ک

ها و  با تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی جهان، تاکتیک  تعریف کنیم. همراه

بخش تبدیل کنند، وردهای رهاییآهایی که در گذشته قادر بودند نیروی جمعی را به دستاستراتژی

اند. سیاست مردمی درست مانند عقل سلیم امروز چپ، اغلب  ه اکنون کارایی خود را از دست دادهم

کند. در عین حال، عقل سلیم و فهم همگانی نیز غیرانتقادی و ناخودآگاهانه عمل میستقیم، به طور م

شنای کنونی سازماندهی و تاکتیک از  آپذیر است. الزم به یادآوری است که اشکال تاریخی و تغییر

اند.  در پاسخ به مشکالت ویژه سیاسی توسعه یافتهدر طول زمان ستند، و شده و ذاتی نیقبل تعیین

های کارگری: های وابسته، اتحادیهارنویسی، اشغال اماکن، اعتصابات، احزاب پیشاهنگ، گروهطوم

های با این حال، واقعیت این است شیوه (. ۲) همه برخاسته از شرایط تاریخی مشخصی هستند

بسیاری از  کنند. ل که زمانی مفید بودند، لزوماً مناسبت خود را حفظ نمیخاصی از سازماندهی و عم

به تجربه کمونیسم  ها و ساختارهای سازمانی که در چپ معاصر حکمفرما هستند، پاسخاکتیک ت

ند. در عین حال، اهای کارگری انحصاری، و فروپاشی احزاب سوسیال دمکرات دولتی، اتحادیه

ری برای دگرگونی سیاسی رسیدند دیگر ابزار موثن منطقی به نظر میهایی که در آن دوراایده 

   تر از قبل گشته است.تر، انتزاعی، غیرخطی و جهانیجهان ما به پیش رفته، پیچیدهنیستند. 

داری، پایین آوردن سیاست تا هدف سیاست مردمی در برابر انتزاع و رفتارهای غیرانسانی سرمایه

ید بر بالواسطگی زمانی، مکانی و مفهومی است. در قلب سیاست  یق تأکاز طر "مقیاس انسانی"حد 

باشد، و در ای قرار دارد که همیشه بهتر و اغلب معتبرتر می کنندهراست و بینش هدایت مردمی ف

زمانی معموالً سیاست مردمی  عمیقاً به انتزاع و میانجیگری سوظن دارد. از نظر عدم واسطه نتیجه

نش  ها هستند واکها و کمپانیها دولت )به اقداماتی که مبتکر آن مانداقی میبه صورت واکنشی ب

اهداف استراتژیک بلندمدت را به خاطر  -( ۳) که خود مبتکر اقدامی باشد(؛ دهد به جای ایننشان می

کند(؛ شود یا بر روند پافشاری میگیرد )حول سیاست تک موضوعی بسیج میها نادیده می تاکتیک 

دهد که اغلب به طور ذاتی زودگذر هستند )مانند اشغال اماکن و  هایی را ترجیح میشور - (۴)

کند  های آینده انتخاب میابر ناشناختهشناهای گذشته را در برآ - (۵) مناطق خودمختار موقت(؛ 

و عالقق شدید خود را به   - (۶)ی( کینز "خوب"داری )مثال، رویاهای تکراری بازگشت به سرمایه

  کند )مانند رومانتیک کردن شورش و قیام(ادگرایی بیان می گرایی و خودبخودی در مقابل نهاراده

دهد از نظر بالواسطگی مکانی، سیاست مردمی امر محلی را به مثابه مقر اصالت ترجیح می - (.۷)

ه مواد  مایل ]اشاره به کتابی با همین نام که نویسندگان آن فقط غذاهایی ک - ۱۰۰)مانند رژیم غذایی 

چک بر  عادت انتخاب کو - (۸). م [(؛ خوردندآن حداکثر تا شعاع صد مایلی تولید شده بودند را می

هایی که قابلیت  پروژه  - (۹)(؛ بزرگ )مانند ستایش از جوامع کوچک یا کسب و کارهای محلی

ی و داند )مانند مجامع عمومدر ورای یک جامعه کوچک را ندارند را برتر می گسترش یافتن
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بر کنند، و کنار کشیدن یا خروج را و اغلب پروژه هژمونی را رد می -(. ۱۰) (دموکراسی مستقیم

ه همین ترتیب، سیاست مردمی ترجیح ب - (.۱۱) دهندترجیح می ، هژمونی گسترده-ایجاد یک ضد

یا -مثال، تأکید بر عمل مستقیم-کنندگان انجام شوددهد که هر اقدامی توسط خود شرکتمی

ش.  اکه توسط نمایندگانگیری به عنوان چیزی که باید توسط هر فرد انجام شود تا اینمیمتص

که کوچک شود یا آنمقیاس و توسعه نیز در تفکر سیاست مردمی نادیده گرفته می مشکالت

  گردد.می

گذاری بر گی مفهومی، امر عادی بر ساختاری، تجربه شخصِی ارزشواسطهدر نهایت، از نظر بی 

فکر سیستماتیک؛ احساس بر فکر، تأکید بر درد و رنج فردی، یا احساس شور و شوق و خشمی ت

شود؛ خاص بر عام، دیدن آخری ]عام م[ به عنوان توتالیتر؛ های سیاسی تجربه میاقدام  طی که در

  اولویت دارد -اخالقی، یا انتقاد اخالقی از بانکداران حریص  مثل مصرف-و اخالقی بر سیاسی

نسبتاً  ها و جوامع باید شفاف باشند و از قبل، هر وساطت مفهومی، یا حتی مقادیر سازمان - .(۱۲)

به رنج خاص و   کند. تصاویر کالسیک رهایی عام و تغییرات جهانی به اولویت کم پیچیدگی را رد می 

است عام  اصالت محلی تغییر شکل داده است. در نتیجه، از ابتدا هر گونه فرایند ساخت برای یک سی

 . شودرد می

 

هایی چون ها و سازمانه در جنبش توانیم ردهای سیاست مردمی را از جملها میما با درک این شیوه

و  Tiqqunهای دانشجویی، شورشیان چپ کمونیست مانند اسپانیا، اشغال  ۱۵، ام شغالجنبش اِ

ندهای شبه سیاسی مانند گونه معاصر، و نیز انواع دیگر روکمیته نامرئی، و سیاست انارشیست

هسته، و مصرف اخالقی ، شناسایی کنیم. اما هیچ موضع منفردی تمام  آ، جنبش غذای گراییمحلی

رساند: سیاست مردمی به گیرد، تمایالتی که ما را به اولین ویژگی میاین تمایالت را در بر نمی 

های سیاسی متفاوتی در موقعیتهای ی و اغلب ناخوداگاه، در درجهمثابه یک فهم همگانی غیرانتقاد

عبارتی، سیاست مردمی یک موضع صریح نیست بلکه یک گرایش ضمنی شود. بهی دیده میمشخص

ای در سراسر چپ معاصر پراکنده  کنند بطور گستردههایی که این گرایش را مشخص میاست. ایده 

ا به ویژگی مهم دوم  بقیه سیاست مردمی هستند. این ما ر است، اما برخی از مواضع بیشتر از  

ها از امر  کند؛ همه سیاستمردمی این نیست که آن از امر محلی آغاز می ل سیاسترساند: مشکمی

سیاسی راضی است که در همان سطح )و -کنند. مشکل این است که اندیشه مردمیمحلی شروع می

ها را به خاطر قانع  باقی بماند. این -واسطه و خاصبی گذرا، در مقیاس کوچک،  -حتی امتیازات( 

گزیند. بنابراین اصال نکته این نیست که سیاست مردمی  شان برمیکه اهمیت ضروریبودن تا این 

تواند فقط می چنین جزئینفی شود. سیاست مردمی یک جزء الزم از هر پروژه سیاسی است، اما 

ها  اصی از پروژهکه سیاست مردمی فقط برای انواع خ نقطه آغاز باشد. سومین ویژگی این است

داری گذر کنند. اندیشه سیاسی مردمی به خواهند به ورای سرمایههایی که میساز است: آنمشکل

شان مقاومت اهایی که تنها هدفهای سیاسی وفق دهد: پروژهتواند خود را با دیگر پروژهخوبی می

های ند. جنبشاکوچک های مقیاس سازمان یافته و پروژه هایی که حول مسائل محلیاست، جنبش

گیرند قابل تحسین هستند، سیاسی که به خاطر حفظ یک بیمارستان یا جلوگیری از اخراج شکل می

داری نئولیبرالیستی را به چالش بکشند، تفاوت  هایی که تالش دارند سرمایهها قطعاً با جنبش اما آن

ه خوبی بر هر شکلی از مبارزه  تواند بن، تاکتیک یا استراتژی میدارند. این ایده که یک سازما

ترین باورهای متداول در میان چپ امروز است. پیش از  ل شود یکی از فراگیرترین و مخرباعما

ضرورت دارد.  - بر ابزار و اهداف، دشمنان و متحدان - تأمل در استراتژی آغاز هر پروژه سیاسی، 

ه،  اری نیاز به یک رویکرد بلندپروازادداری جهانی، هر پروژه پساسرمایهبا توجه به ماهیت سرمایه 

سیاسی قادر به ارائه آن   - که رویکردهای مردمی - انتزاعی، باواسطه، پیچیده و جهانی دارد

   نیستند.
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مردمی ضروری است اما برای یک   توانیم بگوئیم که سیاستبنابراین با ترکیب این شروط ما می

)کنش( در سطح ت مردمی، با تأکید بر باقی ماندن داری موثر نیست. سیاسی پساسرمایهپروژه سیاس

 که سیاست ضمن اینعاجل و بالدرنگ، فاقد ابزار دگرگونی نئولیبرالیسم به چیز دیگری است. 

مبارزات کنیم این فکر می چنانچهتواند بدون شک در مبارزات محلی پادرمیانی کند، اما مردمی می

ها در بهترین  م. آندهیواهند گرداند، خود را فریب میداری جهانی برخرا بر علیه سرمایهجریان 

راهی  - این کتاب آغاز طرح یک گزینه ای موقت در مقابل یورش آن هستند. پروژهحالت، فرجه

که چپ بتواند از امر محلی به جهانی گذار کند و خاص را با عام ترکیب نماید، است. چنین برای آن

کارانه به سیاست قرن گذشته طبقه کارگر باشد.  بازگشت محافظه تواند یکالترناتیوی به وضوح نمی

لی  در عوض باید رویکردی امروزی از اندیشه سیاسی )تغییر از تحلیل مستقیم و فوری به تحلی بلکه

های کار و ساختاری( همراه با ابزار امروزِی اعمال سیاست ) هدایت عمل به سوی ساختن برنامه

  گسترش معیارها( باشد.
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   هم شکستهرد

های سیاست مردمی با وجود همه ید؟ چرا گرایشآمردمی بوجود می در وهله اول، چرا سیاست

حداقل سه پاسخ تاکنون، شوند؟ های امروز اعمال میند و در جنبشانقایص آشکار آن همچنان جذاب 

در  کنشچگونگی تفسیر و  عضلبه م یواکنشچون سیاست مردمی را پاسخ اول . مطرح شده است

واکنش   سیاست مردمی را در رابطه و جایگاه ، . توضیح دومبیندمی یک دنیای بیش از پیش پیچیده، 

دهد. و در نهایت، سیاست مردمی  به تجربیات تاریخی چپ کمونیست و سوسیال دمکرات قرار می

   حزبی معاصر است. هایبیشتر واکنشی به نمایش توخالی سیاست 

از   نده ای فزایاقلیمی بگونهنِی  اتی اقتصادی، و تغییرات انساثبسیاست چند قطبی جهانی، بی

ای نمونهخود ها از این یکبخشند، سبقت گرفته است. هر می ا هایی که به زندگی ما فرم و معنروایت

بوده که ورودی دینامیک غیرخطی دارای که هستند شود، از آنچه که یک سیستم پیچیده نامیده می 

 مجموعهو های متفاوت گشته توانند به طور چشمگیری موجب خروجییم نسبتاً محدود مختلف

هایی مشخص بر اساس مقیاس که بطورپیچیده سازند،  بازخورد علل را به این یا آن شکل غیرمترقبه

جهانی شدن، ( ۱۳)روند.می و فهم فردیکنند که بسیار فراتر از درک  کان و زمان عمل میماز 

دهند، اما اثرات  یها، جهان ما را شکل ماز این سیستم یک: هر اقلیمیرات المللی، تغییسیاست بین

توانیم تجربه خودمان را در آن قرار دهیم. اقتصاد  به سختی می که استگسترده و پیچیده  چنانها آن

آسانی موضوعی که بهیک  اقتصاد تر، جهانی نمونه خوبی برای این موضوع است. به عبارت ساده

را مالقات   "امر اقتصادی"در زمان و مکان است )شما هرگز  اقتصاد گستره ؛ شد نیستقابل فهم با

ای از عناصر، از قوانین مالکیت گرفته تا  گسترده چیدمانشامل  موضوع اقتصادنخواهید کرد(؛ 

 گردد؛ های بازار و ابرکامپیوترها میهای تکنیکی، غرفهنیازهای زیستی،از منابع طبیعی تا زیرساخت

ها تأثیرات  حلقه گیرد، که همه آنهای بازخوردی را دربرمیای از حلقهظیم و پیچیدهعه عمجمو

به سخنی   (.۱۴) کنندشان نیستند، را ایجاد می اروکاستن به اجزا منحصربفردبالدرنگی که قابل ف

ا به  این اجزهر یک از  که شود که تنها با دانستن ایندیگر، تعامل اجزا اقتصادی موجب اثراتی می 

هاست ن آبا فهم روابط بین  تنها -کرد درک  تواننمیرا کند عمل میچگونه  تنهاییمجزا و بهرت صو

مورد که این که ممکن است تصوری در ضمن این تواند معقول به نظر رسد. ما اقتصادی می که امر

د آن را مستقیماً  شود داشته باشیم، اما هرگز قادر نخواهیم بویک اقتصاد از چه چیزهایی تشکیل می

ی های آمارز طریق شاخصتوان به طور سیستماتیک اهای دیگر تجربه کنیم. آن را می مانند پدیده 

کلیدی )نمودار تغییرات در نرخ تورم و یا نرخ بهره، شاخص سهام، تولید ناخالص و غیره( تحت نظر 

   د.کرتوان دید، شنید، یا لمس ش نمیاگرفت، اما هرگز آن را در کلیت 

 تالشما در کماکان داری نوشته شده، در مورد سرمایهتاکنون چیزهایی که  علیرغم همه آندر نتیجه، 

از سیستم اجتماعی  "نقشه شناختی"که فاقد یک تر این مهمو برای درک پویایی و مکانیزم آن هستیم 

انسانی را در   توان عمل فردی و جمعیکه چگونه می ذهنی از این یاقتصادی خودمان هستیم: تصویر

تر شدن پیچیدههای اخیر ما شاهد در دهه(. ۱۵) قرار داد  اقتصاد جهانیوسعت غیرقابل تصور 

الوقوع تغییرات انسانی آب و  تهدید قریب ما ممکن است که  ایم. های تأثیرگذار بر سیاست بودهدینامیسم

حل ساده گوشی هر راه  مقابل که در عضلیم - ای از مشکالت در نظر گیریمتازه  گونه  مثابههوا را ب

توان گفت کجا که حتی به سختی می شودشامل میای را ن اثرات درهم بافته پیچیدهناشنوا دارد و چنا

های مالی باید مداخله نمود. به همان اندازه، امروز اقتصاد جهانی از نظر تحرک سرمایه، بغرنجی

را تا  از جهان  ما. تصاویر سیاسی سنتی رسدمی بنظرتر جهانی و تعدد بازیگران درگیر بسیار پیچیده 

بر   با تکیهبرای چپ، تجزیه و تحلیل حداقل ؟ اند با این تغییرات چه حد و چه میزان مناسب و منطبق 
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تفسیر کلیت روابط اجتماعی و اقتصادی در قرن نوزدهم و  جهتقدرتمندی  روشطبقه کارگر صنعتی 

رز روشنی بیان  به ط خود رااهداف استراتژیک توانست چپ  به این اعتبارو  ، اوایل قرن بیستم بود

که این تجزیه و های گوناگونی نشان دادند روش، تاریخ چپ جهانی در طی قرن بیستم به اما د.نک

بخش ممکن )بر اساس جنسیت، طیف وسیع از مبارزات رهاییدو به  پرداختندر حضور و  هاتحلیل

ایجاد دولت رفاه، یا  از طریق -داری در بازسازی خودمایه یی سرتوانانیز و  نژاد یا تمایالت جنسی(

های قدیمی در مواجهه با مشکالت ، مدله. امروزناتوان اند – های نئولیبرالی اقتصاد جهانیدگرگونی

مان در تاریخ و به طور کلی جهان الکنت زبان دارند؛ ما توانایی خود برای درک موقعیتاغلب جدید 

  م.دهیاز دست می را 

کنیم منجر به افزایش از خود بیگانگی جدایی بین تجربه روزمره و سیستمی که در آن زندگی می چنین

پرداز فرهنگی، فردریک نظریه. فهمیمنمیآن را که  کنیمخود را در جهانی احساس میشود: ما می

(.  ۱۶) است یشرایط چنینهای توطئه تا حدودی پاسخ به کند که گسترش تئوریجیمسون اشاره می

های توطئه از طریق محدود کردن عاملیت در پشت جهان ما به یک شکل از قدرت )گروه تئوری

العادِه  پیچیدگی فوق لیرغمعکند. بیلدربرگ، فراماسونرها یا برخی دیگر از بزهای بالکش( عمل می

چه کسی در " سادهبه این سوال  توانند با اطمیناننمی هااین تئوریها، معهذا برخی از این تئوری

ای دهند. به  که نقش خود ما در این شرایط چیست؟ پاسخ ساده، و این "ها قرار دارد؟پشت همه این

  کنند.وب( عمل میها دقیقاً مانند یک نقشه شناختی )معیعبارت دیگر، آن

ی  خردکننده معرف هپیچید معضالت ینبا ادر مقابل  ممکنسیاست مردمی خود را به عنوان واکنشی 

سیاست مردمی کاهش پیچیدگی کار کند، دستور درک نکنیم که جهان چگونه عمل می چنانچهکند. می

از درخواست بازگشت به شده مردمی اشباع های سیاستهای باشد. در واقع، نوشتهتا حد انسانی می 

، "اهسته"، "ملموس" "در حد انسان"، "شفاف"اصالت، به بالواسطگی، به جهانی که 

چنین تفکری پیچیدگی جهان معاصر، و  .(۱۷، است )باشدمی "روزمره"، و "ساده"، "هماهنگ"

ای انسانی  کند که به قدرت چهرهمی تالش و کردهداری را رد در نتیجه امکان یک جهان پساسرمایه

ها قابل  چه واقعاً وحشتناک است، کالً طبیعت غیرشخصی سیستم است. چهره که آن دهد؛ در حالی

ه سوی سوسیالیسم، لحظات موقت مقاومت، ماند. چرخش بند؛ قدرت به همان شکل باقی میاتعویض 

داری جهانی را در ثری تالش دارند که مشکالت سرمایهؤمستقیم همه به طور م و ممارست در اقدام 

   اشکال و لحظات فشرده سازند.

یابد. گاهی اوقات تمایلی  یند، سیاست مردمی اغلب به مبارزه اخالقی و فردی کاهش میآدر این فر

داری ، و یا یک سرمایه"خوب"داران سرمایه  منداین تصور وجود دارد که ما صرفاً نیازبرای ایجاد 

سازی از نتایج  ، سیاست مردمی را به بت"محلی نمودن". هم زمان ضرورت هستیم "پذیرمسئولیت"

های بزرگ به ختن حمله کمپانی اندا تأخیربهکشاند. برای نمونه، می فوری و اقدام نمایشی مشخص

حتی اگر کمپانی مربوطه صرفاً  - گیردط زیست به عنوان یک موفقیت مورد تحسین قرار میمحی

گردد.عالوه بر این،  که دوباره بازماند تا اینمنتظر عدم توجه مردم به مسأله مورد نزاع باقی می

در پی آن است که   "نیآنتایج "سازی بتوارهکه جا ن آدهد از ها قبل روزا لوکزامبورگ تذکر میمدت

گرایی تو خالی که شرایط ساختاری را تغییر دهد، منجر به عمل توازن قوای فعلی را حفظ کند تا این

ها، بدون انتزاع الزم در اندیشه استراتژیک، در نهایت حرکاتی زودگذر هستند.  تاکتیک(. ۱۸) شودمی

شود. یکی از دالیل اولیه بر علیه  میلت نئولیبرالی بازارها جفت خر، ترک عقیده پیچیدگی با حاآدر

تر از آن است که قابل هدایت کردن ریزی شده این است که اقتصاد صرفاً بسیار پیچیده اقتصاد برنامه 

از این رو تنها گزینه، واگذاری منابع توزیع به بازار و رد هرگونه تالش برای هدایت آن (. ۱۹) باشد
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ها نگاه کنیم، سیاست مردمی به مثابه تالشی این شیوه همجموعاگر به (. ۲۰) نی استبه شکل عقال

و  - شودقدر کوچک که قابل فکر کردن باشد، ظاهر مینآای داری جهانی به اندازه برای تبدیل سرمایه

داری، چگونگی واکنش در مقابل آن را بیان  در عین حال، بر اساس این تصویر محدود از سرمایه

کند که گرایشات سیاست مردمی دچار خطا هستند. اگر پیچیدگی  تدالل میکند. برعکس، این کتاب اسمی

از ظرفیت انسان برای تفکر و کنترل رفته است، آنگاه دو گزینه وجود دارد: یکی این فراترکنونی 

گسترش  های انسانی راکه ظرفیتاست که پیچیدگی را تا حد یک انسان کاهش دهیم؛ و دیگری این

های سیاسی، های شناختی جدید، روایتداری لزوماً نیاز به ایجاد نقشهرمایهپساسدهیم. هر پروژه 

های کنترل جمعی که قادر به راهنمایی و  های اقتصادی، و مکانیسموجوه مشترک تکنیکی، مدل

   های پیچیده برای بهبود بشریت باشد، دارد.راستن پدیدهآ
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   منسوخ شده
سیاسی توضیح داده -ه افزایش پیچیدگی از جهاتی با ظهور تفکر مردمیه واکنش بدر حالی ک

 هایگرایش شود، باید آن را در شرایط تاریخ مشخص سیاست چپ در قرن بیستم نیز قرار داد. می

های های قابل فهم )هر چند ناکافی( در مقابله با چالش واکنشاز بسیاری جهات سیاسی -مردمی

کار و هایی که هم در چپ و هم در رقابت با نیروهای محافظهچالش - استال گذشته پنجاه س

به طور خاص، سیاست مردمی به مثابه واکنش به فروپاشی (. ۲۱) دار شکل گرفتندسرمایه

کارگر، احزاب سوسیال دمکرات، و مجموعه سوسیال دمکراسی پساجنگ بود که نهادهای طبقه

فروپاشی بلوک سوسیال دمکراسی در طی (.  ۲۲)ت بافهم میده را به هژمونی لیبرالیسم تعبیه ش

های مختلف ظاهر شد: در ظهور اشکال جدید کار، در ارتباط با امر  مناقشه چندگانه و در حوزه

های ژئوپولیتیکی را مختل نمود؛ در های انرژی که اطمینانعاطفی و شناختی؛ در ظهور بحران

ب سود؛ در گسترش ایدئولوژی از طریق اری در کسدسرمایه های بزرگافزایش مشکالت شرکت

ها، و ها، پروژهها؛ در انفجار اشکال جدید ذهنیت های دانشگاههای پژوهشی و بخشسازمان شبکه

کمونیستی. هر کدام از این عوامل  اً اعتباری گسترده کشورهای اسمهای سیاسی؛ و در بیخواسته

ی پساجنگ در اروپا و آمریکا خدمت نمودند. در این  به اخالل در پایه و اساس سیستم اجتماع

  های قدیمی چپ و هم آچمز شدن الگوهای جدید وجود داشت.ارادایم فرایند هم منسوخ شدن پ

روی داد.   ۱۹۷۰و اوایل  ۱۹۶۰ ثباتِی توافِق پساجنگ، در اواخر دههنقطه در بی ترینمهمشاید 

ای که توسط زه  های چپ که مختصات مبارای از جنبش، به دسته ۱۹۶۸های جهانی شورش

کردند، هم یک برتری جدید داد و هم  شد را رد میهای کارگری بیان میاحزاب سیاسی و اتحادیه 

سرکوب استالینی بود،   اش افشای تاریخنیروی محرکه ها تا حدودی بخشاً الهام بخشید. این جنبش

وی لب در اروپای شرقی توسط اتحاد شورطهای دموکراسیها با سرکوب جریاننآو هنگامی که 

اعتبار ای در چشم جوانان چپ اروپایی بیترکیب شدند، آنگاه احزاب کمونیستی به طور فزاینده 

یک حزب انقالبی که  گشتند.این امر، اعتبار استراتژیک برنامه لنینی برای غصب دولت از طریق 

  عهده داشت، زیر عالمت سوال قرار دادرهبری ائتالفی از نیروها، بر محور طبقه کارگر را به 

منجر به تکنوکراسی متصلب و سرکوب سیاسی در دراز مدت   "موفق"حتی اگر انقالباِت (. ۲۳)

ید که رسبخش چگونه است؟ هر چه بیشتر، به نظر میشدند، پس شیوه درست عمل رهاییمی

ر حال ظهور در تضاد های اجتماعِی دسلسله مراتب و پیشتازی حزب کمونیست با اهداف جنبش

   قرار داشت.

انداز تصاحب دولت  داری تحت یک دولت کمونیستی، چشمدر ورای مشکالت انتقال به پساسرمایه

تکوین یافته  ، بویژه با توجه به اختالفات  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های یافته در دههدر کشورهای توسعه

های ت در حمایت از گروهبا شکست حزب کمونیس. رسیددر جناح چپ بسیار اندک به نظر می

نقطه پایانی بر   ظاهراً  ، فرانسه ۱۹۶۸ماه مه های کارگری در قیام دانشجویی و اعضای اتحادیه

باوری، های کورپراتیویستی )رستهانداز یک انقالب سیاسی گذاشته شد.عالوه بر این، راه حلچشم

رسید سوسیال دمکراسی به طور عدالتی اجتماعی انجامید، اما بنظر میباوری( کینزی به بیصنف

بخش وسیالیسم رهائیای از نظم موجود خشنود بوده، و قادر یا مایل به حرکت به سوی سفزاینده 

های خاصی دستاوردهای قابل توجهی عرضه نبود. اگرچه سوسیال دمکراسی توانست به گروه

های قومی را طرد اقلیت  کند، اما نخبگان اقتدارگرا و یک دسته پدرساالر که به طور کلی زنان و

م( بود که درجات داری )فوردیسن وابسته به شیوه سازماندهی سرمایهآکردند را حفظ نمود؛ و می

خاطر به  ۱۹۷۰و اوایل  ۱۹۶۰در اواخر دهه . کردغیرمعمولی از انسجام اجتماعی را تولید می

( و تقاضاهای مصرانه جدید  پذیری در کارای )مانند افزایش انعطافهای جدید تودهظهور خواسته

سم غربی(، این ای، و برعلیه امپریالیهسته )برای برابری نژادی و جنسیتی، برای خلع سالح 

دیگر با مجموعه موجود عاملین  ۱۹۶۰انسجام اجتماعی فرسوده شد. مشکالت جدید اواخر دهه 

احزاب سوسیال دمکرات  سیاسی چپ قابل حل نبود، و نیز فشارهای انتخاباتی، آغازگِر راه تبدیِل 

در نتیجه، . (۲۴) ای طبقه کارگر به یک حزب طبقه متوسط مبتنی بر ائتالف بوداز یک حزب توده 
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زوال   گشتند. از درون تهیهستگی آاحزاب سوسیال دمکراسی به در  عناصر رادیکال بقایای 

 های اسماً ت دولتبار حکومهای فاجعهتوان تحت تاثیر واقعیت میتا حدودی حزبی  ساختارتدریجی 

جه از . در عین حال، یک سری از انتقادات مودانستدمکراسی کمونیستی و ناامیدی از سوسیال

اشان صدایهای کنشگر که که تاحدودی بر اساس تجربه زنان در گروه ، سوی چپ نو مطرح شد

سازمانی با شدند، بود. اشکال های بقول معروف رادیکال نیز به حاشیه رانده می حتی در سازمان

عی های سنتی، به تثبیت روابط اجتماهای اتحادیه، مانند احزاب یا سازمانمتعددسلسله مراتب 

میز جنسی که به طرز وسیعی در جامعه رایج بودند، ادامه دادند. از  آغالب مردساالری و تبعیض

در برابر این توانست های قابل توجهی برای ایجاد اشکال جدید سازمانی که میزمایشآهمین رو 

 گیری وتفاده از اجماع در تصمیم سرکوب اجتماعی قرار گیرد، صورت گرفت. این امر شامل اس

 گشتساختارهای افقی که بعداً در جنبش اشغال وال استریت در سطح جهان شهرت یافتند، نیز می 

فمینیستی،  هایها، در خارج از گروههای دانشگاههای جدید دانشجویی چپ در محوطهگروه(. ۲۵)

  بوروکراتیک و حتی ضد ، ضددر حالی که نمودهای متنفاوتی داشتند، اغلب صریحاً ضد استبدادی

هایی بودند که بر  ها، تاکتیکهای مورد حمایت این گروهبسیاری از تاکتیک (. ۲۶) سازمانی بودند

های ایی و جنبشیکمرآ - های مدنی افریقاییمزایای عمل مستقیم تأکید داشتند و تحت تأثیر جنبش

نارشیستی، و آهای سیاسی گرایی اروپایی، جریانهای موقعیتتر، و همچنین ایدهدانشجویی قبل

گیری اصلی توانیم ظهور جهتجا میما در این (. ۲۷) های محیط زیستی قرار داشتندجنبش

ز اشغال، کنند مشاهده کنیم: اهای عملی که آن را مشخص میاستراتژیک سیاست مردمی و سبک

کدام از   . هر"مدآپیش"های خیابانی و تا های خالی کمون از طریق کارناوالشغال خانه تحصن، تا اِ

کرد قدرت روزمره، تعلیق اشکال کار ها در این دوره به عنوان راهی برای اخالل در این تاکتیک 

این مداخالت طبیعی نظارت اجتماعی و ترویج فضاهای برابرطلب برای بحث، ظاهر شدند. هدف 

ای کنندگان و تجسم اشکال جدید اجتماعی بردر ورای تغییر جامعه، دگرگون نمودن خود شرکت

   آینده بود. 

انداز خود متنوع بوده، و هایی که در این دوره متبلور شدند ، در آرایش و چشماز این رو، جنبش

شدند. تژیکی مختلفی اعمال میای، و اشکال تاکتیکی و استراهای منطقهها، مکاندر پهنای ذهنیت

توانستند به آسانی با  نمی های جدیدی بودند کهها به شیوه خود بیانگر خواستهاما هر یک از آن

ها را به عنوان بخشی از یک  اشکال سیاست قدیمی همساز شوند. یک راه این است که این جنبش

در  یسراسر جهان، گرایش رد(. ۲۸) دوران در نظر بگیریم "ضد سیستم"پدیده عمومی سیاسی 

جدید کنش   رقبه چالش کشیدن و درهم شکستن قدرت سلسله مراتبی بوروکراتیک به نفع ط  

های دانشجویی، فمینیستی و قدرت سیاهان ایاالت متحده، تا  مستقیم وجود داشت که از جنبش

های شورش های متحد دانشجویی و کارگری اروپا، پراگ ضد استالینی، گرا، جنبشجنبش موقعیت

ترین اما در افراطی(. ۲۹) گرفتدانشجویی مکزیک و توکیو، و انقالب فرهنگی چین را در برمی

ن، این سیاست ضد سیستمی منجر به شناسایی قدرت سیاسی به مثابه تمایالتی که ذاتاً  آشکل 

 این چیزی متناقض است. از یک طرف، آن(. ۳۰) گر بودند، گشتسرکوبگر، مردساالر و سلطه

فساد، یا   با ساختارهای موجود قدرت یعنی گرایش به سوی توانست شکلی از مذاکره یا تطابق می

توانست در حاشیه باقی بماند و در  همکاری با چپ نو را انتخاب نماید. اما از طرف دیگر، می

  ایدنتیجه نتواند عناصری از جامعه را که هنوز متقاعد به برنامه کاری آن نبودند، را دگرگون نم

تی، اعم از  های ضدسیستمی نسبت به اشکال تثبیت شده دولنقدهای بسیاری از این جنبش (. ۳۱)

داری و چپ قدیمی بوروکراتیک، تا حد زیادی صحیح بودند. با این حال، سیاست ضد  قدرت سرمایه

داری سیستمی ابتکارات کمی برای ساخت یک جنبش جدید که قادر به رقابت با هژمونی سرمایه

   شند، را ارائه دادند. با

های جدید بیان ها و خواستهها، ارزشهای اجتماعی دوپهلو بود. ایده از این رو میراث این جنبش

ها، انتشار نآورد آترین دستنان تأثیر قابل توجهی در سطح جهانی گذاشت؛ بزرگآشده توسط 

وکراتیک قوی بود. در  نژادپرستانه، همجنسگرا، و مطالبات ضدبور های فمینیستی، ضدخواسته



 

21 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

های ادی چپ بودند، و میراث تاکتیک انتق  - اینده یک دوران مطلقاً ضروری خودها نماین مورد، آن

زمان، ناتوانی یا عدم  یابیم. اما هم جا میسیاسی و شرایط تاریخی مناسب آن را در این  - مردمی

مدهای مهمی آنیک نیز پیای هژموهپروژه ها بهتر این پروژههای رادیکالتمایل برای چرخش جهت

دید اجتماعی در حالی که توانایی ایجاد  های ججنبش(. ۳۲) ثباتی بعدی داشتندبرای دوره بی

های جدید و قدرتمند برای آزادی انسان داشتند، در مجموع قادر به جایگزینی نظم  ای از ایده ارایه

  متزلزل سوسیال دموکراسی نبودند.
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  امتیازدهی
دمکراسی درهم های اقتصادی اجماع سوسیالهای جدید اجتماعی، پایهجنبش با ظهورهمزمان 

افزایش قیمت نفت ، فروپاشی سیستم برتون  شاهد ۱۹۷۰شکستگی خود را آغاز نمود. دهه 

این امر به  (. ۳۳) داری بودوودز، رشد جریان سرمایه جهانی، رکود تورمی و کاهش سود سرمایه

و فصل سیاسی عمومی که در دوران پساجنگ از آن حمایت شده   ی بر حله پایانثری نقطؤطور م

صنفی و   - مشی اقتصادی کینز، تولید صنعتی فوردی بود، گذاشت: رابطه منحصربفرد با خط

گرداند. در  اجماع گسترده سوسیال دمکراتیک که بخشی از مازاد اجتماعی را به کارگران باز برمی

نیروهای چپ و هم راست برای  برایهم مناسبی گسترده صت سراسر جهان، بحران ساختاری فر

 . حل بحران ایجاد نمود جهتایجاد یک هژمونی جدید 

در نهایت، به این چالش  راست وری بود. آرمایه و سودبرای راست، چالش بازگرداندن انباشت س

ای دست یروهن، نآاز طریق ظهور اندیشه نئولیبرالی در صحنه جهانی پاسخ داد؛ اما حتی قبل از 

چپ جدید و هم چپ قدیمی را  از هم  گرفتنهای جدید پیشیراستی در انگلستان و ایاالت متحده راه 

داری با اقتصادی پیوند بحران سرمایه - ستراتژی سیاسیبه آزمایش گذاشتند. یک رویکرد مهم ا

اصلی   یافته در سراسر کشورهایها بود. شکست متعاقب نیروی کار سازمانقدرت اتحادیه 

وردهای نئولیبرالیسم است که توانست به طرز قابل  آترین دستداری، شاید یکی از مهمسرمایه

دهد. ابزار رسیدن به چنین هدفی متنوع بود، از  توجهی موازنه قدرت بین کار و سرمایه را تغییر

ام گرفته تا استفاده از قانون برای تضعیف همبستگی و اقد( ۳۴) برخورد و مبارزه فیزیکی

ها )مانند پراکندگی  طمه زدن به قدرت اتحادیه صنعتی، تا پذیرش تغییرات در تولید و توزیع برای ل

و رضایت حول یک دستور کار گسترده برای آزادی های تدارکات(، مهندسی افکار عمومی زنجیره

های شوبآتفاوتی صرف نسبت به . دومی بیشتر به معنی بی"همبستگی منفی"نئولیبرالی و 

جا که من عدالتی، که به این ایده متعهد است، از آن به بیخشم شدید پرورش حس  - دارگران بوک

ست دادن مزایا، کاهش صندوق بازنشستگی( )انجماد دستمزد، از د باید شرایط سخت فزاینده کار

تغییرات مختلط، تو خالی کردن   را تحمل کنم، پس هر کس دیگری نیز باید چنین کند. نتیجه این

 (.  ۳٥) یافته بودها و شکست طبقه کارگر در جهان توسعهاتحادیه

با بحران   در حالی که راست موفق شده بود از طریق تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی به مقابله

های چپ قدیمی و نو قادر به مواجهه با این ترتیب جدید نیروها نبودند.  ساختاری بپردازد، جنبش

های انتخاباتی خود را در اروپای  ست بتدریج پایهست و حتی کمونیاحزاب سوسیالی  ۱۹۷۰در دهه 

غربی افزایش دادند؛ اما چپ قدیم برای حل بحران صرفاً تالش به گسترش دستور کار سنتی 

اندازی رشد، مهار های سیاست قدیمی کینزی قادر به راه ولی فرمول(. ۳۶) گرایی نمودصنفی

های چپگرایی که در ند. در نتیجه حکومتد اقتصادی نبودتحت شرایط جدی بیکاری یا کاهش تورم

 رسیدن بههایی مذبوحانه برای به قدرت رسیدند، مانند حزب کارگر بریتانیا، در تالش ۱۹۷۰دهه 

در این زمان (. ۳۷) های ابتدایی نئولیبرالی شدندبهبود اوضاع اغلب مجبور به اجرای سیاست

خود را به نیروهای راست داد. در   کست خورد و جاییف و ناتوان، شجنبش سنتی کارگری، ضع

ای، چپ نو نقد الزمی بود که برای تجدید حیات و پیشرفت چپ ضرورت داشت. با این چنین زمینه

بهره از ایده بودند، چپ نو  های کارگری قدیمی بیحال، ما در بخش قبلی دیدیم که اگرچه سازمان

هژمونی بود. در نتیجه چپی شکل گرفت که  - یک ضد  یش نبود و بیانقادر به نهادینه کردن خو

 .  شدبیش از پیش به حاشیه رانده می

مانده  خود را تحکیم نمود، احزاب باقی مشترکهنگامی که نئولیبرالیسم گسترش یافت و حس 

رگ به  ای شرایط نئولیبرالیسم را پذیرا شدند. اکثر احزاب بزسوسیال دموکراسی به طور فزاینده

مدند، قسمت بزرگی از خدمات عمومی به آسیاسی و اقتصادی آن در به خدمت برنامهطور جدی 

های یابی به تغییر قابل توجه از طریق صندوق دست بخش خصوصی سپرده شد، و توانایی دست

ای همراه شد که شدهرأی به طور چشمگیری کاهش یافت. بدبینی گسترده با سیاست احزاب توخالی 

دارانی که با جار  سیاستمداران به سطح مغازه ها نقشنمی بودند؛ در آصنعت روابط عموشبیه 
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 با پذیرش تدریجی مختصات نئولیبرالی، (. ۳۸) فروشند، کاهش یافتزدن اجناس نامطلوب را می

سیاست بر ما چیره  -امشارکت جمعی در سیاست انتخاباتی به طور متوالی کاهش یافت و دوران پس

در سطح تاریخی  عموماً ها ان است و مشارکت آندهندگایتی راینتیجه آن نارض گشت. امروز

سیاسی بر نتایج فوری و دموکراسی  - پایینی قرار دارد. تحت چنین شرایطی، اصرار مردمی

  شکاری دارد.آمشارکتی در مقیاسی کوچک، جذابیت 

گر  طبقه کارموقعیت  ۱۹۹۰تر است. در دهه های اجتماعی جدید در این زمینه مبهمموقعیت جنبش

تر رایه بسیار گستردهآ، و شدبه عنوان یک سوژه سیاسی ممتاز به طور کامل درهم شکسته 

ای به طور فزاینده (. ۳۹ند )های اجتماعی به رسمیت شناخته شدها و ستمها، خواستههویت

پیچیده برای توسعه تجزیه و تحلیل تاثیر متقابل ساختارهای قدرت که موجب ظهور های تالش

در نتیجه انتشار فرهنگی و حمایت جریان (. ۴۰) شود، صورت گرفتهای متقاطع میهای ستمیده ا

 یهای سیاسی ضدنژادپرستهای جنبش فمینیستی، جنبشهای بزرگی از برنامهغالب سیاسی، بخش

ها، یک . اما با وجود این موفقیت دتجلیل و در سطح اجتماعی پذیرفته ش و کوئیر در قانون

تری را در طرح شده بود و تحول اساسی ۱۹۷۰نواع مطالبات رادیکالی که در دهه در اگرد عقب

وردهای قابل توجهی به آها دستشود. برای نمونه، فمینیست گرفت، مشاهده میجامعه در نظر می

ها  اند، اما اینی مراقبت از کودکان کسب کردهاهسقط جنین و سیاست شکل برابری دستمزد، حق

به طور مشابهی، همین موضوع (. ۴۱) رنگ هستندهای لغو کامل جنسیت بیبا پروژه در مقایسه 

  های اشتغالی ضدکند، در حالی که خط مشیبخش سیاهان صدق میهای آزادیدر مورد جنبش

ها با دیگر  اند، اما آن ای به تصویب رسیدهطور گسترده و قوانین ضد تبعیض به ینژادپرست

بسیاری از  (. ۴۲) اندشدند همراه نشدههای پیشین حمایت میه توسط جنبشهای رادیکالی کبرنامه

های اجتماعی نو بدست آمده است، امروز محدود به شرایط ها که توسط جنبشاین موفقیت

محور، حقوق لیبرالی و   - که پیرامون ادعاهای بازار – هژمونیکی تثبیت شده توسط نئولیبرالیسم 

داری این تر و ضدسرمایهد. در این فرایند عناصر رادیکالنباشمی - رددگشعار حق انتخاب بیان می

 .  اندها کنار گذاشته شدهپروژه

لترناتیو  آزمان ظهور یک گرا، و همهای سنتی چپبا نگاه به گذشته، ما شاهد فروپاشی سازمان

همراه با   عمودی، محرومیت و نهادی کردن، ساختارچپ جدید مبتنی بر انتقاد از بوروکراسی، 

های جدید در دستگاه نئولیبرالیسم هستیم. در مقابل این زمینه بود که بینش  تلفیق برخی خواسته

های تغییر و در جنبش ای به عنوان عقل سلیم جدیدی رسوب نمودسیاست مردمی به طور فزاینده

اواسط دهه شوند. فاز اول، از  ها در دو فاز ظاهر میاین جنبش (. ۴۳) سازی بیان گشتجهانی

-ها، ضدهایی چون زاپاتیستگیرد، و شامل گروهرا در بر می  ۲۰۰۰تا اوایل دهه   ۱۹۹۰

جتماعی جهان و کنندگان انجمن اگرایی[، شرکت گلوباالیزر ]اصالح جهان - لتراداران، رمایهس

  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۷ گردد. دومین فاز بالفاصله پس از بحران مالیهای جهانی ضد جنگ میتظاهرات

متحد کرد  ، اشکال مشابه سازمانی و مواضع ایدئولوژیکی دلیلهای مختلف را به آغاز شد و گروه

های مختلف ملی دانشجویی، را اسپانیا،و جنبش A15M، شغالاِهایی مانند جنبش و جنبش

های اجتماعی، قصد مبارزه با نئولیبرالیسم و اواتارهای برجسته نمود. هر دو فاز جدیدترین جنبش

های حکومتی، و در فاز دوم  لی و شرکتی آن را داشت؛ در فاز اول هدف تجارت جهانی و سازمانم

های اجتماعی پیشین، تحت تأثیر جنبش(. ۴۴) بود تمرکز بیشتر بر بخش مالی، نابرابری وبدهی

گرایی و  به محلیدادن هایی را در بر گرفت که گرایش به اولویت آخرین فاز این مبارزه گروه

دولت داشتند. معقولیت آشکار سیاست مردمی بر فروپاشی  - یی و ضدگراهانی بودن، افقیناگ

اب سوسیال دمکرات به یک هژمونی سنتی سازمانی چپ، بر متقاعد شدن احز اختارهایس

روح نئولیبرالی با امکان انتخابی کمتر، بر احساس گسترده ضعف و ناتوانی که توسط سیاست بی

رسد ما با مشکالت ده است، قرار دارد. در چنین جهانی، جایی که به نظر میحزبی معاصر ایجاد ش

ای از پیش نشان دادن برابرطلبی پیچیده و سختی روبرو هستیم، سیاست مردمی راه حل جذابی بر

ثابت  یندگان در زمان حال است. اما چنین سیاستی بدون کمک دیگران، توانایی ایجاد نیروهایی آ
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که صرفاً در برابر آن مقاومت کند،   داری جهانی شوند، تا اینیهجایگزین سرما خواهندکه می قدمی

   . را ندارد
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 نگاه به آینده  
همان میزان های مردمی که در این کتاب مطرح شده، ضمن این که نوعی هشدار است، بهنقد سیاست

به پ رادیکال های اصلی چپ و چ(. گرایش و حرکت جاری جریان۵۵شناسی نیز است )نوعی آسیب

مردمی است. ما در تالش برای یافتن سمت و سو و روندی معکوس هستیم.  هایسمت قطب سیاست

گرایی فزاینده اصول آن است و نشان  ن، هدف نیمه اول کتاب درهم ریختن و مختل کردن جزمبنابرای

ا انتقاد از  ورزی کرد و استراتژیک فکر کرد. فصل دوم بدادن این که امروز چگونه باید سیاست

 های مردمی است. های تفکر سیاستهای موجود آغاز و در پی تشخیص و تشریح محدودیتسیاست

سوم نشان خواهیم داد که در حالی که چپ از پروژه تأمین هژمونی سرباز زد، نئولیبرالیسم  در فصل 

 با موفقیت مسیر خالف را پیشه کرد.  

کند که پیرامون روژه بدیلی برای چپ مطرح میهای مردمی پجای سیاست، به نیمه دوم کتاب

هارم بر ضرورت در دست المللی و عمومی سازماندهی شده است. استدالل فصل چرستگاری بین

گیری مقوله مدرنیته و تأکید آن بر پیشرفت و رستگاری عموم بشری گرفتن ابتکار عمل جهت بازپس

 است.  

خواهد  داری معاصر و بحران کار و بازتولید اجتماعیفصل پنجم به تجزیه و تحلیل گرایشات سرمایه

بحث ما این است که چپ باید به بسیج و  العمل نشان داد. پرداخت. باید به این گرایشات موجود عکس

 کند.   ای سیاسی همت گمارد که این نیروها را به سمت و سویی مترقی هدایتسازماندهی پروژه

اش بر بدهی و تکیهر بعنوان بدیل نظم امروز که تسلط و انداز یک دنیای بدون کافصل ششم چشم

 کند.  بینی مینابرابری است را پیش

انداز که شامل تدارک های ضرور جهت رسیدن به این چشمفصل هفتم و هشتم به بررسی برخی از گام 

می گیری گاچپ خواهد پرداخت. در پایان، نتیجه اندازی جنبش ضد هژمون و بازسازی ظرفیتو راه

دارد تا پروژه مدرنیته را از منظر آینده محور چپ که راهنما و هدف آن رستگاری برمیعقب به 

تواند با  که چپ مدرن نه میعمومی است را مورد بررسی قرار دهد. این کتاب بر پایه یک باور ساده 

. باید  ه است، تحریر شدآل کردن گذشته استقادر به ایده  این نظم و سیستم موجود ادامه دهد و نه

 جای آن به وظیفه ساختن یک آینده نوین پاسخ دهد.  به
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  فصل دوم
 

   شوم؟ نقد چپ معاصرچرا ما پیروز نمی
 

 حتی مرغ پرورش دهی.اگر برای گلدمن ساچز اهمیتی ندارد، که تو 

 جودی دین

 

بارزات  م و برآمدهاچالش کلیدی که چپ معاصر با باید با آن برخورد کند، معضل شکست حاصل از 

شغال، ما شاهد برآمد نوین سیاسی اِچند ساله اخیر است. از جنبش ضدگلوبالیزاسیون تا جنبش 

بل  ها در ایجاد تغییرات قاایم. چرا، علیرغم بسیج و شور قابل توجه مردمی، این جنبشمردمی بوده

یسندگان چنین ای نرسیدند؟ برخی از نوو به نتیجه های در وضعیت سیاسی موجود شکست خوردتوجه

  از جمله . ها توضیح دادی طبقاتی آنتوان با پایههای چپ را میاتوانی جنبشاند که ناستدالل کرده

های منافع و خواستهگذاری ها و یا نفوذ و تأثیرکارگر در این جنبشکمبود و حضور ناچیز عنصر طبقه

اند که مشکل در ذات و طبیعت سیستم  (. برخی دیگر چنین استدالل کرده۱ها )رفرمیستی در این جنبش

گونه پروژه گذار و تغییر ایجاد کرده، نهفته است.  هایی است که این سیستم در برابر هرو محدودیت

ین ای بخشی از علل توضیح دهنده تنها  یین استدالل چنگونه که ما در فصل قبل بحث کردیم، همان

مشکل اصلی در نظریه اللی بحث ما این است که در برخورد با چنین استد ، ناکامی است. در این فصل

ی سپهر استراتژیک سیاسی چپ های اخیر شکل دهندهسالطی است که در نهفته مردمی  سیاست

سیاست مردمی   رویکرد چپ بهبا هایی هستیم که بوده است. ما در پی رصد کردن مرزها و محدویت

   .ندبوجود آمده ا

واکنش  فاصله بین اوفول و برآمد دگرباره های مردمی در سیاستهمانگونه که در فصل اول بحث شد، 

ویژه خود تاریخ نیز های اخیر ـ و سالطی عمومی نسبت به معضالت اجتماعی رو به رشد ـ در 

مردمی را که در این فرآیند   هایسیاستنگرش های چپ در قرن بیستم پدیدار شدند. این فصل جنبش

سی خواهد کرد. ما هیچ ادعایی در پوشش معاصر تبدیل شدند، برر غالب نهادهای سیاسی چپ مقامبه 

روی آن چه که ای ساده جا را نداریم. تنها بگونههای اجتماعی در اینهای جنبشی عرصهدادن همه

در طی پانزده سال گذشته بلحاظ سیاسی به سیاست غالب و محبوب چپ رادیکال تبدیل شد، تکیه 

ادعا را نداریم که تنها یک تاکتیک سیاسی خاص اتخاذ شده از طرف این ن ایچنین رد. ما هم کخواهیم 

قابل خوانش است که   ده. یک تاکتیک معین تنها زمانی شکه در ذات خود مسئله آفرین  هها بودجنبش

تر و اهداف استراتژیکی که هدف گذار به  ی سپهر تاریخی گستردهبتوان کارآیی آن را در هر دو زمینه 

داری جهانی شده به شدت بر آن غلبه  ید. موضع کنونی ما، در جهانی که الزامات سرمایهآن بوده، د

بودن و خود بخودی  گراییلیمح به سیاست مردمی رویکردبا  استراتژی چپچنین است که  هردک

دانیم. بررسی خود را با یکی خواهد شد ـ که ما آن را ضعف اساسی چپ معاصر می محدودها[ ]جنبش

یه ایسم ـ قبل از این که به نظرهای سیاسی در طی پانزده سال گذشته ـ افقیترین گرایشباز محبو

بدیل گردد و به سیاست و واکنش عموعی ای که محوریت آن لوکالیسم ]محلی گرایی[ بوده، تگسترده

 آغاز خواهیم کرد.  ، شودهای اصلی و چپ رادیکال تبدیل بیشتر جریان
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  یسم[ایسم ]هوریزانتالافقی

ها، جنبش متبلور شد و توسط جنبش زاپاتیست ۱۹۷۰ایسم در جنبش اجتماعی آمریکا در دهٔه افقی

به بندرگاه عمده متعاقباً ایسم افقی  .ها اوج گرفتگلوبالیزاسیون و جنبش میدانفعالین خواهان تغییر 

های جنبش ، (. در واکنش به شکست سیاست تغییر دولت در قرن بیستم۲چپ معاصر تبدیل شد )

نظریات بر بستر  این (. ۳ایسم مدافع تغییر جهان از طریق تغییر روابط اجتماعی از پائین بودند )افقی

طوالنی تئوریک و عمل از آنارشیسم، کمونیسم شورایی، کمونیسم لیبرال و خودگردانی یک سنت 

( ۴قدرت ]سیاسی[" ـ ))خود مختاری( استوار بود و در یک کالم مدافع ـ "تغییر جهان بدون تسخیر 

، و جامعه بعنوان فضایی که  بود  ها نفی دولت و دیگر نهادهای رسمی نهفتهبود. در قلب این جنبش

ای ایسم پروژه هژمونی را بعنوان مقوله. افقی، رجحان داشتیرات رادیکال باید در آن پدیدار شودتغی

جای ه ایسم ب(. افق۵ر را مطرح کرد)کرد و به جای آن سیاست پیوستگی ]همبستگی[ محوذاتی رد می

همکاری کرد که باید در جهت فراخوان دادن و یا حمایت از کسب قدرت عمدی دولتی، استدالل می

کوشش کرد. در یک ترم   دی زندگی خوهای خودمختار و ادارهافراد برای جمع شدن و ابداع کمون

ها در چهار الزام عمده  بر اساس مفهوم آنتوانیم این نظرات را تر ما میتر و در معنای کلیوسیع

 دسته بندی کنیم:

  ـ نفی هرگونه سلطه۱

  (۶گیری )در تصمیمعمومی  ـ پیروی از دمکراسی مستقیم، یا اجماع ۲

ها و الگوهای از قبل تعریف شده )پریفیگوراتیوـ توضیح ـ الزام و متعهد بودن در قبال سیاست ۳

 مترجم(

 . مستقیم ک نشـ تکیه بر  ۴

تحمیلی را به همراه دارد   عضالتای از مای از الزامات، خود مجموعهمحیط شدن در چنین مجموعه

  د.نشوداری جهانی مییل مبارزه برعلیه سرمایهکه موجب محدود شدن پتانس

ای آشکار برای مشارکت ی اشکال آن شاید نشان و اشاره ایسم بر موضوع سلطه در همهتمرکز افقی

دو موضوع  برکه بود گذشته  درچپ سنتی فراتر رفتن و گذر از تفکر  این فرآیند (. ۷باشد )بیشتر 

تأکیدی بر ادامه و وجود اشکال دیگری از سلطه در بنوعی خود که دولت و سرمایه متمرکز شده بود، 

خواه و غیره( توان و توانساختار جامعه )نژادی، پدرساالری، جنسیتی، وجود تبعیض نسبت افراد کم 

معاصر، امروز آن را  های رادیکالکه بسیاری از چپ بود. این گامی بسیار مهم و رو به جلو دوب

اشان گنجانده و خواهان محو هرگونه سلطه، ظلم و فشار اند. تعهد  پذیرفته اند و آن را در مرکز عمل

یانگین تالش ورز جدی چپ باید آن را اتحاذ کند. با این حال، مو الزامی که ما معتقدیم هر سیاست 

و در   بودهو ظلم بسیار محدود  ایسم در سمت و سوی غلبه بر هر نوع از سلطههای افقیجنبش

اشان برای واسطهو بی ها در تالش مستقیمشود. این جنبشهای مردمی خالصه میچارچوب سیاست

نامحسوس پوشی از اشکال موجود فسخ و برچیدن هرگونه سلطه در روابط اجتماعی گرایش به چشم

ی تداوم و  کنندهد تضمین ارائه یک ساختار سیاسی مقاوم که بتوان ازو بوده و ظریف سلطه 

 اند. ی بلندمدت روابط اجتماعی جایگزین باشند، ناموفق بوده نگهدارنده

ی اشکال سلطه در روابط اجتماعی در ارتباطی تنگاتنگ با تمامی  الزام و تعهد به احتراز از همه

ر به چه بلحاظ مفهومی و چه به شکل سیاسی آن است. چنین رویکردی در عمل بیشتنمادهای آن، 

ورزی نمایندگان سیاسی موجود نفی ساختارهای سلسله مراتبی )هیرارشی( که وجه مشخصه سیاست

های کارگری و فرسایش مدوام لیبرال  از فساد در اتحادیه حاکیی تاریخی (. تجربه۸اند، شده است )

ادی وری تعدکه در جهت منافع و بهره است گرایش به جذب شدن به ساختارهایی  ها ودمکراسی

ناپذیر بوده است. این ساختارها باید با اشکالی از  . چنین گرایشی اجتنابهستندنخبگان حاکم 
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با دموکراسی اشکال   اب در مقایسهواسطه بودن که به دلیل بیجایگزین بشوند دمکراسی مستقیم 

(. در این جا نظر بر این  ۹) نددار یبیشترها نقش در آن سیاسی شخصیسات سااحکه از واسطه، 

و گرایش به تقدم   ندقابل اعتمادتر اطبیعتاً تر و است که "دمکراسی رو در رو" بسیار طبیعی

(. در دمکراسی رو در رو تصمیمات سیاسی نه توسط نمایندگان، ۱۰) تر استدر آن کمهیرارشی 

کراسی و(. دم۱۱شود )د، گرفته میانکه خود نماینده خود بعنوان اشخاص حقیقی ، افراد بلکه بوسیلٔه

واسطه چه که بی مستقیم در نهایت به اعتبار و حمایت نظریه سیاست مردمی که معتقد است هر آن

جای قانون هبدر دموکراسی مستقیم کند. ای پیدا میبهتر از آنچه که با واسطه است، ارزشی پایه باشد

هر  برای اتخاذاجماع عمومی اغلب مرکزی،  نهادمانی و دیکته کردن از طرف ریت، روش پارلاکث

  فرآیند (. بحث و اداره کردن باید تا حداکثر ممکن فراگیر باشد، و۱۲) گیردمی قرار مبنا مهمی تصمیم 

یت  (. جذاب۱۳) پاس داشته شودباید ارزشمند است و ی امرآن،  و شور و مشورت، برخالف نتیجٔه

های تشریفاتی و توخالی ی ژستمردم؛ با توجه به پیشینهکراسی مشارکتی برای بسیاری از ودم

  حس(. بسیاری از شرکت کنندگان صحبت از ۱۴است ) لمسی کنونی، قابل باواسطه کراسیودم

و  (. بنابراین فراگیری۱۵کنند )میاست، گیری ها در فرآیند تصمیم مشارکت آن مابازایتوانمندی که 

تاکتیک و  جایگاه  . بدین ترتیب اصولی دارند گیری ارزشمیم ند تصاجماع حداکثری در بحث و فرآی

   د.وشمیاستراتژی قرار داده  بر مقدمگیری فرآیند تصمیم 

ایسم در سیاست  بخشی از الزامات تصور سیاسی افقی  آن، دمکراسی مستقیم، اجماع و فراگیر بودن 

های ن است. سیاست، همین جا و همین اآلمطلوبخلق دنیای اش پریفیگوریسم است، که هدف

ی آن از آنارشیسم کروپکتکین و بوخارین به ای در چپ دارند که پیشینه پریفیگوریسم سنت دیرینه

های جناح چپ های اخیر بوده که این سیاست به نوک پیکان سیاستدر طی سال اّما این سو است. 

اتب و در حاشیه بودن از انقالب سلسله مر پسته این بود که های نسل گذشتبدیل شده است. وعده 

که بود زنان و مردم رنگین پوستی های دغدغهتسلی خاطری به  هبخار شده و به هوا خواهد رفت، ک

های پریفیگوریسم داده نشده بود. سیاستها به آنی سفید پوست اهمیتی رهبری مردانه از سوی

ی دنیای نوین بالواسطه وعده داده شده بود،  ن برای آن انقالبی کهجای انتظار کشید، بهکوشش دارد

واسطه ذاتاً بر  عاجلی را معرفی کند ـ در این جا بار دیگر با تکیه بر این حس ضمنی که فوریت و بی

گیرند.  میهای باواسطه )اقداماتی که از طریق و در ارتباط با تشکیالت و نهادهای سنتی صورت تالش

ی ی پریفیگوریسم در بهترین حالت تالش در مجسم کردن انگیزههاجحان دارند. سیاستـ مترجم( ر

(. بدتر این که اصرار بر پریفیگور کردن تبدیل ۱۶آوردن آینده در زمان کنکرت امروز است ) اتوپیاییِ 

د، با  داشته باش وانیخهمها ی راه باید با انتشود، بدین معنا که میانه به یک ادعای جزمی )دگم( می

   (. ۱۷اند )و نادیده گرفتن نیروهای ساختاری که در مقابل آن صف کشیدهنفی 

ی خواهیم این جا و همین حاال است، و اگر استفاده از نهادهای واسطهاگر هدف خلق دنیایی که می 

ترین شکل ن مناسبشود(، بنابرایموجود در ایجاد چنین دنیایی ممنوع است )و یا حداقل انکار می

ای از  تواند طیف گستردهاست که می ک نشباید عمل مستقیم باشد. عمل مستقیم، شکلی از  ، عمل

تا  *، گرایانی موقعیتهای ممکن را در بر گیرد، طیفی از اعتراضات نمایشی به شیوهتاکتیک 

های دن پروژهها تا به آتش کشیبندان در خروجیایجاد راه  *های وحشیاعتصاب به روش گربه

هایی از سیاست  توانیم نشانه های اعتراضی ما باز می نشل از ک های لوکس. در این شکساختمان

بدون شک، عمل مستقیم و  .واسطه و حسیمردمی ببینیم ـ رجحان داشتن عمل مستقیم و بی

تون برای تواند در مواقعی مؤثرتر از اعتراضات رایج و معمول باشدـ مانند ریختن بواسطه مییب

های دهند، و یا استفاده از روشها قرار میخانماناز تجمع بی هایی که جهت جلوگیریپوشاندن میخ

کنیم، عمل گونه که مشاهده می(. کماکان همان۱۸ها )آهنگ کار در کارگاه مبارزاتی برای کاهش ضرب

ها  آن، ناموفق است و تن انزوای  دلیلمستقیم اغلب در تضمین تحکیم و استواری تغییرات درازمدت ب

   مانع در مقابل دولت و سرمایه باقی خواهد ماند. وار ازنوعی نمونه
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های پریفیگوریسم و عمل مستقیم ذاتاً نقص  دمکراسی مستقیم و سیاستکنم که جا تصریح میمن این

ها در ارتباط با شرایط تاریخی مشخص و کارآیی آن ها، ، با احتراز از تقبیح آن بایدبلکه (.  ۱۹ندارند )

توانند پدید  ها میکه آیا این سیاست مورد قضاوت قرار گیرند از این نقطه نظر  عین، تژی ماسترا

های موجود جهانی شدن ی نیروی واقعی برای یک گذار ماندگار باشند. پیچیدگی واقعیتآورنده

وچک که توان گسترش در مقیاس زیاد را ندارند، بعید است  ک اقداماتای است که داری بگونهسرمایه

ی دوم این گونه که ما در نیمه ا باشند. همان که قادر به سازماندهی دوباره نظام اجتماعی و اقتصادی م

ایسم تنها زمانی سودمند خواهند بود که با دیگر  های افقیی تاکتیکایم، مجموعهکتاب پیشنهاد کرده 

فت و همراه باشند.های سیاسی و کنشسازمانی اشکال باواسطه    های سیاسی ج 

ها ایسم و نیز سئواالت کلی که در ارتباط آنپس از مروری کلی از الزامات و تعهدات تئوریک افقی

بتوانیم بر   که آمد مهم در سیاست در قرن بیست و یکم بپردازیم توانیم به دو پیوجود دارد، حال ما می

ات چنین الگوی های جدی سیاست مردمی که نهفته در ذنات عملی و محدودیتی امکاهر دو جنبه

ایسم را بررسی ی بحث ما دو نمونه از قویترین اشکال افقی نش سیاسی است، پرتو بیفکنیم. در ادامهک 

ی آرژانتین در سال پدیدار شد و تجربه  ۲۰۰۸خواهیم کرد: جنبش اشغال که پس از بحران مالی سال  

های قابل لمس این گونه  ودیتهای واقعی و هم محدتوانیم هم موفقیت هر دو مورد ما می . در ۲۰۰۱

   اقدامات را مشاهده کنیم.

 

المللی: جنبشی بود متشکل از هنرمندان، نویسندگان و شاعران اروپایی پیشرو و گرایان بینموقعیت*

را آغاز کردند. این جنبش نقد  در یک گردهمآیی در ایتالیا فعالیت خود  ۱۹۵۷انقالبی که در سال 

ایان در گرکرد. موقعیتی از مارکسیسم و سوررئالیسم را مطرح میداری براساس ترکیبسرمایه

کنندگان بودند و تولید فرهنگی را به  ی فرهنگ خواستار برداشتن مرز هنرمندان و مصرفزمینه

 . بخشی از زندگی روزمره درآوردند ـ مترجم

های کارگری و دیهشی، عملی است که توسط کارگران غیر سازمانیافته در اتحاهای وحاعتصاب گربه*

شود. ر مواقعی به عمل غیر رسمی صنعتی نیز اتالق می گیرد. این ترم دها صورت میرهبری آن

در فرانسه  ۱۹۶۸های وحشی نیروی فشار کلیدی تاکتیکی بود که در اعتصابات ماه مه اعتصاب گربه 

 .  ر گرفت ـ مترجممورد استفاده قرا

  



 

30 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

   شغالاِ

شغال ضرورتاً پدیدار شد. گرچه عمل اِ ها"ایسم در "جنبش میدانیترین تجسم از اصول افقمهم

ی چنین تاکتیکی های اولیهایسم ندارد، )در اصل مبتکر و سازهنیازمند به حکمرانی و اداره از افقی 

در چنین سمت و سویی سازمان یافتند.   ۲۰۰۸شغال پس از سال اِک نش (، بیشترین ۲۰ارتش بود( )

سر جهان ادر سر ۲۰۱۱تا سال شهر  ۹۵۰کن عمومی باسرعت به بیشتر از اما شغالاین موج از اِ

 هایدر ارتباط با نوعی سیاست محلی، اقتصادی، فرهنگی و مورد شکلییک ب گسترش یافت، که هر

بررسی خواهیم کرد،  ، بویژه در جهان غرب را ، شغالجا ما عدم موفقیت جنبش اِطبقاتی بود. در این

بر کمبودهای تفکر سیاست مردمی، پرتو داری قلب کشورهای سرمایه ردچرا که این شکست 

هایی که تحت نام  ای از تالش(. قایل توجه است که این شکست علیرغم طیف گسترده۲۱افکند )می

استریت تا  شغال والی آمریکا از اِشغال صورت گرفت، بوقوع پیوست. برای مثال در ایاالت متحدهاِ

پرهیز و نیروهای های بغایت خشونتی طیفی از جریاناین جنبش در برگیرنده ،  *شغال در اوکلنداِ

(. عالوه بر این گستردگی ۲۲لیبرالیسم اغلب متوهم و کمونیسم آزادیخواه )  ترکیبی ازآنتاگونیسم بود، 

اضافه کرد که  نیز  ایدئولوژیک شرکت کنندگان را  تنوعباید ترکیب و آرایش مها این جنبشجغرافیایی 

های رفرمیست، ی لیبرالدر برگیرنده  این ترکیب .شدها میمنظر سیاسی آن نتر شدجب گستردهوم

های ضد قدرت دولتی و فعاالن سندیکایی  های شورشی، کمونیستداری، آنارشیستمخالفین سرمایه

در  ایگستردهین تنوع، مقاومت ابود. افزون بر   *همراه با تعداد کمی از فعالین ضد فدرال رزرو

و فهم آن را  ، های سیاسی وجود داشت که اتحاد جنبش را دچار مشکلچگونگی بیان خواسته برابر

  کرد.بغرنج می

، چندان دشوار نیست.  شدندجنبش این پیوستن به  ترغیب بهی وسیعی این که چرا توده  پی بردن به

د که حضور خود را داانی می عنا و امکشغال به مردم مایسم )غیر هیرارشی بودن( جنبش اِطبیعت افقی 

(. این موضوع ۲۳ها بندرت در جامعه شنیده شده بود )در جامعه نشان دهند. کسانی که صدای آن 

ی سخن و بویژه در آمریکا که ساختار دمکراسی انتخاباتی محدود به دو حزب بزرگ است، روزنه

ها در  مشارکت آنو دالئل  یب شعارهامباحثه سیاسی را به طور باور نکردنی تنگ کرده است. ترک

که تاکنون شنیده نشده بودند.   استهای سیاسی شغال گواه بر انفجار خشم نهفته و رشد خواستهاِ

مشارکت مستقیم نداشتند، پالتفرمی شد تا در سایت   ک نش اینشغال حتی برای آن محرومانی که در اِ

(.  ۲۴عی اعتراض کنند )میت اجتمادی و محروها بر علیه فقر اقتصادرصدیم" به صدای آن ۹۹"ما 

د ورسرخورده از محرومیت پدید آ کثیریفرصتی برای تعداد این جنبش جدا از هرگونه نتیجه سیاسی، 

  اند.ها و رشد این احساس شد که صاحب اختیار سرنوشت خود شدهو موجب دلگرمی آن

این  دگان و ناظران آن شد و ی زندگی شرکت کننشغال همچنین موجب ایجاد اخالل در زندگی روزمرهاِ

برای مردم بوجود آورد که همراه هم در یک پروژه سیاسی مشترک مشارکت کنند. طبق  امکان را 

ی یک ناظر: "عمل مستقل، درسی برای هر شرکت کننده در پی بردن به قدرت خودش است"  گفته

 تری از آن چه که معموالً های رادیکالبه سیاستبه دفعات در مناطقی مانند اوکلند فعالین  (.۲۵)

های بسیاری از جنبش چونشغال، اِ جنبشکشیده شدند.  ، دهندهای باواسطه اجازه میسازمان

، بویژه زمانی که با پاسخ بسیار نامناسب و  رادر آن  شرکت کنندگانبود تا  ویکردیاعتراضی، ر

قرار بود  از جهانی نو که شغال با تصویری شدند، به رادیکالیسم سوق دهد. اِپلیس روبرو می خشن

باقی بود، جنبش به  زیاد راهی  ، نوهنوز تا رسیدن به آن جهان  چهگرفت. اگربنا شود، صورت می

  (.۲۶) استپذیر کنندگان نشان داد که با همبستگی سیاسی چه چیزی امکانشرکت

علیه سیستم سیاسی شغال اماکن بمثابه پایگاهی برای اعتراض بردستآوردهای درونی، اِ فراتر از این

(. اغلب این اقدامات شامل تظاهرات  ۲۷ض برعلیه گروه کشورهای هشت( )کرد )مانند اعتراعمل می

شده بعنوان محلی برای اتخاذ تصمیمات جمعی  تصرفهای اعتراضی بودند و از اماکن و راهپیمائی

و مهارت   ستاد کسب تجربه شغال شده بعنوانهای خارجی، اماکن اِنششد. در ارتباط با ک ه میاستفاد
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بودند. برای مثال، چگونگی انجام نافرمانی مدنی، و یا چگونگی رو در رویی با سرکوب پلیس و یا  

نماد از   شغال اماکن بارزترین(. در یک مفهوم کلی، کارکرد ا۲۸ِی حقوق مدنی )رسانی در بارهاطالع

چنین شغال اماکن هم نبش بود. اِی جی اعتراضی در ایجاد زیرساخت برای مجموعهیک برنامه

( ۲۹ها بود )خانمانترین اقشار جامعه، بویژه بیپایگاهی )گرچه نه همیشه(، برای حمایت از محروم

ان اشغال پارک  های ارتباط جمعی تبدیل شدند ـ بخصوص در جریکه به کانونی برای جلب توجه رسانه

به حاشیه رانده شده را مطرح کنند و توجه  زوکوتی در نیویورک ـ که توانستند بسیاری از مسائل

شغال اماکن توانست حداقل برای (. ا۳۰ِها جلب کنند )تری از مردم را به آن ی گستردهدولت و توده 

به مسائلی از قبیل   های خبری رامدت کوتاهی توجه بخش قابل توجهی از مطبوعات و تلویزیون

  وسایل ارتباط جمعی، جلب کند.عدالت اقتصادی را در فضای بغایت نئولیبرالی 

مهمی شکست خورد. بسیاری از  راستاهایشغال در معهذا علیرغم همه این دستآوردها، جنبش اِ

این که   هاناکامی این ی اند. از جملهها اشاره کردهمفسران درون جنبش خود تاکنون به تعدادی از آن

که بر پایه نژاد ، جنسیت و   کلیدیسائل شغال، یک سری از معلیرغم فراگیر بودن شعارهای جنبش اِ

های مردمی نظر و عمل های سیاست(. محدودیت۳۱وقت آزاد بودند، که در حاشیه قرار گرفتند )

جنبش در گسترش خود جنبش را تحت تأثیر قرار داد و همین گرایشات بودند که نهایت موجب شدند 

و نیز جهانشمول شدن ناتوان باشد. برای   ی جغرافیایی، تداوم و تحکیم خود بلحاظ زمانیدر عرصه

شغال اماکن که صورت گرفتند، اصرار و  های اِای از جنبشد که پاره این که مطمئن باشید، باید بدانی

ایسم سیاری از متفکرین الگوی افقیقصد چندانی بر تداوم زمانی و یا جهانشمول شدن خود نداشتند. ب

الساعه بودن آن های خلقص و نسبتاً کوتاه عمر بودن و سیاست)البته نه همه( تأکید بر دینامیسم خا

(. ولی اگر چنین رویکردی حتی ۳۲ام و بقاء بلند مدت آن ضرورتاً یک فضیلت نیست" )داشتند، "دو

در عمل در الویت و رجحان دادن زمان، موقتی بودن از قبل مورد نظر بوده باشد یا نه، گرایش جنبش 

نتوانست   آن شد و نها، موجب تضعیف کلیت آن و ناتوان کردشتن خواستهو درک ناظر بر فوریت دا

   خود را پیگیری کند. بنیادیشانسی پیدا کند که بطور جدی اهداف  تا مدت زیادی دوام داشته باشد 

شغال پیروی از دمکراسی ی جنبش اِشی(، ویژگی عمدهایسم )غیر هیراراصول الگوی افقی طبق

شکال متنوعی وجود داشته باشد ـ از شکل تواند در اَ ه دمکراسی مستقیم میمستقیم بود. ضمن این ک

محل به آن شد، شغال میای سویسی ـ وقتی که مکانی اِهای کارگری تا مدل دمکراسی منطقهشورا

غالب سازمانی بود که بوجود  ف رمشد. مجمع عمومی ل میبرای برپایی اجالس عمومی تبدی ستادی

های نوین ترین راهرایجوران کاهش امکان تأثیرگذاری دمکراتیک، یکی از (. در د۳۳آمد )می

(. گرچه دمکراسی مستقیم بمثابه هدفی  ۳۴دمکراسی بویژه شرکت در این نوع اعتراضات بود )

ای داشت.  های قابل توجهناپذیر محدودیتای اجتناب نهشد، معهذا این الگو بگومقدس پاس داشته می

هایی که دمکراسی ح تالش و دخالت شرکت کنندگان در سیاست و طرح خواستهی اول، سطدر درجه

ی اقتصاد  شد. برای مثال پروژهتقیم خواستار آن است، موجب بروز مشکالتی در پایداری آن میمس

ی سطوح جامعه بود؛ ولی چنین دیدگاهی سی مستقیم در همهنیز در رویای برقراری دمکرا *مشارکتی

مختلف و   اصنافانتهای کارکنان  تالیسم، در واقع گذاری به برقراری جلسات بیدر دنیای پساکاپی 

عمومی به  هایاجالسشغال، (. در طی ا۳۵ِجزئیات زندگی بود که دقیقاً دیدگاهی اتوپیایی است )

ر زحمت و مشقت به جمع دنیوی پ  زندگی ها بسیاری از مسایل آن شرایط مشابهی فرا روئیدند که در

شغال پارک  های پر سر و صدا در جریان اِتنهای زننده و ضرب گرف(. بحث۳۶د )شارجاع می

ی کلی این است که دمکراسی گیری است. نکتهدار این شکل از تصمیم ای خندهزوکوتی، تنها نمونه

هی از مشارکت مردم و تالش فراوان دارد ـ بعبارت دیگر مستلزم کار  مستقیم نیاز به میزان قابل توج

ر انقالبی ی سرشار از شوبیشتر است. شاید میزان این کار و تالش اضافی در یک لحظه و تالش

چندان با اهمیت بنظر نرسد؛ ولی پس از بازگشت به وضعیت نرمال، این کار اضافی باری و فشاری 

ای که دمکراسی مستقیم ایجاد (. کار اضافه ۳۷د )وشمیمره اضافه خواهد شد که به زندگی روز

دهد ـ بطور مشخص برای می مسئله آفرین است، بویژه آن جا که بخشی را در حاشیه قرارکند، می
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های بزرگ انسانی را ندارند، یا آنانی که فاقد آن مهارت در  ی که امکان حضور فیزیکی در گروهیاهآن

یت، هایی در مورد جنسجمع اند )با لحاظ کردن دیگر فاکتورها، مانند پیشداوریسخنرانی در مقابل 

های عمومی به راحتی از هم شغال، اجالسی جنبش اِ(. با ادامه ۳۸نژاد که لزوماً وجود دارند( )

ها بود.  پاشیده شدند، چنین فروپاشی عموماً بخاطر وزن زیاد خستگی و فرسودگی حاصل از چالش

ه مردم شود این است که امروز مشکل دمکراسی این نیست کاز این نکته استنتاج می ای کهنتیجه

کل واقعی و نقص دمکراسی این ی ساده از زندگی خود اند. مشخواستار اظهار نظر در مورد هر جنبه

ای ترین مسائل جامعه در خارج از دسترس بخش قابل توجهگیری در مورد مهماست که امکان تصمیم

تالش کرد که (. دمکراسی مستقیم در واقع پاسخی به این معضل بود، ولی ۳۹م قرار دارد )از مرد

ری تبدیل کرده و مشکل را حل کند. های واسطه دمکراسی را به امری فوبلحاظ تجربی و انکار نهاد 

ی دمکراسی، خود به مانعی در برابر امکان مقیاس رجحان دادن دفوریت و عاجل بودن این گونه

وچک است. قابل  تر شد. به بیان ساده، دمکراسی مستقیم نیاز جوامع کی آن در سطحی گستردهپذیر

نایش برپایی یک مجمع عمومی ذکر است که حضور صدها هزار نفر در میدان تحریر در مصر مع

هایی تنها در عمومی در چنین گردهمآیی استریت نیز چنین نبود. مجمعشغال والنیست، حتی در اِ

کراسی (. مکانیزم و آرمان دم۴۰ی بخش کوچکی از مجموع کل شرکت کنندگان بود )برگیرنده

ی و گلوبال دمکراسی؛ امستقیم )بحث رو در رو( هستی آن را برای پاسخ دادن به معضل ملی، منطقه

های مکانی ]جغرافیایی[ در دمکراسی سازد. بعالوه محدودیتجدا از جوامع کوچک، غیر ممکن می

ی و در هم کند. این جوامع "خودمانی جوامع کوچک چشم پوشی میهای عقب افتاده قیم به جنبهمست

با دگرباشی جنسیتی، نژادپرستی ستیزی، ضدیت ای برای اشکال بدخیمی از بیگانه تنیده" اغلب آشیانه

ی مستقیم هلک و دیگر افکار عقب افتاده اند. جوامع کوچک مورد نیاز دمکراساساس م  و شایعات بی 

ها، تواند بدون آنمی هدف مناسبی برای جنبش مدرن چپ نیستند. بعالوه دمکراسی مشارکتی بخوبی

   . نیز بنا گرددوز های ارتباط جمعی موجود امربویژه با استفاده از فنآوری

نارسایی دیگر سیاست مردمی هنگام تأکید و اصرار آن بر اجماع عمومی بمثابه هدف بنیادین فرآیند  

در ه باز بود، ک باشداهر شد. هدف از اجماع عمومی رسیدن به تصمیمی که مورد قبول همگان ظ

درنگ بودن ]بالفاصله رسیدن[ است. همانگونه که متفکر آنارشیست جا در ارتباط با ظرف و بیاین

کند: "در یک تجمع رو در رو تشخیص این که بیشتر شرکت کنندگان چه دیوید گریبر اشاره می 

مع همراه باشند  خواهند با آن جتر است تا این که دیگرانی را که نمیخواهند بکنند، بسیار آسانمی

و در رو( کارآیی خوبی دارد، (. ولی باز آن چه که در یک مقیاس معین )تجمع ر۴۱متقاعد کرد" )

اً  تر بسیار دشوارتر باشد. شاید در مورد جنبش نسبتعملکرد آن در یک مقیاس بزرگممکن است 

ها بعنوان حداقل خواستهای از گیری در باره مجموعهشغال، اجماع در تصمیمای مانند جنبش اِپراکنده

های در صورتی که چنین اجماعی حاصل شود. لفاظی ، ناپذیر باشدهای مشترک، اجتنابخواسته

حدودی گرفت که تا های معین، صورت میآمیز بسیاری نیز در شرایط عدم وجود خواستهمبالغه

انحرافی بودند و   هایهای درونی جنبش مشخصاً تولیدگر خواستهرادیکال بودند. این گونه بحث

ش جنبش از طریق دست دراز  شدند. این نظرات بالقوه موجب تضعیف نقموجب شکاف در جنبش می

دولت  کردن به نیروهای خارج از جنبش ـ مانند دولت ـ بودند و از این رو خواهان همکاری جنبش با 

ها نفاق  این خواستهکنند که هرچند طبیعت (. منتقدین این دیدگاه چنین استدالل می۴۲) شدندمی

شود که ها وجود دارد: این دیدگاه موجب میهای آنههای مثبتی هم در خواستافکنانه است، ولی جنبه

مان میزان کسانی را تواند بهکنندگان در خارج از جنبش قرار گیرند، ولی جنبش میتعدادی از شرکت

ها برای رفع اختالفات واقعی سیاسی در  های مورد مطالبه برسند. بعالوه آنبسیج کند تا به خواسته

ها ر عمل برطرف خواهند شد، حتی وقتی که حل آنجنبش تالش خواهند کرد ـ اختالفات اغلب د

  (.۴۳غیرممکن بنظر برسند )

صوری هرگونه شکل عمودی از ساختار سازمانی پدیدار  شغال همزمان با رد مشکل دیگر در جنبش اِ

های بلحاظ فکری را در ارتباط با ایجاد رابطه بین جنبش و دیگر گروههایی شد. چنین نگاهی دشواری
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های کارگری ها در مصر و تونس پیوند محکمی با جنبشد آورد. در حالی که جنبش میدانمشابه بوجو

(. چنین ۴۴در جهان غرب عمدتاً چنین همکاری را رد کرد ) شغالکردند، جنبش اِایجاد موجود 

گیری بود. وقتی آمد آن فلج شدن مکرر ساختار تصمیموجود آورد. اولین پی امتناعی سه گرایش را ب

کردند، که مستقالً عمل می هزیر مجموعتر های کوچکگرفت، اغلب توسط گروهشغال صورت میکه اِ

(. بعبارت دیگر، منشاء ۴۵تصمیم خودشان بود و نه اجماع مجمع عمومی )که براساس شد انجام می

های دارای ساختارها دهند که حضور سازمانوم، شواهد نشان میایسم نبود. دها از افقی نشک 

  تصرفشغال، حراست از اماکن هیرارشی برای دفاع از جنبش در مقابل دولت حیاتی اند. در زمان اِ

ی کوشش نهادهای عمودی ایسم، بلکه نتیجههای افقی لیس نه حاصل تالششده در برابر سرکوب پ

(. در مصر طرفداران فوتبال و  ۴۶کردند )شغال بسیج مید را برای حمایت از اِبود که اعضای خو

های مذهبی نیروی اصلی در حمایت از میدان تحریر در مقابل خشونت دولت و مرتجعین بودند سازمان

شکال آن بعنوان مکانیزم کلیدی در گسترش جنبش ، رد ساختار عمودی در همه اَ (. و آخر این که۴۷)

ند با نیروی کار، عدالت اجتماعی و  وم زمانی آن و گسترش جغرافیایی از کار افتاده بود. پیوبلحاظ تدا

شغال ایجاد کند تا بتواند فراتر از پارامترهای توانست زیرساختی برای جنبش اِحتی احزاب سیاسی می

ومی یافته در مصر برای چرخش اعتراض عممردمی حرکت کند. برای مثال کارگران سازمان تسیاس

آن وارد آمدن  به سمت یک اعتصاب عمومی حیاتی بود تا کشور را به تعطیلی بکشانند که حاصل 

شغال کنندگان در  چنین پیوند با احزاب سیاسی به اِ(. هم۴۸ی نهایی به رژیم مبارک بود )ضربه

در پایان،  تر کنند.های خود را وسیعموفقیت  ٔ لند، یونان و اسپانیا کمک کرد که بتوانند دامنه ایس

شغال ـ و کسب موفقیت واقعی در جلب  جنبش اِ روشن برای گسترش ایده آرزوهایعلیرغم وجود 

  بافت اجتماعی هرگز صورت نگرفت. ب توجه عمومی ـ اقدام الزم برای گذار 

دانست. اساس و می مپریفیگوریساس خود را شدیداً مقید به پیشبرد سیاست شغال در اسجنبش اِ

و بالدرنگ جسمیت بدهد ـ  اکنونآینده    ٔ فاضله  گوریسم این است که به مدینه یفتار پریفت رژس  ٔ کارپایه 

داری، در زندگی در شرایط پسا سرمایه ای که شایستهی ما با یکدیگر بگونهرابطه الگویتغییر رفتار  

تالش دارند که    ها اغلب آگاهانهکالسیکی از این است: آن شغال کنندگان نمونهحال حاضر است. نقش اِ

ای هیرارشی و اعمال دمکراسی مستقیم بگونه داری را از طریق حمایت از نفیجهان غیرسرمایه

اند ـ نه  شوند که موقتی ساخته شدهها چنین فهمیده میین مکانا  معهذابوجود بیاورند.  عطاف ناپذیر ان

نکرت، و نه این یک بدیل ک  ارائه هایی پایدار بمنظور ایجاد تغییرات جدی و یا حداقل کار برای مکان

در مقابل  المللی. ری بینداسرمایه چونپروازی حرف زدن و یا نشان دادن به رقبای بلند  فقط برایکه 

 ی نچندان پایداری از جامعٔههایی اند با خصلت کوتاه مدت که تجربه ها فضا و یا مکاناین  باید گفت که

شغال بیان روشنی از چنین . بیانات یکی از پیشروان جنبش اِ(۴۹واسطه را در خود نهفته دارند )بی

  نوع نگاهی است:

شغال شده را بعنوان ای نداشتند[ این دانشجویان مکان اِواسته"]دانشجویانی که اصرار بر هیچ خ

آرایی که ترسیم  دیدند. یک بازداری بود میخلق شده که گشایشی در زمان و مکان سرمایه فرصتی

وط و شمایی از یک جامعه جدید بود. ما هم تراز با موضع ضد رفرمیستی هستیم. گرچه ی خطکننده

د جزیی و ناپایدار اند، معهذا تنشی را که بین امکان واقعی و ممکن افشاء مناطق آزادانیم که این می

 (.۵۰کنند باعث خواهد شد که مبارزه را به رادیکالیسم بیشتری سوق دهند" )می

شغال امری موقتی است، با این باور خام که مبارزه به سمت تغییرات  این که اِ  ن بهاذعادر این جا 

هایی که قرار بود سمبل جوامع پریفیگوریسم ترکیب شده است. مکانشود، رادیکال سوق داده می

ای دائمی برای برطرف کردن مسائلی بودند که روزانه با آن روبرو باشند، همواره درگیر مبارزه

زیرساختی داشتند که شامل مسکن، غذا،  گوناگونهای ها نیاز به حمایتول این که این مکانبودند. ا

توانستند از  ین امکانات نمی احقوقی بودند. بیشتر  رهودرمانی و دفاع و مشاامکانات بهداشتی و 

داری درون خود جامعه پریفیگوریسم تأمین شوند، و در مقابل به نوعی متکی به شبکه سرمایه
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ترین شرایط، برای (. بازتولید اجتماعی قرارگاه بسیار دشوار است، حتی تحت مطلوب۵۱وجود بود )م

قالل تهای اتوپیایی جا افتاده )که اغلب ماهیت مذهبی دارند( دشوار بود که اسبرای مجتمعنمونه، حتی 

ض سرکوب دولت هایی اغلب در معر(. دوم، چنین مکان۵۲خود را حفظ کرده و خودکفا باقی بمانند )

ها و خودنمایی آنهای بزرگ اند و اگر نیستند، علت آن بطور مشخص این است که ژست و شرکت

ها آزادی نسبی داده شد، چرا که یدی برای نظم اجتماعی موجود نیست. برای نمونه، به زاپاتیستتهد

ی پریفیگوریسم به ها(. هرآن که تجمع۵۳کرد )ها احساس نمیدولت و سرمایه تهدیدی از جانب آن 

واهد شد ها وارد خاش بر آنای است که سرکوب با تمام سنگینی وزند، همان لحظهنتهدیدی تبدیل شو

ایسم به مسئولیتی جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین بدترین گرایی افقی و در آن زمان است که تقدس

ها برای خلق و  بل تالش آنهای پریفیگوریسم این است که نیروهایی را که در مقاویژگی سیاست

دنیای نوین برای ی تمرین های سادهفرض گیرد. پیشاند را نادیده می گسترش دنیایی نو، صف کشیده

   (.۵۴شود، کافی نیستند )غلبه بر چنین نیروهایی در زمانی که اشغال با سرکوب روبرو می

یده شود این است که: چنین پرسش بالفصلی که باید از هر سیاست پریفیگوریسم پرس ترتیبدینب

( حتی اگر بتوان  ۵۵بسط یابد و مقیاس آن بلحاظ جغرافیایی گسترش یابد؟ )تواند ای چگونه میجامعه

ردوگاهی ی مردمی که خواهان زندگی در چنین ا  ی مسائل و مشکالت مفروضی را که همهمجموعه

فیزیکی و اجتماعی چنین ا ردوگاهی اند، برطرف کرد، کدامین تالش ممکن الزم است که بتوان بلحاظ 

آمیز دست ای ابهامونهشوند، بگبا چنین پرسشی روبرو می پردازاننظریهرا توسعه داد؟ وقتی که  

یابند. هر حرکت کوچک روزانه، بهرحال ها بدون شک در یکدیگر "پژواک" میدهند: لحظهتکان می

بندان "گسترش کند، شورش و راهاز میشود که در جامعه "شکاف" بتبدیل به یک حرکت کیفی می 

کند و بدین سرایت" میشوند"؛ تجربه شرکت کنندگان به یکدیگر "یابد و در یکدیگر ضرب میمی

ی (. بهرحال، وظیفه۵۶ی مقاومت پریفیگوریسم فوران خواهد کرد )یابد و بستهطریق گسترش می

وقتی به پایدار با افکار واهی و پوچ حذف  دشوار گذار از خاص به جهانی، از محلی به گلوبال، از م

  واهد شد.گسترش آن به هدفی جهانی برآورده نخ یشوند و ضرورت استراتژیکمی

های( پریفیگوریسم در فراتر از مرزهای جامعه موفق شغال در گسترش فضاهای )مکاناگر جنبش اِ

اندازی مسیر و راهی برای اقدام   توانند در راه های اعتراضی کم و بیش مینبود، معهذا این ا ردوگاه 

ین بود که توانست  شغال امستقیم مفید باشند. در واقع یکی از دستآوردهای قابل توجه جنبش اِ

های مستقیم نشهای فیزیکی و اجتماعی بوجود آورد که بتوانند بعنوان زیربنایی برای ک زیرساخت

ای ها سازماندهی شدند و شبکهبات بدهیفراهم کنند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا، اعتصا

شغال کنندگان  شغال از اِهای اِاعتصاب تشکیل شد. دیگر جنبش  برای حمایت از کارگران فاقد حق

های پیرات ]حمایتی[ براه انداختند.  ها تهیه کردند، رسانهخانمانها حمایت کردند، غذا برای بیخانه

ها اعتراض کردند و یا  جویی دولتهای صرفهابل سیاستبرای جلوگیری از اخراج بسیج شدند، در مق

رساندند. معهذا نباید در  پیوست، میع میهای بشردوستانه در مواقعی که بالهای طبیعی بوقوکمک

شغال اغراق کرد. برای مثال بسیاری از اقدامات موفق بر علیه اخراج و سلب حق  مورد نفوذ جنبش اِ

یی مانند فعالین سیاه ـ که تحت نام "زمین هار و تالشی بود که جنبشآمد کادعوی، در واقع پی اقامه

تر مشکل این است که عمل ای وسیع(. در گستره۵۷بود ) کردند، را باز پس بگیرید"، فعالیت می 

داری اند و علت معضالت و ش در سطح است و مرهمی بر جراحات سرمایهامستقیم تنها تأثیر

مانند. سلب اقامه دعوی با شتاب ادامه دارد، بدهی مصرف اقی میها دست نخورده بزیربنای آن

شوند، بر ها پرتاب میرسد و کارگران از محل کارشان به خیابانمیتری  کنندگان به نقطه اوج جدید

 هایمحدودیتشغال آشکار شد، شود. آنچه که در مورد جنبش اِها اضافه می خانمانموج و انبوه بی

های واقعی داشته باشد، تواند موفقیت اگرچه عمل مستقیم می (.۵۸کارکردش بود ) این جنبش در تبلیغ

ماند و کماکان تنها یک سیاست مردمی و موقتی می صورتنگ جغرافیایی مح محدودهدر   آن  ٔ دامنهولی 

 تواندداری مؤثر باشد، ولی هرگز نمیهای سرمایهتواند در کاهش بدترین افراطاست. عمل مستقیم می

های احساسی المللی برخورد کند. عمل مستقیم اغلب روی هدفبین پریشان فکریبا معضل دشوار 
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باقی   بی پاسخداری اساساً ی یک چپ توسعه یافته در گذار از سرمایه(. پروژه۵۹کند )کز میتمر

 ماند.می

ای ه با پاره شغال جنبشی بود کشغال پدید آمد، این است که جنبش اِتصویری که در این جا از اِ

کوچک، دمکراسی مستقیم و  وامعهای محلی، جی سودمندی مکانهای معین در بارهفرض

خود، جنبش را در گسترش  جامعه عقد نکاح بسته بود. این باورها بنوبه  خودگردانی موقتی در حاشیه

هایی واقعی ت موفقیشغال المللی شدن ناتوان کرده بود. جنبش اِجغرافیایی، و ایجاد گذار پایدار و بین

ه حاشیه رانده شده و باال بردن سطح آگاهی در ایجاد همبستگی، انعکاس صدای مردم سرخورده و ب

متصور باقی    ٔ از جامعه ای از جزایر جدا افتاده ها بعنوان مجموعه، با این حال این مکانتشداعمومی 

ند. علت بالواسطه و نزدیک ودب ، هاخصم سرسخت آن ، داریمحیط سرمایه ماندند که در محاصره 

آمریکا، سرکوب دولتی در شکل و شمایل فراخواندن شکست این جنبش در سرتاسر ایاالت متحده 

شغال شده بود. ولی علل های اِمکان  ٔ رحمانهدر جارو کردن بی رگسرکوبپلیس بعنوان ابزاری 

هایی که روی خود مکانتمرکز مرکزی  فارغ ازساختاری آن فرضیات و عملکرد خود جنبش بود. 

ها نتوانست معضالتی مانند  شغال شده بودند، جنبش شقه شقه و ناپدید شد. شکل سازمانی این جنبشاِ

ای مؤثر در برابر  بتواند بگونه کهبوجود بیاورد  مندقدرت ومقاوم  ساختاریپذیری و ایجاد مقیاس

ارآیی  است در یک مقیاس معین ک های گریزناپذیر دولت مقاومت کند. آن چه که ممکنالعملعکس

کارآیی مؤثر آن  وقتی که مقیاس آن از آن حد فراتر رود، داشته باشد ـ شاید در مقیاس صد نفر ـ 

  ر آکت  چپ تبدیل شدن و ارتقا به یک  هبلند پروازان (. سیاست ۶۰بمراتب دشوارتر خواهد شد )

تش و نیروهای ها ارکه دولتحاکم آن،  و نهادهای نئولیبرالیداری المللی است ـ سیستم سرمایهبین

ها و نهادهای مالی آن ـ همه خارج از این مناطق ابتدایی عمل  ی شرکتهای همهپلیس، و ثروت

ها آموخت، توان از این جنبشهای بسیار دیگری وجود دارند که می کنند. اگرچه بطور یقین درسمی

یاس بزرگ، ناتوان از ایجاد تغییراتی در مقها به خودی خود ولی بحث ما این است که این جنبش 

   ماندند.

 

ادامه یافت و در نهایت    ۲۰۱۱که از تاریخ ده تا بیست و پنجم اکتبر سال  اوکلند شغالجنبش وسیع اِ*

  با دخالت پلیس برچیده شد. ـ مترجم

ر سال  به معنی "ذخیره فدرال" بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا است که د :فدرال رزرو یا فد*

این بانک با تصویب الیحه فدرال  با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد.   ۱۹۱۳

به کنترل مرکزی سیستم های مالی تشکیل شد که نیاز در پاسخ به رشته بحران ۱۹۳۳رزرو در سال 

کامل، تشتت های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال . این نهاد مسئول تدوین سیاستپولی را نشان داد

 . ها و رشد اقتصادی در آمریکا است مترجمقیمت

یا پارهکن، نوعی سیستم اقتصادی است که توسط فعال و تئوریسین سیاسی  ، اقتصاد مشارکتی*

میشل آلبرت و اقتصاددان ملی رادیکال روبین هاهیل پیشنهاد شده است. در این مدل، شرکت کنندگان 

وری از منابع در یک  سمت و سوی تولید، مصرف و بهرهدر مورد مکانیزم اقتصادی در خصوص 

اند. این مدل  اند. این مدل را نوعی نظرگاه آنارشیستی اقتصادی نیز نامیدهدهجامعه معین، تصمیم گیرن

ی دولت سوسیالیستی است. این  ریزی شدهبدیلی در برابر اقتصادبازار موجود و اقتصاد دولتی برنامه

شود، زیرا که مالکیت در این نوع از اقتصاد  سوسیالیستی نیز نامیده می ای از اقتصادالگو گونه

 .ی است. ـ مترجمجمع
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  آرژانتین

ایسم  اگر تنها یک مورد در تاریخ معاصر وجود داشته باشد که بتواند در مورد قابلیت و کفایت افقی

در جهت  ای رات گستردهامیدوار کننده باشد، آن مورد در آرژانتین تظاهر پیدا کرد که موجب تغیی

ها کرد. با  کنترل کارخانه به در دست گرفتنکارگران را ترغیب  این گرایش .ایسم شدافقی گرایش به 

های های جدیدی از محدودیتآرژانتین در واقع نشان دهنده عرصه این حال نگاهی کوتاه به تجربٔه

سازمان اجتماعی نوین از دل  ک ی یتعاجلو های مردمی است. در شرایط آرژانتین، ضرورت سیاست

رد کنندهٔ باثر ضر  ر. اقتصاد کشور بسقوط اقتصاد ملی سر برآورد   ۱۹۹۸بحران اقتصادی سال  ات خ 

بیش از یک چهارم از ارزش تولید ناخالص ملی را از دشت داد. تنش در ماه   ۲۰۰۲خم شد و تا سال 

دولت و هرج و مرج  یهاودیتهای ریاضت کشی و محدبه اوج خود رسید، سیاست  ۲۰۰۱دسامبر 

وجب اعتراض عمومی شد. حاصل آن سقوط دولت و قصور احتمالی  مردم را تحریک کرد و م ، مالی

در پرداخت طلب مردم بود. ناتوانی و عدم تمایل دولت در کمک به مردم، مردم را ناچار به جستجوی 

   نوین برای امرار معاش کرد.  یهایراه

هی کرده و ایجاد  خود را سازماندرا ناچار کرد که سیاری از مردم آرژانتین ها، بآمد این چالشدر پی

توجهی صریحاً به قابل بعهده گیرند. این اقدامات تا حد  خود ساختارهای سیاسی و اقتصادی جدید را

های مختلف شغال در آرژانتین از جنبه جنبش اِ (.۶۱ایسم سازماندهی شدند )پیروی از اصول افقی 

تر از  ایسم رصد کنیم. مهم ی افقیها را در الگوی سازماندهتوانیم آنکه ما می  شتوجود دا فوائدی نیز

را مختل سازند  نئولیبرالیهای حس مشترک جامعه ها توانستند ن رم همه شاید این باشد که این جنبش

بین   پیوندحرکت کنند. رشد و پرورش محور و فراتر از فردگرایی و همبستگی منفی جامعه بازار 

های جامعه با اعتصابات از جانب دیگر بخش مردم کمک کرد تا بر آنتاگونیسمی که اکثر تظاهرات و

تر، شغال ولی در مقیاسی بزرگ ش افقی آرژانتین، همانند جنبش اِبشد، غلبه کند. جنآن روبرو می

   (.۶۲سرعت الگویی برای بازتولید اجتماعی در شرایط بحران ارائه دهد )توانست به

آوردهایی نیز در پی داشت، این تجربه بلحاظ  ایسم که دستی مثبت از افقی ولی علیرغم این تجربه

محدودیتی که با آن روبرو شد در ارتباط با   ترینمهم نیز عیان کرد. را های دیگری اصولی محدودیت

که در  ایسم، های محلی همجوار بود. الگوی سازمانی متکی بر اصول افقی شکل سازمانی تجمع

به نیازها و امکانات عاجلی که در شرایط بحران  های همجوار در واکنش به ضرورت پاسخ دادنتجمع

ها توانستند  شغال، این تجمعهای عمومی در جنبش اِبوجود آمده بود، خود را نشان داد. مانند اجالس

ها به هم پیوستند، در  امکانی بوجود آورند که مردم صدای نوینی پیدا کنند. ولی وقتی که این تجمع

سطح از اقدام مشترک برسند که جایگزین دولت شوند و آن تند به تجمع عمومی مشترک هرگز نتوانس

ایسم در  یا حداقل توان این را داشته باشند که خود را بعنوان یک بدیل ماندگار مطرح کنند. جنبش افقی

کارکرد دولت ـ رفاه،  شدن یگزیناک جبیشترین حد مشارکت رسیده بود، حتی به نزدیبه شرایطی که 

توزیع، آموزش عمومی و غیره ـ نرسید. بدین ترتیب کارکرد این جنبش در حد   بازبهداشت و درمان، 

محلی باقی ماند. محدودیت دیگر آن زمانی هویدا شد که این  در محدودهبه نیازهای بحران پاسخ دادن 

  ها یک کردند که بهعمومی را رد کردند و یا این که آن به منافع سازمانیافته پاسخ دادن ها یا تجمع

رد کردن و تجزیه کردن ۶۳) همین دلیل پایمال شدند و بی پاسخ ماندند (. منافع عمومی را بدون خ 

ها و  بحث وجه غالباغلب بحث منافع عمومی وارد کنند، چرا که  تصمیم سازیتوانستند در فرآیند  نمی

   کنند.میفردی خوب عمل  ها، تنها بر پایه ن تجمعیامنطق . ها بودگیریتصمیم

ها بود.  کارگران در کنترل کارخانه یکی دیگر از تجربیات سازمانی در آرژانتین درگیر کردن گسترده

ها  قرار گرفتند. این کارخانهها آنای از کسب و کارها تحت کنترل کارکنان در پی بحران اقتصادی، پاره 

شواهدی در دست است که نشان   خود را داشته باشند و شغلان کمک کنند که موفق شدند به کارگر

ها دستمزد بهتری هم برای کار خود دریافت کردند. متأسفانه علیرغم هشدارهایی که به  دهند که آنمی

ترین   خوشبینانه ر پایهها داده شد، میزان کل مردمی که در آن مشارکت داشتند، نسبتاً کم بود: بآن
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  (. با در ۶۴نش شرکت داشتند )کارگر در ک   ۱۰۰۰۰کارخانه با ترکیبی از  ۲۵۰ود ها، تنها حدبرآورد

این رقم این است که درصد شرکت کنندگانی که  معنای میلیون،  ۱۸حدود  ، نیروی کارکل نظر داشت 

درصد فاصله زیادی داشت. این   ۰،۱ها شرکت داشتند، هنوز تا رسیدن به رقم در کنترل کارخانه

ناپذیر در همان روابط  ، بلکه بشکلی اجتنابندبود ها نه تنها بخش کوچکی از کل اقتصاد رخانهکا

الزام سودآوری داری بازسازی شده بودند. رویای رهایی، تنها در رویا باقی ماند. اجتماعی سرمایه

ه باشند و  توانند ظالمانکارهای تحت کنترل کارگران هم می کسب و ای است که حتیکسب و کار بگونه

با حتی محیط زیست باشند،  تخریب گرند هر کسب و کار کالن دیگر، حتی در کسب و کارها کالن، همان

ی تجربیات بدست آمده از کنترل کارگری است.  کمترین مقیاس بازدهی کار. چنین مشکلی ویژگی همه

خود را  نیز ر آمریکا ها و سراسست، بلکه در الگوی زاپاتیستنیتنها خاص مورد آرژانتین این معضل 

   (. ۶۵)نشان داده است 

داری های سازمانی، معضل کلیدی در الگوی آرژانتین برای دوران پسا سرمایهفراتر از این محدودیت

داری، نه بدیلی در مقابل آن. بمحض این که  این بود که این الگو تنها مرهمی بود بر مشکالت سرمایه

قتصادهای آلترناتیو  های همجوار و اهای تجمعت در اجالساقتصاد رو بهبودی رفت، میزان مشارک

ایسم پسا بحران در آرژانتین بعنوان واکنشی اضطراری در برابر  (. جنبش افقی۶۶شدیداً کاهش یافت )

 یدر مقابل نظمی که کارآیی نسب بدیلیسقوط نظم موجود تشکیل بوجود آمده بود، نه بعنوان حریف و 

سم امروز این است که این الگو ایمشکل جنبش افقی رسد کهظر مین بنچنی داشت. در واقعیت امر

ـ در شرایط طوفانی، زلزله و یا بحران  بعنوان نمادی از دنیای بهتراغلب در شرایط اضطراری 

در شرایط پسا  ی امبارزهاین جنبش، توان چنین گفت که حداقل می(. ۶۷شود )اقتصادی ـ  پدیدار می 

سیاستی که  نه جهان بوجود آورد.زندگی اکثریت سک توان بهبودی درمی هچگون است کهفاجعه 

دهد، یک بهترین بیان و سیمای خود را تنها در شرایط سقوط نظم اجتماعی و اقتصادی نشان می

  العمل غریزی زانو ]در مقابل یک ضربه[ است. گرایش دیگرعکس شبیهآلترناتیو نیست، بلکه بیشتر 

های سیاسی سعی دارد ظرفیت این الگوکه  استان مشکل آفرین است، این میز همینه که ب ایسمافقی

در همین جهان خاکی بیابد که بشیوه زندگی روزمره باشند ـ جمع شدن دوستان دور برای سازماندهی 

(. مشکل این است که چنین اشکالی از سازماندهی قادر نیستند که  ۶۸هم، مهمانی، جشن و غیره )

استفاده چندانی برای  توجه این که چنین الگویی بیشتر قابل  موردکوچک گذر کنند ـ و فراتر از جوامع 

ین اشکال ادهد، آرژانتین نشان می مورد. همانگونه که در پی ندارد رسیدن به یک هدف معین سیاسی

باشند که بتوانند حس مشترک همبستگی بین مفید های همجوار تجمع یتوانند برای بقاسازماندهی می

برای رقابت با یک منافع بیشتر سازمانیافته مبارزه  ایسم افقیدر واقعیت امر مردم بوجود بیاورند. اما 

گوی سطحی باشد که بتواند پاسخدر کند حالت نرمال رجعت میکند که بتواند زمانی که شرایط بهمی

ال، آموزش همگانی رسیدن به اهداف سیاسی بلند مدت در مقیاس کالن، مانند بهداشت و درمان گلوب

  طیفی ازها تنها مورد استفاده شرایط استثنایی و برای این تالشاّما و امنیت اجتماعی باشد.  متعالی، 

ای بگونهالمللی را داری بینکنند و نه سرمایه مانند، نه در جامعه انقالب میباقی می با ب رد کم اهداف 

 کشند. جدی به چالش می

ها الگوی های همجوار و هم کنترل کارگری کارخانهتجمعر دو مورد، ه درکنیم که ما مشاهده می

های این جنبش اغلب انفعالی است و در رقابت و  ایسم ناکافی است. تاکتیک ای سازمانی افقی پایه

خورند. در سطح ند و شکست میاداری جهانی ناتوان آمیز سرمایهروبرو شدن با فضاهای خصومت

 هایایسم در طی دهههای افقییتدنتین، محدواال در آرژشغورد جنبش اِتئوریک و مشخصاً در م

از  ایسم در ایجاد حمایت های افقیروشن شده است. ضمن این که ما اهمیت تاکتیک  دفعاتبهگذشته 

قبول داریم، ولی الزام و   را ای از اشکال استثمارگردر ایجاد اخالل در پاره  ، در مقیاس کوچکها تجمع

ای از اجماع عمومی، عمل مستقیم و بویژه سیاست پریفیگوریسم، بر گونه تقدس گونه پافشاری

   کند.و گذر از سیستم اجتماعی موجود را محدود میجنبش امکان گسترش 
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  (*گرایی )لوکالیسممحلی

د. در کل ندههای سیاسی است که محل را ترجیح میفلسفه ای ازپارهیک  معنای)لوکالیسم، *

ی، مصرف تولیدات محلی، کنترل دولت محلی و ترویج تاریخ و فرهنگ و  یی از تولیدات محلگرامحلی

گرایی را قرینه باشد و در مقابل مرکز گرایی و  تواند منطقهگرایی میکند. محلییت میماهویت محلی ح

  دولت واحد است ـ مترجم(.

 

تقریباً به همان میزان فراگیر است و   ایسم کمتر رادیکال است، اماگرایی بلحاظ سیاسی از افقیمحلی

های گوناگونی از ی سیاستتر از چپ است. طیف لوکالیسم در برگیرندهگسترده ، بعنوان ایدئولوژی

ب بوده و بعنوان  حال مدافع فرهنگ غالها و در عینداری، رادیکالداری، ضدسرمایهحامی سرمایه

هایی که بر این باورند،  ی جریانمشترک همهکند. وجه فرم جدیدی از حس مشترک سیاسی عمل می

مقیاس گسترده دنیای مدرن محیطی و اقتصادی کنونی یاسی معضالت زیستی ساین است که ریشه

در مقیاس کنشگری (. ۶۹نهفته است ) ، "کوچک زیباست" گزارهحل در این است و بنابراین راه 

  ٔ کنندهی این رویکردها منعکسهمهکوچک، اقتصاد محلی، جوامع بالواسطه، تعامل رو در رو. 

استراتژی سیاسی و  اکثررسد بینی باورمندان به لوکالیسم اند. در شرایطی که بنظر میجهان

الیسم منطقی اغواگر  اند، لوکنتیجه ماندههایی که در قرن نونزده و بیست توسعه یافتند ک ند و بی تاکتیک 

( ۷۰گرا )ت ـ مرکز جامعهاش، از راسی اشکال متنوعخود دارد. لوکالیسم در همههدر جذب نظرات ب

های کم برای توسعه، و رفتارهای آنارشیستی معاصر ، اعطای وام(۷۱گرایی اخالقی )تا مصرف

ها معنایش تأثیرگذاری فوری آننش سیاسی برای دهند. ک نکرت را میی کاری ک ، همگی وعده(۷۲)

ر فرد است. ولی ]برانگیختن و تقویت[ این حس توانمندی توجه برانگیز و تقویت احساس توانمندی د

کند معضالت کالن میتالش  وقتی نگاه لوکالیسم این است که  درت گمراه کننده باشد. مشکل سممکن ا

تر جامعه محلی تقلیل دهد، بشکلی قابل پذیرهای کوچک کنترلساختاری جهان امروز را به حوزه

معضالتی مانند: چگونگی  کند.نظم جهان امروز را انکار میتوجه و مؤثر ماهیت درهم تنیدگی 

ی جمعیت و المللی، تغییرات آب و هوایی زمین، افزایش بیش از اندازهبرداری از منابع بینبهره

ای از این معضالت اند که در سطح نها چکیدهداری، تی سرمایههای ادواری و تکرار شوندهبحران

ی مناطق و ل پیچیدگی ساختاری و غیر محلی هستند. این معضالت بر همهها بدلیشوند، ایندیده می

ها دارای خصلت محلی کامل نیستند. این مشکالت در اساس ها تأثیر گذارند و هیچکدام از آن لمح

   ویی سیستماتیک و انتزاعی دارند.سیستماتیک و انتزاعی اند و نیاز به پاسخگ

توان بعنوان فانتزهای واپسگرا رد کرد می را لوکالیسم راست های ضمن این که بسیاری از پوپولیست

کشی اقتصادی )در بریتانیا حزب  ی ریاضت )مانند آزادیخواهان تجزیه طلب(، پوشش گمراه کننده

هایی که ها و یا فاشیستد ناسیونالیست کار، "جامعه بزرگ"( یا نژادپرستان صرف )ماننمحافظه

کنند(، لوکالیسم چپ کمتر  داری، سرزنش میی ساختاری سرمایهمهاجرین را بعلت معضالت اقتصاد

نظریه و به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم این وجود عناصر مهمی از بطور کامل 

اصلی چپ، بدون شک  نچپ؛ چپ رادیکال و نیز جریا نحلههای اقتصادی هر دو لوکالیسم در سیاست 

ی محبوب از تالش خواهیم کرد دو گونه ات. در ادامه مطلب مها سهیم بوده اسزدن به آن صدمهدر 

لوکالیسم را با نگاهی انتقادی بررسی کنیم، مواد غذایی محلی و اقتصاد بومی. این دو نوع از  

   اند.آفرین لوکالیسم را در کلیت خود نشان داده  لوکالیسم در مناطق مختلف دینامیسم مشکل
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  مواد غذایی محلی

سیاسی  آن بسیار فراتر از حوزهٔ  که دامنٔهاست ویژگی  دارای اینمواد غذایی محلی اگرچه موضوع 

های مربوط به تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی ی بحثلوکالیسم اخیراً در همهاّما نظریه رسد، می

ا هنظر درونی این جنبش، پیوند و اتفاق ههایی بودداشته است. آن چه که وجه غالب چنین بحث غلبه 

شود. جنبش مصرف م" )مصرف غذای محلی(، شناخته میبوده که تحت "غذای سنتی" و "لوکالیس

ی هشتاد میالدی در ایتالیا شروع شد. این جنبش بخشاً بعنوان اعتراضی  ی دههغذای سنتی در میانه

 ای غذاهای حاضری )فاست فود( بود.های زنجیرهاندازی و گسترش روزافزون شبکهر مقابل دستد

معنای همه چیز به جز آن است که مک دونالد در  ه اش پیداست بغذای سنتی همان گونه که از نام

ای اند، های سنتی، مصرف غذای سنتی، و تولیدات غیر حرفهخارج از غذاهای محلی، دستورالعمل

(. غذای محلی، غذایی است که تجسمی از فوائد روشن زندگی سنتی است و با بازگشت به  ۷۳ود )ب

ین  داری رجحان دارد. در اآهنگ تغییرات سریع سرمایهتر آرام گذشته بر ضربروش زندگی قدیمی

ان (. ولی حتی حامی۷۴های تولید سنتی مورد نظر است )الگو لذت بردن از غذا با استفاده از تکنیک 

شت: کنند که پیروی از روش زندگی سنتی مشکالتی را در پی خواهد دااین نوع نگاه اعتراف می

گوی زندگی "تعداد کمی از ما وقت و پول و انرژی و حتی نظم الزم را داریم که بتوانیم از این ال

  (.۷۵پیروی کنیم" )

رهای اجتماعی، سیاسی و بدون یک ارزیابی دقیق در مورد این که زندگی ما چگونه بر اثر فشا

از رویکرد به  ترراحت طبخ شده را برای ما پیشاقتصادی سازماندهی شده، که مصرف غذاهای 

امر اخالقی در  در ارتباطای کار در نهایت به گونه  غایی، نتیجه کردهالگوی مصرف غذاهای سنتی 

ت که اگر کسی وقت داشته  تبدیل خواهد شد. کامالً روشن اس از غذا پیچیدگی لذت نوعیبا و مصرف 

یک  باشد.  لذت بخشی تجربٔهتواند خوردن غذایی که با حوصله و عشق تهیه شده باشد، می ، باشد

. ولی دالئل ساختاری وجود دارند نوعی تجربه کردن مجدد لذت و زیباشناسی است وعده غذایی خوب

های دالئلی که ربطی به عدم موفقیت کنیم ـ ای پرهیز میی چنین تجربهکه چرا ما از تکرار چندین باره 

توانیم به  ی اساسی است که بسیاری از ما نمی اخالقی ندارند. ساختار کار، بطور مثال، یکی از دالئل

 جنبش غذای سنتی تهیه شده است یغذایی که بر اساس الگوی نظر رویکرد غذا خوردن سنتی، یا

گیر است.  . غذای سنتی شاید همیشه نیاز چندانی به پول نداشته باشد، ولی همواره وقترو بیاوریم

قت، نوعی نند خرج زندگی خانواده را تأمین کنند، وکسانی که دارای مشاغل متعدد اند که بتوابرای 

است که مسئله آفرین است. ما در  بیشتر از جنبه سیاست جنسیتی حق بیمه است. غذای سنتی 

همسران و مادران است  دهٔ عهبی طبخ غذا کماکان کنیم که در آن وظیفهی پدرساالر زندگی میاجامعه

های از پیش طبخ شده ناسالم اند، محبوبیت و شهرت (. اگرچه غذاهای "سریع"، یا مصرف غذا۷۶)

ی شود که کمتر بطور روزانه به خاطر خوراک دادن به اعضاآزادی زنان میموجب ای زه ها تا انداآن

(. بنابراین اگرچه جنبش مصرف غذای سنتی ۷۷وده شوند و زندگی بهتری داشته باشند )سخانواده فر

ی دیگر اشکال مصرف اخالقی، در گسترش خود ی همانند همهرسد، ولدر نگاه اول معصوم بنظر می

تواند در متن اش چگونه میتوضیح دهد که نظریهتواند و نمی موفق نیست  ، بعنوان یک الگو

 خو کارآیی داشته باشد. داری درندهسرمایه

رار  مایل" در ارتباط نزدیکی با جنبش مصرف مواد غذایی سنتی ق ۱۰۰لوکاواریسم و "رژیم غذایی 

. لوکاواریسم بر  ، دارداندد ـ سیاست غذایی که تأکید بر مصرف مواد غذایی که در محل تولید شدهندار

محلی نه تنها بلحاظ سالمتی سالم اند، بلکه جزیی از اساس این عقیده است که تکیه بر منابع غذایی 

دارد. به این   یمحیطتزیس تأثیرات تالش ما در کاهش میزان انتشار کربن دواکسید است و بنابراین 

بیند. بهرحال لوکاواریسم مدعی است  ه جایگاه خود را در پاسخی به مسائل گلوبال میااعتبار این نگ

داری است. با مصرف مواد غذایی که در محیط گی ما با غذا در نظام سرمایهبیگان که راهی بر غلبه

در ارتباط نزدیک با چگونگی تولید غذایمان  اند، ما قادر خواهیم بود کهزندگی ما تولید و بوجود آمده
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، باز پس آوری سوق دادهداری که آن را به مسیر مرگسرمایه قرار بگیریم و آن را از دست فرسوده

(. موضع لوکاواریسم در مقایسه با جنبش مصرف مواد غذای سنتی از  ۷۸ته و اصالح کنیم )گرف

الیزاسیون )جهانی شدن( است. به این ترتیب  صراحت سیاسی بیشتری برخوردار و در مقابل گلوب

محل کند که محل )منطقه، ای از نظرات سیاست مردمی بیان میلوکاواریسم خود را بصورت مجموعه

ین نگاه که محل ادهد. با ترجیح میو آن را  کردهعمل سیاسی  جهتای ا تبدیل به عرصهزندگی( ر

   پیچیده است. بهتر از باواسطه است، ساده برتر از گلوبال رجحان بیشتری دارد. بالواسطه زندگی بر

کنند.  محیطی را به موضوعات اخالق فردی تبدیل میاین نظرات اغلب مسائل پیچیده و متراکم زیست 

به حوزه خصوصی ای جدی های زمان ما )که ذاتاً جمعی اند( بگونهترین بحرانبنابراین یکی از جدی

های مواد یاستوار در سای نمونهمحیطی افراد بگونهقی زیستاخال تعهدشکل از شده است. این  رانده

غذایی لوکاواریسم ـ بویژه در ارتباط با رعایت جنبه اخالقی )در قیمت( در تولید مواد غذایی کشت  

ی اکولوژیکی )برای مثال، جایگاه برتری دارد. در این جا ما با بحثی با انگیزه نیز موجود و شده 

حل مصرف در حمل و نقل( ی بین مواد غذایی و مرف انرژی از طریق کاهش فاصلهتعدیل میزان مص

ی بازاریابی جهت معرفی و عرضه مواد غذایی اکولوژیکی( همراه با تفکیک طبقاتی )در شکل شیوه

ای ضعیف فرموله و  کنیم که مسائل پیچیده و متراکم بگونهروبرو هستیم. به همین ترتیب، مشاهده می

ـ از طریق میزان مسافتی که مواد  ی "مایل مواد غذایی" اند. برای مثال نظریه سی شدهخالصه نوی

شود ظاهر می مطلوبای بعنوان نمونه پارامترشود. این ، تعریف میشوندمیحمل شده تولید غذایی 

که نشان داده شود میزان کربن کمتری منتشر شده است. مشکل این است که اغلب چنین پنداشته  

گزارش دپارتمان کشاورزی و  پایهبر ی اخالقی بعنوان راهنمای عمل کافی است.د که وظیفهشومی

محیطی حمل و نقل مواد  ، اگرچه تأثیرات زیست ۲۰۰۵غذایی پادشاهی بریتانیا در سال  تأمین مواد

اد که مو سافتیکل م دهندهنشانغذایی مسلماً قابل توجه بوده، ولی تنها تکیه بر یک شاخص مجرد که 

 توجه تر(. قابل  ۷۹گیری درست ناکافی است )ازه اند، بعنوان یک معیار جهت یک اندیی حمل شدهغذا

تأکید بر یک جنبه از تولید مواد غذایی دارد که سهم آن تنها   مواد غذاییی مایل این است که اندازه 

 چنین پنداشته شود انهلوحکه ساده زمانیشود. بخش کوچکی از کل کربنی است که در هوا منتشر می

ی انرژی که برای تولید و کشت و هزینه ، این فاکتور که ممکن استکه "کوچک زیباست"، به آسانی 

را نادیده   ، ی حمل و نقل آن استبسیار فراتر از هزینه  شودمصرف میبرداشت مواد غذایی در محل 

دف که  حتی با این هایی مایل مواد غذ(. ۸۰تر بدانیم )مناسب محیط زیستبگیریم و آن را برای 

 نمونه، مواد غذایی را ارزیابی کنیم، تراز ضعیفی است. برای تولیدات حمل و نقل موضوع بخواهیم 

همین میزان   اّما است، نسبتاً بسیار ناچیز  شوند، می سهم مواد غذایی که از طریق هوایی حمل و نقل

شود را  می آزادا در هو را که یربنی از کل اکسید کترتقریباً بخش زیاد ، به نسبتحمل و نقل کم

مهم است،  نیز شود تا غذا در بشقاب ما قرار گیرد  (. میزان انرژی که صرف می۸۱دهد )تشکیل می

توان با تراز مایل مواد غذایی، یا این که با این تفکر که براحتی نمیشده را  ین انرژی مصرفا اّما

تولید مواد غذایی محلی   اییابتد ک ت امر تکنی. در واقعیگیری کرداندازه "محلی بهترین است"

شوند، باشد. سئوال خریداری میتولیدات غذایی که  گلوبال تولید مؤثر شیوهتر از تواند بسیار گرانمی

چگونگی کنترل کنیم، است. تولید میما نوع مواد غذایی که  بهتر بودنبا  رابطهتر این جا در مهم

   .آن هزینه تولید شده و مواد غذاییچگونگی مصرف تولید، 

رد و را از طریق  کنونیهای کند پیچیدگیکه تالش می وقتیسیاست مواد غذایی لوکالیسم  ساده خ 

بر خالف این رویکرد، بازد: گلوبال بد، محلی خوب. مضاعف رنگ می شکلیها حل کند، بکردن آن

ررسی سیستم مواد ـ ب دید  است که مورد نیازرا آن چه پیچیدگی و  تر این است کهراه بسیار ساده 

بندی تندنویسی و فرمول در قالبتوجه داشته باشد، جدا از تالش  نیازهاکلیت  که بهغذایی گلوبال 

مواد غذایی  تولیدات  بعنوان بدیلکردنی مانند مایل مواد غذایی، یا مواد غذایی "ارگانیک" 

ای از المللی ترکیب پیچیده ن بیدر مقیاس  آل برای تولید مواد غذاییروش ایده  یقیناً "غیرارگانیک". 

المللی برای توزیع خواهد بود. بسیار  بین ساز و کار، و یک یهای محلی، روش کشاورزی صنعتتالش
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برای تولید و توزیع مواد غذایی را  الگو  ترینمناسب قابل تصور است که تجزیه تحلیلی که بتواند 

مجرد است، نیاز به دانش و   کنندهمصرففهم یک  خارج از چنین امریکه  عرضه کند، محاسبه و 

ها دستآورد یک حلّ المللی دارد. هیچ یک از این راه و تالش جمعی و هماهنگ بین تکنیک قابل توجه

   .، نخواهد بودگذاری شوندفرهنگ که بتواند در یک محل ارزش
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  یاقتصاد محلّ 

 دردسرهایهمیشگی از  ییواهان رهاخکند که ی اشکال آن، تالشی را نمایندگی میلوکالیسم در همه

المللی، سیاست و محیط زیست است. مشکالت ما اقتصاد بین ، های مقیاس بزرگ سیستم مانندسیاست

سخ سیستماتیک ها به همان میزان نیاز به یک پااند و پاسخ به آنگلوبال  و  مندنظامای بطور فزاینده

ی لوکالیسم ـ و مسلماً نظریه آغاز گردددر سطح محلی  ، معینیتا حد  ، باید همواره هادارند. راهکار

فته  تواند مفید باشد. ولی لوکالیسم بمثابه ایدئولوژی بسیار فراتر از آن ربعنوان یک نیروی محرکه می

ها و راهکارهای محلی اهنگ کننده تالشتوانند راهنما و همهای نظامند را که میو همه تجزیه تحلیل

 ، لی و تهدیدی که متوجه جهان استالمل بتوانند جایگزین اقدامات ظالمانه قدرت بینرا که احتماالً 

در صدد   هاهیچگاه ناتوانی خود را بیشتر زمانی که جنبش گراییمحلّی هایحلّ راه  کند.گردند را رد می 

به این    ۲۰۰۸بحران مالی  از.  اند  نشان نداده،  اندشدهاقتصاد محلی کردن کسب و کار و بانکداری و 

بیشتر  اگر چه. مطرح شدهچپ جهت اصالح سیستم اقتصادی و پولی  از جانب  گوناگونی اقدامات سو، 

سیستم   تغییراتها تأکید بر آنجنبه بخشی از ترین یکی از برجستهاّما اند، سودمند بودهاقدامات این 

ن در خصلت ذاتی  تصاد کالمشکل اق نوع نگاهاین  پایه اقتصادی از طریق لوکالیسم بوده است. بر 

که درگیر آن است. کسب و کار   استگذاری بلکه در بزرگی و مقیاس سرمایه ، استثمارگرانه آن نیست

   های محلی مؤثرتر اند.تر ظاهراً برای تجمعهای کوچککوچک و بانک

 را جا بجا کن" بوده است. هسته مرکزی هایتاخیر جنبش "پولبسیار جذاب های یکی از کمپین

باید  ند و اههای بزرگ بودبحران مالی بانک عامل بروزاین جنبش بر این استوار بوده که، اگر  ینظر

های خود را به جمعی دارایی بشکلها باید را مقصر دانست، بنابراین مشتریان این بانک  هاآن

ن دست در  از ای اخالقیمصرف تر اند، منتقل کنند. کمپین تر که پرهیزکارتر و پاکدامنکوچک نهادهای

ی مشکالت سیستم ای در بارههای سادهحلنگاه راهنوع ین اکند ـ مؤثر را پیشنهاد می ک نشی ، ظاهر

الزم است. چنین  این معضلنش ساده و بی درد برای حل این دارد که یک ک   بر تأکید و  داده ارائه 

ست انجام دادن ت و خوااحساسا ای ازمجموعههای سیاست مردمی، حلبیشتر راه چونراهکاری 

مردم  اند و ظاهراً ر قرار گرفته های بزرگ در جایگاه شّ کاری را در درون خود دارد. در این نگاه بانک 

های تواند تنها از طریق انتقال پولها داشته باشند. این تأثیر می آنکرد کارزیادی بر  اتتوانند تأثیرمی

که چنین الگویی  اینکته تر بالفعل شود. کوچکها و مؤسسات قرضه ترها، بانکخود به کوچک

المللی و در  سرعت در سطح بینه گیرد پیچیدگی انتزاعی سیستم بانکداری مدرن است. پول بنادیده می 

ی آید. در شرایطی که یک بانک کوچک و یا مؤسسهمیگردش درهی با بازارهای دیگر بارتباطی درون

داشته باشد،  در اختیار باشد، که بتواند در سطح محلی سودآور ای بیشتر از آن چه که سرمایه مالی

هی گذاری، در خواهد آمد. نگاتر در سیستم مالی برای سرمایهگسترده هایعرصهناچاراً در پی یافتن 

 در واقع چونها دهد که این بانک متحده نشان میهای کوچک در ایاالتمالی بانک  نقل و انتقاالتبه 

داری گذاری در خزانهداشته اند ـ سرمایهو سهم المللی مشارکت مالی بین  همان بازار ها دربانک دیگر

با  های اجتماعی م دادنویرانگر وا عملهایی که درگیر شرکت ایقرضهگذاری و اوراق دولتی، رهن

(. انتظار از یک راهکار ۸۲است )بزرگ  یهامانند همان بانک  کارکرداشاناند، پشتوانه ضعیف 

ود را منتقل کنید" این است که حداقل به نوعی از گذار  های خو آشکار رفرمیستی مانند "پول روشن

از هنگام  ، ف چنین انتظاریی سیستم بانکی ایاالت متحده منجر شود. برخالو دگرگونی در مجموعه

ر های آمریکایی دترین بانکشش عدد از بزرگکه  هایدارایی ، کل ۲۰۱۳بحران مالی در سپتامبر 

ی اقدامات موجود ایش یافته است. درواقع، علیرغم همهدرصد افز ۳۷اختیار داشته اند به میزان 

ها در سیستم درصد از کل دارایی  ۶۷ تر شده اند وهای بزرگ از زمان شروع بحران تاکنون فربهبانک

داتی قانونی برای  (. در حالی که در سرتاسر جهان تمهی۸۳بانکی ایاالت متحده آمریکا را دارا هستند )

هایی که به بروز بحران منجر شد، صورت گرفته، فعالیت   مقابله بادر  اهمحدودیتای از تحمیل پاره

ها و "تست استرس" مداوم در نظر گرفته شده است )الزامی بودن افزایش میزان سرمایه نسبی بانک 

باال  ریسک با ضریب وام  بخش نداشته باشند( اعطایهای نجاتها دیگر نیازی به کمککه بانک 
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در سطح  نیزآور داشته باشند، آن سرگیجه مابازایتوانند که می (، و معامالتی۸۴کماکان ادامه دارد )

   (.۸۵باالیی قرار دارند )

های بزرگ محکوم به ی بانک های لوکالیسم در محدود کردن اندازهتالشرسد که چنین بنظر میاگر 

از  ای که بتوانیم الگویی مانند پاره انداختبدیل را باید براه شکست است، پس کدامین کمپین 

را، تکرار کنیم؟  هستند بخش زیادی از سیستم بانکی قاره اروپا تشکیل دهنده های محلی که بانک

ی هایی با اندازه های اجتماعی و یا بانک هفتاد درصد از بخش بانکداری آلمان از بانک نمونه، برای 

که  کننداستدالل میی چنین و سوئیسآلمان های اجتماعی بانک طرفداران (. ۸۶) دناشدهکوچک تشکیل 

ها برخوردار از درجه ها برکه کوچک و جمعی و دو جانبه است. بعالوه این بانک ریسک این بانک

در  بطورکلیاش در کل چنین بوده که باالیی از استقالل در استفاده از دانش محلی هستند که نتیجه

نوع از این کنند که ن استدالل میها همچنی(. آن۸۷) ان مالی سودآور باقی ماندندول مدت بحرتمام ط

 ، ترتر، تا به مؤسسات بزرگی برای وام دادن به کسب و کارهای کوچکبیشترامکان ها بانک

لی های محالگوی بانک  .در اختیار دارندبرخالف آن چه که در ایاالت متحده و بریتانیا معمول است، 

های محلی شود. برای مثال بانک می وغلّ ها آن پایداری و ثبات  اغلب در مورد اّما ست، دارای مزایایی ا

درجه باالیی محلی بودن و کنترل برخوردار بودن از انداز اسپانیا( علیرغم اسپانیا )کایاس ـ بانک پس

باالیی در بخش  ریسکبا  خطرآفرینهای بسیار گذاریمعامالت و سرمایه ۲۰۰۰جامعه، در دهه 

های انجام داد که این بانک را ناچار کرد که بعد از بحران سال ازاحتکارامالک و دیگر معامالت مالی 

   سیستم مالی خود انجام دهد.گیرانه و دقیقی را برای بازسازی تمهیدات سخت  ۲۰۰۸

نمایندگان   دقیق کنترلنظارت و گذاری، بقول معروف، تحت سرمایهجهت تصمیمات بیشتر  اگرچه

بلحاظ  در این جا لوکالیسم  کهرسد بنظر میولی چنین مؤثر و مناسب صورت گرفت.  شکلیهجامعه ب

انداز ـ به پالتفرمی برای  س طرفانه و تغییر مسیر کایاس ـ بانک پسیاسی، علیرغم حکمرانی بی

و پارتی بازی   ازاحتکارفرهنگ  با مستغالتهای ها و برنامههای محلی در طرح گذاری دولتسرمایه

های محلی متمرکز شد، بازسازی های اسپانیا که روی بانکی بحران بانک(. بدترین جنبه ۸۸بود )

تری های کوچک را ادغام کردند که مؤسسات بزرگساختاری به این گونه صورت گرفت که بانک

های محلی در انکن سیستم بدارای بهتریکه شد می عنوان اغلب چنینبوجود آورند. حتی در آلمان که 

 *بانک کشوری نمونه، . برای با مشکالتی روبرو شدندهای محلی ای از بانک جهان است، پاره

مشخصاً کارکرد زیرساختی کرده بود، در دوران بحران ای قرضهتولیدات  در  گذاری هنگفتیسرمایه

در مؤسسات  تیذاکانیسم ای که در این جا وجود دارد این است که هیچ م. آموزه داشتند یضعیف

  . ها را قادر سازد در مقابل مابازای بحران مالی مقاومت کنندآن بتواند تر وجود ندارد که کوچک

  گلوبالشکال شکال محلی را از اَ توان اَ می هکه امروزو منزه ی پاک عملی کردن این نظریه بنابراین

فراتر از آن   سودآور تریهای گذارییهکند که سرماجدا کرد، غیر ممکن است. جبر سیاسی ایجاب می

چه که در منطقه وجود دارد، جستجو کنند و بهمین دلیل ساده، سود بیشتر معنایش تن دادن به  

را ترغیب  های محلیهستند که بانک  پارامترهاییها گذاری با درجه باالیی از ریسک است. اینسرمایه

در   ینیضمتگ مشارکت کنند. حتی مالکیت مشترک نیز تر و بزرهای مالی گستردهکنند که با سیستم می

های اخیر بانک تعاونی در انگلستان که  گونه که مشقتنخواهد بود، همان ک و منزه ماندنپا برای

(. با  ۹۰نشان داد ) ۲۰۰۹یک تصور ناکافی از ساختمان و ساختار جامعه در سال  مابازایتقریباً 

توان برخورد کرد، حال یا از  از طریق قدرت اقتصادی می  معضالت موجود ساختار سیستم مالی تنها

وضع مقررات همه جانبه )همان گونه که در دوران کینزیسم پسا جنگ صورت گرفت( و یا   راه

لوحانه سادهای بگونهای قدس کردن کوچک و منطقهرسد که لوکالیسم با مبنظر میهای انقالبی. روش

   کند.ار سیستم و بهتر شدن آن الزم است را رد میبرای گذرا که  ایمهم و قابل توجههای راه

Landsbanken* 

 های محلی در آلمان که مالک اصلی آن دولت است.  گروهی از بانک
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  مقاومت بیهوده است 

تر معتدلهای ایسم رادیکال و بیشتر در جنبشی افقیهااحساسات سیاست مردمی خود را در جنبش

شاهد بروز چنین احساسات مشابهی در طیف وسیعی از چپ  ضمن این کهلوکالیسم بنمایش گذاشت، 

گسترده مورد  ایبگونهها مه این گروهطرف ه  سیاست مردمی از احکاماز یک سری  معاصر هستیم.

گرانه است، تر بهتر است، بقاء ستم ای اخالقی است، سادهقبول قرار گرفت: کوچک زیباست، منطقه

ی دیگر ضدهژمون بیش از هر پروژهاین احکام  ، هااین گروه ست. برایرسیده ا بستبنبه  توسعه

. ، استباشد کالن داری در مقیاسسیاستی که ممکن است در ستیز با قدرت سرمایهآن جذاب ـ حتی 

با  : کندخود نمایی میمردمی معاصر "نوعی بدبینی عمیق  هایبسیاری از سیاستقلب در بنابراین 

این روحیه (. ۹۱) تماعی در مقیاس کالن نیستیم"ادر به ایجاد تغییرات اجاین پیشداوری که ما ق

تداوم شکست چپ  علتمناسبی برای  توضیحـ و شاید   شتهخودکشی چپ را در پی دا شکست طلبانه

 .  ی گذشته باشددر طی سه دهه

ن  انند بداتوکه می است  یاز کف رفته بهترین امید گذشتٔه نوستالژیبرای احزاب سیاسی چپ میانه، 

سوسیال ]احیای[ رویای شامل  ، توان یافتمیجا در این خشنودی کهترین بسته باشند. رادیکالدل

شرایطی که در یک دوره آن (. گرچه ۹۲داری است )رمایهاصطالحاً "عصر طالیی" س یادمکراسی 

ی" "عصر طالیپارادیم برآمد سوسیال دمکراسی را ممکن ساخت دیگر وجود ندارد. ]معین[ 

ای منظم بود، جایی که کارگران )سفید، مرد( امنیت و استانداردهای اولیه  داری تولید کارخانهسرمایه

کردند. و استثمار اجتماعی در تمام طول عمرشان، دریافت می زندگی کردن را در مقابل خستگی مداوم

ی ات و یک مجموعهالمللی، مستعمرهیرارشی بینبا به وجود یک امپراطوری  تهچنین سیستمی وابس

یسم، و یک هیرارشی ایک هیرارشی ملی از راسیسم و سکس حضوردر حال توسعه؛ پیرامونی 

توازن ایجاد خانوادگی مبتنی بر مطیع بودن زنان بود. بعالوه، سوسیال دمکراسی متکی بر  استوار

  نیز فقطن امکانی مصالحه( بود. حتی چنیبه بین نیروهای طبقات اجتماعی )با خواست و تمایل  معینی

هدید  پذیر بود و با بروز رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم و در رویارویی با تدر شرایط معینی امکان

 )دلتنگی( که نوستالژی باید گفت اینخارجی از جانب کمونیسم و فاشیسم به ویرانی کشیده شد. 

بازگشت شده است. اما،  نظامی نامطلوب و غیرقابل  دیگربسیاری بلحاظ احساسی درگیر آن هستند، 

گردیم، نباید  توانستیم به سوسیال دمکراسی باز میما  گرحتی ا ترین نکته قابل توجه این است کهمهم

 ختمبه توسعه و اشتغال  فقطتوانیم بهتر انجام دهیم. سوسیال دمکراسی که می قادریم و رفتیم. ما می

داری سرمایه امنمردم در رکاب و سمت  نج[]ر بهایشود، معنای عملی آن این خواهد بود که به می

ای برای کوشیم آینده بگذشته کنیم، باید  [دلتنگینوستالژی ] هزینهرا  آینده امانجای این که باشیم. به 

های موجود از مسیر بازگشت و بازسازی یک  خود ابداع کنیم. حرکت بسوی آینده فراتر از محدودیت

نخواهد  ، ی مبهم با چشمانی مه گرفته نسبت به گذشتهاخاطره از منظر ، داری بیشتر انسانیسرمایه

  گذشت.

پاسخ کافی و مناسب نیست، بلکه حتی  فقطنه قطعاً  ه از کف رفته، که دلتنگی برای گذشت ضمن این

تمجیدی از مقاومت امروز نیست. مقاومت همواره معنایش ایستادگی در برابر یک نیروی فعال دیگر  

قاومت معنایش رفتاری پدافندی و واکنشی، به دور از آن جنبش موجود است.  است. بعبارت دیگر، م

کنیم، ما بنام یک دنیای کهنه مقاومت  ید که در حال شدن است، مقاومت نمیما در برابر یک دنیای جد

اندازی گسترش یابنده  کنیم. بنابراین تأکید بر مقاومت مدرن در تناقض با مقاومت در برابر دست می

ای، در برابر نئولیبرالیسم است و با مطالبه  داری است. بطور مثال موضع جنبش اتحادیهسرمایه

ین مواضع به اهای ریاضت کشی" است؛ ولی سالمتی ما" یا "پایان دادن به سیاست  "حفظ سیستم

هایی بهترین در قلب این جنبش است. برپایه چنین خواسته کارانهتمایالت محافظه نشاندهنده روشنی

داری است. ما  خویی سرمایهرابر درنده توان به آن امیدوار بود ایجاد موانعی کوچک در بزی که میچی

مبارزه کنیم، برای  ، برای آن چه که در شرایط موجود داریم قادر خواهیم بودتنها با چنین رویکردی، 
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رایش ن گچنیرهبری چپ  تحت. حتی در آمریکای التین ه استآن چه که محدود و دچار بحران شد

مانع شدن هایی برای تالشمحدود به عمدتاً ها، آنها بیشترین موفقیت  روشن و قابل رؤیت است. 

کاراکتر   ، (. در بسیاری از محافل مقاومت۹۳) ههای ترانسناشنال، در استخراج معادن بودشرکت

رسد که می پنهان شده است. بنظرل چنین موضعی در پس حجابی از شعارهای رادیکا کارانهمحافظه

ک رویا بنظر های سازنده تنها چیزی بجز یپروژه و باشد، می ی آن چه که ممکن است، مهمقاومت ه

در تالش برای  صرف مقاومت  اّمامهم است، ای شرایط بدون شک در پاره  مقاومت(. ۹۴رسند )نمی

  رسد.دنیای نوین، بیهوده و پوچ بنظر مییک ساختن 

ی اشخاص از به موجب آن خروج همه که، مطرح کردهراف را ویکرد انصها رجنبشاز دیگر ای پاره

و نفی   هایی قرار داشتهایسم در ارتباطی نزدیک با چنین تالشکنند. افقیمی عنواننهادهای موجود را 

کند. در گردان و مستقل را مطرح میاز جوامع خود کالیشای نهادهای موجود را موعظه و ایجاد همه

اغلب  (. ۹۵) استی وجود چنین گرایشی ر نشان دهندههای اخیها در سالفعالیت  چهیخواقعیت، تار

در مقصد نهایی   عملی آنمعنای  و، موجود بودهدر تقابل با جوامع پیچیده  روشنیبه  اهین تالشا

(. دیگران به افراد پیشنهاد  ۹۶گرایی( و یا آنارشیسم بدوی خواهد بود ))تجمع *یسملشکلی از کمونا

ترین ل (. رادیکا۹۷ند و بتوانند از سرکوب دولت طفره رفته و بگریزند )ای ناپیدا باشکنند که بگونهیم

(، و ۹۸برد )طلب مربوط است: تمدن )مدرنیته( در فاجعه بسر میاستمراراستدالل به جناح چپ 

و تأمین   (، و چگونگی کشت و کار۱۰۰های( کوچک )های )کموننشینی و پناه بردن به جماعتعقب

( را یاد بگیریم. اگر چپ در این  ۱۰۱یم، شکار التیام یافتن و دفاع از خود )غذای خود را یاد بگیر

طلبی، و اشکال دیگری از این نوع مواضع که شاید چندان جذاب نباشند؛ باقی  استمرارمرحله از 

وافق[ باشند. باید حداقل  بماند، بنابراین، باید حداقل دارای حد معینی از ثبات ]پیگیری، استحکام، ت

اشان با مردم صریح و رو راست باشند. بحث  آمدهای نظراتاین فضیلت باشند که در مورد پی دارای

ی اجتماعی بریدن از گریز و نامرئی شدن و خروج، براحتی موجب ایجاد توهم در مورد منطق نظریه

تر  ه )آنتاگونیسم( دارد، و یا قویداری موضعی خصمانداری با منطق اجتماعی که با سرمایه سرمایه

(. ۱۰۲شود )کند، میداری مطرح میاز آن با منطقی که خود را تهدیدی در مقابل منطق سرمایه

های داری همواره سازگار با طیف وسیعی از اشکال گوناگون تجمعواقعیت این است که سرمایه

هایی های مفید چنین کنشی از نمونه بوده و خواهد بود. شهرک اسپانیایی مارینالدا یک نگرداخود

سکنه( توانست "اتوپی  ۲۷۰۰ی کوچک )متشکل از ای بیش از سه دهه، این جامعهاست. در دوره

ی سازی و تعاونی تأسیس کند، هزینهای بنا کرده در آن خانهکمونیسم" را در قطعه زمینی مصادره

های چنین اقدامی برای گذار  ولی محدودیت ی را پائین نگاه دارد و برای همه کار ایجاد کند.زندگ

سرعت نمایان شد: مواد ساختمانی برای بنا کردن ساختمان توسط دولت تأمین مالی  هداری بسرمایه

ق  شد، حفظ اشتغال تنها از طریی اروپا تأمین می شد، سوبسیدهای کشاورزی از طرف اتحادیهمی

رآمدها کماکان از  شدند، میسر بود. دکار بدنی می کار نگرفتن ابزاری که موجب کاهشهانکار و یا ب

آمد و کسب و کار کماکان  دست میهداری بتر سرمایهعرضه و فروش تولیدات در بازارهای بزرگ

ای الدا اما نمونه (. مارین۱۰۳المللی قرار داشتند )های مالی بینها و بحرانتحت تأثیر و معرض رقابت 

ن در چارچوب و داری کماکاروج و گریز و یا سرباز زدن از سرمایهی خدهد پروژهاست که نشان می

داری، های خود گردانی در مقابل یورش سرمایهگاهماند، که حامی پناه بستر سیاست مردمی باقی می

توان امیدوار  کنیم که نه تنها میمی توان به آن دل بست. ما چنین استداللای است که میبهترین نمونه

حتی احتمال دارد این   وز ممکن ت آورد(، اما این که در فقدان ستیز سیستماتیک نیبود )و بدس

  د.نهای کوچک از مقاومت سریعاً ریشه کن شوبسته

  و اشتراکی مالکیت معموالً به گرایشی اشاره دارد که خواستار ادغام کمونالیسم :*کمونالیسم

، فلسفه ماری بوکچین برجسته،  سوسیالیست لیبرترینت. جوامع مستقل محلی اس هایفدراسیون

کند: »نظریٔه یک حکومت یا یک سیستم حکومتی که جوامع سیاسی کمونالیسم را چنین تعریف می

چنین »اصول و شیوه مالکیت اشتراکی« را در خود دارد.  مستقل آن در فدراسیون سهیم هستند« هم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86
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اتب باال به  مرز عبارت »حکومت« در اینجا داللت بر وجود یک کشور یا دولت و سلسلهالبته استفاده ا

 ت.  پایین نیس

است تا میان  رسد این استفاده از واژه کمونالیسم در اواخر قرن بیستم شکل گرفتهبه نظر می

طور های مشابه، تمایز قائل شود. بههای سیاسی دیگر و ایده و جنبش کمون برهای مبتنی سیستم

« آنارشیسم»کردند، ی مشابه استفاده میهایی که پیشتر از روشها و حکومتخاص جنبش

  شدندنامیده می« کمونیسم» یا و« سوسیالیسم»

را برگزیدند، از همین اصول  کمونیسم-آنارکو یا سوسیالیسم تخیلی بسیاری از جوامع تاریخی که

 فدرالیسم و مالکیت اشتراکی بهره جستند.  

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86_(%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarcho-communism&action=edit&redlink=1
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  ای هستند؟ها منطقهی سیاست همه

درجات کوچک و بزرگی از  گیری همگی در بردارنده، مقاومت و کنارهنوستالژیایسم، لوکالیسم، افقی

ها در مورد امر چگونگی گذار ی این بینشسیاست مردمی از چگونگی سیاست ورزی اند. همه نگاه

ها را باید در  این نیست که گفته شود این بینش مانند. ولی این به معنایداری ناکافی میاز سرمایه

ن پرداخته خواهد شد، عناصر بسیار آبهی کتاب نیز کرد. همان گونه که در ادامهجا رد کلیت و یک 

ها وجود دارد که باید حفظ شوند. این رویکردها ذاتاً بدخیم نیستند، بلکه  مهمی در این تالش

های رویکردهای متنوع ، قسماً موقتی و ناکافی هستند. تالشهای مردمی اند که به بیان سادهسیاست

ی قدرت، هژمونی و هیرارشی )سلسله مراتب( مطرح یسم، برای مثال، سئوالت مهمی را در بارهاافقی

ها العمل آنو بنابراین عکس بوده اند اند چندان توسعه یافته ن ها داده کردند. ولی پاسخی که به پرسش

ها در  شواریاز رویارویی با این دنظری یک گرایش  مثابهه بوده. سیاست مردمی ببرای تغییر نارسا 

رود. ولی در دنیایی  ها طفره میکند. از ابتدا با دور زدن آننشینی میها عقبجهت برطرف کردن آن

جای آن که از مقابل  هکشی به ما تحمیل شده است، بکه هژمونی )سلطه(، قدرت، هیرارشی و بهره

(. به همین ترتیب در یک  ۱۰۴برخورد کرد )ها با آننشینی کرد، باید مستقیماً عقب تیمعضالچنین 

به این دلیل  ها خصلت محلی دارند. ما در قبال مسائل پیرامون خود ی سیاستمفهوم ابتدایی، همه

ادگی  توانیم به همین ستر را تغییر دهیم. ما نمیسیاسی بزرگ ساختارهایدهیم که واکنش نشان می

مروز سیاست مردمی در مفهوم مطالبه گرایش ا ها را انکار کنیم. ولیای( بودن سیاستمحلی )منطقه

نشینی به منطقه برای احتراز از دارای غلظت بیشتری از سیاست محلی است: عقب آن و فراخوان

منطقه و  رویارویی با مسائل پیچیده انتزاعی جامعه؛ فرض و باور بر صحت و درستی و طبیعی بودن

که بتواند بسیار فراتر از محل )منطقه(  پذیری )گستردگی( و کنش پایدارتوجهی به مقیاسمحل و بی

اند، سیاست مردمی تنها خصلت محلی  به منطقه ها محدودی سیاستگسترش یابد. مادامی که همه 

  خواهد داشت.

های خاص و  تاکتیکاتخاذ در ای از مشکل سیاست مردمی کمتر نهفته در پایان، بخش قابل توجه

، نیست. تظاهرات،  شته باشندنگاه کلی استراتژیک قرار داهر در چارچوب  توانندکه میهایی گرایش

ها در بطن ، اشغال، تحصن و محاصره همه جای خود را دارند: هیچ یک از این تاکتیک اهراهپیمایی

شوند که افق  با دیدگاه استراتژیکی می امهمگها خود سیاست مردمی نیستند، ولی وقتی که این تاکتیک 

تنها تغییرات موقتی و مقیاس کوچک است، و یا وقتی که این   شانظر موردهای دید و موفقیت 

شود، این ها شده است، تعمیم داده میها به فراتر از آن شرایطی که موجب تأثیرگذاری آنتاکتیک 

تاکتیک  اگر دمی محدود خواهند ماند. بطور مثال، ها بناچار در چارچوب شیوه تفکر سیاست مرتاکتیک 

کار گرفته بهداری روابط اجتماعی غیرسرمایه ادف ایجاد نماد و یا مکانی موقت ببا هتنها اشغال 

د، در این صورت این تاکتیک ناچاراً در ایجاد تغییرات پایدار شکست خواهد خورد. از سوی دیگر، وش

ایجاد یک شبکه همبستگی و بسیج برای راهکارهای یسمی برای عنوان مکانه این تاکتیک ب چنانچه

های استراتژیک ضد  تواند کارکردی برای حرکتهمیده شود، در این صورت چنین تاکتیکی میدیگر ف

اش بویژه در عمل آن چیزی خاطر نگاه تنگههژمونیک داشته باشد. اما این نوع تفکر استراتژیک ب 

ها ز فاقد آنند. بخش زیادی از اعتراضات و تظاهرات و اشغال های امرواست که بسیاری از چپ 

شان خالی از هرگونه حس و تفکر استراتژیک است، تنها حرکاتی پراکنده و  ا واررد نمونهکارک

این توان میچگونه  چندانی در این مورد که مستقل از نوعی مقاومت اند. تاکنون اندیشه پژواکی

ای مؤثر دنیای گونهکه بتوانند هماهنگ با هم عمل کرده تا به  زدرا بهم پیوند  متنوعهای حرکت

هایی در ایم که گاهی موفقیت هایی باقی مانده در محدوده حرکت ، جای آنهب بهتری بسازند، نشده است.

اهداف   رایتوانند نیرویی کمک کننده بکه چگونه می در این موردند و بندرت نگاهی فراگیر رپی دا

دار (. در فصل بعد خواهیم دید که چگونه راست عهده۱۰۵) اند، داشتهمدت باشند ند میان مدت و بل

ای هماهنگ و موزون کرد که نئولیبرالیسم به تفکر  چنین تفکر استراتژیکی شد و شرایط را بگونه

   شد. تبدیل عمومی غالب زمان ما 
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 فصل سوم

 

 شوند؟  ها پیروز میچرا آن

  الیسمنئولیبربوجود آوردن هژمونی 

 

 همه اکنون کینزی هستیم"ما "

  )میلتون فریدمن(

 

یک ایدئولوژی هژمون وجود داشته باشد؛ آن ایدئولوژی نئولیبرالیسم است.   کنونیاگر در دوران 

گیری بهره  هاجازه داد افراد ب ، تصور رایج این است که مؤثرترین راه تولید، توزیع کاال و خدمات

. در مقابل ]این طرز تلقی[ مقررات دولتی  آزاد استطریق بازار ت از مبادال جهتعقالنیت از ابزاری 

کنند. امروزه، بیند که پویایی ذاتی بازار آزاد را سد می عدم کارآیی می مثابه نوعیملی را  و صنایع

است.    انداز چگونگی کارکرد اقتصادچشمنقطه شروع برای هر دو گروه هم منتقدان و هم طرفداران، 

ان بحر اگرچهکند که چه چیز واقبینانه، ضروری و ممکن است. تعیین می سم است که نئولیبرالی

، معهذا این بینش بعنوان بخش هباورمندی کور به نئولیبرالیسم را آشفته کرد ۲۰۰۸اقتصادی سال 

  برای منتقدین نئولیبرالیسم تصور ارائهکه حتی   تا چنان باقی مانده، هم ای از جهان بینی ما تثبیت شده 

   دشوار است.کماکان یک آلترناتیو منسجم 

بطور کلی، ایدئولوژی نئولیبرالیسم حاصل تراوش فکری افرادی مانند میلتون فریدمن و یا فردریک  

داری نیز بالفصل منطق سرمایه حاصلالمللی آن هایگ و یا حتی مکتب شیکاگو نبوده. هژمونی بین

ا دشواری روبرو ای بود. طرفداران آن برای اشتغال بیهنئولیبرالیسم در بدو امر یک تئوری حاشنیست.  

بودند و اغلب وظایفی موقتی داشتند و از جانب حامیان جریان اصلی؛ که کینزیسم بود، مورد تمسخر 

ه بتدریج حاصل نئولیبرالیسم با تبدیل شدن به ایدئولوژی که سلطه جهانی؛ آن چه ک(   ۱شدند. )واقع می

ب روی آن تمرکز شده، این است:  زیادی داشت. سئوالی که این فصل از کتاشد، داشته باشد، فاصله 

صورتی رادیکال تغییر شکل ه چگونه یک باند کوچک نئولیبرال موفق شد اقتصاد جهانی را این چنین ب

  دهد؟

ا رگز نئولیبرالیسم نبود، بلکه؛ در ابتدداری هنئولیبرالیسم امری مقرر نبود. نقطه پایان انباشت سرمایه

های فراوان در نهایت توانست با مهارت ایدئولوژی خود را تای سیاسی بود که با کسب موفقیپروژه

های الزم را با کارکردی غیر از سیاست مردمی، برای حمایت از آن بوجود بنا کرده و نیز زیرساخت

ایدئولوژی  عنوان یکئولیبرالیسم چگونه توانست بهآورد. هدف این فصل نشان دادن این است که ن

المللی شدن منطق آن که این ایدئولوژی را قادر  از آغاز نحیف آن، تا بین   .کند   برآمدالمللی  ای بینگستره

های ارتباط جمعی، محافل آکادمیک، سیاست ، تا نفوذ در رسانهکرد به گسترش خود در سرتاسر جهان

   سات و هویت مردم عادی.های کار و کارآیی آن و احساورش، شیوهالمللی، آموزش و پربین
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بر چگونگی بوجود آمدن هژمونی نئولیبرالیسم تمرکز خواهد  نخستی بنابراین در این فصل در درجه

شد؛ تا مضمون آن. آن چه که در این فصل برای ما اهمیت دارد این است که، نئولیبرالیسم چگونه 

   گذار بوجود آورد؟المللی ی بینادی و ایدئولوژیک جامعه توانست در ساخت و ساز م

گیرد، راه و روندی است که توجهی قرار میمورد بیکه اغلب از تاریخ رایج نئولیبرالیسم  ایجنبه

گذشته قبل از قرن های معماری ایدئولوژیکی آن با زحمت و پشتکار در طی چند دهه اجزاء و مؤلفه

های تاریخی عصر زمینهاز پیش   با شناخت(  ۲ریزی و در جایگاه مناسب خود قرار گرفتند.)پی  ۱۹۷۰

توانیم اسلوب مناسبی از عمل سیاسی بدیل را تشخیص دهیم. الگویی که نئولیبرالیسم است که می

های مردمی طفره رفته و در عین حال موفق شود. ]طرح[ این موضوع توانست از محدودیت سیاست

تواند برای ی را بوجود آورده که میی تاریخی الگویاین منظور نیست که بگوئیم درک چنین پیشینه به

ای آموزشی است کپی برداری باشد، بلکه هدف بیشتر مطالعه جهتای مهی چپ سرمشقی برناآینده

جدیدی های مردمی فراتر رفته و هژمونی تواند نشان دهد که راست چگونه توانست از سیاستکه می

تواند در آینده نیز اتفاق بیفتد. ]این  است که میخلق کند. تاریخ نئولیبرالیسم یکی از امکانات محتملی 

ی[ مبارزه، عمل متمرکز، صبر و شکیبایی، تفکر استراتژیک در مقیاس کالن برگیرندهتاریخ در 

ت خود را مطابق شرایط  پذیر بوده که توانسای انعطافاست. تفکر استراتژیک نئولیبرالیسم، نظریه

، ۱۹۴۰ی های دههداده و واقعیت پیدا کند: از آلمان در سال  شد تطبیقگوناگونی که با آن روبرو می

، تا دوران پسا صدام حسین عراق و باالخره در ۱۹۸۰ی و انگلستان در دهه ۱۹۷۰ی شیلی در دهه

ای متناقض  در مواردی گاهاً به پروژه پذیری نئولیبرالیسم رااین توان انطباق .  ۲۰۰۰ی های دههسال

های ها را به تنشو آن هدریبرالیسم دقیقاً توانست از همین تناقضات گذر کتبدیل کرده. ولی نئول

   (.۳ای تبدیل کند )سازنده

معنی بوده و  ای باور کنند که ترم "نئولیبرالیسم" بی ها باعث شده عدهها و تنوع آن]وجود این[ تنش

ای ست، گرچه اغلب بگونهبحث و پلمیک سیاسی است. ولی این ترم دارای اعتبار معینی ا تنها مناسب

شود. درک عمومی رایج، نئولیبرالیسم معموالً با تقدس از بازار آزاد،  کار گرفته می ه خودسرانه ب

ی سرسپردگی به تجارت آزاد، حق مالکیت خصوصی و گردش آزاد سرمایه  جایگاهی که دربرگیرنده

گِر بازار آزاد، مشکل آفرین یش. تعریف نئولیبرالیسم بعنوان ترِم ستا، همراه استف شده استتعری

ای های بازار آزاد نیستند. عدههای نئولیبرال ظاهراً هواخواه سیاسترا که بسیاری از دولتاست، چ

این تالش .  (۴)  جای ممکن است  اند که نئولیبرالیسم در تالش برای القای رقابت آزاد در هردیگر مدعی

د، ولی ]این ادعا[ در توضیح این بحث که  شوسمت خصوصی سازی میموجب بروز حس حرکت به

های ای با در نظر داشت تنشعده  .(۵)  نهایی است یا نه، موفق نیست  ن نئولیبرالیسم خیررقابت در درو

ی خاص برسمیت طبقهعنوان یک پروژه سیاسی؛ نه اقتصادی، یک درونی نئولیبرالیسم آن را به 

تواند توضیح لی، نمیهایی وجود دارد، وچنین ادعابدون شک عناصری از حقیقت در  .(۶شناسند )می

های طوالنی از طرف طبقات دهنده این ]این پرسش[ باشد که چرا ایدئولوژی نئولیبرالیسم تا مدت 

  شد.بردند، رد میداری که ظاهراً از آن بهره میسرمایه

لیبرالیسم کالسیک در شود، نئولیبرالیسم با ین است، برخالف آنچه که معموالً مطرح مینظر ما ا

ی نئولیبرالیسم این بوده  ترین وظیفهعمده .(۷قائل بودن وظایف مهم برای دولت، تفاوت دارد )  حوزه

ی که  در حال . (۸که دولت را تحت کنترل خود درآورده و از آن در راستای اهداف خود استفاده کند )

کرد )قانون بر دولت بود، حمایت می  لیبرالیسم کالسیک از فضای طبیعی که ظاهراً فراتر از کنترل

ی آن احترام قائل بود، نئولیبرالیسم به "طبیعی" بودن بازارها باور  طبیعی انسان و بازار( و برا

شوند، بلکه بازارها خود پدیدار نمیهب بازارها وقتی که دولت خود را کنار بکشد، خود .(۹نداشت )

برای مثال، برای   . (۱۰ها را بنا کرد )ید از پایه آنباید هدفمند ساخته شوند و در مواردی حتی با

گونه بازار امکانات عمومی )آب، هوای تازه و زمین(، و یا بهداشت و درمان و یا تحصیالت هیچ
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ی استادانه درست شده  نظم و یک آرایهاین گونه بازارها را باید با تالش و  .(۱۱طبیعی وجود ندارد )

؛ (۱۲ها وقت نیاز دارد که ساخته شود )بنیاد نهاد. بازار کربن سال از مواد، فنی و حقوقی موجود، 

؛ و حتی (۱۳های مجرد مالی موجود است )های بزرگ بازار تابعی از مدلنوسانات موجود در بخش

بنابراین در   .(۱۴ای دارند )های پیچیدهبرنامه ترین بازارهای موجود نیاز به باز طراحی واساسی

چنین نقش و عهده گرفت. دولت هم ه"طبیعی" را بی خلِق بازارهای لت نقش ویژه نئولیبرالیسم، دو

دفاع از حق   خصوصی نگهداری و حفاظت از  بازارهایی که نئولیبرالیسم بدان نیاز داشت، در وظیفه

انین ضد تراست، سرکوب دگراندیشی اجتماعی و حفظ ثبات  مالکیت، اجرای قراردادها، اعمال قو

عهده گرفت. این درخواست آخر، بویژه، تا حدود زیادی در ه قیمتی که شده، را نیز ب رهه ها بقیمت

های مرکزی تبدیل شد. به طیف کاملی از مدیریت مسائل مالی از طریق بانک  ۲۰۰۸پی بحران 

کشد، ت نئولیبرال به همین سادگی پای خود را از بازار عقب میچه ما فکر کنیم که دول بنابراین چنان

ر بازارهای مالی حاکی از  های مرکزی دی بانکسابقههای بیاشتباه بزرگی خواهیم شد. دخالت  دچار

هر  ه فروپاشی دولت نئولیبرال نبوده، بلکه نشان از عملکرد مرکزی آن در ایجاد و تقویت بازار ب

م و مسیر حرکت نئولیبرالیسم از ابتدا تا وضعیت امروزین آن پر پیچ و خولی  .(۱۵قیمتی است )

   .ه استها دالر به بازار بود دشوار، و همراه با تزریق تریلیون
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  تفکر جمعی نئولیبرال

چه که اند. عناصری از آن لحاظ جغرافیایی و هم فکری متفاوته های )منشاء( نئولیبرالیسم هم بریشه

  ۱۹۳۰ی دن دهه، شیکاگو و لن۱۹۲۰ی توان در وین دههی نئولیبرال تبدیل شد را می بعدها به پروژه

ی محافل های ]نئولیبرالیسم[ ملی در حاشیهها جنبشی این دههیافت. در همه   ۱۹۴۰ی  و آلمان در دهه

بود که این   ۱۹۳۸های لیبرالی بودند. تنها در سال شتند و در تالش برای حفظ ایده دانشگاهی قرار دا

ی کنفرانس والتر ند که آن هم نتیجهورآ پدیدهای مستقل توانستند اولین سازمان فراملی خود را جنبش

د  ، که در پاریس درست قبل از فوران جنگ جهانی دوم برگزار شد. بود. این رویدا*لیپمن کولوکییوم

 *های جدید آلمانیپردازان لیبرالیسم کالسیک را دور هم جمع کرد، لیبرالبار نظریهبرای اولین

ردریش  ن )ال. اس. ای( و اقتصاددانان اطریشی مانند فی اقتصاد و علوم سیاسی لندهای مدرسهلیبرال

در برابر  هایگ و لودویگ فن مایسز بود. این جلسه روی افول و ضعیف شدن لیبرالیسم کالسیک 

ها در جهت اتحاد گروهی بنام گرایی تأکید داشت. در این اجالس بود که اولین قدمخیزش و برآمد جمع

المللی مطالعات  د. از این رویداد سازمان نوینی تحت نام "مرکز بینمتفکرین لیبرالیسم نوین برداشته ش

سم نوین، بوجود آمد. بروز  برای بازسازی لیبرالیسم" با هدف مشخص توسعه و گسترش یک لیبرالی

ای از افرادی که درگیر ی پایانی بر اهداف این سازمان نهاد، ولی شبکهجنگ جهانی دوم بالفاصله نقطه

ی ترتیب بذر شالودهی نئولیبرالیسم ادامه دادند. بدین ند به کار خود در جهت توسعهاین فعالیت بود

   المللی کاشته شد.نئولیبرالیسم بین

ی "تفکر جمعی نئولیبرالیسم" شد و آرام آرام  نیروی محرکه شالودهدر نهایت نظرات هایگ بود که 

براثر هجوم جنگ  های والتر لیپمنجا که دستآوردنآاز  .(۱۶موجب برآمد هژمونی جدید آن شد )

ر بازسازی ی نئولیبرالیسم باردیگجهانی دوم به خاک سپرده شده بود، باید ساختارهای فراملیتی اولیه 

برای هایگ این شانس را فراهم   ۱۹۴۵شدند. یک مالقات اتفاقی با یک تاجر سوئیسی در سال می

رن" بدین ترتیب بود که "انجمن مون پله  . (۱۷اش دوباره متولد شوند )کرد که نظرات اقتصادی

ورآمدن های ایدئولوژیکی را برای های زیرساختی روشنفکری که پایهی بستهمتولد شد: شبکه

اغراق نیست اگر گفته شود که تقریباً بیشتر افراد   .(۱۸)تخمیر شدن( نئولیبرالیسم را بوجود آورد )

شرکت  ۱۹۴۷جود آوردن نئولیبرالیسم در سال مهمی که در دوران پس از جنگ در اولین جلسه بو

های آلمانی و  رالهای بریتانیا، مکتب شیکاگو و نئولیبداشتند، شامل اقتصاددانان اطریشی، لیبرال

 . (۱۹فعالین کشورهای فرانسوی زبان بودند )

پی   رن، آگاهانه روی دگرگونی در درک عمومی تأکید داشت و دراز همان آغاز کار، انجمن مون پله

روشنی درک کرده بود که این چارچوب نظری انجمن به .(۲۰ی یک اتوپیای لیبرالی جدید بود )توسعه

ای صیقل خواهد خورد و )اندیشکده( و محافل دانشگاهی و اسناد سیاسی بگونههای فکر در اتاق 

هایگ در  .(۲۱)های ایدئولوژیک را به انحصار خود در خواهد آورد رسمیت پیدا کرده و احتماالً بستر

 اشان کرده بود، اهداف انجمن را چنین توضیح داده بود:نامه به کسانی که دعوت

ای است که شانس جلب حمایت عمومی را داشته  کرها در تدوین برنامه"کمک گرفتن از بهترین ف

است  این لحاظ که اساساً تالشی بلند مدت ی سیاسی دیگری بهباشد. بنابراین تالش ما با هر وظیفه

تفاوت دارد. با باور به این که در آینده صعود خواهیم کرد؛ چنانچه بتوانیم از خطراتی که آزادی فرد  

 . (۲۲کرد امروز بود" )کنند، اجتناب کنیم، نباید چندان نگران عملدید میرا امروز ته

ها" . . .  های "نبرد اندیشهبدین ترتیب انجمن ’جنگی بلند مدت در کسب موقعیت برتر در زمینه

رشناسان فکری خصوصی سازی، استراتژی را آغاز کرد و به این منظور بررسی و مشورت با کا

در آغاز رویداد ده روزه، هایگ معضل لیبرالیسم جدید را  ( ۲۳) ، رایی مقرر شدی کاراجبعنوان شیوه

ری از طرف ی استواچنین تشخیص داد: فقدان بدیل در مقابل نظم )کینزیسم( موجود. نبود ’فلسفه
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هایگ از بررسی خود چنین نتیجه گرفت که هدف   .(۲۴های اپوزیسیون‘ برای ایجاد تغییر )گروه

ها پارامتری بوجود بیاید که افکار عمومی متأثر  ای که در آنها بگونهتغییر افکار الیت اصلی انجمن 

   از این پارامتر شکل داده شود.

دیدند.  نمی ا ]لیبرالیسم جدید[ را در جهت منافع خودداران در ابتدبرخالف تصور رایج، سرمایه

داران را آموزش دهد ی اول سرمایهجهرن این بود که در دری اصلی انجمن مون پلهبنابراین وظیفه

بمنظور رسیدن به این اهداف، چشم انداز یکی از اقدامات   .(۲۵ها باید نئولیبرال باشند )که چرا آن

ای از نخبگان به ب یک حس مشترک سیاسی نامرئی نظرات در بین شبکهمؤثر این بود که در چارچو

المللی، کار انتزاعی )خارج ا کار روی افق فکری بینرن از همان ابتدا ب من مون پلهگردش درآید. انج

هایی که ها و زمینهاز پارامترهای امکانات موجود( و با تدوین یک درک روشن استراتژیک از عرصه

ها ـ بمنظور تغییر حس مشترک سیاسی، از اتخاذ سیاست مردمی ی نظر الیت ـ از جمله د باید تسخیر کن

   اجتناب کرد. 

ی پذیری در باره العاده انعطافاهداف محاسبات دقیق و محکم و در عین حال فوق در پس این سری

نقش ضروری  این که چه چیزی از لیبرالیسم باید نو شود، وجود داشت. تفاوت نظری، بویژه در مورد

دولت در حفظ و حمایت از نظام رقابتی، پدیدار شد. مخالفین این نظر معتقد بودند که دخالت ]دولت[  

های جزیی کم اهمیت دیگری، بویژه در مورد بحث . (۲۶منشا انحصار و تمرکز گرایی است ) خود

گروه متحد و منسجم ی این بود که انجمن هنوز با یک موقعیت سیاسی نیز وجود داشت، که نشاندهنده

ی اجتماعی و تعهد ها در اشکال متفاوت، همان شبکهفاصله دارد. تنها عنصر و وجه مشترک انجمن

با این حال این چندگانگی درونی به   . (۲۷برای بنا کردن و ساختمان یک لیبرالیسم نو بود )

ته و موجب تقویت نئولیبرالیسم امکان پرورش و انطباق را داد که در سرتاسر جهان گسترش یاف

عنوان یک هپذیری آن بانعطاف  .(۲۸هژمونی آن در تطبیق خود بر هر شرایط و مکانی شود )

های مختلف کرد هژمونیک آن تحرک پیدا کرده و گروهود آورد که عملجایدئولوژی این امکان را بو

 .  (۲۹را متحد و به یک اجماع فراگیر برساند )

از اعضا و فعالین انجمن مونت  اتژی نیز گسترش یافت. بسیاری ی استرچنین مباحثاتی در عرصه

اشتند و خواستار آن بودند که بالفاصله کتاب و نشریه  رن، شکیبایی اقدام بلند مدت هایگ را ندپله

هایگ تغییر افکار عمومی را در شرایط  .(۳۰تهیه و منتشر کنند تا مردم را تحت تأثیر قرار دهند )

تراتژی انجمن دید. اس، و رشد پایدار و نرخ پائین بیکاری غیر محتمل میی قاطع کینزیسمسلطه

شده بود. نظر هایگ در نهایت پذیرفته شد. در خارج از این جلسات، آگاهانه بلند مدت در نظر گرفته 

های وسیع های جانبی انجمن، جهت تأثیرگذاری ایدئولوژیک، فعاالنه شروع به ایجاد زیرساختشبکه

سیستمی از اندیشکده برای مطرح کردن نظرات  ۱۹۴۰ی ی دههند. هایگ حداقل از نیمهفراملی کرد

حال همزمان برای قرار دادن اعضای جامعه در ی کرده بود، در عینلیبرالی را برنامه ریز

اش سه رئیس دولت و تعداد زیادی وزیر کابینه  کرد )استراتژی که حاصلهای دولتی کار میموقعیت

آمد آن نفوذ افکار بود که وحدت فکری در انجمن گسترش یافت که پی ۱۹۵۰ی در دهه .(۳۱بود( )

   دمیک و سیاست بود.نئولیبرالی در جهان آکا

ی های دیگر مانند مؤسسهای از کنشگران فکری و سازماندر بریتانیا اهداف انجمن توسط شبکه

طیف دیگری از گروهای کوچک  امور اقتصادی، انستیتوی آدام اسمیت، مرکز مطالعات سیاسی و

های آمریکایی شرکتی های فکری مانند مؤسسهبار از طریق اتاق شد. اعضای انجمن اولیندنبال می

عنوان مشاور هتر ب]آمریکن انترپراز[ وارد سیاست در ایاالت متحده شدند و سپس بصورتی رسمی

  ری بری گلدواتر ایفا کرد، وارد شدند.اقتصادی مانند نقشی که میلتون فریدمن در دوران ریاست جمهو
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ی سازمانی و سیاسی موفق هر دو عرصهاما تنها در آلمان بود که نئولیبرالیسم توانست اولین بار در 

  شود.
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  نچندان آزمایشی یهایگام

ای تغییرات در نظریات اقتصادی بود. در عین ی پذیرفتن پارهپس از جنگ جهانی دوم، جهان آماده

، تنها این آلمان بود که با یک سری معضالت خودویژه اقتصادی ـ دو معضل شناخته شده حالی که

ـ روبرو العبور بازسازی پسا جنگهای صعبمهوری وایمار و دیگر این که تالشیکی رکود شدید ج

های کینزیسم را برگزیده بودند، آلمان با پیروی از  بود. در حالی که بخش اعظمی از جهان سیاست

هایی که اجالس والتر لیپمن را برگزار کرده بودند، مسیر های بعضی از همان نئولیبرال نماییراه

رو، طرح بازسازی پس از جنگ و در پیش گرفت. سقوط مطلق دولت آلمان، معضل پیش دیگری را

چگونگی احیای دولت ـ بطور مشخص، چگونگی تولید مشروعیت در شرایطی که هنوز ساختارهای 

ها یافتند:  ها پاسخ را در نظرات پیشنهادی از طرف اردولیبرال اند. آلمانارآ جا نیفتاده یک دولت ک

ی ارتباطی بین افرادی که تولید  اقتصاد آزاد ایجاد کن. چنین فضایی به نوبه خود شبکه فضایی برای

 تالشجای هی مشروعیت برای دولت نوپای آلمان پسا جنگ اند، بوجود خواهد آورد. دولت بکننده

برای کسب یک مشروعیت قانونی، از طریق نشان دادن یک اقتصاد کارآ مشروعیت خود را کسب 

   ی سیاسی نئولیبرالیسم شد.ساز اولین تجربهاین نظریه زمینه .(۳۲خواهد کرد )

های دولتی و حرکت در راستای قرارگرفتن در موقعیت  سه هاپس از جنگ دوم جهانی، اردو لیبرال 

مؤسساتی رو آوردند که های مادی و بستر برای اشان را آغاز و به ایجاد زمینهی نظراتمیدانی کردن

دئولوژی اقتصادی خود شکل دهند. ]در این مسیر[ اولین، و شاید مهمترین موقعیت ویژه تاریخی؛ به ای

یا و  های بریتانعنوان مقام مدیر امور اقتصادی در دستگاه اداری حوزهه گماشتن لودویگ اردهارد ب

روپکه توانست  اردولیبرالی به نام ویلهلم ارتش ایاالت متحده بود. اردهارد با استفاده از حمایت فرد 

ها و هم کنترل دستمزدهای موجود را حذف کرده و مالیات بر درآمد و سرمایه همزمان هم کنترل قیمت

وی را ناچار کرد که دور زدایی بود و اتحادشوررا بشدت کاهش دهد که خود عملی رادیکال در مقررات 

ز آن تعداد بیشتری از های پس ادر دهه .(۳۳برلین دیوار بکشد و جنگ سرد را راه اندازد )

ی اقتصاد آلمان اشغال کردند  ای مواضع قابل توجه دیگری را در وزارتخانه ها بطور فزاینده اوردولیبرال

 های. اما ]در نظرات[ اوردولیبرال خود به مقام صدر اعظمی آلمان رسیداردهارد  ۱۹۶۳و در سال 

اشان تناقضی اصولی بین دخالت مشروع و غیر مشروع دولتی وجود داشت ـ ابهامی آلمان علیرغم عزم

ای تسهیل کرد. دخالت دولت در حراست از رقابت  که گذار از اقتصاد آلمان به کنیزیسم را به طور فزاینده 

وار سوسیال شور نمونهکآلمان به یک  ۱۹۷۰ی در دهه ایجاد رفاه اجتماعی قرار گرفت و  در سایه

های دیگر دمکرات تبدیل شده بود. ]معهذا[ معضالت جهان سیاست مانع نوآوری نئولیبرالیسم در زمینه

  هایی که اصطالحاً به "فروشندگان دست دوم" نظریه معروف است، نشد.ـ بویژه، در عرصه
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  نمایندگان دست دوم در عرصه نظری

ها برای تأثیرگذاری بر نخبگان و بنا  ها بر اهمیت استفاده از محل تجمع و پاتوقمدت  هاراللیبنئو

کردن یک حس مشترک نوین تأکید داشتند. در دوران پس از جنگ، این رویکرد به محافل آکادمیک، 

سم برای  های نئولیبرالیترین نوآوریها و دنیای سیاست گسترش پیدا کرد. اما یکی از اصلی رسانه

بیت حوزه ایدئولوژیک، استفاده از اتاق فکر )اندیشکده( بود. علیرغم این که از عمر تفکر تث

ظهور بود. این رن امری نوگذشت؛ ولی استفاده از انجمن مون پلهنئولیبرالیسم  بیش از صد سال می

فتن د در پی یاهای سیاسی هدفمنحلهای سیاسی ]نویی[ را مطرح کرد و با ارائه راهانجمن بحث

مقصرین ]معضالت موجود[ اقتصادی بود. در این انجمن نوعی تقسیم کار غیر رسمی بوجود آمد. 

ی های کالن فلسفی بود که با زیر ضرب بردن همههای فکر تکیه بر نظریهوظیفه بعضی از اتاق 

ن امری ودند ـ چنیهای ا رت دکس را نشانه گرفته بها و منطق نظری کینزیسم، موقعیت کینزیسمفرضیه

ی تعدادی از وظایف مؤسسه تحقیقات سیاسی مانهاتان بود. ـ درحالی که وظیفه  ۱۹۷۰ی در دهه

های عام بود. چنین رویکردی گامی صریح در راستای دیگر تولید هرچه بیشتر پیشنهادات سیاست

ی ند که برپایهرا عرضه ک بینی نئولیبرالیسم بود تا بعداً بتواند بدیل سیاسی معینیتأمین برتری جهان

   نوع نگاه نئولیبرالیسم بنا شده بود.

 

فیشر که   . (۳۴آنتونی فیشر شخصیتی کلیدی در بنا کردن هژمونی ایدئولوژیک نئولیبرالیسم بود )

های نئولیبرالی در بریتانیا بود ـ انستیتوی امور اقتصاد ـ  یکی از بنیانگذاران اولین اندیشکده

ها نهفته نیست، ترین بخش از تغییر نظرات در تولیدات نظری آند که مشکلکرصراحت بحث میبه

اشان است. به اعتبار چنین باوری، فیشر مصراً درگیر ایجاد  بلکه معضل اصلی در پراکندگی جغرافیایی 

و  ٤ر*ی فرازکارانه نه تنها در بریتانیا، بلکه در کانادا، مؤسسههای محافظهچنین اندیشکده

اش روی گروهی بود که ی امور اقتصادی تکیهاسی مانهاتان بود. مؤسسهحقیقات سیی تمؤسسه

نامید، مانند خبرنگاران، نویسندگان، ی نظری میها را "نمایندگان دست دوم" در عرصههایگ آن

  .(۳۵کنند )های خبرگزاری و آموزگاران که افکار روشنفکرانه را در بلند مدت به ملت دیکته میبنگاه

ی ترم گفتمانی ها و تغییر ماهرانه صریح، دگرگونی تولید نظری نخبگان بریتانیائی، نفوذ در آن ه توج

ی امور اقتصادی، با اتخاذ موقعیتی گمراه  ای در مأموریت مؤسسهها بود. چنین مهارت زیرکانهآن

و خود را   ود کننده، نیز گنجانده شده بود. مأموریتی گمراه کننده که در اهداف آن گنجانده شده ب

اش بر تحقیقات روی بازار بطور عام است، تعریف کرده  عنوان یک سازمان غیر سیاسی که تکیههب

های کوچکی منتشر ی امور اقتصادی جزوهی ایدئولوژیکی مؤسسهبموازات چنین وظیفه .(۳۶بود )

(  ۳۷یرند )گ های اصلی قرارتوانستند در دسترس مخاطبین جریانکرد که تا حداکثر ممکن میمی

های مطرح شده در ای اتوپیایی؛ بدون توجه به این که سیاستها تا حدودی بگونهبعالوه این جزوه

هدف مشخص، باز تعریف   .(۳۸شدند )ها امکان میدانی شدن در لحظه را دارند یا نه، تحریر میآن

بوجود آمدن یک  ه، ها در طی چند دهچیزی بود که در بلند مدت ممکن بود. ]حاصل[ این تالشآن

اش بدون این که حتی به یکی ی امور اقتصادی و همدستانبینی نئولیبرالی گسترده بود. مؤسسهجهان

 .  (۳۹ریزی کنند )اندازی منسجم و سیستماتیکی پیاز معضالت روز پاسخ دهند، موفق شدند چشم
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بینی را آرام آرام به  نهاها از طریق آموزش و کارهای تخصصی اجتماعی توانستند این جاندیشکده

خود جذب کنند. تعداد زیادی از افرادی که بعدها دستگاه  ها را بهاعضای احزاب سیاسی القاء کرده و آن

از فیلتر   ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های اداری دولت مارگارت تاچر را تشکیل دادند، کسانی بودند که در دهه

ی مؤسسه نه تنها گذار ماهرانه ای اینهتالشخروجی  .(۴۰مؤسسه امور اقتصادی گذشته بودند )

گفتمان اقتصادی در بریتانیا بود، بلکه طبیعی جلوه دادن استراتژی دو سیاست دیگر بود: ضرورت  

های صنفی و دیگری ضرورت تثبیت سیاست ثبات سرمایه مالی  تهاجم به قدرت و توانمندی اتحادیه 

انند شرایط اقتصادی را دگرگون کنند، در حالی  نه بتوآزادا  بود. اولی به این خاطر بود که نیروهای بازار

  داری سالم تأمین کند.ها را برای یک اقتصاد سرمایههای ثبات قیمت که دومی به این منظور بود که پایه

جلو برند.  ی نئولیبرالیسم را بههای تحقیقی ایجاد شدند که نظریهمتحده نیز اندیشکده و گروهدر ایاالت 

 اند.   دو نمونه *ی هوور: و مؤسسه*هریتجبنیاد 

 

ی تعریفی نو از حس مشترک بود که از طریق تحریر ک تب در مورد اقتصاد نئولیبرالی که  هدف ارائه

در دسترس مخاطبینی که از قبل در نظر گرفته بودند برسد. بعضی از این ک تب در بیش از پانصد هزار  

یادی بود  "اضمحالل: سیاست اجتماعی آمریکا" بن فروش رسیدند. کتاب چارلز موری بنامنسخه به

شود که او معضل مرکزی اجتماعی را نه فقر برای تغییر سیاست که امروز از آن چنین برداشت می 

داند. بسیاری از نظرات سیاسی رایج مانند  های رفاه اجتماعی میهزینه بلکه وابسته بودن به کمک

پی. ار ریشه گرفته اند.  ی اندیشکده ام. ای.  کردن از کارخانهناپذیری صفر پلیس، اجبار به کار تحمل

کتاب چارلز موری در تغییر حس مشترک طبقات سیاسی و عامه موفق بوده است. اندیشکده، بمثابه  

های ایدئولوژیک نئولیبرالیسم بود و ایجاد  ناپذیری از موفقیتیک شکل سازمانی، بخش جدایی

  ۱۹۸۱صادی اطلس که در سال نهادینه شده بود. بنیاد تحقیقات اقت ی فرآیندهااندیشکده در طی همه

  گذاری شد یکی از اهداف صریح خود را چنین اعالم کرد:توسط فیشر پایه

هم بالد که در خلق و یا به"ساختاری کردن فرآیند کمک به ایجاد اندیشکده. اطلس امروز به خود می

ی عظیم ساختارها ور کمک کرده است". حجماتاق فکر در هشتاد کش ۴۰۰۰پیوستن بیش از 

  شود.ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در این جا به روشنی عیان می

های دیگر با هدف تأمین هژمونی گفتمان جدا از ساختاری کردن اندیشکده، طیف گوناگونی از مکانیزم

فی نئولیبرالیسم بمثابه  ایدئولوژیک نئولیبرالیسم مورد استفاده قرار گرفتند. در فرآیند کار برای معر

های متعددی در شکل آلترناتیو غالب، در نوع شیکاگویی آن، میلتون فریدمن اقدام به نوشتن یاداشت 

های تلویزیونی متعددی انجام داد که در نوع خود برای ها کرد و نیز مصاحبه نویسی روزنامهستون

ی پروژه را های مالداری هزینهمایههای سرنظیر بودند. شرکت محافل دانشگاهی بسیار جالب و بی

هایی را به یک برنامه تلویزیونی محبوب و پر بیننده تبدیل کنند و بدین  تأمین کردند تا چنین مصاحبه

کمک این ابزارهای  .(۴۲ور شد )ترتیب این پروژه چون طوفانی به عرصه وسائل ارتباط جمعی حمله

ی اقتصادی خود را ترویج نظریه ها توانستگیری از آنره فنآوری تأثیر بنیادی داشتند و فریدمن با به

استریت ژورنال، هایی مانند وال گیرندگان و مردم عادی برساند. روزنامهکرده و آن را به گوش تصمیم 

گیری از هر فرصتی ها کمک کردند تا با بهره دیلی تلگرام و فینانشییال تایمز نیز به موازات این تالش

های کسب و کار و مکتب(. ۴۳نئولیبرالی شکل دهند )های با استناد به سیاست افکار عمومی را 

های نئولیبرالی در خصوص فوائد  های مشاوره مدیریتی نیز آغاز به ترویج نظریهتجارت و شرکت

اشکال همکاری کردند و ]بدین ترتیب[ مکتب شیکاگو به چراغ راهنمای تفکر نئولیبرالی تبدیل شد  

ژمونی تفکر نئولیبرالی نقش حیاتی ایفا کردند، چرا که  ترویج و تأمین هها در هاین مؤسس(. ۴۴)

متحده به این افراد در ایاالت (. ۴۵المللی بودند )ها اغلب آموزشگاه پرورش نخبگان بینآن
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گشتند، ایدئولوژی نئولیبرالی  شدند و وقتی که به کشور خود باز میهای نئولیبرالی وارد میآموزشگاه

ها بوجود آمد که مروج طیف وسیعی از زیرساخت ۱۹۷۰ی در دهه  پذیرفته بودند. بنابراینرا 

انداز بلند مدتی را در نظر های فکر و اتوپیایی که مطرح شده بود، چشمی نئولیبرالی بودند. اتاق نظریه

عی صورت های ارتباط جمها و اقداماتی که از طریق شبکهداشت؛ سخنرانی در حضور مردم، اعالمیه

های سیاسی س مشترک نئولیبرالیسم را بوجود آورد و سیاستمداران و طرح گرفت، طرح کلی ح

اما، علیرغم (.  ۴۶های حضور در عرصه سیاسی را فراهم آورد )های تاکتیکپیشنهادی زمینه

اچر و  پتانسیل رو به رشد هژمونیک نئولیبرالیسم، تنها تا یک دهه قبل از نفوذ آن به دستگاه اداری ت

های سازمانیافته و بازار بود. ]تا آن زمان[، ی مورد قبول در بیشتر دولتها نظریهریگان، کینزیسم تن

معنی متعلق به دوران قبل از  عنوان افکاری بیه نظرات این دسته از روشنفکران نئولیبرال اغلب ب

ای که موجب د ـ دههکل این برخوردها تغییر کر ۱۹۸۰ی شدند. ولی در دههرکود بزرگ تلقی می

   نظمی کینزیسم و جلوه دادن نئولیبرالیسم بعنوان تنها الگوی اقتصاد مدرن شد.گی و بیآشفت

 

توسط   ۱۹۳۸های دانشگاهی بود که در اوت کنفرانسی از سازمان*کنفرانس والترلیمپن کولوکییوم، 

طرح کردن لیبرالیسم فیلسوف فرانسوی لوئیس رویگر در پاریس برگزار شد. هدف این کنفرانس م

محوری( و سوسیالیسم بود. در این کنفرانس بود  گرایی )جمعنوین در مقابل لیبرالیسم کالسیک، جمع

تقابل با لیبرالیسم )کهنه( توسط الکساندر روستو برای اولین بار مطرح  یبرالیسم در رد وکه ترم نئول

 شد. مترجم. 

 

ار آزاد باشد.  تأکید دولت باید تضمین کنندٔه تولید باز ارولیبرالیسم، گونه لیبرالیسم اجتماعی که*

ند که باید  پیدا کرده است. طرفداران این نگاه معتقدای امروز، این نگاه در اتحادیه اروپا وزن ویژه

یک قدرت قوی دولتی با دخالت مؤثر که بتواند در بازار دخالت کرده و حافظ فرهنگ رقابت سالم در  

باشد. دولت وظیفه دارد که چارچوبی با ثبات حقوقی در مقابل کنشگران بازار  آن باشد، وجود داشته 

ر جهت هدایت اقتصاد جامعه و  روشن از تقسیم کای تعریف ایجاد کند. این نگاه همچنین معتقد به ارائه 

 باشد. مترجم. نظارت بر اهداف و وظایفی که بعهده مؤسسات گوناگونی می

 

گذاری شده است. این مؤسسه اتاق فکری است در ونکور پایه ۱۹۷۴ی فرازر در سال مؤسسه*

آوری و ی این مؤسسه جمعی تفکر بازار آزاد فعالیت دارد. وظیفه عمدهکانادا که در راستای اشاعه

تهیه گزارش در مورد آزادی اقتصاد در سطح جهان است که بیشتر مورد   استفاده در اقتصاد آزادند.  

  مترجم

 

اندیشکده محافظه کار آمریکایی مستقر در واشنگتن دی. سی است. این بنیاد نقشی   *بنیاد هریتج:

هایش به طور ، که سیاسترونالد ریگانپیشرو در جنبش محافظه کاری در جریان ریاست جمهوری 

تج بود، داشت. از آن زمان هریتج اثرگذاری قابل توجهی ای برگرفته از یک مطالعٔه هریقابل مالحظه

های تحقیقاتی محافظه کار در آمریکا ری آمریکا داشته و یکی از مؤثرترین سازمانگذادر سیاست

 شود. برگرفته از ویکیپیدیا  قلمداد می 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/رونالد_ریگان
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د  ستنفوردانشگاه اسیاستگذاری عمومی آمریکایی و نهادی تحقیقاتی واقع در  دهندیشک*نهاد هوور ا

است. نام  رسمی آن نهاد هوور در زمینه جنگ، انقالب و صلح است. این نهاد در سال   کالیفرنیادر 

شود تأسیس شده  ت متحده آمریکاور ایاالجمهرئیس ، پیش از این که هربرت هووراز سوی   ۱۹۱۹

خواهان آمریکایی داشته و از دیرباز  و جمهوری محافظه کاراننهاد هوور نفوذ زیادی در بین است.  

که در محلی بوده برای تحقیق و پژوهش اعضای عالیرتبه محافظه کاران و برخی از اعضا نیز چنان 

می در دولت و در میان سایر جمهوریِخواهان در ادامه مطلب خواهد آمد ارتباطات یا پست و مقا

 ویکیپدیا.   حکومت داشته یا دارند.

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/کالیفرنیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/هربرت_هوور
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  هاکردن زنجیر چرخسفت 

، ۱۹۷۰ی المللی در دهه نئولیبرالیسم اولین تاخت و تاز ملی خود را همزمان با کسب یک برتری بین

ری و تورم ـ که هر دو ناشی از العملی در برابر فشارهایی که ترکیبی از نرخ باالی بیکاعنوان عکسهب

تن دستمزدها و توسعه اعتبارات مالی بود.  طور کل، باال رفا بهشوک نفتی بودند، افزایش قیمت کااله

ها از طریق تزریق پول، در رویکرد کینزیسم غالب نسبت به اقتصاد ]در آن زمان[ این بود که دولت

رود، ا تحریک کنند. و وقتی که نرخ تورم باال میزمانی که نرخ بیکاری رو به افزایش است، اقتصاد ر 

هر دو   ۱۹۷۰ی ها را کاهش دهند. ولی در دههزایش قیمت پول را از بازار خارج کنند تا سرعت اف

معضل همزمان بروز کردند، بعبارت دیگر "رکود تورمی" بوجود آمد. راهکارهای پیشنهادی سیاست 

رسید که نظر میه رکیبی را نداشت. به همین دلیل ظاهراً بسنتی کینزیسم توان برخورد به این معضل ت

کرد. باید تأکید کرد که در چنین شرایطی ارائه تفسیرهای گری را طلب میهای آلترناتیو دیشرایط تئوری

   گوناگونی از معضل اقتصاد ممکن بود.

نئولیبرالیسم نیز  های صنفی نبود و اش افزایش دستمزدها و معضل قدرت اتحادیه افزایش تورم، علت 

کس دسترس بودند، این بود که هیچه در تنها راه حل ممکن نبود. تفسیرهای آلترناتیوی که در آن لحظ

سرایی نئولیبرالی از بحران، برای مثال، داستان  .(۴۷دانست که راه خروج از بحران چگونه است )نمی

 ۱۹۷۰ی ی آنتونی باربر در اوائل دههها توسط مدیر انگلیسزدایی بانکاهمیت ندادن به نقش مقررات

ای در جهت باال رفتن مبنای  مقررات زدایی جرقه  و به سقوط کشاندن سیستم برتون وودز بود. این 

بعبارت   .(۴۸همراه داشت )ارزش پول شد که متعاقباً باال رفتن نرخ تورم و سپس تورم دستمزد را به

زدایی از سرمایه  حال مقرراتصنفی و نیز درعین هایدیگر، حکایت بدیل ممکن معضل قدرت اتحادیه 

   بود.نیز ن

اعتبار ساختارهای ایدئولوژیکی که حامیان چنین ترین مقیاس بهلیسم حتی در کم سرایی نئولیبراداستان

ها جایگاه مناسب خود را بموقع تشخیص ای در چندین دهه بنا نهاده بودند، پیروز نشد. نئولیبرالنظریه

که  های رفاه استای عامیانه استدالل کردند که تورم نتیجه بالفصل دولتها بگونهه آندادند چرا ک

ها برای هر دو  ها را ندارد. نئولیبرالناپذیری سطح دستمزد و قیمت تمایلی به شکستن سد انعطاف

در   ها کهترتیب[ کارمندان دولت ها و راهکار برون رفت، پیشنهاد داشتند. ]بدینمعضل، هم علت آن

قبولی را در نظرات  سرایی قابل دانستند که چگونه باید عمل کنند، داستانروبرو شدن با بحران نمی

آن چه که کمک کرد ساختار هژمونیک روشنفکران بلند مدت تفکر عمومی  . (۴۹نئولیبرالیسم یافتند )

عنوان اهرم در قدرت هها را در موضعی درست قرار داده بود که از نظرات خود بنئولیبرالی بود که آن

اش گفته است: "تنها یک بحران ـ واقعی معروفی من در جملهگونه که فریدهمان  .(۵۰استفاده کنند )

و یا متصور ـ تغییرات واقعی بوجود خواهد آورد. در شرایط بحرانی، آن راهکارهای دم دست برگزیده  

های جاری و ی آلترناتیو در برابر استراتژی ی بنیادی ما ایجاد و ارائهخواهند شد. به باور من، وظیفه

  "ناپذیر گرددهاست تا آن چه غیر ممکن است، بلحاظ سیاسی اجتناب آنروز و در دسترس نگه داشتن  به

صورت   ۱۹۷۰ی های دههی آن جادویی است که در طی بحران سالاین برنامه دقیقاً بیان کننده  .(۵۱)

حل سیاسی مغایر با شد، در آن صورت راهد مورد قبول واقع میگرفت. اگر بررسی آلترناتیوهای موجو

جای تهاجم به نیروی کار، به احیای  کرد. بطور مثال سیاستمداران باید به رالیسم را طلب میحل نئولیبراه

دادند. بعبارت دیگر، نئولیبرالیسم پاسخ ضروری نبود، بلکه یک  مجدد مقررات اعتباری پاسخ می 

  (.۵۲دم دست[ بود )ساختمان سیاسی ]

ح مناسب برای رکود تورمی برسند که دیگر زمانی که باالخره رویکردهای کینزیسم توانستند به توضی

خیلی دیر شده بود و رویکرد نئولیبرالیسم جهان آکادمیک اقتصاد و سیاست را تسخیر کرده بود. خالصه 

وزیر بریتانیا  تاچر بعنوان نخست  ارگرتکه م ۱۹۷۹ی پس از این که نئولیبرالیسم غلبه کرده بود. دهه 
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منصوب شد و رونالدریگان نیز به ریاست   ۷ن رئیس فدرال رزروانتخاب شد، همزمان پاول ولکر بعنوا

المللی پول و بانک جهانی که پس از برهم زدن سیستم جمهوری ایاالت متحده انتخاب گردید. صندوق بین 

رعت تسخیر شدند و به کوره آهنگری، به باور  برتون وودز، دستخوش بحران هویت بودند، بس

ی قتصادهای اروپا و همزمان با ساختمان اتحادیه ترین اتبدیل شدند. بزرگ ۱۹۸۰ی ها، در دههلیبرال

متحده و بریتانیا موج سیستماتیکی بر علیه های نئولیبرالی وابسته شدند. در ایاالتاروپا به سیاست

های صنفی یکی پس از دیگری خرد و ضعیف شدند و قوانین کار برچیده  نیروی کار براه افتاد. اتحادیه 

های یف گشت. سرمایه مقررات زدایی شد و رفاه دولتی بنفع بخششدند. کنترل سرمایه سست و ضع 

  سودآور جارو شدند.

، ۱۹۷۰ی در خارج از اروپا و آمریکای شمالی، شیلی و آرژانتین در پسایند کودتای نظامی در دهه

 ۱۹۸۰ی های کشورهای درحال توسعه در دههلیسم عمالً با زور اعمال شده بود. بحران بدهیلیبرانئو

ساز برای درهم شکستن هژمونی طرفداری از سوسیالیسم و بوجود آوردن ای سرنوشتنوان لحظهبع

هیر همزمان و پس از فروپاشی اتحاد جما  .(۵۳چرخشی به سمت نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان درآمد )

ا  هز گرایش به نئولیبرالیسم بوجود آمد که مشاورین اقتصادی آنشوروی، در اروپای شرقی موجی ا

های اتحادجماهیر سازی در ملتشود که میدانی کردن سیاست خصوصیغربی بود. تخمین زده می

توان گفت که خصوصی سازی شوروی سابق منجر به مرگ یک میلیون نفر شد. بعبارت دیگر می 

ای آفرین بود. گسترش نئولیبرالیسم معاملهمان میزان سیاست تعاونی کردن ]زمان استالین[ مرگهبه

بدبختی، مرگ و دیکتاتوری درپی موفقیت آن در جهان توسعه یافت.   .(۵۴ون خونریزی نبود )بد

رد. از نئولیبرالیسم نظام هنجاری بود که خود را به زندگی روانی و فیزیکی حقیقی مردم جهان تحمیل ک

ریق  ، گسترش نئولیبرالیسم موقعیت خود را از ط۱۹۹۰ی زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا نیمه 

المللی پول در حزب کارگر جدید در بریتانیا و دستگاه سازی ساختاری صندوق بینهای انطباقسیاست

مه جانبه در عرصه اداری بیل کلینتون در ایاالت متحده آمریکا تقویت کرد و با حضور تمام وقت و ه

موش کردند و ی هفتاد را مردم بسرعت فراآکادمیک اقتصاد به اوج خود رسید. حکایت زمان دهه

ای جهانی با  نئولیبرالیسم به همان سیاق دکترین مارگرت تاچر "آلترناتیو دیگری نیست" به پدیده 

ی احزاب سیاسی قبول همه  کیفیتی طبیعی تبدیل شد. نئولیبرالیسم به حس مشترک عمومی تبدیل و مورد

است پیروز شده باشد، در قدرت قرار گرفت. بدین ترتیب دیگر چندان اهمیت نداشت که چپ و یا ر

  نئولیبرالیسم ]سکان[ را در عرشه اشغال کرده بود.

 

است که در سال  ایاالت متحده آمریکا بانک مرکزیفدرال رزرو: یا فد به معنی »ذخیرٔه فدرال«، *

درال  الیحه فبا هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد. این بانک با تصویب  ۱۹۱۳

های مالی ای تشکیل شد که نیاز به کنترل مرکزی سیستم در پاسخ به رشته بحران  ۱۹۱۳در سال    رورز

های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت  پولی را نشان داد. این نهاد مسئول تدوین سیاست

 ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.، از ویکیپدیا  قیمت

  

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_مرکزی
https://fa.wikipedia.org/wiki/ایالات_متحده_آمریکا
https://fa.wikipedia.org/wiki/لایحه_فدرال_رزرو
https://fa.wikipedia.org/wiki/لایحه_فدرال_رزرو
https://fa.wikipedia.org/wiki/لایحه_فدرال_رزرو
https://fa.wikipedia.org/wiki/لایحه_فدرال_رزرو
https://fa.wikipedia.org/wiki/لایحه_فدرال_رزرو
https://fa.wikipedia.org/wiki/لایحه_فدرال_رزرو
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  پذیر شدناغیر ممکن اجتناب

 

گونه که مشاهده کردیم، نئولیبرالیسم ایدئولوژی خود را از طریق تقسیم کار، آموزش محافل  همان

ماهرانه از وسائل  ی گذار باشند و با استفاده هایی که بتوانند در سیاست تأثیرآکادمیک، ایجاد اندیشکده

یرنده طیف کامل یک پروژه برای  ارتیاط جمعی توانست محبوبیت کسب کند. تحول نئولیبرالیسم در برگ

جدیدی از همکاری و انتخاب ساخته شد که  بنا کردن هژمونی در سرتاسر جهان بود. یک حس مشترک  

پنجاه سال پیش از آن  بر ترمینولوژی "مدرنیته" و "آزادی" سلطه داشته باشد ـ ترمینولوژی که

ی این ]دو مقوله[ بدون این که ارهمفهوم کامالً دیگری داشت. امروز، تقریباً غیرممکن است در ب

  ستناد نکرد، سخن گفت.داری نئولیبرالیسم ابالفاصله به احکام سرمایه

ی و دانیم که "مدرنیزه شدن" معنایش کاهش اشتغال، کم کردن رفاه اجتماعی ما امروز میهمه

رم "آزادی"  سازی خدمات دولتی است. مدرن شدن معنایش قبول کردن نئولیبرالیسم است. تخصوصی

آزادی در انتخاب نوع  نیز سرنوشت دردناک مشابهی داشت و تا سطح آزادی فردی، آزادی از دولت و

جماهیر شوروی   ی ایدئولوژیک با اتحادهای لیبرالی در دوران مبارزه کاالی مصرفی تنزل پیدا کرد. ایده 

ای بسیج دئولوژیک بگونهکردند و مردم دنیای غرب را از این طریق بلحاظ اینقش مهمی بازی می

های فردی قادر شد مشارکت تکیه بر آزادی های فردی باشد. نئولیبرالیسم باکردند که بیانگر ارزشمی

گرایی فرهنگی ه بودند و کثرتهای فردی" سازماندهی شدهایی را که حول "حمایت از آزادیآحاد جنبش

همچنین نئولیبرالیسم با تأکید روی رهایی  .(۵۵خود جلب کند )به  ، ها بود رابخشی از هویت سیاسی آن 

هایی را که آرزوی طغیان ماه مه های[ دولتی توانست آنارکو ـ سرمایه داران و جنبشاز ]قید و بند

ی آزادی که با ایده توانست در پایان  این ایدئولوژی .(۵۶را ]کماکان[ داشتند، متقاعد کند ) ۱۹۶۸

روزهای مصرفی مردم مشارکت داشته باشد. در عرصه تولید، با آ محدود به آزادی بازار بود، تنها

ـ آرزویی که  آزادی نئولیبرالی توانست آرزوی ساعت کار قابل انعطاف در بین کارگران را متحقق کند

ی آمیز عرصهدر چالش برای تسخیر موفقیت  . (۵۷ها تبدیل شد )بسرعت به ابزاری برعلیه آن

اش خود را در  وقفههای بموقع و بیولیبرالیسم توانست با چرخشی، نئایدئولوژیک مدرنیسم و آزاد

سازی و آزادی، خود را بعنوان تنها  هایی مانند مدرنمعرض خودآزمایی قرار دهد. با غصب معنای ترم

   ترین پروژه در طی پنجاه سال گذشته تثبیت کند.و موفق

امان با دیگران  ی خودمان، رابطهرا به اداره   که مانتیجه این که نئولیبرالیسم به "شکل هستی ما ـ راهی  

ها، بعبارت دیگر، نه تنها سیاستمداران، مدیران شرکت .(۵۸کند" تبدیل شد )و خودمان هدایت می

اند، بلکه  ها در فهرست جهانی این نظریه وارد شدهکنشگران وسائل ارتباط جمعی و اساتید دانشگاه

دیگر. به سخن دیگر نئولیبرالیسم خالق انسان شد.  اجرین و هرکس دانشجویان، مههمچنین کارگران، 

ای قابل رقابت ساخته است ـ نقشی وار، از ما سوژهای نمونهکند. نئولیبرالیسم بگونهافراد را خلق می 

  داری صنعتی است. الزامات نئولیبرالیسم این مخلوقی راکه درخور و مناسب موضوعیت تولید سرمایه

آموزی دائمی، کند. دانشاش میهای زندگیی جنبههبودی دائمی در همهاچار به خود بکه آفریده، ن

حاضر در هر جا که نیاز به استخدام شدن باشد، اجبار مداوم در به روز کردن خود همگی بخشی از 

اف عظیم بین فائق شدن ذهنیت رقابت، بعالوه شک . (۵۹ذهنیتی هستند که نئولیبرالیسم خالق آن است )

ای تنگ در ارتباط و وابسته است و آن چه که عمومی است. زندگی شخصی بگونهن چه که شخصی آ

ای است. تحت چنین شرایطی، جای تعجب نیست که تشویش و نگرانی در  به رقابت در زندگی حرفه 

ی  تا میزان زیادهای روانی در دوران نئولیبرالیسم  یابد. براستی که ناهنجاریجوامع معاصر گسترش می

های روانی ای فزاینده بازتابست: استرس، تشویش، افسردگی، معضل کمبود توجه بگونهتشدید شده ا

نکته مهم این که ساز و کار زندگی روزمره در شرایط  .(۶۰عمومی در جهان پیرامون ما هستند )
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اشته باشید، ایدئولوژی ند  نئولیبرالیسم منبع اصلی انفعال سیاسی شده است. شما حتی اگر گرایش هم به

ای برای شما بوجود ها روی زندگی شما تأثیر گذاشته و شرایط کاری پر مخاطرهعهذا این ناهنجاریم

آورده اند. ما برای گذران زندگی نیاز به پول داریم، بنابراین خود را در بازار کار در معرض فروش 

ه زندگی و خرید ت اجاره، هزینچگونگی پرداخ  دهیم. مشاغل متعدد، استرس و نگرانی در موردقرار می

ی اجتماعی. با توجه به این تأثیرات بسیج های مواد غذایی و تبدیل شدن به جزیی از شبکهاز فروشگاه

گردد و تحت تأثیر تشویش و  شود که مرتب به آینده موکول میسیاسی تبدیل به خواب و رویایی می 

  گیرد.یحاشیه قرار م شود و درفشارهای روزمره کنار زده می

در عین حال، باید در نظر داشته باشیم که تولید چنین ذهنیتی تأثیرش تنها سطحی نیست. هژمونی در 

ها و آرزوهای واقعی ی خواستهی مجموعهگونه ندارد، بلکه بر پایهاش، کارکردی تنها توهمهر شکل

حال حاضر های در واستهت، اشتیاق و خمردم بنا شده است. هژمونی نئولیبرالیسم بر بازی با نظرا

دهد که چنانچه هماهنگ با دستور آوری کرده و وعده میها را جمعموجود در جامعه استوار است. آن

اش باشند، برآورده کند. تقدس آزادی فردی، ارزش نهادن بر کار سخت، رهایی از کار  کار اصلی 

به لخ نسبت ستگی، احساس تاعتقاد به شایهفتگی سخت، نشان دادن شایستگی خود از طریق کار، 

ی هژمونی نئولیبرالیسم نیز در جامعه وجود ها و بوروکراسی قبل از غلبهسیاستمدران فاسد، اتحادیه

بندی چپ و پل زدن بین بلوک  .(۶۱ها را گرفت و در خود متبلور کرد )داشتند. ولی نئولیبرالیسم آن 

دانند، عصبانی  ن از سیستم میاستفاده دیگراها سوءکه آنراست، بسیاری از مردم امروز از آن چه 

های رفاه  هستند. ب غض از تقلب مالیاتی متمولین براحتی با تقلب تهیدستان در استفاده از کمک هزینه

شود. خشم از سرکوب کارگران از خشم از سیاستمداران دیگر قابل تشخیص اجتماعی ترکیب می

وسط است ـ آرزوی صاحب خانه شدن، ی متهای طبقها هویت و آرزونیست. چنین ذهنیتی در پیوند ب

آفرینی شیوع و پرورش یافته و به طبقه کارگر گذشته و محیط  ی کاراعتماد به نفس و روحیه

ی زندگی ایدئولوژی نئولیبرالی به بنیادهای تجربه .(۶۲) اجتماعی آن طبقه گسترش یافته است

  .(۶۳شود )یفکری آکادمیک تلقی نمحضورش تنها یک آشفته روزمره رسوخ کرده و دیگر 

ی زندگی روزمره تبدیل شده و هر تحلیل انتقادی که فاقد تصریح بر  نئولیبرالیسم به انگلی در تجربه

های عمیق نئولیبرالیسم در جامعه معاصر عاجز  چنین پیوند و عنصری باشد، از تشخیص ریشه

گران را شکل داد، بلکه تنها باور و تفکر کنشسم در طی چند دهه نه خواهد ماند. بنابراین نئولیبرالی

اصول و قواعد خود زندگی روزمره را نیز دگرگون کرده است. منافع خاص نئولیبرالیسم جهانشمول 

نئولیبرالیسم به حس مشترک تبدیل شده است. ما    .(۶۴اند )توان گفت حتی هژمونیک شدهو می شده

   (.۶۵نباشیم )باورمند باشیم و چه  تبدیل کرده، چه به آنرا به تابعی از خود 
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  رن چپ؟یک مونته پله

هایش ی شکستشود که علت موفقیت نئولیبرالیسم )چنین موفقیتی علیرغم همهاغلب چنین استدالل می

داران، سهامداران سرمایهالمللی، ادامه خواهد داشت( همگرایی منافع و حمایت قدرتمند کنشگران بین

اگرچه، بدون شک همگرایی چنین منافعی در تقویت ایدئولوژی  ای کالن بود.و کئوپراتیوه بزرگ

مانند. اگر حمایت کنشگران ای از سئوالت بی پاسخ باقی می اند، معهذا پاره نئولیبرالیسم کمک کننده بوده

ع  صورتی آشکار در جهت منافگر نئولیبرالیسم به برای موفقیت ایدئولوژیک نئولیبرالیسم کافی بود، و ا

ای ی زمانی چهل ساله بین فرمولبندی نخستین چنین نظریهکنشگران بود، پس بنابراین نباید یک فاصله 

داشت. برعکس، هژمونی ایدئولوژی لیبرالیسم کینزیسم حتی زمانی که قدرت و  و اجرای آن وجود می

  ۱۹۲۹د از سقوط  داری بعاشت. بویژه محبوبیت آن بلحاظ سرمایهمحبوبیت آن محدود شده بود، ادامه د

و رکود بزرگی که از آن منتج شد، در حاشیه قرار گرفته بود. الزم بود پویایی قدرت که اجماع حول 

کرد را به طور تدریجی و ذره ذره از هم جدا کرد. به همین ترتیب، توضیح این که  کینزیسم را تأمین می 

تواند این  گران خاص بود، کماکان نمیلیسم نهفته در توان سازگاری آن با منافع کنشموفقیت نئولیبرا

هرگز اجرایی نشدند، را توضیح دهد. یکی   ۱۹۷۰راهکارهای محتمل در رویارویی با بحران که چرا 

ن حل قابل دسترسی  در شرایط بحرااز عناصر موفقیت ایدئولوژیک نئولیبرالیسم احتماالً این است که راه

اید با آن دانست که چگونه بهیچ دولتی در آن زمان نمی ای بود کهداشت. بحران )رکود تورمی( پدیده

ی آن از بینی چنین شرایطی را کرده بود و گزینهی لیبرالی از قبل پیشبرخورد کند، در حالی که نظریه

ها این نبود  قیت نئولیبرالاش برای بحران موجود بود. علت موفها پیش در بوم شناسی ایدئولوژیکسال

ی(، بلکه وجود یک زیرساخت ی یک گفتمان سیاسی منطقعرضه کردند )افسانه که استدالل بهتری

ی نظری آن شد و حس مشترکی در ای که از پیش فراهم شده بود که موجب موفقیت پروژهنهادینه شده

  بین کنشگران سیاسی بوجود آورد.

فراخون دادن برای یک ها چپ را به ترین آنمهمی نهفته است که مهمهای ی این نکات آموزهدر همه

تر، تاریخ نئولیبرالیسم این خدمت را  در سطحی وسیع .(۶۶آورد )رن به ارمغان میکنفرانس مونت پله 

دهد که موفقیت بزرگ اخیر راست ـ اعمال هژمونی نئولیبرالی در مقیاس  به ما کرده و نشان می 

   این بدین معناست که:گیری از سیاست مردمی امکان پذیر است.  المللی ـ بدون بهرهبین

های ی تفکر نئولیبرالی بلند مدت بود. این نگاه با رویکرد تکیه بر اشکال موقتی دوره اول، پروژه

 های اعتراضات فردی و گروهی تفاوت داشت. در عوض، آن چه کهانتخاباتی و ا فت و خیزهای تجمع

اش را به روشنی تصریح و شرایط تواند از آن بیاموزد، این است که چگونه با شکیبایی هدفچپ می

ها را  ا تجزیه و تحلیل کرد، با این هدف مشخص که چگونه این زمینههای آن رتاریخی موجود و زمینه

وین کرد و چهل سال  انداز خود را برای تغییر درازمدت تدای مؤثر تغییر دهد. نئولیبرالیسم چشمبگونه

و تاچر و ریگان وارد صحنه سیاسی شوند. با در  در انتظار نشست تا کینزیسم دچار بحران شود 

ها بودند: چیزی که در آن کردی، روشنفکران نئولیبرالیسم صریحاً در فکر فرصت نظرداشت چنین روی

و آماده سازی و   پذیر شد. علت آن بخشاً بخاطر عملکردزمان غیر ممکن بود؛ بعدها، امکان

  اشان بود.تدارکات 

ی ی ضد هژمونی بودند که بتوانند به وسیله پروژهان آغاز[ در پی ایجاد یک ها از همدوم، ]نئولیبرال

های کینزیسم را به چالش کشیده و به زیر بکشند.  دمکراسی و سیاست آن اجماع موجود حول سوسیال

بود که موقعیت هژمون را تغییر داده و زیرساخت کامل ها بصورتی گسترده معطوف به تالشی نگاه آن

اروپود حس مشترک سیاسی ی تی بنا کنند که زیرکانه بتواند خود را در معضل سیاسی و همهایدئولوژیک

گونه که فلیپ ی هژمون زمان خود را براندازد. همانوارد کند. نئولیبرالیسم موفق شد نظریه

 ژیک این بود که:نویسد، نبوغ استراتمیروویسکی می
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عی ای برای یک عمل سیاسی، بعنوان ارزش واقنگیزه"تنها چسبیدن به یک دیدگاه اتوپیایی بعنوان ا 

ی کاملی از پیشنهادهای  کافی نیست. چارچوب برای پیروزی این است که بتوان بطور همزمان مجموعه

ای د مدت اند را با دانش کافی بگونههای کوتاه، میان و بلننش سیاسی به ظاهر سهل را که در ارتباط با ک 

الی ی پلیس در رسیدن به یک هدف احتمن مانند حرکت مداوم و بی وقفهترکیب کرد که نتیجه آخر آ

ورزی[ کوتاه و بلند مدت، که در نظر  است. یک استراتژی هوشمندانه که همزمان هر دو شکل ]سیاست

رسد. ولی در پشت صحنه با یک هدف بنظر می  افراد غیریونیفورم پوش عادی و یک درگیری دو طرفه

د پیروزی ی قابل توجه در مورگیرد. بدون شک این تنها توضیح سادهورت میکالهبرداری تئوریک ص

اشان بطور ها انتظار داشتند که اشتباه های نئولیبرالیسم در طی شرایطی است که حریفان آنسیاست

   (".۶۷کامل به اثبات برسد )

رن ]از همان پله ی انجمن مونسوم مهمی که چپ باید بیاموزد این است که جمع پراکندهسوم، درس 

های المللی، از طریق گرهدف گسترش یک شبکه بینـ ه آغاز کار[ به توسعه جغرافیایی خود فکر کرد

ه اش تأمین هژمونی روشنفکرانکلیدی بود. در اندیشکده به شکلی از سازمانی دست یافتند که وظیفه

های اران، خبرنگاران، رسانهای بین اتاق فکر )اندیشکده(، سیاستمددر مقیاس جهانی بود. شبکه

های ناجور بوجود آوردند که نیازمند اتحاد ی بین این گروهگروهی و مدرسین بوجود آوردند. سازگار

بسیار خوبی پذیری در هدف و یا شکل سازمانی نداشته باشند. رسیدن به چنین مهمی مستلزم انعطاف

گیرد که بلحاظ تجربی بسیار  د نکوهش قرار میاشان بود. در حالی که نئولیبرالیسم اغلب مور در پروژه

یت این است که تمایل آن به  عه که بعنوان یک پروژه منسجم فهمیده شود، واقتر از آن بودناهمگون

ن آن بعنوان یک ایدئولوژی  اصالح نظراتش در پرتو شرایط و محیط بود که در عمل موجب قدرتمند شد

  شد.

لقی شود که تنها از اسلوب کار آن رن، نباید  بعنوان بحثی تپلهنتهبنابراین فراخوان چپ برای نوعی مو

یابی آن در های گسترشبرداری شود. بحث این است که چپ باید از نوع نگاه بلند مدت آن، روشکپی

ستراتژی کنترا ـ هژمونی آن که موجب همگرایی منافعی  گرایانه و اپذیری مصلحتسطح جهانی، انعطاف

زیستی بسیار متنوع بودند، بیاموزد. در نهایت خواست فراخوان برای یک مونت  که بلحاظ خصلتِ 

  رن از طرف چپ باید برای ساختن دوباره هژمونی چپ باشد.پله
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  فصل چهارم

 مدرنیته چپ 

ای را که بتواند بعنوان یک  رسد که در اوضاع کنونی سپهر بین المللی هر گزینهچنین بنظر می

تفکر   [باید گفت]شود. بنابراین اهمیت تبدیل میود، به یک اتوپی و یا امری بیآلترناتیو تلقی ش

 ای ما فلج شده است.  برنامه

 رابرت مانگابیری وورگر

 

های نقطه عطفی را نشان دهد. عطف از آن وظایف منفی که بیانگر محدودیت [خواهدمی]این فصل 

کند که راه  ین فصل پروژه مثبتی را آغاز میاستراتژیکی هستند که چپ امروز با آن روبرو است، ا

اهد بود که، چپ های بعد این خوگریز از وضعیت موجود را با دقت شرح خواهد داد. بحث ما در فصل

عی اصالح دگرباره مدرنیسم باشد و نیروی هژمونیک و مردمی بنا کند که برای کار  معاصر باید مد

های مردمی، مانند اقدام  هایی از نوع سیاستنشکه ک رسد آینده پیش رو بسیج شود. بعید بنظر می

منظور ارائه تصوری از آینده، از پیش )پریفیگوریشن(، بعنوان بدیل ایسم بی وقفه بهمستقیم و افقی 

ینده برای دست یافتن به این مهم کافی باشند. بخشاً به این دلیل که از سرشت و طبیعت طرف مقابل  آ

یه داری در سرتاسر جهان نیرویی بغایت تهاجمی است و هر اقدامی که  دهند. سرماتصویر غلطی می

ر کشیدن، (. کنا۱کند از همان آغاز محکوم به شکست است ) نگرداخودبخواهد بخشی از آن را جدا و 

هایی هستند در چارچوب بازی نش، ک نگرداخودمقاومت، محلی گرایی )لوکالیسم( و ایجاد مناطق 

جه به خصلت جهانی بودن  مایه داری غیر قابل انعطاف و متجاوز. بعالوه با تودفاعی بر علیه یک سر

گی و سیاسی با آن همزیست شوند. تنوع فرهن [بتدریج]سرمایه داری این امکان وجود دارد که 

سرمایه داری تأثیر چندانی بر مهار خصلت گسترش یابنده کاالیی آن، خلق پرولتاریا و نیاز به انباشت  

رد. ظرفیت بغایت تأسف بار سرمایه داری، که اغلب بازتولید مقاومت است، به خودی خود سرمایه ندا

اش در رقابت با خصلت  ده ناتوانی اگیر بودن، بلکه حتی نشان دهننه تنها افشا کننده ناتوانی آن در فر

ست که  (. با توجه به طبیعت ذاتی توسعه طلبانه نئولیبرالیسم، واقعیت این ا۲جهانشمولی آن است )

تواند جایگزین سرمایه داری باشد تنها یک بدیل انعطاف پذیر که شامل حال همه شهروندان باشد، می

جود دینامیسم انباشت در قلب سرمایه، با تصور (. و۳للی آن را به چالش کشد )و در مقیاس بین الم

چپ بلند پروازی یک سرمایه داری فاقد خصلت توسعه طلبانه، در تناقض است. بنابراین آن سیاست 

گرایی های منطقهتواند محدود و راضی به معیارهای حاکم بر سیاستکه خواهان پیشرفت باشد، نمی

نگر باشد که هایی با سمت و سوی آینده ی یافتن سیاستجای آن چپ باید در پ)لوکالیسم( باشد. به 

باید بتوانند نقاب از چهره ها بتواند سرمایه داری را در مقیاس گسترده به چالش کشد. این سیاست

اقعی آینده را باز پس گیرند. این فصل یک  روابط اجتماعی دروغین سرمایه داری بردارند و مضمون و

اش  کند و هدفهای پیشین روی تجربیات تاریخی داشتند، آغاز میتر از تمرکزی که فصل گام عقب

در این فصل ما روی این عنصر   آیند؛ است.هایی که درپی میریزی بستری فلسفی برای فصلپی

می نگر باید برای ترم "مدرنیته" مبارزه کند. سیاست مردکلیدی بحث خواهیم کرد که، هر چپ آینده

ای در مورد چگونگی ز آینده است. مبارزه برای مدرنیته همواره مبارزهانداز مطلوب افاقد آن چشم

علمی  ول اتحاد جماهیر شوروی تا سوسیالیسمِ های اآینده بوده: از مدرنیسم مورد نظر کمونیسم سال

(. معنای  ۴پسا جنگِ سوسیال دمکراسی تا در نهایت نئولیبرالیسم کارآی خیرکننده تاچر و ریگان )

ای شدید خواهد توان از پیش تعیین کرد، ولی این عرصه مبارزهاین که چه چیز باید مدرن شود را نمی
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ری در جهانی کردن  مدرنیته به اعتبار موفقیت سرمایه دا (.آنچه مسلم است، تا امروز ترم۵بود )

 خود، تماماً به راست واگذار شده است.  

معنای "مدرنیته" امروزه به ترکیب وحشتناکی از خصوصی سازی، تشدید بهره وری، گسترش و 

  ز(. به این ترتیب که آن چه امروز ا۶تبدیل شده است )  مدتر شدن نابرابری و مدیریت ناکارآعمیق

های های رفاه و سلطه شرکتویرانی محیط زیست، برچیدن دولت شود مترادف بامفهوم آینده تلقی می 

المللی در خود ندارد. بنابراین برای  بزرگ است و کمترین نشانی از اتوپیای نظریه رهایی بین

کم پذیرفته  ح ینا(. از ۷شود )داری تلقی میای از سیمای فرهنگ سرمایهبسیاری، مدرنیته تنها جلوه

تواند پایان سرمایه داری را در  شود که: تنها حذف مدرنیته است که میمی شده، نتیجه زیر استخراج 

پی داشته باشد. حاصل بالفصل چنین طرز تلقی بروز گرایش ضد مدرنیته در بین بسیاری از  

ود چنین درک های اجتماعی پس از دهه هفتاد قرن گذشته میالدی به این سو بوده است. وججنبش

داری، موجب چشم پوشی از سان دانستن آن با سلطه نهادهای سرمایهنادرستی از مدرنیته و هم

های مبارزات ضد سرمایه داری براساس  های متنوع مبارزه شده تا حدی که بسیاری از نظریهگزینه

ای و نیز  ج توده (. ترم مدرنیته خود بیان روایت یک بسی۸چنین طرز تلقی و تفکری بنا نهاده شده )

جائی که این ترم شاخص سمت و سوی جامعه حنی فرآیند تاریخ است. از آنچارچوب درک فلسفی من

گذاری برای های هر نیروی چپ در سرمایهگفتمانی برای سیاست نهادن است، باید نقطه آغاز بنا

سه فاکتور اساسی که باید  (. این فصل شالوده فلسفی این پروژه را بر ۹ایجاد دنیایی بهتر قرار گیرد )

دهد: ارائه تصویری از پیشرفت تاریخ، یک چشم مدرنیته چپ باشند را با دقت شرح می در برگیرنده

 انداز بین المللی و تعهد به رهایی.  

معضل بالفصلی که در بحث "مدرنیته" با آن روبرو خواهیم شد، روشن کردن این نکته است که 

ز تاریخ اروپا رجوع کرد، که های معینی اتوان به دورهرابطه می نمعنای "مدرنیته" چیست. در ای

عنوان منشا "مدرنیته" در نظر گرفته شده اند:  معموالً در برگیرنده یک سری حوادث بوده اند و به 

  (. بنظر برخی دیگر از صاحب۱۰رنسانس، جنبش روشنگری، انقالب فرانسه و انقالب صنعتی )

افکندن ترش بوروکراسی، پیو نهادها است: گس اتنوعی از کار کردهنظران، مدرنیسم مجموعٔه م

و  غیراروپایی نهای اجتماعی، استعمار جهاچارچوب بنیادین لیبرال دمکراسی، تفکیک فعالیت

ای از گسترش روابط اجتماعی سرمایه داری. تا این جا در تعریف "مدرنیته" کماکان به مجموعه

جهانی توسعه و نیز  های پیشرفتشود که در حول وحوش آرمانهای مضمونی مراجعه مینوآوری

ای از های اخیر است: مدرنیته مجموعهآزادی و دمکراسی متکی اند. تمرکز این فصل بر این جنبه

های گوناگون در سرتاسر جهان توسعه یافته اند ولی در  مفاهیم مستقل و جداگانه است که در فرهنگ

اصر انکارناپذیر مدرنیته اند که  ای شده اند. این مفاهیم عنسانس ویژهعین حال در اروپا دستخوش رن

گیری گفتمان مطلوب عامه مدرنیته اند. نظرات پیرامون مفاهیمی مانند  سرچشمه و الهام بخش شکل

داری و هم مبارزه برعلیه آن ای هم برای مدرنیته سرمایهآزادی، دمکراسی و سکوالریسم ـ سرچشمه

های کارگری در آفریقا برای لغو نابرابری، ادیهی محرکه تالش و مبارزه بسیاری از اتحبوده اند. نیرو

( بوده که تا امروز در شکل و شمایل "هزاران کمپین برای بهبود ۱۱افکار مرتبط با مدرنیته )

، حق زمین، بهداشت اولیه، امنیت، کرامت انسانی، خودگردانی" و غیره ادامه یافته اند  ادستمزده

نباشد، ولی در کل مبارزات سیاسی امروز در چارچوب  (. این ترم اگر چه مورد قبول باشد یا ۱۲)

باید موضوع مورد  [به این اعتبارمدرنیته ]د. نگیرحوزه مدرنیته و نظرات پیرامون آن صورت می

   (.۱۳مشاجره و بحث باشد، نه این که آن را انکار و یا رد کرد )

  



 

69 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

   (hyperstitional)استیشنال( اَبَر نهادها، )هایپر رشد

در ارتباط با آینده است. آینده باید چگونه  پرسشیمدرنیته، امر در نهایت، طرح و برجسته کردن 

باشد؟ از کدام مسیر باید به آن رسید؟ به روز بودن، معنایش چیست؟ و باالخره آینده از آن کیست؟  

این بوده که ترم مدرنیته محدود به یک   نگرانی که همواره و از زمان ظهور این ترم وجود داشته

های گذشته مراجعه و گسستی یف آن تنها به مفاهیم و اندیشه دایره بسته بماند و یا این که برای تعر

د که وباور به چنین گسستی، آینده باید چنان طراحی ش در نظر داشتِ . با کردبین حال و گذشته ایجاد 

ل با "اکتشاف آینده است" و  (. مدرنیته معاد۱۴بهتر باشد ) با گذشته تفاوت داشته و از آن هبالقو

پیشرو از مفاهیمی مانند "ترقی، پیشرفت، توسعه، رستگاری،  یارتباط با درکبنابراین دقیقاً در  

استنباط عمومی چنین است که تاریخ از  (. ۱۵ترغیب است )و رهایی، رشد، انباشت، روشنگری 

، چالش و مبارزه بر سر تعریف از ماهیت و چگونگی کندمی طریق دخالت آگاهانه انسان پیشرفت 

چپ جایگاه طبیعی خود را در سمت گیری به   [همواره]بلحاظ تاریخی، (. ۱۶) چنین دخالتی است

سوی آینده دیده است. از نظرات کمونیست ابتدایی پیشرفت تکنولوژی، تا اتوپیای تخیلی اتحاد  

گرمای سفید فنآوری" )اشاره به راسی در مورد "های سوسیال دمکشوروی تا لفاظیرجماهی

 گیپنجاه سال پیش در مورد انقالب نوین در فنآوری ـ م( که همسخنرانی معروف هارولد ویلسون در 

کرد، چنین درک نادرستی از آینده وجود داشت. مفهوم آینده باید بهبود در  چپ را از راست جدا می

نیروهای سیاسی جناح  خالفسیاسی نسبت به حال باشد. بر هایی مانند شرایط مادی، اجتماعی وترم

اشان از آینده عموماً دفاع از سنت و بر اساس ماهیت  قابل توجه، تعریف اجز چند استثنهراست، ب

 (.  ۱۷ها بوده است )عمدتاً ارتجاعی این سنت

هبری و همزمان با ظهور نئولیبرالیسم، توسط رهبران سیاسی مانند تاچر که ر یوضعیت چنین

ها در جهت بسیج . او از ترکیب ترم هایش تأثیر عظیمی بر مدرنیته و آینده داشت؛ برعکس شدلفاظی

و ایجاد یک حس مشترک عمومی هژمون جدید استفاده کرد. این نوع نگاه، نئولیبرالیسم، از مدرنیته  

ت. در نتیجه، بنظر تر شدن اندیشه مدرنیته شده اسزمان تاکنون ادامه دارد، موجب ضعیف که از آن

توان گفت که از معنا تهی شده است. در  تی میها از مسیر عادی خارج شده و حرسد که بحث چپمی

نی مانند  دوران پسا مدرنیته، ظاهراً پیوند ذاتی بین آینده، مدرنیته و رهایی از بین رفته است. فیلسوفا

م(، حاال  -ی نیز ترجمه شده است. سیمون کریچلی )فیلسوف انگلیسی که چند کتاب از او به فارس

ه "ما باید مقابل نظریه و ایدئولوژی آینده مقاومت کنیم، چرا که  توانند اطمینان داشته باشند کمی

دی احساساتی، از (. برخور۱۸همواره تنها کارت برنده توسعه، نظریه سرمایه داری بوده است" )

پذیرند و شرمگینانه ترجیح داده اند  الیسم را می های مردمی، کورکورانه عقل سلیم نئولیبرنوع سیاست

دی چشم پوشی کرده و مقاومت ظاهری و درمان موقت را جایگزین آن کنند. امروزه  های بنیااز نظریه

و عجز چپ سوسیال دمکرات در پیش لیاقتی جدا از نارضایتی چپ رادیکال از فنآوری مدرنیته تا بی

آینده عمدتاً به راست واگذار شده است. چیره دستی و کاردانی  بینی یک جهان جایگزین؛ همه جا امر 

ها غفلت رو به وخامت گذاشته  روزی سرآمد آن در بنا کردن دنیای بهتری بود، بر اثر سالکه چپ 

 است.  

تواند خود را تنها محدود به همان  ر دارد، نمیاگر چپ سودای احیای دوباره حس پیشرفت را در س

کرده و آن را  شود، خ که فقط به یک مقصد معین و منحصر به فرد ختم میتصور کالسیک از تاری

ارائه کند. ترقی، تنها یک امر ممکن نبود، بلکه بطور یقین تنیده در تاروپود ضرورت تاریخی بود.  

ای که دارای خروجی خاص، که همانا  ر از پیش تعریف شدهجامعه انسانی بر این باور بود که در مسی

اری را خود دهای اروپایی مدعی اند که مدرنیته سرمایهپاست، در حرکت است. ملت سیر طریق ارو
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ای هم ضروری و هم برتر از ]تجربیات بطور مستقل توسعه داده اند و تجربیات تاریخی چنین توسعه

(. این نظر بطور سنتی بین فیلسوفان اروپایی غالب بوده  ۱۹است )ها ها و ملتتاریخی[ دیگر فرهنگ

ه بوده و به اعتبار آن  میالدی متأثر از این نوع نگا ۱۹۶۰و   ۱۹۵۰بیات مدرنیته در دهه های و اد

تالش داشته که رفتار سرمایه داری در مخالفت با اتحاد جماهیر شوروی را امری موجه و طبیعی 

ها و بعدها توسط کینزیسم نخستینهای هی تا حدودی از طرف مارکسیست(. چنین نگا۲۰جلوه دهد )

مورد قبول واقع شد و بعنوان الگوی مناسب برای توسعه همه جوامع داری نئولیبرالی و سرمایه

گر رفتار غیرغربی غیرپیشرفته و نیازمند توسعه، قرار گرفت. موضعی که در خدمت و توجیه

 (.  ۲۱)استعماری و امپریالیستی بود 

اعتبار، دقیقاً به باور  ها کم مایه و بی نها در مورد پیشرفت از جانب منتقدان فلسفی آاین گونه نظریه

فتن به هدف از پیش تعیین شده ـ در فرایازی لیبرالی به سمت دمکراسی سرمایه ها در دست یاآن

و اغلب فاجعه بار قرن  داری و یا فرایازی مارکسیستی به سوی کمونیسم تلقی شد. تاریخچه پیچیده

تواند متکی بر پیروی کردن از هرگونه خط مشی ریخ نمی ای تعیین کننده نشان داد که تابیستم بگونه

(. سیر قهقرایی به همان میزان ممکن است که دمکراتیزه کردن ۲۲یش تعیین شده باشد )و آموزٔه از پ

نیده نیست، توسعه سیستم اقتصادی، و یا  (. به بیان دیگر هیچ چیز به خودی خود در ذات تاریخ ت۲۳)

اند ضامن هر نتیجه خاص باشد. از منظر نگاه گسترده چپ، برای مثال، نتایج مبارزات سیاسی که بتو

حتی آن دستآوردهای محدود، ولی ناچیز سیاسی که بدست آمده اند، مانند امکانات رفاهی، حقوق 

هایی که برگردانده شوند. بعالوه، حتی در حکومت توانند به عقبزنان و حمایت از حقوق کارگران می 

رفت  نتظار میچه که ااً قدرت را در اختیار داشتند، نشان داده شده که بیش از آندولت کمونیستی رسم

(. این  ۲۴دشوار است که از یک سیستم تولید سرمایه داری به یک سیستم کامالً کمونیستی گذر کرد )

 د درونی از مدرنیته اروپایی را از طریق روانکاوی، تئوری انتقادی وسری از تجربیات تاریخی، انتقا

ه نوعی ساده لوحی زود پست ساختارگرایی را موجب شد. مدرنیته برای متفکرین پست مدرنیسم ب

(. در تعریف تاریخی ژان فرانسوا لیوتارد پست مدرنیته بعنوان عصری شناخته ۲۵باورانه تبدیل شد )

است  "روایت بزرگ"  متاناراتیو* د رشد خود همراه با بدگمانی نسبت به آنشده است که در فراین

ین اعتبار، پست مدرنیته آن شرایط فرهنگی آلوده به سرخوردگی از اشکال گوناگون قصه (. به ا۲۶)

 و کمونیست به حساب توسعه بود.   اهداران، لیبرالهای پر طمطراق نمایندگان سرمایهپردازی

با این حال    ون شک در برگیرنده موضوع مهمی از ساختار تاریخ زمان ما هستند. ولیاین انتقادها، بد

 شود، قطعاً ی که از خارج اروپا اعالم میاعالم پایان تاریخ آن روایت بزرگ که همواره توسط کسان

(. بعالوه، با توجه به تجربه سی ساله، تأثیر گسترده شرایط فرهنگی آن ۲۷بخشی از مدرنیته بوده )

آن فرا روایت )مدرنیته(  ونه که توسط لیوتارد تشخیص داده شد، به تنهایی موجب افول باور به گ

 چپ بود که به چنین فرآیندی کمک کرد. رابطه بین  اش بخشاً سرخوردگی گستردهٔ نبوده، بلکه علت

ادات پست  سرمایه داری و مدرنیته باقی ماند، در حالی که به درستی درک پیشرو از آینده بر اثر انتق 

تر این که با فرو پاشی اتحاد  ت. مهم مدرنیته، به دلیل ویرانگری اجتماعی نئولیبرالیسم رنگ باخ

رسد که در تاریخ، فرا روایت دیگری جماهیر شوروی و فراز گلوبالیزاسیون )جهانی شدن(، بنظر می

یش بهره وری از  (. در سرتاسر جهان، بازار، دستمزد کارگر، کاالها و افزا۲۸ظهور کرده است )

ردن این ضرورت، توسعه یافته است. سرمایه ای سیستماتیک بر پایه برآورده کفنآوری همگی بگونه

های ملی و توجه امع معاصر تبدیل شده و با خوشحالی خود را با تفاوت داری به سرنوشت ناگزیر جو

و  [داریسرمایه]ن نقطه پایان توانیم بیها همراه کرده. ولی در این جا ما میها بین تمدنبه درگیری

این معنی است   ر مسلم این است که چالش عمده کشورها بهمسیر رسیدن به آن خط فاصل بکشیم. قد

اند، از همان که سیر و گذر به توسعه برای بسیاری از کشورهایی که اخیراً در این مسیر گام نهاده 
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داری بود(، بسته رداری مستعمرات و بردهبمسیر اروپایی آن )که به شدت متکی به استثمار و بهره

  ای از توسعه وجود دارد. هر کشور باید راه ویژه خود برایای گستردهاست. در عین حالی که الگوه

داری جهانی را برگزیند. بنابراین مسیر مدرنیته پاسخ دادن به نیازهای فرا روایت سرمایه

ها و ضرب آهنگ متفاوت توسعه خواهد ند سیاستهای مختلف الزاماً نیازمداری برای فرهنگسرمایه

یک  (. بنابراین امر توسعه وابسته به ۳۰ار و مختلط در دستور روز است )(. توسعه ناهمو۲۹بود )

های ها و فرهنگمسیر معین اروپایی نیست، بلکه به جای آن از اشکال گوناگونی از اقمار سیاست

داری ت و سوی معرفی و اکتشاف روابط سرمایهها در سممختلف پاالیش شده است که همٔه آن

کدام   زه چالش اساسی کسانی که سوداگر و خواهان مدرنیته هستند این است کهکانالیزه شده اند. امرو

 .  دگونه از سرمایه داری برای رسیدن به مدرنیته را باید بر گزینن

معنایش به چالش کشیدن و رقابت با  تر از هر چیز احیای نظریٔه توسعه در شرایط موجود قبل و مهم

سرمایه داری موجود هرگز یک مشیت ضروری نبوده، بلکه  چنین نقطه پایان ناگزیری است. مدرنیته 

ی بوده که توسط طبقات مختلف برای ایجاد سیستم ضروری در سمت و سوی در واقع پروژه موفق

است و به این اعتبار، نگاهی نو   انباشت و گسترش مدیریت شده. اشکال گوناگونی از مدرنیته ممکن

چنین نظریات نوینی باید ضمیمه و مکمل ضروری هر  نسبت به آینده برای چپ امری حیاتی است. 

های نو چراغ راهنما و سمت دهنده  پی ایجاد تغییر و دگرگونی است. دیدگاه پروژه سیاسی باشد که در

د، که از کدام مبارزه باید حمایت کرد،  مبارزه سیاسی و تولیدگر معیارها در تشخیص و داوری هستن

چه چیزی را باید ابداع کرد و غیره. در شرایط نداشتن تصور کدام جنبش توانایی مقاومت دارد، 

ای( و مدرنیته، مبارزه خصلتی واکنشی، ستیزی دفاعی، و مقاومت محلی )منطقهدرست و نو از 

های مردمی هستند که ما در مورد سیاست پناهگاهی معنوی خواهد داشت که دقیقاً همان خصوصیاتی 

برشمردیم. بنابراین داشتن یک نظریه و نگاه برای آینده شرط  [حرکت های خود انگیخته مردمی ـ م]

چه که داری است. برخالف آنالزم برای تعریف و توسعه یک جنبش در مبارزه برعلیه سرمایه

پیشرفت یک ضرورت نیست و یک مسیر و  داشتند که متفکرین اولیه در مورد مدرنیته اظهار می

 هایپر استیشینال -جود ندارد، امر توسعه باید بمثابه اَبَر نهاد معیار معین برای تعیین درجه پیشرفت و

(hyperstitional) -  فهمیده شود: نوعی روایت، خیال، تصور، که هدف اش گذار خود به یک

یک کاتالیزور است که الهام بخش احساسات و   حقیقت است. کار کرد این روایت )خیال، تصور( مانند

دهد. این روایت بلحاظ زمانی  روی تاریخی است و به آینده هستی میعواطف در تبدیل شدن به یک نی

کنند ها از توسعه، حکایت هدفمندی را بنا می ت گیری شده" خواهد داشت. این گونه روایتشکل "جه

دینه و یا خصوصیات الزم دنیا باشند، پیشرونده اند. امر  جای آن که متکی به اشکال موجود نهاکه به

ر حوزه مبارزه سیاسی است که از هیچ مسیر از پیش طراحی شده و یا گرایش  پیشرفت موضوعی د

گونه تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. اگر  ای سیاسی که هیچکند. مبارزهعین طبیعی پیروی نمیم

های دفاعی غیرممکن است، نظر یک، و یا حتی بسیاری از موقعیت داری از نقطه جایگزینی سرمایه

د. شالوده  هر شکل از سیاست در مورد آینده باید از منظری تنظیم شود که نو را بساز پس بنابراین

موجود پیشرفت باید قطع شود و بار دیگر هموار و آسفالت گردد، نه این که صرفاً همگام با الگوهای 

الهی یا   مشیتشده باشد. پیشرفت موضوع دستآوردهای سیاسی است، جدا از موجود از پیش تعیین 

 نی. زمی

 

:Metanarattive* 
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مطرح شد که در واقع برآمد جنبشی بود که در پایان   ۱۹۷۹راتیو، این ترم اولین بار در سال امتان

بزرگ" و یا نوع  شد. متانراتیو به معنای یک "روایت  پست مدرنیته نامیده می  ۱۹۰۰سالهای سده 

ها و حوادث است که به  گر پدیده هدایت نگاه و بینشی است که کم و بیش آگاهانه و یا ناآگاهانه حاکم و 

ای از  کند. در طی دوره صنعتی شدن گونهمدیریت میهای اجتماعی را نوبه خود علوم و فعالیت 

و توسعه سیستم صنعتی  شد، بدین ترتیب که گسترشمتانراتیو وجود داشت و چنین پنداشته می 

سیاستی در کشورهای غربی،  ۱۹۰۰ کشورهای غربی تنها آلترناتیو درست است. در نیمه دوم سده

ها در مقابل قانون و برابری جنسیتی بود.  ی انساناز جمله کشور سوئد حاکم بود که معتقد به برابر

های اندارد زندگی گروه ها و استبررسی وضعیت و موقعیت اجتماعی زنان، شرایط کار در شرکت

"روایت" برگرفته از یک "روایت"  مختلف اجتماعی در مرکز توجه قرار گرفتند. تاریخچه این 

ه بود. مارکس معتقد بود که تاریخ جوامع بشری بندی شدتر بود که توسط کارل مارکس فرمولبزرگ

رزه بین اشراف و تاریخ مبارزه طبقاتی است. در دوران صنعتی شدن مضمون این مبارزه، مبا

ن آن مبارزه بین بورژوازی و ای نوین داد که مضموبورژوازی نوخاسته، جای خود را به مبارزه

ای که در آن شهروندان از طبقه است. جامعهکارگران بود که غایت و هدف آن رسیدن به جامعه بی

ر، مدارس، آموزش، های سیاسی خود نقشی تعیین کننده در زندگی اجتماعی، کسب و کاطریق ارگان

( از  ۱۹۸۰ه پست مدرنیته )از سال درمان، مراقبت، قوه قضائیه و دفاع ایفا خواهند کرد. در جامع

و جای خود را به یک روایت جدید داد. روایت   مقبولیت و باور به این "روایت بزرگ" کاسته شد

 .  قبول کثرت گرایی بود نئولیبرالی که مختصات آن تکیه بر رقابت آزاد در یک جامعه جهانی شده و
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 دگرگون کردن جهانی سازی 

ای اجتناب ناپذیر با مسئله  عه، باید بگونهکان تصور از آلترناتیو توسبرای فراهم کردن هرگونه ام

ها و اهداف های معین، این که، این نظریهای از ارزشجهانی بودن )جهانشمولی( ـ نوع نگاه به پاره

داری، همان گونه که بحث شد، (. سرمایه۳۱)برخورد کرد  – ها باشندتوانند شامل همه فرهنگمی

ها را بازسازی و همراه فرهنگی تنیده، آن ههای چندگانگستر است که خود را در الیهانای جهپدیده

المللی  خود کرده که بتواند هرچه بیشتر به حیات خود ادامه دهد. هر حریفی که کمتر از یک رقیب بین 

 (. اشکال ویژه ـ ۳۲باشد، در نهایت، در آغوش یک سری از روابط سرمایه داری خفه خواهد شد )

داری جهانی همساز داری ـ به آسانی با سرمایه ایهمحلی و دیگر اشکال خاص سیاسی و فرهنگی سرم

داری آمریکایی، داری از نوع چینی با سرمایهشوند. فهرستی که نشان دهنده تمایز سرمایهمی

از یک    داری نوع نیجریه و غیره باشد، در حال رشد است. علت این که دفاعبرزیلی، هندی، و سرمایه

ریخ به ما نشان داده که فضای جهانشمولی گلوبال در عرصه نوع ویژگی کافی نیست، این است که تا

های نسبی استراتژیک خود جهانی، فضایی برای چالش است، چرا که هر مدعی برای تأمین خواسته

کند، باید پروژه  المللی رقابت داری بینخواهد با سرمایه(. اگر چپ می ۳۳باید رقیب را متقاعد کند )

 کند.  جهانشمولی را خود بازنگری 

ای انتقاد اساسی از  طرح پاره (در درجه نخست)اش ای الزمهاما، فراخوان دادن برای چنین نظریه

گرا باید فراتر از همه  های اخیر مطرح بوده، است. یک سیاست جهانجهانشمولی موجود، که در دهه

های فرهنگی تعمیم وعالمللی و برتر از دیگر تنرا در مقیاس بین ای باشد و خوداشکال مبارزه منطقه

(. "چهره تاریک" مدرنیته  ۳۴دهد. جهانشمولی موجود دقیقاً به همین دلیل مورد انتقاد بوده )

اروپایی، بعنوان یک سند تاریخی، از آن جدا شدنی نیست. این چهره تاریک شامل، شبکه عظیمی از 

های مستعمره بوده منابع ملت قتل عام ساکنین بومی، تجارت برده، و غارت  ها، کشی از مستعمرهبهره

آن دست یافت خود را بعنوان تجسم الگوی جهانی زندگی (. اروپا با پیروزی که از این طریق به ۳۵)

هایی بودند که ناچار باید به بخشی از زیر مجموعه نشان داد. مردم دیگر، تنها رسوبات و ته مانده 

شد، با استفاده از قهر فیزیکی بیرحمانه میچه الزم  شدند و چناندگی اروپایی تبدیل میالگوی زن

گرفتند. باور  مورد تهاجم، و یا هرگونه تجاوز دیگر که تضمین کننده نتیجه مورد نظر بود، قرار می

نابراین  مرتبط با چنین کارکردی این بود که جهانشمولی معنایش معادل و برابر با همگن بودن است. ب

شدند و اجزاء باید به زیر مجموعه الگوی جهانی باید محو میهای فرهنگی در چنین فرآیندی تفاوت

ملحق گشته که چنان الگوی فرهنگی پدید آید که تصویر کننده مدرنیته اروپایی باشد. چنین جهانی 

قعیت برتر خود، با  سازی عین شوونیسم کامل بود. اروپا در سرتاسر این فرآیند، با استفاده از مو

ها سعی کرد تا کوته نظری خود را پنهان و تالش داشت که گریبان  گسترش یک سری از مکانیسم

، دگرباشی جنسی، حق مالکیت مردانه را مطرح تسفید پوسای مانند ـ خود از دست کسانی که مطالبه

دند و موقعیت و هویت خود اش دچار پریشان حالی شکردند، در خفا نگاه دارد. اروپا و روشنفکرانمی

ها نمادی از "تصویری از ناکجا آباد اند"  گونه گزارهکردند که این چنین عنوان میرا از یاد برده و 

اندازی به این لحاظ در نظر گرفته شد که به هیچ نژاد و جنسیت، ملیت و یا ویژگی (. چنین چشم۳۶)

جهانشمولی ادعایی اروپا ایجاد شود و دیگر دیگر وابسته نباشد و مبنای به اصطالح مناسبی برای 

ها قادر بودند حرف خود را بزنند و تجسم اعتبار جلوه داده شوند. تا زمانی که اروپاییاندازها بیشمچ

ای خود را مطرح کنند.  توانستند بعنوان اجزایی منطقهها تنها میجهانشمولی باشند، دیگر فرهنگ

   شمولی هسته مرکزی بدترین جنبه آن بوده است.بنابراین در تاریخ مدرنیته، جهان
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با توجه به چنین میراثی، شاید ساده ترین عکس العمل این باشد که، پس بهتر است مقوله  

بزدائیم. ولی علیرغم همه معضالت موجود در این ترم، باز هم  ناماجهانشمولی را از زرادخانه فکر

فهوم  تواند متا حدود زیادی این است که کسی نمی بدون تردید، جهانشمولی الزم است. معضل واقعی

سادگی نفی کند. مهمترین جهانشمولی را بدون این که ایجادگر مشکالت قابل توجه دیگری باشد، به

مانیم با دست خالی و یک سری جزئیات متنوع.  مسئله این است که با تسلیم شدن به این نگاه ما می

ه بنا کردن  شرایط فقدان یک فاکتور مشترک، هیچ کمکی بر د نرسد وجوداشاجزییاتی که بنظر می

کند، هرگز به کنند. جهانشمولی همچنین مانند یک نظریه متعالی عمل میدار نمییک همبستگی معنی

(.  ۳۷دهد و همواره ظرف آن برای تالش رسیدن به بهتر، باز است )ای رضایت نمیهیچ شکل ویژه

وه رد چنین های خود را دارد. بعالثی و رد کردن محدودیتجهانشمولی در درون خود ظرفیت خن

ها به شرق شناسی رانده شوند و تواند این ریسک را در پی داشته باشد که دیگر فرهنگای میمقوله

د نظر باشند، و منطقه ها مَ چه تنها ویژگیای جلوه داده شوند. چنانبعنوان چیزهای عجیب و بیگانه

صورت معنای ناخوشایند آن  انند علم، پیشرفت و آزادی تعریف شود، در اینهایی ماروپا با ویژگی

  [این]های غیر اروپایی عاری از این مختصات، علم، آزادی و پیشرفت، اند. این است که فرهنگ 

شمول شدن نامیده است.  ها را فاقد جهانتقسیم شرق شناسانه گذشته است که سهواً این فرهنگ 

آمد اجتناب ناپذیر کثرت  و آن این که هر نوع ظلم و جوری را بعنوان پیریسک دیگری محتمل است 

شوند که های مختلف عنوان کنند. مجموعه مشکالت نسبیت فرهنگی زمانی دوباره ظاهر میفرهنگ

حمایت از سیاست  شاخص معینی برای درک این که کدام دانش، سیاست و کارکرد جهانی برای 

هایی از  یم که جنبه بینتوجه به نکات فوق، جای تعجب نیست که می رهایی، وجود نداشته باشد. با 

(، حتی بیرحم ترین ۳۸شوند )های مختلف ظاهر میجهانشمول بودن در طول تاریخ و با فرهنگ

ها برای تجدید نظر های رنگارنگ از جانب آن( و شاهد تالش۳۹منتقدین آن ضرورت آن را پذیرفته )

 (.  ۴۰) در مفهوم این مقوله هستیم

برای حفظ و نگهداری این ابزار مفهومی ضروری، الگوی جهانشمولی را نباید بوسیله یک سری 

های سنتی موجود تعریف کرد، بلکه باید آن را بعنوان یک فضا و ظرف خالی در  ها و ارزشپرنسیب

شوند که است. ]الگوهای مختلف[ جهانی زمانی پدیدار مینظر گرفت که پ ر کردن قطعی آن غیرممکن 

موقعیتی را از طریق مبارزه هژمونیک اشغال نماید   شود چنین فضا ویک جزء خاص موفق می

کند. چنین موردی تنها یک (: آن جزء، "اروپا"، خود را بعنوان الگوی "گلوبال" معرفی می۴۱)

فی آن یک ناپاکی عمومی وجود دارد: جهانشمولی ظرنمونه کاذب از جهانشمولی نیست، چرا که در 

های الگوی خود را در آن از  بخشی از کارکرد و ویژگی است که در برگیرنده اجزاء است و اجزاء آن

توان به جهانشمولی کامل دست یافت، بدین معنا که الگوی جهانشمول دهند. هرگز نمیدست می

خواهیم آن ای است که بعداً می شود. این آن نکتهده میهای دیگر به چالش کشیهمواره از طرف گونه

ای که هدف اش برانداختن  ک ضد هژمون مطرح کنیم. پروژههای سیاسی استراتژیرا بعنوان ترم 

کند. الگوی جهانشمول موجود به نفع یک نظم جدید است. این موضوع ما را به نکته دوم رهنمون می

ه را برای  خواهد از طریق براندازی نظم موجود راد و میهر الگوی جهانی خصلت ضد هژمونی دار

ازد. جهانشمولی از یک سو مطالبه بدون قید و شرط دارد، همه کارکرد استراتژیک آتی خود هموار س

( و از سوی دیگر، هرگز یک پروژه کامالً دست یافتنی نیست  ۴۲چیز باید تحت قوانین آن باشد )

چ ساختار نهادینه  شود که هیماند(. این تنش موجب میباقی می ل)حتی سرمایه داری نیز هنوز ناکام

ه چالش کشیده شود و این امکان برای جهانشمولی فراهم گردد که بمثابه  ای در امان نماند و بشده

توان درک از گر و طغیان کننده برای براندازی آن وارد عمل شوند. برای مثال میب ردارهای چالش

های کرد که توسط جنبش بشر، که ممکن است مساله آفرین باشد، را مطرح جهانشمول بودن حقوق 
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گیرد و یا مبارزه برای حق مسکن در محالت تا رعایت عدالت  قرار میمتعددی مورد استفاده 

شوند. خواست این مطالباِت بی قید و شرط جهانی به جنگی که مطرح می نکاراالمللی برای جنایت بین

مایتی قرار گرفته اند روشنی  اند که حتی بر حقوق کسانی که خارج از چنین حاین منظور مطرح شده 

ای مفاهیم را که پایمال کننده حقوق زنان اند را مورد انتقاد  ها پاره نیستیترتیب، فمافکند. به همین 

ه  ها علیه زنان براه انداخته با طرح این مطالبه کالمللی بر علیه محدودیت قرار داده و کارزار بین 

انی ء خاص "زنان" ابزاری شده است که از الگوی جهها برابر اند". در این مورد جز"همه انسان

موجود "انسانیت" انتقاد کند. در عین حال، روشن است که در این جا آن مفهوم رایج نهادینه شده که  

یک الگوی  دهند کهها نشان می(. این مثال ۴۳شود )بطور خاص "مرد" است نیز به چالش کشیده می

حیات یابد.   ه به شکل چالش و چه بصورت توضیح دادن، تجدیدتواند از طریق مبارزه، چجهانی می

در این ارتباط، "تجدید نظری که خواسته اش جهانشمولی تنها روش و حمایت از تفوق فرهنگ غربی 

ن راهی که باشد خیانت بزرگی به جهانشمولی است، ضمن این که مطالبه الگوی جهانشمولی بعنوا

. بدین ترتیب  (۴۴شد، موضوعی است که باید به آن فکر کرد" )راستای برچیدن تفوق غربی داشته با

 جهانشمولی محصول سیاست است، نه یک امر متعالی فراتر از هر غوغا و نزاعی.  

آن است، بپردازیم  نتوانیم به جنبه نهایی الگوی جهانشمولی که همانا طبیعت نا همگومیما حال 

ح کرده است، جهانشمولی در بردارنده همگونی داری تاکنون تصریگونه که سرمایه(. همان۴۵)

داند که عناصر گوناگون را تبدیل به یک مجموعه داری خود را ملزم به این نمی یست. سرمایهن

ایط داری دقیقاً در تطبیق پذیری آن در رو یا رویی با تغییر شرهمگون کند. در حقیقت، قدرت سرمایه

نوع  ها است. الگوی جهانشمولی چپ از هرردن تفاوت ها است و توانایی اش در همساز کو زمینه

اش نیز باید چنین چشم اندازی داشته باشد. الگوی چپ نیز باید بتواند بجای پاک کردن و یا محو  

ت؟ معنایش  ها را یکپارچه کند. پس معنای مجموعه این نکات برای پروژه مدرنیته چیسها، آنتفاوت

تبدیل صورت، یته باید برای همکاری؛ قبل از دگرگونی و یا این است که هر تصویر مشخص از مدرن

کنند، باید سیستمی باز باشد و در یک دنیای جهانی شده که ضرورتاً مردم مختلفی در آن زیست می

روایت اروپا   مشترک؛ علیرغم کثرت در اشکال و شیوه های زندگی، برای زندگی بنا شود. برخالف

ارج از اورپا را  جهانشمولی، جهانی سازی باید نمایندگی مردم خمحور و تصویر کالسیک موجود از 

ها را در آن جهانی سازی آینده منعکس کند. بدین  نیز داشته باشد و ضرورتاً صدای واقعی زمینی آن 

های خود پ ر آلیده های مختلف است که آن را با اترتیب، جهانی سازی ظرف خالی هژمونی گروه

ی بخش در مقابل الگوی گر و رهایتواند بعنوان ب رداری چالشولی میخواهند کرد. چنین جهانشم

ها را؛ بجای محو و پاک کردن، در نهادینه شده موجود عمل کند. این الگو همگون نیست و تفاوت 

 کند. خود حفظ می
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 آزادی ترکیبی، ابداع شده از اجزاء گوناگون، )سنتتیک( 

ها و تاکید بر  ده که بطور سنتی خود را در ارتباط با ای ما بر این باوریم که چپ امروز ضمن این

های بنیادی دهد، آزادی نیز به همین میزان باید یکی از پرنسیپ برابری در درآمد و ثروت نشان می

در طی قرن بیستم در مرکز مبارزه و ستیز سیاسی بوده است. ایاالت   چپ محسوب شود. مقوله آزادی

نماد "جهان آزاد" که بر علیه دشمن تمامیت خواه )در سیمای اتحاد   متحده آمریکا همواره خود را

و بی ربط فاشیسم اسالمی( جلوه  سفزاینده ای در چهره نا متجانجماهیر شوروی و سپس و بطور 

داری بارها و بارها؛ با حمایت از نظریه آزادی ه کسب هژمونی، سرمایهداده است. در این مبارز

ای در واقع آزادی افراد از دخالت خودسرانه (. چنین نظریه۴۶ده است )منفی، مدعی برتری خود بو

ها )پارادیمی، دولت( است. تاکید آزادی منفی بر عدم دخالت، آن را  گروه در امور دیگران، نهادها، 

برداری در مقابل حریف تمامیت خواه )توتالیتر(، تبدیل کرده، در زاری نظری برای بهرهظاهراً به اب

ای آزادی بدبختانه خود ابزاری در جهت تضعیف آزادی است. در عمل آزادی منفی به ذره حالی که 

دی که در عصر شنود و جاسوسی دیجیتالی و جنگ علیه ترور حتی کمتر هم شد( و سیاسی )آزا

ادی از دولت برای فروش نیروی کارمان و انتخاب اجناس پر زرق و برق مصرفی جدید  آزادی اقتص

(. در ظرف آزادی منفی، ثروتمندان و فقرا هر دو به یک میزان، علیرغم تفاوت ۴۷تغییر کرده )

(. آزادی منفی کامالً موافق با  ۴۸شوند )ها در عمل کردن، آزاد تلقی میایی آنروشن و آشکار توان

ای، گرسنگی، بی خانمانی، بیکاری و نابرابری است. این آزادی همچنین کامالً سازگار با  دهفقر تو

باشد. در مقابل چنین مفهوم های ما که توسط تبلیغات فراگیر طراحی و فرم داده شده اند، می تهخواس

 اهیم کرد.  محدودی از آزادی، ما در مورد یک الگوی )ورژن( متعالی تر و واقعی تر از آزادی بحث خو

ورد  دل نگرانی آزادی منفی تضمین حق صوری جهت اجتناب از تعارض است، درحالی که آزادی م

(. بطور ۴۹)نظر ما بر این باور است که حقوق صوری )رسمی( بدون توانایی مادی بی ارزش است 

ن منابع مثال، در یک دمکراسی همه ما قانوناً آزادیم که برای کسب رهبری خیز برداریم، ولی بدو

است.   مالی و اجتماعی کافی برای شرکت در تبلیغات انتخاباتی، این آزادی فاقد آن معنی واقعی 

ی معهذا در  برابری، ما بطور رسمی آزادیم که به شغلی که دوست نداریم تن ندهیم و آن را نپذیریم، ول

به لحاظ تئوریک دو گزینه  (. ۵۰شود، قبول کنیم )عمل اغلب ما ناچاریم شغلی را که به ما پیشنهاد می 

عمل به یکسان روی میز  ها برای همه درمختلف برای ما ممکن است موجود باشند، ولی این گزینه

تاکید رویکرد چپ برای قرار ندارند. این وضعیت نشاندهنده معنای واقعی داشتن حقوق رسمی است، 

همانگونه که مارکس و انگلس  آزادی )در بهره وری( از ابزار عملی، ضروری و تعیین کننده است.

با ابزار واقعی ممکن است" نوشته اند: "رسیدن به یک آزادی واقعی تنها در یک دنیای واقعی و 

هم تنیده اند. اگر قدرت، آن  (. اگر مسئله را از این منظر ببینیم، بنابراین آزادی و قدرت در۵۱)

(، در این صورت افزایش  ۵۲ست )ظرفیت بنیادی در ایجاد تاثیر جدی بر کس یا چیز دیگری ا

افزایش آزادی ما است. هرچه های ما مقارن و همزمان با توانمندی ما در دست یافتن به خواسته

ترین ست. یکی از بزرگ ظرفیت و توانمندی ما برای عمل کردن بیشتر باشد، آزادی ما بیشتر ا

ی عمل کردن را تنها برای تعداد  شود این است که آزادداری نسبت داده میاتهاماتی که به سرمایه 

مایه داری باید حداکثر سازی آزادی  قلیلی فراهم کرده است. بنابراین هدف بالفصل یک دنیای پ ست سر

های ی شکوفایی و گسترش بینش و افق واقعی باشد و یا به عبارت دیگر، باید بتواند زمینه را برا

هدفی مستلزم حداقل سه عنصر مختلف است:  (. دست یافتن به چنین ۵۳جمعی کل بشریت فراهم کند )

ماعی و توسعه توانمندی تکنولوژیکی تأمین نیازهای اولیه زندگی، توسعه )گسترش( منابع اجت

آورد که در واقع نه طبیعی بلکه  (. ترکیب این عناصر در مجموع آزادی ترکیبی را بوجود می۵۴)

ا، به جای این که مردم را به حال خود رها هتاریخی جمعی ما انسان دابداع شده است؛ یک دست آور
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از بقیه جهان و رهایی بخشی روح و روان  کردن. بنابراین امر رهایی موضوع بریدن و منزوی شدن

 تگی درست است. نیست، بلکه برعکس امر ساخت و ساز و پرورش یک هم پیوس

از برای یک زندگی با کیفیت  آزادی ترکیبی در درجه اول مستلزم تأمین حداکثر منابع بنیادی مورد نی

ین منابع، بیشتر مردم گرچه است: امکاناتی مانند درآمد، وقت، بهداشت و آموزش و پرورش. بدون ا

یافت که   مونه فهمیده شود، در خواهیقانوناً آزاد اند، ولی آزادی واقعی ندارند. چنانچه مشکل به این گ

هندٔه اختالف عظیم میزان آزادی در عرصه بین المللی  نابرابری فزاینده بین المللی تا حد زیادی نشان د

مان هدف سوسیال دمکراسی کالسیک؛ قرار دادن تواند هاست. گام نخست در حل این معضل می

ن، مراقبت از کودکان، آموزش و پرورش، های عمومی جامعه، مانند بهداشت و درمان، مسکثروت

(. نظریٔه لیبرالِی که معتقد است  ۵۵باشد ) حمل و نقل و دسترسی به اینترنت، در دسترس مردم

شود، )بلحاظ نتخاب در بازار ظاهراً بیشتر میدسترسی به این نیازهای اولیه زندگی با آزادی حق ا 

(. در جهانی با آزادی  ۵۶گیرد )تخابی را نادیده میمالی و شناختی( مسئولیت واقعی تأمین چنین حق ان

ای در اختیار ما قرار داده شوند  های عامه با کیفیت باال بگونهروتترکیبی )آزادی ابداع شده(، باید ث

باشیم که به کدام مرکز خدمات درمانی مراجعه کنیم، به زندگی امان برسیم.  که ما بجای این که نگران 

د دارند که یک گام فراتر از تصور سوسیال دمکراسی اند: وقت و پول. وقت  دو اصل مهم دیگر وجو

(.  ۵۷های او است )و توانایی اهاساسی برای آزادی عمل فرد و رشد و توسعه ظرفیتآزاد پیش شرط 

خواهد ابداع شود، تأمین کننده درآمد ینیز، حائز اهمیت است که آزادی ترکیبی که م به همین ترتیب

ین  (. چنین سیاستی نه تنها تأم۵۸ای برای عموم باشد که همه از آزادی کامالً برخوردار باشند )پایه

ازد.  کننده منابع مالی برای زندگی در شرایط سرمایه داری باشد، بلکه افزایش وقت آزاد را ممکن س

خواهیم دهد که زندگی را، خود انتخاب کنیم: در این صورت امکان وقت آزاد به ما این امکان را می

ورانه برای زنده  یافت که شکلی از زندگی غیر قراردادی را بنا و تجربه کنیم و بجای این که کورک

(. بنابراین  ۵۹)ماندن کار کنیم، بتوانیم احساسات فرهنگی، فکری و فیزیکی خود را پرورش دهیم 

 کنند.  وقت آزاد و پول عناصر کلیدی در مفهوم واقعی آزادی را نمایندگی می 

یک سیمای کامل از آزادی ترکیبی )ابداعی( باید در پی ارتقاء توانایی های ما فراتر از آن چه که در  

ی به وضع حال حاضر موجود است، باشد. اگر قرار باشد که از ترفند فریب مردم به قناعت و خشنود

(.  ۶۰ز باشد )موجود اجتناب شود، آزادی ترکیبی )ابداعی( باید برای آن چه که خواست مردم است با

های موجود زندگی در بدان معنا که آزادی نباید به سادگی مساوی با در دسترس قرار گرفتن گزینه

های ممکن رین گزینهای از وسیع تنظر گرفته شود، بلکه به جای آن چنین آزادی باید برای مجموعه

(. بعنوان مثال فرآیندهای ۶۱باز باشد. در این مورد وجود منابع و امکانات عمومی تعیین کننده اند )

استدالل و متقاعد کردن جامعه که بتواند موجب پدید آمدن درک مشترک از جهان و خلق ترم "ما" در 

(.  ۶۲ست )راتب بیشتر از فرد تنها اکه توان عمل کرد "ما" بم [درک این مهم]هر فرآیندی باشند. 

آورد که رای ما این امکان را بوجود میزبان نیز به همین اندازه یک اهرم مؤثر شناختی است که ب

(. توسعه نیز، دانش ما را  ۶۳مان را گسترش دهیم )ااندیشه سمبولیک خود را ارتقاء داده و افق دید 

کند که در  هایی را فراهم میرسیدن به توانایی دهد و برای ما امکان تصور وتعمیق و گسترش می

کسب دانش فنی از ساخت و ساز محیط زیست و رسند. ما با حالت عادی غیرقابل دسترس بنظر می

یال جهان اجتماعی، قدرت بیشتری برای عمل بدست های سدانش علمی جهان طبیعی، و درک گرایش

 رکسیست فرانسوی( تأکید کرده: آوریم. همان گونه که لوئی آلتوسر )فیلسوف مامی

شود . . . به همین ترتیب دانش  "دقیقاً همان گونه که دانش قوانین نور هرگز مانع انسان از دیدن نمی

شوند و یا جای کار و عشق ز زندگی کردن مردم نمیقوانینی که برای توسعه جوامع حاکم است، مانع ا
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ر عینکی را تولید کرد که افق دیدن مردم را دگرگون گیرد. برعکس، دانش قوانین نوو مبارزه را نمی 

هایی شد که باعث دگرگونی و سعه اجتماعی بستر تالشکرد، و دقیقاً به همین گونه دانش قوانین تو

 (.  ۶۴) تر شدن افق هستی انسان شد"وسیع

ا آلوده  ای چپ منتقد ربنابراین جو ضد روشنفکری که بر حقوق سیاسی حکمفرما شده و بطور فزاینده 

به کناره کرده، نوعی رجعت به عقب از بدترین نوع آن است. دیر باوری، شک معقول و درست، 

ی )حرکت  برای توسعه آزادی تبدیل شده است. چنین پس رفت نگیری و تسلیم و رها کردن تعهد اما

در عمل نیز چنین نیز در تفکر ما نسبت به آزادی نامحدود و عاجل ما قهقرایی( در رابطه با دانش هم

ها که مخالف رسند، نهادها و حواشی آنر واسطه میپدیدار شده است. تصویرهای داوطلبانه که بنظ

شده اند. نیاز به گفتن  آزادی اند، براحتی موجب مغشوش کردن اذهان ما در فقدان بیان کامل آزادی 

ترکیبی است، اغلب  اش بسط آزادینیست که چنین آشفتگی گمراه کننده است. اقدام جمعی که هدف

نهادینه شده مواقع توسط بخش های پیچیده نیروی کار، زنجیرهای واسطه اشتغال و ساختارهای 

ه انسان برای دست یافتن  شود. بنابراین جنبه اجتماعی آزادی ترکیبی رجعت به خواستپیش برده نمی

ی برای خود تصمیم مستقیم به سوسیالیسم و همکاری ساده نیست، بلکه فراخوان و گفتمانی جمع

 گیری مرکب و با واسطه است.  

و باالخره، اگر ما خواهان ارتقاء توانایی امان برای عمل کردن هستیم، توسعه فنآوری باید نقش  

های بنیادی های ما و گزینهچنین بوده، "فنآوری منبع گزینه گونه که هموارهمحوری ایفا کند. همان

(. سطح آزادی ما قویاً وابسته ۶۵دهد" )ر از پیاده نظام قرار میآینده است که ما را در سطحی باالت

هایی (. مصنوعاتی که در چنین عرصه۶۶و تکنولوژیکی است )به شرایط تاریخی توسعٔه علمی 

دهند، خود های موجود ما برای عمل را افزایش میکه توانایی و ظرفیت شوند جدا از اینپدیدار می

دی در این فرآیند خواهند بود. بنابراین گسترش و بسط کامل آزادی ترکیبی های کامالً جدیخالق گونه

ای است که مطابق با گسترش توانایی ما برای عمل ازی دنیای مادی بگونه)ابداعی( نیازمند بازس

مل چنین آزادی اقدامات آزمایشی جمعی و گسترش بیشتر فنآوری برای عموم و باشد. بسط کا

   *(. بحث سایبورگ۶۷د که از قبول هرگونه سد طبیعی و ناگزیر امتناع کند )کنای را طلب میروحیه

هایی از های تکنولوژیک همه نمونهباز تولید زندگی مصنوعی، بیولوژی مصنوعی و دیگر واسطه

(. بنابراین هدف کلی باید گزینش یک پروژه تسلیم ناپذیر برای از بند  ۶۸جزییات اند )این پیچیدگی و 

(. چنین  ۶۹ها به مواد الزم برای بنا و ابداع آزادی است )ازهای این جهان و تغییر آنرهانیدن نی

ه تواند قانع و راضی و یا بسته شده در یک جامعه ایستا باشد، بلکه بآزادی هرگز نمی تصویری از

د، نه  ای است که باید ابداع گردها خواهد بود. آزادی پروژهجای آن همواره در تالش گذر از محدودیت

 یک هدیه و یا موهبت طبیعی.  

ای ای قابل ابداع و تغییر است: فرضیه انداز آینده بشریت، فرضیهبنیاد این نظریٔه رهایی؛ بعنوان چشم

(. هیچ ذات  ۷۰و خطا بسط و توضیح داده خواهد شد ) که در طی یک روند تئوریک و عملی و آزمون

ای وجود ندارد که به آن د تحقق یابد، هیچ وحدت یگانه)گوهر( قابل اعتماد انسانی وجود ندارد که خو

های کاذب وجود ندارد. یکپارچگی ارگانیک  گونه انسانیت پنهان شده بوسیله واسطهبازگشت، هیچ

بیگانگی یک حالت از توانمندی سازی است و انسانیت ب ردار گذار  موجود نیست که به آن دست یافت. 

توانیم بشویم، پروژه ای مفتوح است که باید در طی  هستیم و چه می ای است. این که ما چهکامل نشده

گوید: "همیشه صحبت کردن ه که سادی پالنت )فیلسوف انگلیسی( میزمان به انجام برسد. همانگون

دانیم زنان چه دشوار بوده. علت آن به دلیل این پیش پنداشت بوده که ما می در مورد رهایی زنان 

و مردان در وضعیتی مانند حال حاضر سازماندهی شده باشند، در این صورت  هستند. اگر همه زنان
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که حاال هستیم رها کنیم. اگر بتوانی بفهمی که منظور من چیست . . . پس   خواهیم آن چه راما نمی

ورد رهایی نیست، بلکه مسئله مربوط به امر تکامل و یا مدیریت، است. موضوع باز  سئوال در م

دانیم که چیست. باید  باید یک زن باشد است، و ما هنوز نمیتواند و می آنچه که می ساخت گام به گام 

 (.  ۷۱برسیم )به این درک 

پیش صورت نگرفته است. این  بنابراین آن چه که باید بند بند تفسیر شود، تعریف انسانیت است که از

(. تنها از طریق  ۷۲ن شده )ای بدون نقطه پایان از پیش معیای از خود آزمایی است، پروژهپروژه

اند خود را بشناسد. به این  توعمل کردن به این فرآیند بازبینی و ساخت و ساز است که انسانیت می 

های نوین هستی مشارکت انسان در شیوه و کمعنا که بازنگری انسان هم بلحاظ تئوریک و هم پراکتی 

(. معنای آن ۷۳نی" آشکار و صریح )و اشکال جدید اجتماعی بعنوان معیارهای عملی ساختن "انسا

انیت که تنها حافظ بخشی از تصویر  های مداخله گرانه برای "انسانی" که برخالف آن انسقبول تالش

گری )مشارکت( از آزمایشی )تجربه کردن( واقعی  (. ب رد و حوزه این مداخله۷۴تمام قد انسان است )

محدود از انسانیت و هر چیز و سد در مسیر  فیزیکی فردی تا بسیج سیاسی جمعی بر علیه تصورات

داری بر وت اقتصاد محور که مدرنیته سرمایه(. به این معنا که خود را از تصویرهای فرت۷۵آن است)

ینی را ابداع کنیم. بنابراین رستگاری انسان، تحت چنین و انسانیت نو م انسانیت نصب کرده برهانی

ت در عمل کردن برپایه هر آن خواستٔه ممکن، است. بدین ای معنایش ارتقاء توانایی انسانی نظریه

کلیه نوع بشر را در برخواهد گرفت. به   اشفا هدااهد شد و ترتیب رهایی بین المللی پویا و مقاوم خو

 (.  ۷۶انی در قلب یک چپ مدرن قرار خواهد گرفت )این گونه است که رهایی جه

ها و  کی معین از آینده ناچار به دفاع از سنت ما تا کنون شاهد بوده ایم که چپ بدون داشتن در

حافظت از سنگرهای موجود مقاومت خواهد شد. پس، مدرنیته چپ باید چگونه بنظر برسد؟ مدرنیته م

باشد. این  تر از آینده بهترتر و گستردهتر و جذابای باشد که معرف تصویری فریبنده چپ باید بگونه

مفهوم قابل توجه  گر باشد وای عمل کند که بسیجلی باشد و بگونهمدرنیته چپ باید افق دیدش بین المل

ترین تکنولوژی برای دست یافتن به اهداف رهایی  و محکمی از آینده را ارائه کرده و از پیشرفته

ای از آینده، متکی بر مجموعه اش استفاده کند. مدرنیته چپ باید بجای ارائه تصویر اروپا محوربخش

مشترک و چند وجهی چگونه  روشن در عرصه جهانی باشد و برای این که آینده  از صداهای موجود

باید بنظر برسد، در عمل با هم تبادل نظر و مذاکره کنند. موضوع ساختمان و ساختار آینده در مدرنیته  

های بردگان، مبارزات کارگری، خیزش هایعامل اصلی حرکت همه منتقدین جهانی سازی، از شورش

که همواره تجدید شده، شورش کرده و  ها بوده اندی و جنبش زنان بوده است. این حرکتضد استعمار

رهایی و  ای واقعی امکان (. برای این که بتوان بگونه۷۷"جهانی سازی از پائین" را خلق کرده اند )

راهم کرد، نظم جهانی موجود که براساس نیروی رستگاری آینده را با خصلتی جمعی و کثرت گرا ف

ید تعالی یابد. بعبارت دیگر مدرنیته چپ خواهان پی  داری )بنا شده( است، اول بار و انباشت سرمایهکا

های گوناگونی از زندگی کردن داری و پالتفرمی برای پ ست کار است که راه افکندن یک پ ست سرمایه

های و خواسته ها و نیز آرزوهاآینده ما روی نیازها و ضرورت  پدیدار و شکوفا شوند. در دو فصل

 هیم کرد.  این نظریه خاص از آینده کار خوا

 

Cyborg*  

یک سایبورگ از ترکیب دو کلمه سایبرنتیکس و ارگانیسم بوجود آمده است. یک  سایبورگ: 

ی تنیده در اجزاء غیر  سایبورگ یک دستگاه و یا ارگانیسم انسان ـ ماشین است که از اجزاء بیولوژیک
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ای بدین صورت مقاله  توسط مانفرد و ناتا اس کلین در۱۹۶۰ترم در سال ارگانیک ابداع شده. این 

های خود گردان انسان ـ ماشین مطرح شد که این امکان وجود دارد که در سفرهای فضایی از سیستم

 . استفاده کرد. مترجم
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  فصل پنجم

 

 آینده در کار کردن نیست  

وم پنهان است که او فردی عاجز است: موجودی در حال حاضر، ترم کارگر آزاد، در برگیرنده این مفه

 عاجز.  بالقوه 

 کارل مارکس     

 

های مردمی )حرکتهای خود انگیخته مردمی ما تا این جا بحث کردیم که چپ معاصر گرایش به سیاست

حرکت درآورند. چپ در مقام  نیستند عقربه زمان را برعلیه سرمایه داری جهانی بهـ م( دارد، که قادر 

است.   ای نوینای پیشرو برای آیندهنیازمند احیای بحث و جدل میراث مدرنیته و عرضه نظریهخود 

ضمن این که ضروری است که این نظریه برای آینده نوین، از جانب چپ بر پایه همین گرایشات  

، پی افکنده شود. در این فصل وضعیت سرمایه داری معاصر را دقیقاً تجزیه و تحلیل  واقعی موجود

ی به کار اعتبار این تحلیل شرایط مطلوب برای یک آینده بدون وابستگاهیم کرد. در فصل بعد بهخو

مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما معنای آینده بدون کار چیست؟ منظور از »کار« حرفه ماست ـ یا کار  

وقت  فروشیم. این دستمزدی: وقت و تالشی که ما به دیگری در مقابل یک درآمد )دستمزد( می

ستند که تحت کنترل ما نبوده، بلکه تحت کنترل رئیس ما، "مدیران" و کارفرمایان اند. دقیقاً  ساعاتی ه

ان در توشود. کار را می ها تفویض مییک سوم از زمان بزرگ سالی ما به اطاعت و تسلیم به آن

زهای تعطیل است، نقطه مقابل "اوقات فراغت" که بطور عموم در ارتباط با تعطیالت آخر هفته و رو

فته شود، چرا که در اوقات  معنا کرد. ولی "اوقات فراغت" نباید با بطالت و بیکار بودن یکی گر

القه داریم و ها عشود که خود ما بیشتر به آنفراغت حداکثر تالش و کوشش ما مصروف کارهایی می

ن ادبیات، معاشرت با دوستان نواختن یک ساز موسیقی، خواند نبریم. فرا گرفتها لذت می از انجام آن 

ولی   –ورزش کردن. همه این مشغولیات گوناگون، اگرچه معنایش درجه معینی از تالش است  و

کار   -ن معنای جهان پسا کنیم. بنابرایها را انتخاب میکارهایی هستند که خود ما آزادانه انجام آن 

اشان ها دیگر به حرفهکه انسان جهان مملو از بیکاری و تنبلی نیست؛ بلکه برعکس جهانی است 

خود زندگی خود را خلق کنند. این پروژه بر اساس   زنجیر نشده اند و وقت و آزادی را دارند که بتوانند

های ها، ناسیونالسیتیستها، فمن، کینزیسماهمارکسیست –نظرات یک سری از متفکران 

دستمزدی" را رد کرده و به چالش  ها که همگی محوریت و مرکزیت "کار و آنارشیست انسیاهپوست

(. همه این اندیشه ورزان، هر یک به راه و سیاق خود، در پی رهایی ۱شده است ) کشیده اند، بنا 

واگذاری زندگی به رئیس و انسان از یوغ خشونت کار که در وابستگی بالفصل به کار مزدوری، و 

زه کرده اند که انسانیت بتواند پروژه  ها برای گشایش "قلمرو آزادی" مبارکارفرما، بوده اند. آن

 (.  ۲بخشد ) ماش را تداورستگاری

های اخیر سرمایه اگر چه اهداف بلند مدت این پروژه پیشینه تاریخی طوالنی داشته، ولی تحوالت سال

وژه را موجب شده. رشد سریع اتوماسیون، رشد و افزایش جمعیت، ادامه  این پر تداری دو فوری

های اقتصادی مجموعاً موجب ضرورت بازنگری و تدارک رو یا رویی با بحران اعمال ریاضت کشی

رن بحران کینزیسم را هگونه که انجمن مون پلداری را فراهم آوردند. دقیقاً، همانمایهفرا روی سر
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رو، کار ها را تدارک دید، چپ نیز باید خود را برای بحران پیش طیف کاملی از واکنشبینی کرد و پیش

ر دنیا  کماکان در سرتاس ۲۰۰۸های سال معیت مازاد نیروی کار آماده کند. اگر چه تأثیرات بحرانو ج

و انداز است، ولی در شرایط موجود، دیگر استفاده از این فرصت دیر است؛ چرا که ما در حول طنین

در اشکال  اشداری در حال بازیافتن خود و تحکیم و احیا موقعیتحوش خود شاهد هستیم که سرمایه

 (.  ۳جدید است. چپ در مقابل باید از هم اکنون خود را برای فرصت بعدی آماده کند )

ای در حال رشد ای است که بطور فزاینده این فصل توضیح خواهد داد که چرا جهان پسا کار گزینه

نیزم  از کار افتادگی مکا  –ت. اولین بخشی که نشاندهنده نمای کلی پدیدار شدن بحران کار است اس

کشورهای در حال توسعه، رشد بیکاری و افزایش جمعیت و سقوط "کار دستمزدی"  کارهای ثابت در

 هایعنوان ابزار نظم دهنده در حفظ همبستگی اجتماعی است. سپس ما نگاهی به عالئم و نشانهبه

بیکاری نشان ها نه تنها خود را در رشد آمار مختلف چنین بحرانی خواهیم انداخت؛ چرا که این نشانه

بیکاری، رشد مناطق فقیرنشین، گسترش شدید ت دهند، بلکه در دقت و شتاب، فرآیند بهبود معضل می

این گذار را   توانیم تأثیرات دهد. ما در اطراف خود مینشینی حاشیه شهرهای بزرگ نشان میحاشیه

نگاهی به راهکارهای ها و مشکالت جدید اجتماعی ببینیم. و در آخر، گونٔه درگیریدر رشد حباب

کند و توسط دولت مدیریت  داری در تولید جمعیت مازاد اتخاذ میکه گرایش کنونی سرمایه یگوناگون

کند  ای تهدید میی را بگونهشود؛ خواهیم انداخت. بحران اشتغال امروز دیگر کارآیی این ابزار سنتمی

 پسا کار است.   که فراهم کننده شرایط اجتماعی ضرور برای گذار به یک جهان
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 تهیدستان بالقوه )واقعی(  

داری امری عادی بوده؛ ولی امروز در سیستم اشتغال در حالی که در همٔه جوامع ماقبل سرمایه

داری خود گرفته است. کار در جوامع ماقبل سرمایهبهداری ویژگی تاریخی منحصر بفردی سرمایه

ائل معیشت کشاورزی و ابزار الزم برای گذران امری ضروری بود، ولی مردم دسترسی به زمین، وس

کار ند، اما خودکفا و گذران زندگی وابسته به گذاشتند. کشاورزان تهیدست بودزندگی را به اشتراک می 

چنین مکانیسمی را تغییر داد. در فرآیندی که به انباشت اولیه  داری برای دیگری نبود. سرمایه

اشان رانده و از ابزار امرار  داری از زمینع ماقبل سرمایهشود، کارگران جوامسرمایه نامیده می

ر برابر این امر مبارزه و سعی کردند با حداقل امکانات در  (. دهقانان د۴معاش زندگی محروم شدند )

داری از قؤه قهریه استفاده  (. در نهایت سرمایه۵داری به بقاء خود ادامه دهند )حاشیه جهان سرمایه

انین خشن جدیدی بکار گرفته شد که کار دستمزدی را به مردم تحمیل کند. بعبارت  کرده و سیستم قو

ور به پرولتاریا شدن کردند. این سیمای جدید پرولتاریا که دسترسی به ابزار  دیگر دهقانان را مجب

(. این بدین معناست  ۶شد )ولید نداشت و برای تأمین معاش نیاز به کار دستمزدی داشت، تعریف میت

اش پرولتاریا« تنها »طبقه کارگری« نبوده که بوسیله سطح درآمد، و یا حرفه و یا فرهنگ که »

ود را برای  شوند که باید نیروی کار خشد، بلکه پرولتاریا بسادگی آن گروه از مردم تلقی می تعریف می

(. تاریخ ۷معرض فروش برساند، جدا از این که استخدام شده باشند یا نه )زندگی کردن به

ترین شکل سلب مالکیت شدند و داری، تاریخ مردمی از جهان است که از طریق پیشرفتهسرمایه

و برآمد   اشان به پرولتاریا تغییر داده شد. با پیوستن اخیر کشورهای کمونیستی سابقنیهستی دهقا

 ۱،۵چین و هندوستان "جهشی عظیم" صورت گرفت و به جمعیت پرولتاریای جهان رقمی معادل 

(. اما، پیوستن این گروه ۸ارد افزوده شد که برای گذران زندگی وابسته به کار دستمزدی شدند )میلی

الق پدیدٔه بیکاری داری خولتاریا، همراه با پدیده نوین دیگری از بیکاری بود. در حقیقت سرمایه از پر

ار معیشت خود رانده  (. پس از این که دهقانان از ابز۹آن گونه که ما امروز با آن روبرو هستیم، شد )

دستمزدی پیدا کند  توانست کار بار در تاریخ »جمعیت مازادی« پدیدار شد که نمیشدند، برای اولین

گونه که جوان روبینسون زمانی همانداری طبقه کارگر را استثمار کرد، ولی (. اگرچه سرمایه۱۰)

شدن مطلق )بیکار بودن(، مطلقاً داری با نکبت استثمار ننکبت استثمار شدن توسط سرمایه٬٬نوشت: 

 (.  ۱۱) ٬٬قابل مقایسه نیست

  های اقتصادی تداوم یافته است. آنآهنگ سیکلدر طول زمان، میزان چنین مازادی افزایش و با ضرب 

شود، بخشی از ارتش بیکاران به کار دستمزدی ل رشد است، همه چیز برابر میزمان که اقتصاد درحا

شود. در نقطه تر میتر و فشردهیابد و بازار کار سختبیکاری کاهش می شوند، نرخ فرا خوانده می

یابد، و صاد در پی مطالبه خود است، دستمزد بنفع سودآوری کاهش میمعینی از چنین فرآیندی اقت

(، و یا  ۱۲سودآوری و یا تورم ) لدلیه شدند. کارگران را یا بز بلحاظ سیاسی جسورتر میکارگران نی

کنند ها را بیکار میآن ، دن طبقه کارگربدست گرفتن و احیای دوباره قدرت و مطیع کر این که برای

انیسم شود برای سیکل بعدی رشد. این مکای مییابد، و ذخیره(. متعاقباً ارتش اضافه توسعه می۱۳)

ایش  دهنده این نکته است که چرا فشار برای افزبخشاً توضیح دهندٔه شرایط جاری بوده، بویژه نشان

تورم از درجه معینی از ثبات برخوردار و جنبش کار ضعیف  های گذشته راکد؛ دستمزدها در طی دهه

یقیناً علت عمق   اش تقاضای اقتصاد است، ای که عمدتاً کارپایهو ناکارآمد بوده. علت چنین چرخه

تر شدن دقیق  بوده، ولی تغییرات بلند مدت در بازارکار، از جمله رشد شدت و ۲۰۰۸بحران اقتصادی 

ی درک کامل  دهد. بنابراین براداری را توضیح نمیو بهبود بیکاری و رشد بازارهای کار غیرسرمایه

هایی این روندها مکانیسم وضعیت اقتصادی موجود، روندهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند.

، جدا از الگوهای رایج هستند که تولیدگر گرایش عرفی در جهت ایجاد ارتش بیکاران بیشتر و بیشتر
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ترین تهدید نسبت به باز تولید  (. به این لحاظ چنین وضعیتی بزرگ۱۴های رونق و رکود اند )سیکل

 شود. داری را موجب میروابط اجتماعی سرمایه

 

های یت مازاد در شرایط موجود، بدلیل تغییرات فنآوری بیش از پیش فانتزی و تصور رسانهتولید جمع

عمدتاً روی هراس از هجوم ارتش  را نیز هیپنوتیزم کرده است. در حال حاضر توجه ارتباط جمعی

به انجام کارها بوده و قریب الوقوع بودن پایان ایجاد فرصت متمرکز شده است.  ها که قادر روبوت

تر را نیز بدون کاربرد مستقیم اتوماسیون سودآور کند تواند فرآیندهای قدیمیولی توسعه فنآوری می

داری (. در هر دو مورد معنایش افزایش سودآوری خواهد بود و سرمایهی)برای مثال، بهبود کشاورز

صورت به نیروی کار کمتری برای همان حجم از بازدهی نیاز خواهد داشت. اتوماسیون در هر 

  ۸۰تا  ۴۷انداز آینده است، و طبق برآوردهای که صورت گرفته رقمی بین ترین تهدید در چشمقطعی

توانند در طی دو دهٔه آینده مشمول اتوماسیون شده و از اشتغال موجود می هایفرصت  کل درصد از

که صرفاً براساس  برای برآورد میزان بیکاری فزاینده در آینده (. ولی هرگونه ارزیابی ۱۶بین روند )

وری مستمر، توسعه فنآوری بنا شده باشد، کافی نیست. و باالخره این که، علیرغم افزایش بهره

داشته است،   ت داری، با چند گسست دردناک، نرخی نسبتاً با ثباطول تاریخ سرمایه اشتغال در

های اشتغال از دست رفته بوجود آمده است. ولی به  های جدید همواره برای جایگزینی فرصتشغل

وجود داشته،  های سیاسی و وقایعیتوان مشاهده کرد که زمینهاعتبار تجربیات معطوف به گذشته می

های دولت، جنبش کارگری و ترکیب جنسیتی نیروی کار و همزمان شدن کاهش تدریجی یاست مانند س

هفته کاری که همگی در حفظ میزان اشتغال در گذشته نقش داشته اند. بنابراین، مختصات کیفی  

رش بیکاری تواند موجب رشد و گستبیشتری برای درک این که در کدام شرایط تغییرات فنآوری می

گیرد این است که افزایش  تواند مورد بحث قرار میاست. اولین پیش شرطی که میشود، نیاز 

یابد که تقاضا در مقابل  شود، بیکاری تنها زمانی افزایش میها میوری موجب پائین آمدن قیمتبهره

شرکت بجای کم  (. اگر قیمت ارزان موجب فروش بیشتر شود، ۱۷ها به حالت رکود درآید )افت قیمت

کند که توسعه . نظریٔه مشابه دیگری چنین بحث میبد یا تواند بیشتر توسعهعداد کارگران میکردن ت

بستری تواند شود و وجود چنین پتانسیلی میهای جدید میفنآوری اغلب موجب خلق و تأسیس شرکت

پیوترهای عرضه کاماز زمان بعنوان نمونه، (. ۱۸بوجود آمدن فرصت اشتغال بیشتر شود ) برای

(. در هر دو مورد، مصرف ۱۹گونه از مشاغل جدید بوجود آمده است ) ۱۵۰۰ی بیش از شخص

تر اند و یا این که مدل اجناس نوتر است( که  ها پائینخرند )چرا که یا قیمت کنندگان کاالی بیشتری می

کند. برای ات عمل میشود. منطق مشابهی نیز در مورد خدمدر هر صورت موجب اشتغال کارگران می

( که منجر به کاهش تعداد معینی از کارمندان در هر شعبه بانک  A.T.Mمثال برنامه ریزی آ. ت. ام )

های خود با هزینه کمتر و افزایش سهم خود در بازار به این  ها با افزایش تعداد شعبهولی بانک  –شد 

ت باقی ماند )اگرچه  ها ثابکارمندان بانک (. برآیند این بود که تعداد ۲۰تغییر واکنش نشان دادند )

 (.  ۲۱با انتقال بخش زیادی از خدمات بانکی به اینترنت، چنین وضعیتی درحال تغییر است( )اکنون 

در همه این موارد، منطق چنین است که حتی اگر پیشرفت فنآوری سبب از بین رفتن تعدادی از  

شود. در وضعیت  یگر میه باعث ایجاد مشاغل دای رشد خواهد کرد کمشاغل شود؛ تقاضا به اندازه 

ای از نیروی کار که تعداد آن در  رسد که بخش قابل توجهای میدوم، شتاب تغییرات فنآوری به درجه

(. در چنین وضعیتی ۲۲حال افزایش است، قادر نیست که به آن سطح از مهارت مورد نیاز برسد )

نایی و مهارت الزم جهت انجام چنین  عداد کارگرانی که تواحتی اگر تقاضای جدیدی بتواند بوجود آید، ت

بعبارت دیگر نیروی کار کارآ کاهش  –هایی را داشته باشند، براحتی در دسترس نخواهد بود حرفه
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تغییرات فنآوری و گستردگی آن ممکن است باعث شود که بخش  گآهن(. ضرب ۲۳خواهد یافت )

کند. در وضعیت سوم تاکتیک   کار اضافی مطلق تبدیلکاملی از نیروی کار مازاد را به نیروی 

های اقتصاد گسترش یابد  تواند چنان عمومیت پیدا کند و در همه حوزهجویی در نیروی کار میصرفه

(. در چنین شرایطی حتی اگر صنایع جدیدی ایجاد  ۲۴که کل تقاضا برای نیروی کار را تعدیل دهد )

ی کار کمتری نیاز خواهند داشت، چرا نیرو ای بهقابل توجهین صنایع بگونه اشوند، در این صورت 

(. بنابراین در صورت بروز هر ۲۵تری خواهد داشت )که حوزه کاربرد فنآوری جدید طیف گسترده

طور که  تواند موجب افزایش نرخ بیکاری گردد. همانیک از شرایط فوق، تغییرات فنآوری می

. اما، گرچه تغییرات  ای هستندپدیدهن د است که حاکی از چنیای موجوخواهیم دید، دالئل قانع کننده 

ای در متورم شدن معضل بیکاری امروز داشته، ولی علت این تورم تنها این  فنآوری نقش برجسته

 تغییرات نیست.  

ای مؤثر تأثیر گذار است، عامل دیگری مکانیسم دیگری که بر افزایش تعداد ارتش بیکاران بگونه

(. این مکانیسم تنها مربوط به روایت آغازین ۲۶انباشت اولیه سرمایه )ذکر کردیم: است که قبالً 

داری نیست، بلکه فرآیندی مداوم است که کماکان درگیر دگرگون کردن اشکال اقتصاد  سیستم سرمایه

گیری داری است. کشاورز فقیر ولی خودکفا را با بهرهداری به اقتصاد سرمایهمعیشتی ماقبل سرمایه

کنند که زمین خود را رها کند و به اجبار ناچار گردد که برای گذران  مختلف، مجبور میز ابزارهای ا

گونه که شاهد هستیم، چنین فرآیندی با گلوبالیزاسیون  زندگی وابسته به کار دستمزدی باشد. همان

که  ار روستایی شتاب بیشتری یافته و موجب دو برابر شدن تعداد پرولتاریا شده است. امکان نیروی ک

ها دسترسی داشته باشد، در حال کاهش است. اما پیوستن آفریقا و آسیای جنوبی  تواند به آنچین می

(. خروجی ۲۷معنایش این است که عرضه نیروی کار در سطح جهان با شتاب در حال افزایش است )

اشتغال  عظیم فرصت  المللی است که همان میزانچنین فرآیندی نیروی کار عظیم جدیدی در سطح بین

داری، جمعیت مازاد کند. بنابراین جدا از هر نوع تغییر فنآوری در تولید سرمایهجدید را طلب می

اعتبار عرضه این نیروی کار جدید، رشد کرده است. اضافه بر این، مکانیسم سومی وجود دارد که  به

داری است. چه در ایهر سیستم سرمای از کار دستمزدی دهای ویژهاش محروم کردن گروهکارکرد فعال

های نژادی از بازار کار  گذشته و نیز در زمان حال چنین مکانیسمی شامل محروم کردن زنان و اقلیت 

داری، نژادپرستی و سکستیسم جزء الزامات  (. حال آن که معضالتی مانند برده ۲۸بوده است )

هایی دارای  سلط چنین پدیده در واقع ت –داری نیستند، ولی چنین رفتاری تقلیل نیافته اند سرمایه

داری بوده اند  ای غیر مستقیم در خدمت اهداف سرمایهمنطقی جداگانه اند و این معضالت بگونه

داری بوده )و تا (. رهایی کار از شکل بردگی عنصری کلیدی از ابتدای ظهور سیستم سرمایه۲۹)

های زندانی زنان و جمعیت ه بسیاری از(، و نیز کار پرداخت نشد۳۰امروز نیز ادامه دارد( )

(. بیکاری در شکل بسیار ۳۱کنند )نژادپرستی کماکان بعنوان منبعی از استثمار مضاعف عمل می

ای ناهمگون بین تمایز نژادی، جنسیت و جغرافیایی ادامه داشته، تقسیم، گسترده و تر آن بگونهمعتدل

های معینی که در دوران رونق اقتصادی  نعتی(. گروهادامه یافته )شاهد زنده، ویرانی شهرها پسا ص

اند که استخدام شده اند، در صورت بروز بحران اولین کارگرانی خواهند از جمله آخرین کارگرانی بوده

پذیری که ارتش بیکاران با آن روبرو هستند براساس  (. بنابراین آسیب ۳۲شوند )بود که اخراج می

ار اقتصادی و اخراج، با منطق اشکال دیگری از ظلم و منطق استثم نژاد و جنسیت نیز متفاوت است؛ 

های مازاد در نتیجه کارکرد یک  ستم متقاطع و درهم آمیخته است. اما در همه این موارد، جمعیت

شوند. بعبارت دیگر تنها تغییرات  ساختار سیاسی، قضایی و اجتماعی در یک گروه خاص متمرکز می

لت و تنها مسئول اصلی مشکالت آنان در یافتن کار دستمزدی ه نیست که عفنآوری و یا انباشت اولی

کنند: بخشی از مردم بیشتر تحت تأثیر  ها اغلب با یکدیگر تداخل پیدا میاست. اما همه این مکانیسم
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(، پیوستگی و الحاق جمعیت مازاد به ]بازار کار[ اغلب مواجه با  ۳۳گیرند )تغییرات فنآوری قرار می

(. ۳۴شوند )بقیه از تغییرات فنآوری متضرر میاز و بخشی از مردم بیشتر  ی نژادی استرمزگذار

ها، تغییرات فنآوری، انباشت اولیه سرمایه و محرومیت فعال به هزاران شکل مختلف این مکانیسم

 .  های نیروی کار رسمی قرار دارندای از پرولتاریا هستند که خارج از چارچوبتولیدگر انبوه گسترده 

توانیم این ترکیب را  بندی جمعیت مازاد نیروی کار چیست؟ بطورکلی ما میاین، امروز ترکیب پس بنابر

داری، الیٔه نهفته و الیٔه داری، بخش غیرسرمایهبه چهار الیٔه مختلف تقسیم کنیم: بخش سرمایه

هستند و   یند استخدام(. همه ما با بخش اول آشنا هستیم: بیکاران و یا کسانی که در فرآ۳۵غیرفعال )

داری قرار دارند. این گروه تقریباً به حداقلی از خدمات رفاه دولتی  در چارچوب بازار کار رایج سرمایه

دسترسی دارد و فعاالنه در جستجوی کار و یا کار دیگر اند و بنابراین بنوعی اهرم فشاری بر دستمزد 

نسبت بسیاری از نقاط جهان به " کماکان درباشند که شاغل اند. این گروه از "بیکارانکسانی می

(. وقتی که شبکه امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، مردم باید برای  ۳۶شوند )نعمت محسوب می

وقفه و بیشتر کار کنند و بنابراین ناگزیر اند که امکانات اقتصادی جدیدی برای امرار  گذران زندگی بی

داری جمعیت (. این گروه الیٔه غیرسرمایه۳۷د )خود خلق کننداری برای معاش پهلو به پهلوی سرمایه

( و  ۳۸مازاد اند که انباشته شده از مردمی است که از امکانات امرار معاش خود رانده شده اند )

ها  های امنیت اجتماعی محدودی؛ چه برخوردار از نهادهای انجمنی و چه دولتی، دارند که به آنشبکه

یکار بمانند. این نوع از اقتصادهای معیشتی برای بازار کاالهایی  دت طوالنی بامکانی داده شود برای م

رده ریز  –کنند تولید می این جمعیت ]اصطالحاً[ در اشکال اقتصادهای  –برای مثال تولید کنندگان خ 

(. این شکل از  ۳۹بندی شده اند، چرا که سودای انباشت سرمایه ندارند )داری ترکیبغیرسرمایه

ای فزاینده در بازار کار بسیاری از کشورهای جهان درحال توسعه، تسلط بگونههای معیشتی اقتصاد

درصد از جمعیت شاغل در هر کشور معین را شامل شود  ۸۰تا  ۳۰تواند از دارد و دامنه آن می 

(. الیٔه سوم که همانا گروه پنهان است که در درجه اول در جمعیت مازاد اشکال تولید اقتصاد  ۴۰)

داری بسیج داری هستی دارد و براحتی این پتانسیل را دارد که به سمت بازارکار سرمایهاقبل سرمایهم

شود. این گروه در درون خود انبانی ذخیره و حامی پرولتاریا )از جمله دهقانان( نهفته دارد. این گروه  

پرتاب   سپه مورد باز ای کهمچنین در برگیرنده کارگران خدمات اجتماعی، مانند حقوق بگیران حرفه

ها بواسطه پیشرفت فنآوری شدن به پرولتاریا هستند، اغلب از طریق از بین رفتن فرصت اشتغال آن

(. اهمیت این گروه در این ۴۱ها( )دانان و آکادمیسین)بطور مثال کارکنان بخش خدمات خانگی، حقوق

د، این گروه نیروی شومواجه میداری با کمبود است که در مواقعی که بازار نیروی کار سرمایه

ها تعداد زیادی از مردم  (. در نهایت، عالوه بر دیگر الیه۴۲ذخیرٔه اضافی را تشکیل خواهند داد )

شوند که بلحاظ اقتصادی غیر فعال اند )شامل، افراد سرخورده، وجود دارند که چنین در نظر گرفته می

موجود و امر سیال بودن و حرکت افراد  های ه داده(. بطورکلی با توجه ب۴۳معلولین و دانشجویان( )

المللی  از یک الیه به الیه دیگر و بالعکس تخمین ماهیت و میزان دقیق جمعیت مازاد در مقیاس بین

دشوار است. اما توجه به یک سری معیارها به فهم ما کمک خواهد کرد که بدانیم هر روز تعداد قابل  

 (. ۴۴)شود ارج میای از طبقه کارگر فعال خمالحظه

 رو با آن روبرو خواهد بود، چنین است: های پیشها و دههداری در طی سالبحران کار که سرمایه

های پیشین، شناسایی پرولتاریا. در نسل  هکمبود کار شرافتمندانه و مناسب برای جمعیت رشد یابند

گرفت.  غلب مورد تمسخر قرار میای بود که اجمعیت مازاد در ]بازار کار[ بعنوان یک معضل، نظریه

ش دستمزد و استاندارد  داری که بیکاری نازل بود و کار ثابت و افزایدر طی "دوران طالیی" سرمایه

داری تولیدگر جمعیت مازاد است، از زمینه مادی  هزندگی رو به رشد بود، این نظریه که سرمای
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داری پردازان چپ با رشد سرمایههحمایتی چندانی برخوردار نبود. درعین حالی که اغلب نظری

تأکید بر بازتولید  اشان معطوف معضالت اقتصادی بود، یک سنت بسته روشنفکری بجای آن، توجه

داری هایی که خارج از کارکرد نظم سرمایهاغلب آنمسئله جمعیت مازاد داشت. شگفت انگیز این که 

در  ای در نوشته ۱۹۷۰در دهه ور ریلدرید کی (. ا۴۵این طبقه مازاد را دیدند ) هبودند، توان بالقو

و از اعضای  ۱۹۹۵تا   ۱۹۳۵ –ایلدرید کریور نویسند و فعال سیاسی سیاهپوست آمریکایی )آلجایرز 

بود که: "وقتی که کارگران بمنظور توسعه تولید  ( مدعیم های سیاهحزب چپگرای پلنگ

موقعیت گذشته خود )پرولتاریا( بازگشت داده  شوند، ناچاراً به داری دائماً آواره و بیکار می سرمایه

  ۱۹۰۴(. پل ماتیک )۴۶یا( است" )خواهند شد و این همان "عنصر واقعاً انقالبی عصر ما )پرولتار

یکا مهاجرت کرد. ابتدا از فعالین حزب کمونیست سپس مدافع  آلمانی بود و سپس به آمر ۱۹۸۱ –

ترین تناقض  داری مهمون مرکزی سرمایه( این را از نقطه نظر مضم. کمونیسم شورایی بود

ای در تجزیه (. در اواخر نظریه پردازان روابط فرهنگی کمک شایسته۴۷داری نامیده است )سرمایه

، منتقد  ۱۹۳۴د. فردریک جیمسون )فردریک جیمسون، متولد ان و تحلیل بحران کار دستمزدی داشته

های فرهنگی پست مدرنیسم خاطر تحلیل گرایشو نظریه پرداز چپگرای آمریکایی است. او بیشتر به 

از "پست مدرنیسم: منطق فرهنگی توان داری معاصر معروف است. از آثار برجسته او میدر سرمایه

یاسی" نام برد( مدعی شد که کتاب سرمایه، کتابی در مورد  داری متأخر و ناخودآگاه سسرمایه

(. در  ۴۸سرمایه کتابی در مورد بیکاری است ) سیاست نیست، و حتی کتابی در مورد کار نیز نیست:

ون راندن جمعیت مازاد بخشی از شود که مارکس مدعی بود که اخراج و بیرواقع اغلب فراموش می

(. جای شگفتی نیست که ما شاهد این هستیم که  ۴۹" بود ) "قانون عام و مطلق انباشت سرمایه

ر بازار کار، معضل جمعیت مازاد بار دیگر پدیدار  و ادامٔه تنش د ۲۰۰۸دنبال شروع بحران در سال به

تر شده است. پایٔه  بوه مازاد کنونی، متورمرسد که جمعیت انشده و خودنمایی کند. هم اکنون بنظر می

رابطه بین پرولتاریا و کارفرما، با کار    –مثابه یک سیستم اقتصادی به داریاجتماعی سرمایه

 فرو ریخته است.   –دستمزدی بعنوان میانجی بین آنها 
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  نکبت استثمار نشدن

 

المللی در بازار کار رسمی سرگرم کار اند، و  ، تعداد کمی از نیروی کار بیننشان داده شدهمانگونه که 

رو به کاهش گذاشته است. مهمترین عالئم آشکار رشد شدید این  ۲۰۰۸این تعداد نیز با آغاز بحران 

های پس از جنگ مدت نشان داده است. در سال آمار بیکاران بلند  جمعیت مازاد خود را در دگرگونی در

جهانی بیکاری کم بود، و در اقتصادهای توسعه یافته یک تا دو درصد بعنوان هدف مطلوب دوم 

در بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا نرخ بیکاری را   ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های شد: در طی دههمحسوب می

ه بودند، در حالی که آلمان موفق شده بود که نرخ بیکاری را در سطحی تا دو درصد شناور نگاه داشت

(. از آن زمان به بعد مشاهده شده است که در هر دهه  ۵۰تر از یک درصد نگاه دارد )بسیار نازل

(.  ۵۱های اشتغال بیشتر شده است )میزان قابل قبول نرخ بیکاری به موازات کاهش رشد فرصت

درصدی نرخ بیکاری را بعنوان نرخ مطلوب بیکاری بلند مدت در نظر   ۵،۵امروزه بانک فدرال رقم  

(. در ایاالت متحده آمریکا  ۵۲های پس از جنگ )بیش از دو برابر نرخ بیکاری در سال –گیرد یم

سه برابر شده و سهم زنان بیکار نیز   ۱۹۶۰های آخر دهٔه کنند به نسبت سالسهم مردانی که کار نمی

اد  (. نسبت افر ۵۳گر چه ]نرخ[ بیکاری زنان از سطح بسیار باالتری آغاز شده است )افزایش یافته، ا

شکل یکنواختی ه ای کاهش یافته و بطور کلی جمعیت مازاد در دهٔه اخیر بشاغل بگونٔه قابل توجه

در هر دو   ۲۰۰۸المللی، رشد نرخ بیکاری پس از بحران سال (. در مقیاس بین ۵۴افزایش یافته )

به   المللی(. نرخ ایجاد فرصت اشتغال در سطح بین۵۵و نسبی آن ادامه داشته است ) شکل مطلق

شود که چنین بینی میای نازل، و عمدتاً در شکل کارهای نیمه وقت بوده و پیش شکل قابل توجه

المللی  (. ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در مقیاس بین۵۶گرایش تنش آفرینی ادامه پیدا کند )

سیر نزولی  رو نیز چنینهای پیشرسد که در دههند دهه گذشته سیر نزولی داشته و بنظر میدر چ

(. اما، این آمار تنها نشاندهنده نوک کوه یخ است. بحران کار و تأثیر مازاد  ۵۷ادامه داشته باشد )

یگر جمعیت تنها بیان تأثیر مستقیم عوامل فوق نیست، بلکه متأثر از یک سری عوامل نامحسوس د

 هم است.  

بازار کار نئولیبرالیسم در  یکی از این عوامل رشد دقت و تشدید شدت کار است که نمونه بارز 

های (. امروزه اشتغال در مقایسه با دستمزد خوب و کار ثابت نسل۵۸اقتصادهای پیشرفته است )

امنیت الزم تبدیل  های شغلی و فاقد گذشته؛ به ساعات کار متنوع، دستمزد کم و ایستا، کاهش حمایت

ئل متعددی داشته باشد، ولی یکی از  تواند دالتر شدن شرایط کاری می(. فرآیند سخت۵۹شده است )

سازد که از آن بعنوان اهرم  داری را قادر میکارکردهای بنیادین جمعیت مازاد این است که سرمایه 

(. با  ۶۰اند، استفاده کند )رده فشاری بنیادی بر آن تعداد کمی از افراد خوش شانسی که شغل پیدا ک

تعداد کارگران بیشتری در پی دست یافتن به تعداد  افزایش جمعیت مازاد و محدود شدن بازار کار، 

شود. تهدید انتقال صنایع و  ای خواهند بود و بدین ترتیب قدرت کارفرما بیشتر می مشاغل کاهش یافته

المللی کار امکان پذیر است. نتیجه این  زار بینها، برای مثال، تنها در صورت وجود یک باکارخانه

ن قدرت بیشتری کسب خواهند کرد و کیفیت امکان اشتغال تنزل نیز  است که کارفرمایان بر کارگرا

خواهد کرد، )با احتساب کمیت اندازه گیری شده آمار بیکاری( و این دقیقاً همان معضلی است که ما  

م. در سرتاسر اروپا شدت کار در سیمای سرعت و تقاضا  در طی چند دهه گذشته شاهد آن بوده ای

های عرضه در زمان واقعی خواست و مطالبه از کار  گذار به الگوی زنجیره(. ۶۱افزایش یافته است )

را تشدید کرده ضمن این که همزمان فنآوری جدید نظارت، کارگران را تحت فشار قرار داده )و حتی  

تواند در  (. کاهش کیفیت کار می۶۲اعت کاری تحت نظر دارد( )در مواردی آنها را در خارج از س
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توانیم در افزایش  ای را ما می ر، به جای حذف کامل کار، بروز کند. چنین پدیده کاستن از ساعت کا

محدود ولی رو به رشد کارهای نیمه وقت، منعطف و کارهای آزاد در طی سی سال گذشته مشاهده 

عمدتاً نتیجه   ۲۰۰۸نسبتاً پائین سطح بیکاری در بریتانیا بعد از بحران (. بعنوان مثال نرخ ۶۳کنیم )

(. در ایاالت  ۶۴کنند )ای زندگی میآفرینی مردم است که با درآمدهای فقیرانه کار خودشدن  بیشتر

ها به کار تمام وقت، ناچار به تن دادن  متحده آمریکا بیش از شش و نیم میلیون نفر، علیرغم تمایل آن

 (.  ۶۵ر نیمه وقت شده اند )به کا

های عرضه نیروی کار موقتی ل ظهور بنگاههای جدیدی در شکاین شرایط موجب پدیدار شدن بدعت

با قراردادهای صفر ساعته شده است. قراردادهایی با شرایط دشوار کاری و فقدان حداقل مزایا.  

افراد شاغِل در حال حاضر دارای  ها در بریتانیا حدود پنج درصد از بعنوان مثال، براساس ارزیابی

نین موجب اعمال فشار روی دستمزدها شده است.  (. جمعیت مازاد همچ۶۶قرارداد صفر ساعت اند )

درصد   ۱،۶تر شدن بازارکار موجب افزایش دهند که هر یک درصد ضعیف ها نشان میارزیابی

ش سهم درآمدی که نصیب کار  (. ایستایی و رکود دستمزد واقعی و کاه۶۷نابرابری درآمد شده است )

(. اغلب اقتصاددانان ۶۸نیروی کار اند )عرضه   شود هر دو در ارتباطی تنگاتنگ با میزان افزایشمی

های بر این باورند که اتوماسیون و جهانی شدِن پرولتاریا علل مرکزی چرایی رکود دستمزدها در دهه

اش رشد ین سو نیز ادامه داشته که نتیجه به ا ۲۰۰۸(. این فرآیندها از بحران سال ۶۹اخیر است )

ای آشکار کاهش این رشد در بریتانیا  ی بیست و بگونهضعیف دستمزد واقعی در همه کشورهای ج

(. رشد ضعیف دستمزدها خود را در نگرانی شدید از سطح باالی بدهی مصرف ۷۰بوده است )

درصد از   ۳۴ثال در ایاالت متحده  (. برای م۷۱دهد )کنندگان و سطح نازل اندوخته پرسنل نشان می

کفاف گذران زندگی را تا فیش حقوق  تنها  اشانماهانه  حقوقاند، دارای شغل تمام وقت که  یکارگران

اندازاشان  پس درصد از مردم ۳۵م(، در حالی که در بریتانیا  –اندازی ندارند دهد )پسدیگر میماه 

ترین بازتاب دشوارتر شدن شرایط کار تباالخره زش (. و ۷۲کند )می کفایت  زندگی ماه  یکبرای تنها 

مابازایی که در محاسبات سنتی   –دهد خود را در افزایش افسردگی، اضطراب و خودکشی نشان می

ها المللی، بیکاری علت یک پنجم از خودکشی(. در واقع در سطح بین۷۳شد )اقتصادی هرگز دیده نمی 

 (.  ۷۴است ) دتر نیز شدهحران مالی باست، و این رقم با آغاز ب

های اخیر عالوه بر شدت کار کمک به شناخت پدیده  جمعیت مازاد و اتوماسیون فنآوری در سال

کند: ظهور "بهبود وضعیت اشتغال" که معموالً در دوران رونق پس از یک  دیگری در بازار کار می

ی اشتغال رشد هاونق فرصتدر دوران ر آمد ]حاال تغییر کرده است[، امروزه حتیبحران بوجود می

بهبود فرصت اشتغال  رمق بی ین فرآیند ا(. ۷۵رمق و ضعیف مانده است )چندانی نداشته و کماکان بی 

تشدید  روند بهبود  ۱۹۹۰(. از سال ۷۶اقتصاد ایاالت متحده به امری استاندارد تبدیل شده است ) در

بحران کنونی نیز   (.۷۷ه است )گرایش داشت تر شدنوضعیت بیکاری به سمت طوالنی و طوالنی

برای بهبود به بیش از یک میلیون کار تمام وقت نیاز دارد و  کماکان استثنا نیست، بازار کار 

در سطح باالتری از  ۲۰۲۴ها حاکی از آن است که سطح بیکاری در ایاالت متحده تا سال  بینیپیش

المللی است، ایجاد  ای بینه . چنین پدید(۷۸د ماند )های قبل از بحران باقی خواهسطح بیکاری در سال

های اشتغال اقتصاد جهانی چنان آهنگ ک ندی داشته که تعداد مشاغل بصورتی آشکار، حداقل فرصت

(. اگر چه علت آن ۷۹های قبل از بحران باقی مانده است )تر از سطح سالدر طی دهه گذشته، پائین

در ارتباط تنگاتنگ با اتوماسیون  ضعیت اشتغالرسد بهبود وکماکان یک معما است، ولی بنظر می

وضعیت بیکاری را تجربه کرده اند،  تشدید آن دسته از مشاغلی که پدیده بهبود   ت(. در حقیق۸۰است )

های نیمه تخصصی و های اخیر از جانب اتوماسیون مورد تهدید بوده، حرفهگروهی هستند که در دهه

ها اغلب در شروع و طی دوران رکود اقتصادی رفهرفتن این ح وه، از بین(. بعال۸۱) کارهای معمولی
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بحران زمانی است که کارهای اتوماتیک از بین   سیکل(. بعبارت دیگر، ۸۲صورت گرفته است )

رو تسریع گردد، های پیشگردند. اگر فرآیند اتوماسیون در طی دههروند و دیگر هرگز باز نمیمی

بحران جهت حذف و از بین بردن این قبیل   سیکلسرمایه از  –شد  تشدید خواهدچنین معضلی احتماالً 

های اشتغال خود مولود آهنگ ضعیف بهبود فرصت  (. همچنین ضرب۸۳ها استفاده خواهد کرد )حرفه

ای از بازار کار  افزایش بیکاری بلند مدت است که به موجب آن گروهی از کارگران بشکل فزاینده 

ان؛ میانگین مدت زمان بیکاری دو برابر شده و به شکلی ن آخرین بحروند. از زماشعادی مجزا می

شدن مدت زمان بیکاری بیانگر این است که   (. طوالنی۸۴قاطع در سطح باالیی ثابت مانده است )

گردد یک کارگر به عبارت دیگر، معضلی که موجب می –ریشه آن در یک معضل ساختاری است 

آموزش و  – اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد باشد که بتوالزم داشته بیکار زمان بیشتری 

رده فروشی و بازآموزی یک مجموعه کامالً جدیدی از مهارت. کارگرانی که از حوزه هایی مانند خ 

رد رانده می  های رو به رشد مانند های بخششوند، برای گام نهادن بالفاصله به حرفهتولید خ 

. در همین حال زمانی که کارگری که مدت طوالنی بیکار و خواهند شددشواری روبرریزی، با برنامه

تر و  کند، این احتمال وجود دارد که ابتدا در حاشیه بازار کار با دستمزد پائینبوده، کاری پیدا می

وضعیت بیکاری موجب تشدید (. به بیان دیگر بهبود ۸۵تر وارد شود )کارهای به مراتب موقتی

ای مجموعه کاملی از مردم را به  خواهد شد و به طور فزاینده دشواری کار شدن موضوع  تروخیم

گروهی جدا افتاده و بیکار دائمی تبدیل خواهد کرد. در نهایت، بیکاری و تهدید ناشی از آن به  

 شوند.  هنجارهای نیروی کار تبدیل می

والنی به بخشی از بعضی از مناطق، بیکاری و محرومیت از بازار کار برای مدت طشهرها در در 

ای )بانلیو( پاریس، گتوهای ایاالت متحده و  . در مناطق حاشیهتبدیل شده استسیمای هستی روزمره 

های انسانی بلحاظ اقتصادی از کل فرآیند  های فقیرنشین درحال رشد حومه شهرها، این تجمعمحله

های جدا (. این مکان۸۶ه اند )اد جدا افتاده اند و حتی در دوره رشد نیز دستخوش رکود بودرشد اقتص

توجهی سنجیده یب و تعلق نژادی مرزبندی شده اند، در اغلب موارد با بی افتاده که اغلب بر اساس ترک

ی سخت و ها به مناطقشود که این تجمعگیرند، که خود موجب میآشکار در حاشیه قرار میتبعیض و 

مناطقی کامالً شناخته شده است: نژاد پرستی،  (. منشاء تاریخی چنین۸۷خشن نامطلوب تبدیل گردند )

های ویژه، خشونت فیزیکی و مهاجرت محروم کردن فعال از طریق گزینش سیاستداری و برده

زی موجب های اول قرن بیستم مکانیزه شدن کشاور(. برای مثال، در آمریکای سال۸۸سفیدپوستان )

ای شهرها شد. ها در مناطق حاشیهمرکز آنمهاجرت جمعیت سیاهپوست بومی از مناطق روستایی و ت

به دلیل تداوم نژادپرستی دشوار بود که بتوانند شغلی در صنایع نساجی و  برای این مردم در آن زمان 

مایان این امکان را داد که  های نژادپرستانه جمعیت مازاد به کارفرتولیدات صنعتی پیدا کنند. )مرزبندی

ها در یابی آن اره کنند. دستمزدها را پائین نگاه دارند و مانع از سازمانبتوانند طبقه کارگر سفید را اد 

داری در دوران پسا جنگ، گشایشی برای (. با توسعه و گسترش سرمایه۸۹ها گردند( )اتحادیه

ر میانه دهه پنجاه میالدی قرن گذشته نسبت ای بوجود آمد و دجمعیت سیاهپوست در مشاغل کارخانه

(. ولی همراه با  ۹۰)ین جوانان سیاهپوست و سفید در حالت کلی تقریباً برابر شد نرخ بیکاری در ب

های فنی جهانی شدن عرضٔه نیروی کار، تنها ویرانی و انتقام نصیب کارگران سیاهپوست با مهارت 

ها و تهی ها و یا اتوماسیون آنای به آنسوی اقیانوسکمتر شد. با حرکت و انتقال کارهای کارخانه

پذیر شدند  ن بگونٔه نابرابری آسیبهای تولیدی، این گروه از کارگراشهرها از صنایع و کارخانه شدن 

های های خدماتی که عمدتاً از حومههای صنعتی مراکز شهری را رها کردند و حرفه(. کارخانه۹۱)

ا شدند، (. گتوهای حاشیه شهرها برای گندیده شدن ره۹۲ها شدند )آن شهر فاصله داشتند، جایگزین

های فقر، عاری از کار با  (. این مراکز به تله ۹۳که به آوردگاه خیل بیکاران بلند مدت تبدیل شوند )
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(. کل این تجمع ۹۴های اجتماعی و ترویج انواع اقتصادهای زیرزمینی تبدیل شدند )حداقل حمایت

ای که د تا به هر وسیله ای طرد و رها شده بوداری به گوشهالت و ساز و کار سرمایه انسانی از تشکی

ع موجود دفاع کند. کسانی که در جستجوی درآمدی بودند، مجبور تواند از خود برای رهایی از وضمی

  ها کار کنند، برای کسب و کار جدید، پسشدند که در خارج از قوانین و مقررات نوشته شده در کتاب 

شدند؛ ناچار پوست بودند روبرو میها سفید هایی که صاحبان آن از این که با پاسخ منفی بانک

های خالف قانون لی رو بیاورند و اجبار و ناامیدی روز افزون به فعالیت شدند به الشخورهای مامی

 (. ۹۵شد )ختم می

توسعه ناچاراً با معضل  بازتاب تمرکز بیکاران در حاشیه شهرها این شد که اقتصادهای در حال

های غیر قانونی فقیرنشین و ای و شهرکهای حاشیهدر محلهگسترش و تمرکز مازاد جمعیت بیکار 

ای با پرتاب شدن بخشی از نیروی سابقهالمللی بگونٔه بیبود. این پدیده در عرصه بین *هاانتی تونش

ای پدیدار و  های غیررسمی و حاشیهها در چارچوب اقتصادکار شهری به حاشیه و قرار گرفتن آن

دانی له گزارشی از سازمان ملل متحد آمده است: "حاشیه شهرها به زبا(. در ۹۶متورم شده است )

جمعیت مازادی تبدیل شده اند که در صنایع خدماتی و تجاری غیررسمی که نیازمند کارگران غیر 

(. علت گسترش این دسته از  ۹۷کنند" )اند، کار میای و دستمزد نازلمتخصص و فاقد ایمنی حرفه

ار و سپس  اش در انباشت اولیه بوده است. در ابتدا استعمه نخست ریشهمناطق فقیرنشین در درج

های تعدیل ساختاری بوده. دهقانان در بسیاری از کشورهای درحال توسعه در کشاکش رقابت  سیاست

نگر اقلیمی از زمین خود رانده شدند. همانند  المللی و فرآیند شتابان صنعتی شدن و تغییرات ویرا بین

رای یافتن کار روانٔه  شدن اروپا، کارگران مناطق روستایی که پراکنده شده بودند بتجربٔه صنعتی 

مناطق شهری شدند. همانگونه که در اروپا نیز اتفاق افتاد، حاصل این فرآیند گاهی برای این  

(، که این تنها وجه تشابه تجربه کشورهای ۹۸ی بود )چیزنشینی و بیپرولتاریای جدید شهری زاغه

حول و توسعه قرار گرفت و اجباراً  وسعه با تجربٔه اروپایی آن است. چرا که اروپا در فرآیند تدرحال ت

های شغلی بسیاری ایجاد شد که همراه شد با ظهور طبقه کارگری قدرتمند صنعتی که فرصت

(. در شرایط پسا استعمار  ۹۹هاجرین جدید را در پی داشت )های ایجاد مسکن احتمالی برای مپروژه

مبود نیروی کار در زمان صنعتی ن روایت درهم شکسته شد. فرآیند صنعتی شدن معاصر، برخالف کای

(. نتیجه  ۱۰۰افتد )المللی اتفاق می شدن اروپا، بر بستر حضور یک نیروی عظیم کار در عرصه بین

هرچیز از شکل سنتی آن بود، از جمله طبقه کارگر قدرتمند  چنین فرآیندی توسعه مختصری از 

(.  ۱۰۱بود مسکن مناسب )های اشتغال و در نهایت کمانداز ضعیف ایجاد فرصت عتی، چشمصن

ای دائمی در وضعیت گذار بین هویت دهقانی و پرولتریزه شدن سیال  مهاجرین شهری جدید بگونه

شکل زندگی دهقانی و فقر شهرنشینی سرگردان بوده اند   ای فصلی درها بگونهمانده اند و بعضی وقت 

(۱۰۲)  . 

های فقیرنشین محصول اخراج از زمین و نیز کنار گذاشته نشینی و دیگر اشکال شهرکبنابراین زاغه

رانده شده و  خود(. این انسانیت مازاد که از شکل سنتی معیشتی ۱۰۳شدن از اقتصاد رسمی اند )

معیشتی  ای از اقتصاد گونهبه از استخدام رها شده، مجبور شده که  هر شکلی زکماکان محروم ا

اری و جدا از اشکال رایج رو بیاورد. بخش عظیمی از کاری که در این حوزه انجام دغیرسرمایه

 نوعشود، غیر متعارف است: دستمزد پائین، فاقد هرگونه ضوابط ایمنی، کار بی قاعده و فاقد هرمی

ا سمت و سوی تولید داری، ولی بها، تولید نوعاً اشکال غیرسرمایهگونه اقتصاد حمایت دولتی. در این 

سازماندهی شده اند. واسطه بودن بازار   –برای فروش کاال در بازار، بجای مصرف شخصی  –کاالیی 

داری است  وجه تمایز این قبیل اقتصادهای معیشتی پسا استعمار از اقتصاد معیشتی ماقبل سرمایه
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اری و ناامیدی اند  (، ضمن این که کارکرد هر دوی این الگوهای امرار معاش از سر ناچ۱۰۴)

(۱۰۵  .) 

های حاشیه شهرها نشینی و شهرکود آمدن زاغههای بوجولی، اگرچه انباشت اولیه مسئول ریشه

ها" موجب تقویت و تحکیم رسد که "تهی شدن زود هنگام شهرها از کارخانه است، اما بنظر می

را داشت که فرصت اشتغال   صنعتی شدن حداقل این مزیت مهای متقدّ حضور آنها شده است. اگر دوره 

ها از شهرها گسست کامل مهاجرت زود هنگام کارخانهافی برای پرولتاریای نوین بوجود بیاورد، اما ک

به بعضی از  را کند. توسعه فنآوری و اقتصادی امروزه این امکان این مسیر توسعه سنتی را تهدید می

که معنایش این است که اقتصادهای درحال   دهد که تقریباً در فاز صنعتی شدن جهش کنندکشورها می

اش کاهش شدید تولید  ها از شهرها هستند که حاصلکارخانه مهاجرت توسعه خود درحال گذار به

(. چین نمونه خوبی در این ۱۰۶سرانه و نیز سهم بسیار کمتر کار تولیدی در این کشورها است )

(، و  ۱۰۷به کل شاغلین در حال کاهش است )های تولیدی نسبت مورد است. نسبت اشتغال در کارخانه

(، و معیارها برای  ۱۰۹(، دستمزد واقعی افزایش یافته )۱۰۸وند )شپرواتر میمبارزات کارگران بی 

(.  ۱۱۰تعیین مرزهای دموگرافیک بیشتر بر پیشرفت فنآوری و بازدهی تولید متمرکز شده )

کردن شهرها از صنایع قرار دارد، چین  ها در نوک پیکان تحول تهیاتوماسیون صنایع و کارخانه

های صنعتی رود که بزودی ربوتت صنعتی است، و انتظار میترین خریدار روبودرحال حاضر عمده

جهان تبدیل به چین (. ۱۱۱بیشتری از اروپا و یا آمریکای شمالی در صنایع خود داشته باشد )

تولید  صنایع و تواند حتی وقتی که ایع میکارخانجات ربوتی خواهد شد. تأثیر تهی شدن شهرها از صن

گردد، خود را در شکل بیکاری حاصل از افته به شهرها برمیبار دیگر در اقتصادهای توسعه ی

(. چنین فرآیند "غیر صنعتی شدن" در بیشتر اقتصادهای درحال توسعه ۱۱۲اتوماسیون نشان دهد )

(. حتی در  ۱۱۳دهد )آسیا خود را نشان میآمریکای التین، جنوب صحرای آفریقا و بیشتر کشورهای 

وم مطلق آن افزایش داشته، سرعت و شدت استخدام تا حد قابل  کشورهایی که نرخ استخدام در مفه

(. حاصل مجموعه این عوامل نه تنها گذار ناکافی در پدید آمدن یک  ۱۱۴ای کاهش داشته است )توجه

روند استخدام شدن مورد نیاز نیروی کار بوده  طبقه کارگر قابل توجه بوده، بلکه همچنین تضعیف 

شود که بسیاری از پرولتاریای شهری که از شیوه شهرها موجب میاست. غیر صنعتی شدن زودگذر 

ای امرار معاش کشاورزی خود دور شده اند، بدون این که فرصتی برای استخدام در مشاغل کارخانه

دهند که بخش خدمات نوظهور و درحال ید را بسط میها داده شود، باقی بمانند. بعضی این امبه آن

رسد. ای قانع کننده بعید بنظر میکار مازاد را جذب خواهد کرد، که بگونه گسترش این بخش از نیروی

( تنها م حتی در هندوستان، مرکز خدمات و فنآوری پیشرفته برون سپاری )سفارش گرفتن از خارج 

مشغول کارند  رهای خدماتی و فنآوری اطالعات و ارتباطات بخش کوچکی از نیروی کار در حوزه کا

های خدماتی است که با موج جدید اتوماسیون بسیار محدودتر ن که، پتانسیل حرفهتر ای(. مهم۱۱۵)

کم، دستمزد پائین که بطور سنتی  های خدماتی که نیازمند مهارتشده و احتمال از بین رفتن حرفه

های تلفنی و خدمات و کمک به  دفتری، کارهای مراکز تماس،  کارهای برای مثال –سپاری اند برون

(. با اتوماتیک شدن روز افزون ۱۱۶ننده، یا ورود اطالعات برای مثال بوجود آورده است )مصرف ک

تواند اتفاق بیفتد فاصله گرفتن زود هنگام  های معمولی و کمتر تخصصی، آن چه که میاین قبیل حرفه

.  است  تهی شدن شهرها از صنایع یپیکان فراروی این پدیده نوک –  نی بر خدماتاز اقتصادهای مبت

ها و کسب و کارهای  های بزرگی از انسانیت در زاغهاین اتفاق معنایش محبوس کردن بخش

تر خواهد داری و غیر متعارف است که به احتمال زیاد با روند ظهور فنآوری نوین قطعیغیرسرمایه

چه   دهد که این پدیدهاین که میزان بیکاری به ما این درک و احساس را میشد. در پایان، ضمن 
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معضل بزرگ انسانی است، تشدید شدت کار، بهبود وضعیت اشتغال در شکل و شمایل بیکاری و 

 المللی است.  ی تأکیدی بر فشار )چالندن( بازار کار بین عقواای ای بگونهنشینی شهری تودهحاشیه

 

ه و بنام  ها از مصالح ابتدایی درست شدهای آنها یا مناطقی هستند که خانه رکشه هاشانتی تون*

شوند که شامل چوب و پالستیک و حلبی . . . اند. این مناطق معموالً در  شانتی  یا کلبه شناخته می 

ها دیده  ها و محل انبار زباله آهن، رودخانههای منتهی به شهرها و خطوط راهحاشیه شهرها و پارک

اسب، برق، تأسیسات  ها اغلب موقتی هستند و فاقد سیستم آب آشامیدنی منشوند. این شهرکیم

های بنیادی که از ضروریات یک زندگی انسانی اند،  های درست و دیگر نیازمندیبهداشتی، خیابان

 مترجم. شوند. ها بیشتر در کشورهای درحال توسعه دیده میباشند. این شهرکمی
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 معیت مازاد  سود و زیان ج

داری سودمند است. این نیروی مازاد بعنوان  سرمایهتر شدن جمعیت مازاد از یک جنبه برای انبوه

ابزاری نظم دهنده و نیرویی ذخیره بر علیه طبقه کارگر )بویژه زمانی که از فیلتر نژاد پرستی و  

شود. این نیرو انده می ناسیونالیسم و سکستیسم پالوده و تصفیه شده باشند(، در دوره رونق فراخو

طلبی پرولتاریا بکار  ش رقابت میان کارگران و برای مهار جاهبرای کاهش دستمزد، ایجاد و افزای

شود. این یکی از علل در عقب راندن گام به گام همبستگی جمعیت جهان در یک نیروی کار گرفته می

(. از سوی دیگر، ۱۱۷افتد )ق می المللی است که تحت فشار امپریالیسم و گلوبالیزاسیون اتفابین

نیروی  (.۱۱۸پذیر )ای از نیروی کار مازاد است: ارزان، مطیع و انعطافسرمایه نیازمند شکل ویژه

داری تبدیل خواهد شد. در عین حال این  کار مازاد فاقد چنین خصوصیاتی به معضلی برای سرمایه

و  قانع وری موجود و به شکل بهره ددهتن  به هستی موجود انداخته، نیرو از این که سرش را پائین 

است. این نیرو فریاد خود را از طریق طغیان و شورش، و خشمگین ، ناراضی آن را قبول کند

هایی که موجب اخالل و از هم گسیختگی نظم نشای، جرم و بزهکاری و دیگر اشکال ک مهاجرت توده

زمان با ایجاد یک نیروی کار مازاد نظم  همداری دهد. به همین دلیل سرمایهموجود اند، نشان می

کنند، ز دست به اعزام نیروی سرکوب و تهدید و ارعاب بر علیه آنانی که مقاومت میدهنده، خود نی

 زند. می

 سی از نظریهسوسیال دمکرا حمایت، دفاع و دهای بنیادی مدیریت جمعیت مازاد متمرّ یکی از راه

بلحاظ فیزیکی دارای شغلی باشد.  سالم هر کارگر )مرد( قرار بوده موجب آن اشتغال کامل بوده، که به 

های اقتصادی است که بتواند این جمعیت مازاد را  ای مستلزم چنان سیاستکاربسِت چنین نظریه

داری الحاق کند، و تضمین کننده  بعنوان یک نیروی نظم دهنده و آموزش دیده بار دیگر به سرمایه

ایه بوده است. نقطه اوج چنین تالشی بین نمایندگان نیروی کار و سرم چنین سیاستی اجماع هژمون

کارانه نسبت به نظم اجتماعی، های محافظهنگرانیدورٔه پسا جنگ؛ وقتی که مبارزه طبقه کارگر و دل

(. در آن "دوره طالیی" کوتاِه ۱۱۹اشتغال کامل را بعنوان یک هدف ضروری قرار داد، بود )

گسترش و انباشت نیازمند روآوردن به جمعیت  یکاری حداقل بود و سرمایه برای داری، نرخ بسرمایه

(. بطور کلی باال رفتن فرصت اشتغال از طریق رشد ۱۲۰داری در سرتاسر جهان بود )غیرسرمایه

(. بلحاظ  ۱۲۱آمد )اقتصاد سالم که افزایش تقاضا برای نیروی کار را در پی داشت، بدست می

یا از   –اری حاصل شده از توسعه فنآوری ملی برای دفع و کم اثر کردن بیک تاریخی، رشد اقتصاد 

طریق افزایش بازده تولید صنایع موجود و یا ابداع صنایع جدید جهت استخدام کارگران بیکار شده، 

افزایش در بازده تولید کاالیی   ۱۸۰۰ سدهاهمیت داشته است. بعنوان مثال، در طی نیمه دوم 

آزاد شده بودند را  وجود آورد و تأثیر جمعیت مازادی را که از بخش کشاورزی های اشتغال بفرصت

(. در دورٔه جنگ و پسا جنگ، رشد مشاغل تولیدی بخاطر پاسخ دادن به نیازهای ۱۲۲خنثی کرد )

(. امروز  ۱۲۳ها از ثبات برخوردار بود )تهای رو به رشد نظامی دولای و تأمین هزینهمصرف توده

ز طریق سلب مالکیت و  های مشابهی برای بوجود آوردن بازارهای جدید انیم تالشتوانیز ما می 

در شکل خصوصی سازی )مالی، پولی( کاالهای عمومی و مشترک ببینیم. موفقیت رشد   –انباشت 

  باهر اکار ممعنایش این است که یک نیروی کار کارآمد دارد.تقاضای نیروی کار، نیاز به یک نیروی

موزش پایه گزینه اصلی برای دستیابی به چنین هدفی بوده، برای مثال، شده. آ به روز مهارت

بیشتر داشته.   با مهارتدبیرستانی )دوره متوسطه( ریشه در چنین تالشی برای تولید کارگر  تحصیالت

ه رشد شدید بیکاری، در دوران "رکود بزرگ" تقاضا برای آموزش کارگران برای کار در طی دور

جا پیش رفتند که چنین استدالل کردند که  تا آن  مهای متقدّ (، و نئولیبرال۱۲۴رار گرفت )مورد حمایت ق

ها با تغییرات مدوام در اقتصاد باشد  انطباق انسان جهتکه تنها  ستا یجا ضرورآموزش تا آن
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کار گرایش به مشاغل با تخصص باال و غیر معمولی و  ار (. امروز، مناطق رشد یافته در باز۱۲۵)

 (.  ۱۲۶قلی دارند )تع

ای نیازمند سطح جدیدی از مهارت معنا است که تالش برای اشتغال کامل بطور فزاینده دیناین ب

ای که کمک به درک تبلیغات تهاجمی در کم اهمیت جلوه دادن تحصیالت عالیه  مطالبه  –کارگران است 

وف به ایجاد رقابت است  (. هدف کلی جامعه معط۱۲۷کند )ای میهای حرفهدن آموزشو برجسته کر

کند که برای "استخدام شدن" می خودهای ن ناپذیر ارتقاء توانمندی که افراد را ناچار به تالش پایا

هایی که از رشد اقتصاد سالم  (. این مطالبه که متقاضی کار جدید و سیاست۱۲۸مناسب تلقی شوند )

 (.  ۱۲۹) کنند، اجزاء ضروری برای پیشبرد اشتغال کامل اندحمایت می

های عملی رههای شغلی بلحاظ ایدئولوژیکی فراگیر است، اما گستکه مطالبه ایجاد فرصت در حالی

اشتغال کامل در مقیاسی وسیع از بین رفته است. پ ر رونق بودن بازارکار در دوره پسا جنگ و در پی  

 . بحران رکود تورمی داری بدل شدآن توانمند شدن طبقه کارگر بیش از پیش به معضلی برای سرمایه

برجسته کرد. فشار  را  کامل بویژه فرصتی پدید آورد که اهمیت رویکرد دوباره به اشتغال  ۱۹۷۰دهه 

های فاکتورهای عمده بانک –توقف کار، تورم دستمزد، کاهش سودآوری  -طبقاتی و تأثیرات آن 

یت خود و بیکاری بود گیری برای افزایش نرخ بهره، امید کاهش تقاضا در کلمرکزی در تصمیم

کرد که جنگ برعلیه تورم، که مشاور ارشد اقتصادی تاچر در نهایت اقرار است (. واقعیت این ۱۳۰)

های اول دهه های مالی سخت در سال(. بنابراین سیاست۱۳۱جنگی نیابتی برعلیه طبقه کارگر بود )

اری تا سطح قابل قبول سرمایه  ، دقیقاً اقدامی در جهت تضعیف قدرت طبقه کارگر، افزایش بیک۱۹۸۰

ی اشتغال کامل مورد تهاجم قرار نگرفته  و پایان دادن به رویای اشتغال کامل بود. اما، حتی اگر رویا

المللی  شرایطی که با توجه به اقتصاد بین  –کرد بود، رسیدن به آن رشد اقتصادی قوی را طلب می

تر  ای پائینالمللی تا حد قابل توجهشد اقتصاد بین های اخیر، ررسد. در سالبسیار غیر محتمل بنظر می

های سیاست، اقتصاددانان  (. در همٔه عرصه۱۳۲ه است )از سطح دورٔه قبل از بحران باقی ماند

نرخ رشد   باقی ماندنتواند دهند که تغییرات بنیادی بدین معنی است که حاصل آن میهشدار می

هایی که بخش رهبری کننده را  . عالوه براین، شرکت(۱۳۳) شدتر باای ثابت در سطحی پائینبگونه

های توانند به همان میزان شرکتبراحتی نمی –و اینستاگرام  یترئمانند فیسبوک، تو -عهده دارند، 

(. در واقع، صنایع جدید  ۱۳۴های شغلی ایجاد کنند )فرصت – زکالسیک مانند فورد و جنرال موتور

رکوردی که بسختی  –نیروی کار آمریکا را در استخدام خود دارند   در حال حاضر تنها نیم درصد از

ایجاد  (. بعد از یک کاهش دائم، میانگین ۱۳۵های شغلی باشد )اد فرصت تواند الگویی برای ایجمی

چه که در بیست سال پیش ایجاد شده، بوده  درصد کمتر از آن ۴۰کسب و کارهای جدید فرصت شغلی 

 سوسیال دمکراسی برای تشویق اشتغال در صنایع جدید، با روبرو شدن (. برنامه قدیمی۱۳۶است )

شود. هنوز افتادن رشد اقتصادی با دشواری روبرو می  هپت هشدت کار و به پتها با پائین بودن شرکت

های درست، بازگشت به رویای ممکن است چنین تصور شود که با فشار سیاسی مناسب و سیاست

خواستار  خود اندر اوج دورسوسیال دموکراسی (. اما، ۱۳۷گزینه باشد ) تواند یکاشتغال کامل می

شدند، مستثنی کرد. حال نباید واقعاً سئوال کنیم  کار که تشویق می این بود که زنان را باید از آن نیروی

 پذیر بوده است؟  که آیا رویای اشتغال کامل در هیچ زمانی امکان

ایدئولوژیکی باقی بماند، هنجار سازی چنین  ممعضل سر در گ اگر رویای اشتغال کامل تنها بعنوان

ویایی باز هم در پیوند با بیکاری خواهد بود. تحوالت سیستم رفاه اجتماعی و افزایش امکان اشتغال  ر

این    –ای استفاده کنند کند که شغلی پیدا کنند که بتوانند از مابازای زندگی حرفهمردم را ناچار می  –

ت در توانمندی در رسیدن  ای از این تاکتیک موذیانه است. انعکاس تغییرادهندٔه نمونهنکته خود نشان
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(.  ۱۳۸های مختلف بوده )ها تابعی از نظریهبه اشتغال کامل، این بوده که معضل بیکاری مدت

دادند رویکردهای اولیه چنین بود که معضل بیکاری را بعنوان یک حادثه فردی مورد بررسی قرار می

ای دورٔه رکود . ولی بیکاری تودهتواند کاهش یابدکه با اتخاذ راهکارهایی مانند بیمه می  ضلیمع –

بزرگ چنین تصوراتی را درهم ریخت و موجب شد که بیکاری بعنوان یک مشکل ساختاری )مردانه( 

ت رفاه  ها ناچار به پذیرفتن ارائه خدمابنظر برسد. جنبش کارگری به جنبش اشتغال تبدیل شد، و دولت 

نش به این موضوع شدند. امروزه بسیاری از  اجتماعی و رویکرد سیاست اشتغال کامل، بخشاً، در واک

هایی برای احیای دگر باره  توان بعنوان تالشگذراند را میتحوالتی که خدمات رفاه دولتی از سر می

گران در حال آموزش، ها، در شکل کارترفند انضباطی نسبت به یک فرد بیکار فهمید. کار ارزان آن

و ارعاب موقعیت شغلی کارگران شاغل دارد. آمار  در جهت کاهش دستمزدها و تهدید  ردیکعمل

ها رمی در مقابل همه کارگران تبدیل شده؛ و تهاجم به مزایای معلولین حتی آن"متقاضیان کار" به ن  

(. یک  ۱۳۹تبدیل کرده است ) را تبدیل به یک نیروی کار ذخیره از ارتش بیکاران با پتانسیل اشتغال

یک لیست بلند باال از شرایط برآید که بتواند حداقل از  کردن متقاضی کار باید از عهده تکمیل 

های خدمات دولتی برآید: شرکت در تمرینات آموزشی، مرتب در جستجوی کار باشد، به کمک

د. افزایش کنترل و نظارت نه  شود عمل کند و حتی تن به کار رایگان بدههایی که به او می راهنمایی

ارت و یک جمعیت مازاد منعطف، بلکه حتی برای اعمال فشار تنها برای مطیع کردن، ایجاد مه

چنین تمهیداتی واقعاً  آیا کند که اند. بنابراین موضوع کمی تفاوت پیدا میبرکارگران شاغل طراحی شده

(. چنین  ۱۴۰است )ها در جای دیگر آن یا نه، چرا که مقصد ؟انددر جهت کاهش بیکاری اتخاذ شده

فاه امروز، بگونٔه فزاینده به نهادی برای به صف درآوردن جمعیت مازاد بر  رسد که دولت ربنظر می

 علیه طبقه کارگر طراحی شده است. 

محدود  ه مدیریت جمعیت مازاد تنها در محدوده تربیت کارگران و متقاضیان کار منضبط و سر برا

اند.  رم تبدیل شده ن  هی برای سودآوری بیشتر سرمایه به یک ز افزون معیارهای تنبینماند. غلبه رو

گردد. های مهاجرتی تنظیم میبرای مثال، اندازه و ترکیب این جمعیت مازاد بشدت از طریق سیاست

انداز کاری بهتر، برای یک نیروی کار مازاد واکنشی مشترک در مقابل  مهاجرت به کشورهای با چشم

کشاورزی موجب دگرگونی  ری بوده و هنجاری تاریخی است. در قرن نونزدهم که مکانیزه شدنبیکا

(. ولی امروز، گزینه ۱۴۱ای به دنیای جدید بود )روستاها شد، خروجی آن اغلب مهاجرت توده

ای فزاینده محدود و مسدود شده است. علیرغم این که دالئل  مهاجرت به جهان توسعه یافته بگونه

کاهش بالقوه  ن این دالئل از میاشود، ولی نی برای توجیه این تشدید کنترل فریاد زده میگوناگو

(. در شرایط امروز در واکنش به تشبثات واهی ترس از  ۱۴۲کار علت اصلی است )تقاضای نیروی

کنند، ما شاهد نظامی شدن مرز آمریکا با مکزیک و می  تصرفهای اشتغال را این که خارجیان فرصت

برای یافتن یک شغل مناسب و   اجرینود آمدن قلعه اروپا هستیم. با این حال یأس و العالجی مهبوج

دانند که ممکن است با خطر مرگ روبرو شوند، باز شرافتمندانه تا حدی است که علیرغم این که می

ل گذشته  دهند. نتیجه این بوده که در طی پانزده ساهم تن به این سفر پ ر مخاطره به کشور جدید می

انند، جان خود را از دست داده اند و  مهاجر که سعی کرده خود را به اروپا برس ۲۲۰۰۰بیش از 

  ۱۵۰۰بیش از نیز نفر که تالش کرده اند از مرز مکزیک و ایاالت متحده عبور کنند، کشته و ۶۰۰۰

این موانع مرگبار   (.۱۴۳نفر از کسانی که سعی کرده اند خود را به استرالیا برسانند، کشته شده اند )

است که امروز برای دور نگاه داشتن و تبعیض و نیز   های اصلیدر مقابل مهاجرین یکی از مکانیسم

های دبندی و برنامهگیرد. جدا از این تهدیدات ک المللی مورد استفاده قرار می مدیریت جمعیت مازاد بین 

ری نیستند، بلکه از نژادی دیگر اند.  این مهاجرین تنها افراد دیگنژادی غیرقابل انکار است:  

ارجی" تهدیدی برای تمامیت و یکپارچگی مرزهای اروپاست، و یا "این گروه خ همانگونه که
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گیرند، همین کشی بیرحمانه و سوء استفاده قرار میکارگران و کارگران نساجی در تایلند مورد بهره

 (.  ۱۴۴زاد است )هیرارشی نژادی یکی از اجزاء اساسی در کنترل جمعیت ما

نوان نیرویی برای برقراری نظم و انضباط به شکست گیری از نیروی کار مازاد بعهر زمان که بهره

کار و رفتار وحشیانه آورد. محروم کردن از بازاررسد، دولت همواره به حربٔه مسدود کردن رو میمی

بدلیل افزایش  ی در سرتاسر جهان اهای تودهزندان میزان و ظرفیتبا بخش عظیمی از جمعیت مازاد. 

(. عالوه براین  ۱۴۵در ن رم نسبی و هم مطلق، افزایش یافته است ) بیش از حد تعداد زندانیان، هم

که محبوس بودن انبوهی از جمعیت سیاهپوست به اشکال   هرآینه – نیز  قابل تأملیمؤلفه نژادی 

اری از کشورهای اروپایی محبوس اند، گوناگون در ایاالت متحده، و نیز این که مسلمانان در بسی

وه بازداشت و اخراج مهاجرین در سرتاسر جهان را به موارد فوق اضافه  بومیان در کانادا، و بعال

گونه (. این ۱۴۶)شود در این دیده می – کندکنیم، این موضوع اهمیت قابل توجه بیشتری پیدا می 

اشان د چنین فهمیده شوند که گسترش و دامنهای بایهای تودههای مسدود و محبوس کردنمکانیسم

های ها در برگیرنده یک شبکه کامل از حمایت ها است، چرا که این مکانیسم دانر از زنبسیار فرات

تعقیب و تحت انقیاد   هاآناند که کارکرد مجموعه  ها، رفتارها و قوانینها، سیاستقانون، دادگاه

 ای نوعی سیستم کنترل اجتماعی است که هدفجازات توده (. م۱۴۷درآوردن گروهی از مردم است )

در درجه اول جمعیت مازاد است، تا برخورد به جرم. برای مثال، رشد نرخ بیکاری در میان  اشهعمد

(. با گسترش ارتش  ۱۴۸المللی با رشد استخدام نیروهای پلیس دارد )کارگران تولیدی ارتباطی بین

های نگهداری از همین ترتیب کمپیابد. به دولت نیز توسعه میذخیره، دستگاه اجرایی مجازات 

ای بازسازی شده اند که مسئولیت تأمین معاش به عهدٔه خود تازه واردین باشد. در  هاجرین بگونهم

خواهند برخالف (. کسانی که نمی ۱۴۹همراه است )واقع بوجود آوردن نوعی پرولتاریای تلفن

بودن   م باشند، در پی یافتن فرصت بهتر در جاهای دیگر جدا از زندانیاشان به زاغه نشینی محکومیل

ترین )مسدود بودن( و یا رها شدن برای مردن در مدیترانه اند. سیستم آمریکا شاید بهترین و شفاف 

مسئله جمعیت مازاد با کارکرد پلیس است. افزایش   نیده بودنمثالی باشد که نشاندهنده درهم ت

شی در مقابل رشد  اند؛ واکنثبت رسیدهای که بدرستی در طی چند دهه گذشته بهدههای توبازداشتگاه

(، بلکه واکنش در مقابل افزایش زاغه نشینی )گتوهای( جمعیت مازاد  ۱۵۰نرخ جرم و جنایت نبود )

و گامی بود بر علیه توسعه جنبش حقوق شهروندی. ماهیت نژادپرستانه در چنین سیستمی کامالً 

ه به ماهیت طبقات ای بدون مراجعخته شده است، ولی الگوی )مدل( محبوس کردن تودهمشهود و شنا

تواند کامالً فهمیده شود. برای مثال، طبقات باال و میانی جمعیت سیاهپوست رها و جمعیت مازاد نمی

(، در مقابل اکثریت عظیمی از جمعیت زندانی شده ترکیبی از "کارگران و  ۱۵۱شده و آزاد اند )

 (.  ۱۵۲ران فقیر" اند )بیکا

(، ۱۵۳های طبقاتی در زندانی بودن سبقت گرفته است )تفاوت های نژادی بر همین شکل، تفاوتبه

های سیاهپوست زندانی با کاهش اشتغال در بین جمعیت نژادی مشابه همزمان شده است افزایش توده 

ار اجتماعی آمریکا، "تنها" های زندانی شده در ساخت(. واقعیت این که ماهیت نژادی جمعیت۱۵۴)

(. به این اعتبار  ۱۵۵اهپوست طبقات فقیر محدود شده است )ای به جمعیت سیبشکل بی قواره

توان گفت که زندانی و محبوس کردن جمعیتی، به ابزاری برای مدیریت و کنترل این جمعیت مازاد  می

معیت نژادی بلحاظ جغرافیایی در  که از بازار کار رانده و در فقر رها شده، تبدیل شده است. این ج

اند و به هدف آسانی برای کنترل دولتی تبدیل گشته اند. این گونه  کز شدهگتوهای محدوده شهرها متمر

تقسیم کردن در ارتباط مستقیم با نژاد بوده و مسلم است، چرا که ریشٔه بیکاری در این گونه گتوها در  

ت آمریکا را در محرومیت و به دور از امکانات نگاه  ای مؤثر مردم سیاهپوسفرهنگی است که بگونه

کند، که همان میراث به اشکال مختلف در آن عمل می *د. فرهنگی که سیستم کیرسرالدارمی
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ها محروم نگاه داشتن سیاهان است، ، با قوانین جدید که نتیجه همگی آن*داری، قوانین جیم کروبرده

 (.  ۱۵۶جایگزین شده اند )

محرومیت سه گانه را در   تواند یکا توجه به کارکرد سیستم کیرکرال، میبقه کیفری بداشتن یک سا

های فرهنگی و آموزشی، مشارکت سیاسی و پی داشته باشد: محرومیت از برخوردار بودن از سرمایه

(. نتیجه نهایی این است که محبوس سازی آغازگر زندانی ۱۵۸های عمومی و اجتماعی )نیز کمک

توانند شوند و نمیا میدایره شرارت است که تهیدستان مناطق حاشیه شهرها بیکار رهشدن در یک 

پایان ناپذیر در خارج از هسته مرکزی سرمایه باقی   شکلیکاری پیدا کنند که در نتیجه این جمعیت ب

 (. بجای تالش برای اصالح این زندانیان و انجام اصالحاتی در۱۵۹شوند )مانند و باز تولید میمی

های تو در تو راه  داری، سیستمسرمایه جهت آموزش دادن و ادغام دوباره این "زندانیان" در جامعه

ها به کار و مانع پیوستن مجدد آن شتهها را در بیرون از سیستم نگاه دا اندازی شده اند که آن

به یک متاع  ترین شکل آن، این جماعت به آسانی تبدیل شود. در افراطیدستمزدی بعد از زندان می

ها روا عارف قرار دارند و خشونتی بیمورد به آنشوند، که در خارج از جامعه متیک بار مصرف می

شود. نتیجه نهایی سیستمی خواهد بود که تولیدگر و باز تولید کننده محرومیت از اقتصاد رسمی می

گری انواع وحشی شوند، و در معرض همٔهاست. این جماعت بعنوان کاالی یک بار مصرف تلقی می

گیرند. بنابراین ما  ها اعمال شود، قرار میت به جمع آنتواند نسبهای دولتی که میپلیس و خشونت

ها استفاده  هایی داریم که دولت و سرمایه برای مدیریت جمعیت مازاد از آنطیف وسیعی از مکانیسم

 است. ها آنخشن  کردن محروم ومانع از ادغام شدن در جامعه گوناگون کند، طیفی از تنبیهات می

 

شود. رکود در تعریف نامیده می تورمیوجود همزمان تورم و رکود اقتصادی، رکود  – *رکود تورمی

ای شود. دورهاقتصادی به دو سه دوره سه ماهه پی در پی رشد منفی در اقتصاد یک کشور تلقی می

آید. این دوره معموالً بین و تجارت بوجود میدار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال که کاهشی معنی

معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص ملی  این ترتیب رکود براین اساس بهشش تا یک سال است. به

 شود. تلقی می

تورم: از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول و درآمدهای پولی با قیمت است.  

شود. تورم روند می فزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفتهمعنی اتورم عموماً به

 ها در اقتصاد است.  فزاینده و نامنظم افزایش قیمت 

زنند. شرایطی که در آن نه  ای را در اقتصاد رقم میرسند شرایط ویژههم میوقتی که رکود و تورم به

شود. بلکه در این شرایط، صاد مستولی میکند و نه تورم؛ فقط بر اقترکود به تنهایی حکمفرمایی می

زنند. این دو در کنار هم  شوند و "رکود تورمی" را دامن میو تورم با یکدیگر عجین میرکود 

شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت  آورند که در آن از رکود بیکاری زاده میای پدید میزمینه

ته و نین شرایطی اقتصاد باید با دو معضل همزمان دسآید. یعنی در چها بوجود میدسته جمعی کاال

آید، زیرا سالحی که شدت دشوار بنظر میه امری ب ، پنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو

زند، و شکست رکود آید )کاهش نقدینگی( از آن طرف بر رکود دامن میبرای کاهش تورم بکار می

رود "رکود انجامد، و اگر این چرخه پیش ینگی به تورم مینیز از طریق تزریق منابع مالی و نقد

 مترجم.  - شود. برگرفته از گوگلتر میتورمی" بزرگ و بزرگ
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در ایاالت متحده   ۱۹۶۵تا  ۱۸۷۶های قوانین جیم کرو: قوانین ایالتی و محلی بودند که در بین سال*

در همه تأسیسات عمومی در ایاالت  به تصویب رسیدند. آنان در طی دو روز دستور جدا سازی نژادی

مؤتلفه سابق را با شعار "برابر، ولی جدا" برای سیاهان آمریکا صادر کردند. این جدایی در  جنوبی 

تر باشد  ها از سفیدهای آمریکایی پائینعمل شرایطی را برای سیاهان آمریکا ایجاد کرد که موقعیت آن

های قوانین جیم کرو از جمله  شان در پی داشت. نمونههای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی برایو زیان

ها، ماکن عمومی و حمل نقل عمومی و جدا سازی نژادی دستشوییجدا سازی نژادی مدارس دولتی، ا

بود. ارتش ایاالت متحده هم جدا سازی شده بود.  برای سفیدها و سیاهان  هاوریخآبها و رستوران

 .  ترجمم -توضیح برگرفته از ویکیپدیا

 

کیر کرال: بلحاظ لغوی به معنای زندانی که از یک سری جزیره سیستم توضیح در مورد اصطالح *

در کارهای نظری  – ۱۹۸۴تا  ۱۹۲۶ –تشکیل شده است. این اصطالح اولین بار توسط میشل فوکو 

 های نظارت و مراقبت و تکنولوژی آن در جوامع مدرن و اعمال کنترل اجتماعی ود سیستماو در مور

. او این اصطالح را از کار دیگرش مطرح شد های زندگی اجتماعیانضباطی بر مردم در همه عرصه

( گرفته بود. این نظریه بر این الگو استوار بود که جامعه به زندان نیاز  ۱۹۷۵بنام نظم و مجازات )

ی حفاظت از  دارد و باید سیستم محبوس کردن و کیفری داشته باشد. باید برج و باروهای فیزیکی برا

شکل دیوارهای بلند،  توانند درمناطق شهری بوجود آورد. این برج و باروها و ابزار حفاظتی می

رها حفاظت از  ست امنیتی باشند. هدف از تعبیه این ابزاهای مدار بسته و پ  گیت، سیم خاردار، دوربین

و مراقبت و کیفر امروزه  شوند. تغییرات در کنترلمناطق شهری بود که مانع ورود افراد غریبه می

  –ماهیتاً دگرگون شده است. برگرفته از گوگل امروزه رد این نظریه ریشه در این برداشت دارد. کارب  

 . ترجمم
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 بحران کار 

 

همانگونه که مشاهده کردیم، جمعیت رو به رشدی از مردم وجود دارند که در خارج از کار دستمزدی 

 هایکانال تفاده از حداقل فوائد خدمات اجتماعی اند. این جمعیت از رسمی قرار دارند و ناگزیر به اس

کنند. در همه این  از راه غیرقانونی گذران زندگی می  ناچاراً کنند، و رسمی امرار معاش نمی مکاناتا

ثباتی و ناامنی است. به بیان خیلی ساده کار به  موارد مشخصه ویژه زندگی این مردم همراه با فقر، بی

بینی نظم غالب در مورد ها و پیشکافی برای اشتغال هر کس وجود ندارد. با شکست ارزیابی  اندازه

هر روز بیش از  کنترل و مراقبت امر یاد با ثبات، به احتمال زایجاد اشتغال معقول و شرافتمندانه و 

ا در معیارهای اجباری گذشته رجعت کند: شدیدتر شدن شرایط کار، تشدید تضاده هبتواند پیش می

های مردمی و عمومیت یافتن حبس  جنبش  باگیری و برخورد شدیدتر مورد پذیرش مهاجر، سخت

کنند و به حاشیه نان که مقاومت میای )در شکل حاشیه نشینی و زاغه نشینی( برای آکردن توده

ز ها. این پدیده بحران اشتغالی است که نئولیبرالیسم و جمعیت مازاد که بخش عظیمی اراندن آن

دهد، با آن روبرو است. با در نظر داشت ظرفیت بالقوه اتوماسیون المللی را تشکیل مینیروی کار بین

رو های پیشاحتمال دارد که در سال   –اهد گرفت موردی که در فصل بعدی مورد بحث قرار خو –کار 

 شاهد فرآیندهای زیر باشیم: 

ر افزایش جمعیت مازاد نیروی کار در سطح بی ثباتی طبقه کارگر اقتصادهای پیشرفته بر اث – ۱

 شود )که نتیجه دو عامل جهانی شدن و اتوماسیون است(. مللی تشدید می البین

در دو عرصه عمق و طول ادامه  اشتغالهای دی در ایجاد فرصت بهبودی اقتصاد بدون توانمن – ۲

 ل اتوماسیون خواهد شد. اشان شامخواهد یافت، که تأثیر آن عمدتاً متوجه کسانی است که حرفه

و تشدید خواهد شد که نتیجه فرآیند اتوماتیک شدن داده زاغه نشینی به رشد خود ادامه  – ۳

 شهرها است.  صنایع از رس زود مهاجرتو نیز های کم های خدماتی با مهارت حرفه

ز در شوند، حاشیه نشینی نیهایی با مهارت و دستمزد کم اتوماتیک میوقتی که حرفه  – ۴

 اقتصادهای پیشرفته بلحاظ اندازه رشد خواهد کرد.  

ای در تالش ناامیدانه برای عرضه کارگرانی با  تبدیل تحصیالت عالی به کارآموزی حرفه – ۵

 ای شدت خواهد یافت.  مهارت بیشتر حرفه

، های اشتغال جایگزینرسد که فرصتند رشد ادامه خواهد یافت و بعید بنظر میک  گآهنضرب  – ۶

 یابد.   افزایش

ای های تودهپذیری و زندانهای مهاجرتغییرات در زندگی کاری، کنترل بیشتر و تشدید سیاست – ۷

معیشتی، تحت تر خواهد شد، چرا که افراد فاقد کار به باالترین شکل ممکن، برای حداقل درآمد عمیق

 کنترل اجباری قرار خواهند گرفت.  

ناپذیر نیستند. اما این تحلیل براساس  ها اجتنابخروجی این ک از یاین است که هیچ مقدر مسل

داری، و معضالتی که با تداوم رشد جمعیت مازاد ممکن است پدید آیند، بنا  های کنونی سرمایهگرایش

ای که براساس کار دستمزدی بنا  بحران کار است، و بحران هر جامعهشده است. این فرآیند بیانگر 

ای برای زندگی اجتماعی و حس هویت ما در جامعه تحت سیطره ین کننده شده است. کار نقش تعی

بیشتر مردم بوده است.   همین ترتیب تنها منبع درآمد برای گذران زندگیِ و به داری داشته، سرمایه
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المللی بگونٔه  توان گفت، حاکی از این است که آینده اقتصاد بین  آینده میآنچه که در مورد دو دهٔه

های خوب( تولید کند، ضمن این که ما  های شغلی کافی )و البته شغلتواند فرصتنمی ایفزاینده 

ها رسد که احزاب سیاسی و اتحادیهان وابسته به کارامان برای گذران زندگی هستیم. بنظر میکماک

های آن ناخت دقیقی از عمق و اهمیت این بحران ندارند و کماکان برای مدیریت نشانه آگاهی و ش

شیه های اتوماسیون هر روز تعداد بیشتری از کارگران را به حاکنند، در حالی که وعدهزه میمبار

هایی، پروژه چپ قرن بیست و یکم باید بنا کردن اقتصادی  کند. در رویارویی با چنین تنش پرتاب می

ندگی باشد که مردم دیگر نیازی نداشته باشند که اسیر و وابسته به کار دستمزدی برای گذران ز

 باشند.  

 

تواند یک سری ای ممکن است و میهای بعد بحث خواهیم کرد، چنین مبارزههمانگونه که در فصل

از کار افتادگی   را در بر داشته باشد: بدین معنا که خلق یک گفتمان غالب در مورد گوناگون الگوهای

به هدف تقسیم کار و کاهش   ها از مقاومت در برابر اتوماسیونو منسوخ بودن بیگاری، گذار اتحادیه 

یه گذاری در اتوماسیون و افزایش های )سوبسید( دولتی برای سرما(، یارانه۱۶۰های کاری )هفته

(. بعبارت دیگر ۱۶۲) های دیگر(، همراه با بسیاری گزینه۱۶۱های کار برای سرمایه )هزینه

ها. مجازات  های کنترل آننیسممخالفت با بیرون راندن و محروم سازی جمعیت مازاد و تهاجم به مکا

های (، مکانیسم۱۶۳ا آن باید لغو شود )ای و نظام نژادپرستانه غالب مرتبط بو محروم سازی توده

باید مجزا گردند که   –تا کنترل مرزها همه اشکال آن، از گتوها  –جغرافیایی برای کنترل و جدا سازی 

ه باید مورد حمایت قرار گیرد، نه بعنوان یک  حرکت آزاد مردم تضمین گردد. و باالخره دولت رفا

رور از جامعه پسا کار. آینده کماکان بحثی مفتوح است و این که بحران  هدف، بلکه بعنوان بخشی ض

  همان مبارزه سیاسی است که پیش روی ماست.  خود خواهد گرفت، دقیقاً کار چه سمت و سویی را به
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  فصل ششم

 

 کار   –نظریهٔ پسا 

 اتوماسیون کامل است.  رسیدن به هدف آینده

 آرتور سی کالرک    

که چرا نشان داده شد و در فصل گذشته تغییرات شرایط اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

توضیح خواهیم داد که یک جهان پسا فصل ای ضرورت دارد. در این کار بگونهٔ فزاینده –جهان پسا 

اهمیت پالتفرم یک  ایجادهدف مهم رسیدن به این (. ۱باشد ) کار در عمل ممکن است به چه معنا –

در حال رایج و ما با گرایش  ، ای در درجه نخست. برای اثبات محوری بودن چنین مطالبهحیاتی دارد

در  ، گسترش چپ رادیکال امروز روبرو خواهیم بود که بر این باور است که تعالی رادیکالیسم

کنند که منتقدان اغلب ادعا می(. این ۲ح هرگونه مطالبه است )سازش ناپذیری و تن ندادن به طر

و بنابراین مشروعیت  جاریرنش در مقابل نظم و ساز و کار معنای کُطرح هرگونه مطالبه به

 را که درجویی ستیزهو  آوردیهمخصلت  ایمحاسبهچنین  ولیبخشیدن به آن و قدرت حاکم است. 

در  طرح مطالباتو نیز نقش فعالی که  ، ضرور وجود داردقلب و هسته مرکزی طرح هر مطالبه 

(. رد و مخالفت با ۳گیرد )نادیده می ، تغییرات دارند رادر ساختن و پدید آوردن یک عامل فعال 

ه نشانهٔ آشفتگی تئوریک است، نه پیشرفت عملی. هرگونبا تکیه بر چنین بستری ای هرگونه مطالبه

انداز معنادار از ست. هرگونه چشمهای بدون هدف انی از بدنبدون مطالبه صرفاً کلکسیوسیاست 

در  کمک به این بحث بالقوه مفتوح این فصل هدف آینده باید در بردارنده پیشنهادات و اهدافی باشد. 

 که این خودنیستند، جدید ، اصالً این فصل مطرح شده در تهیچ یک از پیشنهادا است.این راستا 

چرا رو نخواهد بود، سیال پیشبدون ارتباط با دیگر عوامل ای پروژه ، هوژپراین قوی آنهاست:  جنبه

 کشش دارند.  ایچنین پروژهدر حال حاضر موجود به  هایشبجنها و که چارچوب

حال و در عین ساده لوحیانقالبی  مطالباتگیرند، هایی که معموالً صورت میه در بحثامروز

یک که  شوندها چنین تمام میو اغلب بحث رسندر میبنظ هودهطلبانه هم بیاصالح های خواسته

را در  هاآنمورد نظر الزامات استراتژیک و شرایط کند که آگاهانه طرف، طرف دیگر را متهم می

منظور ما از اند. در نظر گرفتهغیررفرمیستی  را هاآن مورد نظرات مطالب همین دلیلهب .نظر نگرفته

دارای چنان ها رمرفُ که اول این اند: هستند که دارای سه ویژگی  هایینه آنطلبااصالح  غیرهای رمرفُ 

ها آنتوان به داری موجود، میو توان سرمایه هاشار آوردن به چارچوبمرز آرمانی هستند که با ف

 های قاطعانه و محکمخواستهبه  تبا نزاکو  فشاری باید از مطالبه مؤدبانهدست یافت. جنس چنین 

اتوپی )شروط(  یمطالبات چنینتغییر کند.  ، ررنگ شدهپُ  آشتی ناپذیریزه و اشنی ستیکه با چ

"آرمان بدون و به یک آمیزد، درهم میدخالت عاجل در زمان حال گیری آینده را با خواست سمت

واقعی جهان  روندهایبرپایه طلبانه غیراصالح  اتدوم؛ پیشنهاد(. ۴خواند )فرا میو بهانه" عذر 

. موردی که خیالپردازی انقالبی دهدخصلتی زیست پذیری میها و بنابراین به آناند نا شدهامروز ب

ای د و زمینهندهتغییر میها تعادل سیاسی فعلی را خواستهتر این که این و مهمفاقد آن است. سوم؛ 

با متفاوت  )بدون مانع( از حال؛گذار آزاد ها د کرد. این خواستهنخواهبرای تحوالت بیشتر فراهم 

پیشنهادات این (. ۵کنند )میطراحی  ، تعیین شده از تاریخ راو مرحله از پیش گذار مکانیکی به آینده 

دهند قول رهایی از نئولیبرالیسم را می ، خالص نخواهند کرد، ولی به ماداری فصل ما را از سرمایه
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که بحث ما این است ورند. آرا پدید میجدیدی بین نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعادل و 

و  دمکراتیکل عمومی سوسیا اجماعاز گذر برای کار بسیج همکاری  چپ باید روی یک اجماع و

های بالقوه بمراتب بیشتری ما ظرفیتکار  –در یک جامعه پسا د. نمتمرکز کنیرویش را  ، نئولیبرالی

است که باید ای اما این پروژه تر خواهیم داشت.به اهداف بزرگجلو و رسیدن  برای آغاز حرکت به

های انتخاباتی. ، نه دورهدهه. گذار فرهنگیچند بلکه نه ده سال،  ، ها: نه سالتحقق یابددر بلند مدت 

با صبر و قدرت خود احیای ، تنها یک راه وجود دارد: با توجه به واقعیت ضعیف چپ امروز

اذعان باید خیلی ساده خواهد شد.  به آن پرداختهرو های پیشموضوعی که در بخش – شکیبایی

کار وجود ندارد. بنابراین توجه ما باید  –برای متحقق کردن یک جهان پسا که راه دیگری داشت 

که های مردم محوری را بنا کنیم سازماننهادها و به اهداف استراتژیک بلند مدت باشد و معطوف 

سوی آینده پسا چپ به گیری باشند. سمتبه این اجماع عمومی کمک کننده سیر رسیدن بتوانند در م

مانند کاهش خشونت و شدت کار و  –خواهد شد  در پیای توجهقابل دستآوردهای کار، نه تنها  –

. در خاتمه ما براین آمدخواهد  بوجودنیز قدرت و نفوذ سیاسی در این فرآیند بلکه  – فقر و بیکاری

بلکه قابل دوام  ، کار نه تنها قابل دستیابی –ا ه پسجامعیک شرایط مادی؛ با در نظر داشت باوریم که 

ایجاد یک دهد: نشان میپیش راهی را برای حرکت بهپروژه (. این ۶)و رشد و ترقی مطلوب است 

یک  اجرایو  مقرر کردن، کاهش هفته کاری، کار بر پایه اتوماسیون کامل اقتصاد –پسا جامعه 

اخالق و گذار در درک ما از تغییر  کو رسیدن به ی لمللیااس بینیدر مقپایه همگانی حداقل درآمد 

 . یکار
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 اتوماسیون کامل  

 

داری آینده برای این که بتواند هم به افزایش سرمایه نخستین مطالبه اتوماسیون کامل اقتصاد است.

د، برسد وهم این که انسان را از خرحمالی کار رها کنو انباشت سرمایه وری تولید روز افزون بهره

 ندارد.رو پیشبجز بکارگیری و استفاده از آخرین دستآوردهای فنآوری در اقتصاد  امکان دیگری

)وضعیتی که تمرکز بر به قیمت هزینه کردن آزادی بین افزایش تولید  لزوماً باید ،آیندهداری سرمایه

مشابه همان که هزینه کردن افزایش تولید  یا آزادی به بهایدر اتحاد شوروی پژواک آن بود( کار 

از طریق در مقابل اما، (. ۷)ویرانی است، یکی را انتخاب کند اش حاصل وهای تولیدی پیشین، شیوه

را بیشتری و مایحتاج مورد نیاز و خدمات ها ای کاالبگونه فزایندهتواند میماشین اتوماتیک کردن، 

کند خالص  و خدماتها ان کاالمهانسان را از تالش جانکاه برای تولید  تولید کرده، در عین حال

و جایگزین کردن کار انسان سمت اتوماسیون ه بحث ما این است که گرایش ب (. به این اعتبار۸)

ای است که (. این پروژه۹شود )و اشتیاق شدت یابد و بعنوان یک هدف در نظر گرفته باید با شور 

آن  تداومگیرد، ولی می در براده و قرار دداری را هدف موجود در سرمایههای گرایشات و ظرفیت

 به جلوو آن را  خواهد بودموجود داری روابط اجتماعی سرمایهمترهای قابل قبول پارافراتر از 

 . راندمی

در ابزار تولید تکنولوژی بوده: سریع در  دگرگونیمترادف با  داریسرمایهطوالنی  هایطی سال

ونزدهم در قرن نکشاورزی (. ۱۰)شدند اوم دگرگون ای مدبگونهضرورت انباشت اولیه،  هبپاسخ 

بزرگ کشاورزی صنعتی تر زمین هرچه بیشتر در مزارع قطعات کوچکشدن کرد.  آغاز به مکانیزه

در فرآیند  –ماشین آالت  –گر خارجی شدن یک مداخلهدستی نیز بواسطه وارد صنایع متمرکز شدند. 

های بخش، حال به شدماهر انجام میان رسط کارگکاری که بطور سنتی تودگرگون شدند.  ، تولید

کار در بین کارگران تقسیم (. ۱۱) ندشدانجام میبه کمک ماشین آالت  عمدتاً ، که مختلفی تقسیم شد

شد، که زمانی توسط کارگر اداره می تولیددار انجام بخشی از کار شد و ابزار عهدهشد و هر کارگر 

کار هرچه بیشتر به (. ۱۲داد )فرآیند تولید را انجام مییکنواخت که با ریتمی  شدی تبدیل به ماشین

غیر برای کارگران با افزایش تقاضا  – بود، آالت که تحت سلطه ماشین تخصصیغیر عملی تکراری، 

با بکار  های آغازین قرن بیستم(. در سال۱۳) ، تبدیل شد)بویژه زنان و کودکان(ارزان قیمت  رماه

عادی روزمره، مانند حمل و انتقال های جدید که موجب حذف بیشتر حرفههای گرفته شدن تکنولوژی

آالت جدید نیاز به کارگران ماهری که بتوانند بر ماشین. شدتغییر دستخوش  فرآیند این بودند، کاال

های بزرگی که هر شرکت به ادارهقادر و داده کاری در حال افزایش را ارائه نظارت کرده و خدمات 

در اوائل قرن (. نیاز به کارگر متخصص ۱۴افزایش یافت )، باشند، شدمیها افزوده تعداد آنروز بر 

اپراتورهای نسبتاً یست، فتوکپی، و غیره که نیازمند تایپ –آوری اداری بیستم با ظهور و افزایش فن

 یکپارچه وتکنولوژی استفاده از آهنگ ضرببعبارت دیگر، تحصیل کرده بود، فزونی یافت. 

این نیروی کار ماهر در طی یک قرن گذشته گواه چگونگی افزایش تقاضا برای  نیست.نواخت کی

دلیل حساسیت به افزایش بهدر کارخانجات زایی اشتغال(. در طی این دوره، کاهش ۱۵مدعا است )

 ای که در اوائل قرن بیستمارخانهاتوماسیون تولید انبوه ک(. ۱۶وری تکنولوژی ادامه داشت )بهره

در حالی که (. ۱۷ای تداوم یافت )تولید کارخانههای کوچک گروهدر نهایت با اتوماسیون  آغاز شد

میلیون  ۱،۶، امروزه ه بودخدمت گرفتهبروبوت را  ۱۰۰۰بخش صنعتی تنها  ۱۹۷۰در سال 

اشباع در مقیاس به نقطه ای اشتغال، تولید کارخانه عرصهدر (. ۱۸اند )گرفته شده کارروبوت ب

تهی شدن شهرها از صنایع سمت هحتی در کشورهای درحال توسعه، گرایش بهانی رسیده است. ج
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همزمان با کاهش (. ۱۹عمدتاً محدود به بخش خدمات است )زایی رشد اشتغالدر حال حاضر است و 

. در حالی که تکنولوژی اداری اولیه بوجود آمدنیز دوم قرن بیستم، تغییر دیگری تولید در نیمه 

کامپیوتری  ها و تکنولوژیندهپردازتوسعه ریز ، افزایش یافتو تقاضا برای کارگران ماهر شد یل تکم

، برای مثال –ها شد از عرصهکارگران نیمه ماهر بخش خدمات در بسیاری  نشد به جایگزین آغاز

زده در طی پاناست.  غلیانخدمات در حال ماشین روباتیک شدن (، ۲۰)ها منشی واپراتورهای تلفن 

"عادی"  مشاغل(. ۲۱ای فروخته شده است )خدماتی حرفهروبوت  ۱۵۰۰۰۰ذشته بیش از سال گ

به مراحل را ُخرد و ها آنتوان هایی که میحرفه – اندمورد تهدید قرار گرفته خود ویژهای بگونه

سب افزار منایک نرم ههر گاوظایفی هستند که کارها ها . اینکردگذاری رمز مختلف تقسیم و

کاهش  که حاصل آناست شده ها انجام آن به بهترین نحو قادر بهکامپیوتر ، هریزی شدبرنامه

 گذشته بوده استدر طی چهار دهه  مشاغل معمولی و شناختیاز زیادی تعداد  شدیدچشمگیر و 

های با چرا که تعداد زیادی از حرفهقطبی شدن بازار کار بوده است، (. حاصل چنین تحولی ۲۲)

(. در سرتاسر ۲۳)اند اتوماسیون شده مشمولهای عادی اند، متوسط که حرفهمزد و مهارت دست

کار غلبه کارگران با مهارت کم، دستمزد پائین، وجه مشخصه بازار، شمالی و اروپای غربیآمریکای 

مهمانداری هتل فاست فود، خرده فروشی، حمل و نقل، های خدماتی و عملی )برای مثال، در حرفه

 هایحرفهشاغل در  دستمزد باالتعداد بسیار کمتری از کارگران با مهارت باال،  در مقابل، ارداری(انب

 . (۲۴اند) و فنیغیر معمولی 

که این موج  زیرااست، باز تقسیم بازار کار و رادیکال اخیر اتوماسیون آماده دگرگون کردن موج 

ها )تشخیص و خوانش همه دادهآوری اقتصاد را در بر خواهد گرفت: جمعهای همه عرصه

، (۲۵انعطاف پذیر هوشمند )های وتربتولید انواع جدید های کالن(؛ ، دادههای رادیوییفرکانس

در هوش مصنوعی خدمات از  بهره گرفتنبا ، شدن فاست فوداتوماتیک ، (۲۶تولید قطعات افزاینده )

امور  ویژهافزاری های نرمعامل – رگی محاسبهالگوهاو نیز  کمک به مشتری، مراقبت از سالمندان

های کشتی(، ۲۷) رانهای خودستیکی، اتومبیل)انقالب لجو بویژه توزیع ریتمی(، امالی )تجارت الگ

(. ۲۸)است شده  نگرداخودو اتوماتیک شوند و انبارهای که توسط پهبادها هدایت می یکش رکانتین

ما شاهد  –مدیریت و تا خرده فروشی ا توزیع تا از تولید ت –اقتصاد کارکرد  سادهمرحله در هر 

در حال تغییر اتوماسیون (. آخرین موج ۲۹به سمت اتوماسیون هستیم )گرایشی در مقیاس گسترده 

 بهبود الگاریتمیک تواند به عهده بگیرد است. علت آنو دگرگون کردن بُرد وظایفی که ماشین می

ها و رشد قابل بوتور(، توسعه سریع ترمیق یافتهو یادگیری تعاست )بویژه در یادگیری ماشین 

"عصر دوم در حال درهم آمیزی با که  های کالن(توانمندی محاسبه )در منبع دادهها در توجه آن

 هایکه بلحاظ تاریخی از جنبهچنین تحولی عصری را خلق خواهد کرد (. ۳۰) است ماشین" اند، 

کارهای عادی و  لهر دو شکدر وظایف  تشخیص الگوی ، جدیدخود ویژه است. فنآوری گوناگون 

کند: تکنولوژی تبدیل میمبتنی بر شناخت و ادراک را به موضوعی برای اتوماسیون  تر  پیچیده

توانمندتر از انسان از وظایف دانش تخصصی کامپیوتر را در پاره معینی  ، ارتباطاتحوزه در پیچیده 

)طیف وسیعی از  سریعاً بهبود بخشیدهها را روبوتاع و تنوع انوپیشرفت تکنولوژی کارکرد  .کندمی

که یک بخش از این است  معنایش ،های خودران، در اتومبیل(، برای مثال۳۱کارپذیری انسانی )

که اند، و یا بخش دیگری از کارهایی ر معمولی که نیاز به درک و دانش و توانمندی وظایف غی

تاکنون وظایفی بودند که توسط افراد صورت  ر کهاخبامعمولی نیستند، مانند تحریر و تعریف 

(. ۳۲گیرند )ها صورت میروبوتحاال توسط  (در مورد حقوق قانونیو یا تحقیق  ، گرفتمی

تا کار که همه چیز، از آنالیز سهام بورس، گستردگی و عمق این تحوالت به معنای این است 

معرض جایگزین شدن یر اند و در پذبآسی ساختمانی و تا آشپزی و سرآشپزی و کار ژورنالیستی
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جا کردن یک نمایه و ه بجا ها اش تنوظیفه (. آن کارمند و یا کارگری که۳۳) باشندمیتوسط ماشین 

که کارگرانی که است  پذیرآسیب شا، به همان میزان حرفهسمبل روی صفحه کامپیوتر است

با ادامه و رخنه بینی کرده که شش پیگزاریک کاال در یک انبار است. جا کردن ه ب اشان جاوظیفه

های ُخرد حرفه(. ۳۴میزان جمعیت در میدان تجارت کاهش خواهد یافت )مالی  نها در جهاروبوت

اشتغال بعد از پسا صنعتی شدن منبع اصلی ای که مدت زمان طوالنی عرصه – )فروشندگی و توزیع(

شود که در عرصه بینی میو پیش(؛ ۳۵) قرار گرفتهدر معرض تسخیر توسط ماشین  –زایی بود 

شوند از بین خواهند انسان انجام میمیلیون حرفه غیر معمولی که توسط  ۱۴۰بیش از  المللیبین

رسد که ، بنظر میرا در پی داشتقطبی شدن بازار کار گرچه آخرین موج اتوماسیون (. ۳۶رفت )

(. ۳۷از بازار کار خواهد شد ) پائینهایی با مهارت کم، دستمزد باعث حذف کامل حرفهموج نوین 

تر و ناتوانکمتر روبرو  مه کارگران اجباراً با دستمزد بازروبوت جایگزین کار انسان شود، وقتی که 

خود بندی بازار است که تأثیر ظهور موج نوین اتوماسیون تغییر ترکیب  حداقل  (. ۳۸شوند )می

 . ر کار برای کارپذیر استقابل توجه تقاضا از طرف بازابالقوه موجب کاهش 

سودآوری با انقالب در اتوماسیون اند که اشاره کردهتعدادی از اقتصاددانان  تحولی[]علیرغم چنین 

یک ماشین جایگزین نیمی از کارگران  اگر(. ۳۹) خواهد یافتنافزایش انتظار  مورد آن درجهٔ  تا

دو برابر شود. سودآوری باید منطقاً ، حجم کاال را تولید کندکارخانه همان  چنانچهکارخانه شود، 

کاهش جهان شاهد  ، های پس از بحران، بویژه سالهای گذشتهدر دهه یحقیقت چنینعلیرغم ولی، 

دشوار است که میزان از این جنبه که شوربختانه جدا (. ۴۰است ) بودهنرخ سودآوری شدید 

توضیح دهنده این ناهنجاری  پدیدهیری کرد، ولی ما بر این باوریم که چند سودآوری را اندازه گ

در تکنولوژی گذاری پائین، سرمایه. اول، احتمال خیلی زیادی وجود دارد که دستمزد باشندتوانند می

کار ارزان قیمت، به این  وری را تحت فشار قرار دهد. دسترسی به ارتش ذخیرهبهرهافزایش  جهت

آالت  نداشته باشند. چرا ماشینگذاری رمایهها انگیزه چندانی در تمرکز بر سمعنا است که شرکت

دهند؟ همان کار را با هزینه کمتر انجام میجدید خریداری شود، در حالی که کارگران ارزان قیمت 

در تالش برای دست یافتن به اتوماسیون کامل، مبارزه برای دستمزد معنای این معضل این است که 

فاکتور تأخیر در کار دیگر این که . تکمیل کننده است ، یک وظیفه حیاتیایعرصه گسترده بیشتر در

تی(، فنآوری انفورماسیون )آی انقالب با زمان هم ۱۹۹۰ در دههمؤثر بوده است. به احتمال زیاد 

باید اول ها وری بیان کند. چرا که شرکتبهرهکه این تحول خود را در ارقام مدتی طول کشید 

جدید این فنآوری را با تولید های ظرفیتکشید که ل میوطمدتی کردند و بعد گذاری میسرمایه

و  شدندمی زش دادههای جدید باید آمومهارت کند.ها تغییر شرکتو سازماندهی  ردهکسازگار 

. ندگرفتنظر قرار میمؤثر از این فنآوری جدید باید مورد تجدید فرآیندهای تولید بمنظور استفاده 

با در فنآوری دیجیتال تا روبرو شدن با افزایش سودآوری گذاری هکه سرمایرسد بطور کلی بنظر می

های مورد بحث امروزه بسیاری از فنآوری(. ۴۱یک تأخیر پنج تا پانزده ساله روبرو بوده است )

معنای چنین غیر قابل تصور بودند. اند و تا یک دهه پیش  جدید العادهفوقنکردنی،  ای باوربگونه

وری را بپذیریم، چرا ارقام افزایش بهرهید یک تأخیر زمانی در سیمای ا باکه ماست  نوظهوری این

شوند و سپس سازگار با کارکرد کسب و کار  ها اول باید مورد قبول و پذیرش قرار گیرندفنآوریکه 

مند است تا یک یک ادعای قاعدهبر متکی بحث ما تا حد زیادی  ، این کهترین (. در نهایت و مهم۴۲)

تواند و باید به آن دست یافت، صرف است که میحی و توصیفی. اتوماسیون کامل امری ریتشادعای 

که آمریکایی های از مجموعه شرکتتاکنون انجام شده، یا نه. برای نمونه، نظر از این که 

این از ده درصد ور شوند، تنها کمتر از پیچیده صنعتی بهره هایروبوتتوانستند از فوائد می

که برای  ستای اعرصه هابوتووری از کار ربهره اما(. ۴۳اند ) کار را انجام داده نها ایشرکت
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که اهمیت اتوماسیون  ها بیانگر این استارزیابی. شدرسیدن به اتوماسیون کامل باید به آن وارد 

ها و ضرورتکه این که چنین پنداشته شود  نه، استآن سیاسی ه باز جنمطالبه یک  بعنوانکامل 

طیف وسیعی از در این پروژه . کرده استفراهم موجبات دست یافتن به آن را  ازهای اقتصادینی

و  حداقل دستمزدافزایش دولتی، گذاری سرمایهافزایش کمک کننده باشند:  توانندها میسیاست

رد ازار کار برآوتر از بدر تحقیقات دقیق .ی جایگزینتحقیقات بیشتر در فنآورها گذاری برایسرمایه

ظرفیت  موجودهای از حرفهدرصد  ۸۰تا  ۴۷بین  ، بجای افزایش تعداد کارگران شده است که

بینی قطعی در نظر این تخمین را بعنوان یک پیشاجازه دهید که ما (. ۴۴اتوماتیک شدن دارند )

مد نظر کار در ای برای یک پروژه سیاسی در مقابل حاشیه، بلکه بعنوان یک حد و مرز نگیریم

امان در فقیتگیری و سنجش موبرای اندازه معیاری. ما باید این آمار و ارقام را بعنوان ته باشیمداش

 . نظر بگیریم

رفی شد، ولی عدر این جا بعنوان یک کمال مطلوب و یک مطالبه ماتوماسیون کامل اقتصاد، اگر چه 

که دارد وجود احتمال ن یا(. ۴۵به آن دست یافت )در عمل بطور کامل بتوان رسد که ید بنظر میبع

امروز بلحاظ باشد. داشته  ادامهانسان به دالئل فنی، اقتصادی و اخالقی کار معینی های در حوزه

، پذیرهای شدیداً انعطافحرفه -جا که به خالقیت در کار مربوط است آنآالت ماشین سطح فنی

صریح و واضح که  ینه دانشخاموش( که متکی به دانش پنهان )کارهای عاطفی و بیشتر وظایفی 

امروز برای اتوماسیون دانش مهندسی رسد که چنین بنظر می (.۴۶تر از انسان اند )ضعیف، ستا

چنین ادعایی در مورد مشابه اگر چه کند )دو دهه آینده کفایت نمی تاحداقل  ،این وظایفکردن 

در نظر برای اتوماسیون کامل  یاباید برنامه(، وجود داشتنیز  ده سال پیشدر  خودرانهای اتومبیل

در مقابل بر این محدودیت را میسر سازد. مانع دوم گذاری مالی غلبه گرفته شود که بتواند با سرمایه

توانند توسط ای از وظایف معین همین امروز نیز میپارهآید: دالئل اقتصادی پدید میه باتوماسیون 

 خواهد شد دستمزد کارگر برای انجام همان کار هزینهشوند، ولی هزینه ماشین بیش از ماشین انجام 

سود  کسبدهد برای وری کار ماشین، ترجیح میو بهرهعلیرغم بازدهی، دقت  ،داریسرمایه(. ۴۷)

برنامه  در. استفاده کند ، گذاری بر ماشین باشدتر از سرمایهحداکثر از کار انسان چنانچه ارزان

باال بردن حداقل  بمنظوریی ساده معیارها ، انعم ه بر اینبرای غلبالزم است کامل اتوماسیون 

در نظر گرفته شود که دولتی های کارگری و استفاده از سوبسیدهای حمایت از جنبشدستمزد، 

 . دنگرد گیزه در جایگزین کردن کار ماشین به جای کار انسانایجاد ان موجب

ای از وظایف که ما نسبت به پارهاست ی مقام اخالقدر برابر اتوماسیون کامل موضع و مانع نهایی 

این دسته از وظایف مانند پرورش کودکان، وظایفی (. ۴۸) مراقبت و نگهداری داریمکارهای مانند 

رویکرد کلی  دو توانیمما مید. نبسیاری بر این باورند که باید تنها توسط انسان انجام شوهستند که 

موافق این است که این وظایف ارزش اخالقی دارند و ل اورویکرد به این قبیل وظایف ارائه دهیم. 

وظیفه در یک جامعه پسا کار روشن است که وظیفه انسان است، نه ماشین. ها تنها نجام آنا

اری است که ذگارزشهمین  اعتبارخواهد کرد، و به پرورش و مراقبت قطعاً ارزش بیشتری پیدا 

دور کند. وقت آزاد  گیرند، قرار میسودآور کارهای  در حوزهرا از وضعیتی که  هاباید آنجامعه 

زمینه را برای آزمایش ساز و کارهای تواند شود، میکه بر اثر اتوماسیون کامل حاصل میبیشتری 

متعدد تاریخی وجود دارند که و تجربیات  هاسنت ، هاو داخلی مهیا کند. نظریهجایگزین دیگر بومی 

و داخلی در باز تولید کارهای  محلیار و سازماندهی ر ساز و کبازنگری دها برای توان از آنمی

موارد باید مورد توجه قرار (. همهٔ این ۴۹استفاده کرد )کودکان و زایمان و درمان  مراقبت، پرورش

یک جامعه پسا کار ممکن  .به یک جنبش سیاسی استنیاز هنوز برای رسیدن به آن گیرند و قطعاً 

تر حقق آن را تضمین کند. رویکرد رادیکالتواند تد، ولی نمیا تسهیل کناست انجام چنین تغییری ر
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(. در ۵۰ها و وظایف باید هدفی برای آینده باشد )که اتوماسیون کردن بیشتر حرفهکند چنین بحث می

طبیعی خواستار این وظیفه عاطفی هستند، اغلب پوششی ای که زنان بطور واقع برخورد کلیشه

توان از بین برد؟ خانواده را می. اما، چه میزان از این وظایف تها اساستثمار آنمهلک برای تداوم 

وری قرار گرفته است: آتغییرات فنمحیطی بوده است که همواره و تا حدودی تحت تأثیر  بطور سنتی

داری هنجارهای سودآوری باعث شده که سرمایهو فقدان در خانه زنان  دستمزدکار بدون ماهیت 

در  (. اما۵۱کار در خانه نداشته باشد ) از بین بردنو ذاری روی کاهش گسرمایه ندانی درانگیزه چ

توانند به ماشین و تا زدن لباس برای مثال، میحد، کارهای خانگی، مانند نظافت خانه باالترین 

انسانی این امکان را بوجود خواهد (. فنآوری کمک رسانی و محاسبه عواطف ۵۲محول شوند )

مراقبتی را که وظایف آزار دهنده  تعدادی ازبتوان بعضی از این وظایف کاماًل شخصی و  هکآورد 

که است حدس و گمانه زنی بیشتر این (. ۵۳محول کرد ) هابرای روبوت فاقد شخصیت اند، به آن

 بجای این که بعنوان، افتدو رنجی که در دوران بارداری اتفاق میکنند که درد استدالل میتعدادی 

(. ۵۴) چیزی است که دیگر باید به گذشته واگذار شودیک عارضه طبیعی و زیبا جلوه داده شود، 

باز تعریف نوینی از برابری جنسیتی را بوجود ، اشکال مصنوعی باز تولید بیولوژیکی در این دیدگاه

ید این اشکال مصنوعی باز تولکنیم و خیلی ساده صادر نمیآورد. در این جا ما هیچ حکمی می

کنیم. بهرحال، هر رویکردی که میبرای جهان پسا کار واگذار و ای مفتوح گزینهرا  بیولوژیکی

نخواهد شد، بلکه بتدریج کامالً و یا بالفاصله حذف اتخاذ شود، نکته مهم این است که چنین امری 

را تا  که ضرورت کار کردنسیون کامل آرمان و مطالبه این است در یک اتوماکاهش خواهد یافت. 

 هش داد. حد ممکن کا
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  ، نه دوشنبه صبحست که از آن متنفریااین کار 

 

 کالسیک کاهش طول هفته کاری، رجعت به نظریهٔ پالتفرم پسا کار  در بنا نهادندومین مطالبه عمده 
های ثابت اعمال ساعتعلیه  رداری، کارگران بسرمایه ابتدایاز همان  است.بدون کم شدن درآمد 

های ی از جنبشهای کاری بخش مهمتعداد ساعتزه کرده اند و مطالبه برای کاهش ارمبکاری 
در شکل و مقاومت  ترین سطحو تا باال عمدتاً  نخستینمبارزات (. ۵۵کارگری اولیه بوده است )

امروز (. ۵۶کاری غیرمنظم بود )های ساعت شکلمتعدد و های های فردی، مرخصیشمایل غیبت
لب بجای و کارگران اغ ادامه دارد ثابتهای کاری در اعتراض به ساعت قاومت، این شکل از منیز 

(. ۵۷اند )در اینترنت و گشت و گذار زدن  اینترنت سرگرم پرسهدر  محول شدهانجام وظایف 
از  بگریزند. بخش زیادی ثابتهای کاری مبارزه کرده اند که از ساعتکارگران در هر گام 

دو روز تعطیلی برای مثال، های کاری بوده است. کاهش ساعت درگیرر های اولیه جنبش کاموفقیت
صرف یک روز اضافی برای از عالقه خود کارگران به نوشیدن و ای خود جوش بگونه پایان هفته
شناخته شدن تثبیت نهایی و برسمیت (. ۵۸کار کردن بوجود آمد )نیروی خود بجای  باز یافت

سیاسی پایدار و محصول یک مبارزه  ثابت از تعطیلی، در واقعم بعنوان یک نُر تعطیالت آخر هفته
بهمین ترتیب نیز (. ۵۹( )تکمیل نشده بوددر جهان غرب  ۱۹۷۰تا دهه )فرآیندی که  بود محکم

تا  ۱۹۰۰ساعت در  ۶۰از  های کار در هفتهقابل توجهی در کاهش تعداد ساعت کارگران موفقیت
ها چنان بود سرعت موفقیت(. ۶۰بدست آوردند )، زرگرکود ب در دورهساعت  ۳۵کمتر از به دقیقاً 

هیجده ساعت کاهش یافت تا هفتگی های کار تعداد ساعت ۱۹۳۰در دهه  که در یک دوره پنج ساله
مورد رضایت دو طرف بود های اول رکود بزرگ، در سال ههفتدر کار  تاساعکاهش نظریه  (.۶۱)

برای تثبیت سی  یوضع قانون رسید کهبنظر می شد، یت میاز آن حماو در ایاالت متحده آمریکا 
در کران حتی کاهش بیشتر فدر همان زمان روشن(. ۶۲باشد ) الوقوعقریب ساعت کار در هفته

به حداقل ممکن المللی این بود که کار کردن تصور بین – کردندهای کاری را پیشگویی میساعت
مورد بحث قرار را دود کردن کار به سه ساعت در روز حم *الفارگپل کالسیک  ایدر بیانیهبرسد. 
مشهور خود به نتیجه مشابهی رسید و محاسبه کرد که در سال (. کینز نیز با استدالل ۶۳داد )

کمتر دیده شده است  – کنیمای پانزده ساعت در هفته کار هفتههمه ما قادر خواهیم بود که  ۲۰۳۰
مارکس نیز کاهش  (۶۴) –ند اشزمان باور عمومی ب را نقل کند که در آنواژگانی که کینز 
کرد که این میداری خود قرار داد و استدالل کار در هفته را در مرکز نظریه پسا سرمایههای ساعت

 (. ۶۵است ) " قلمرو آزادی" ای رسیدن به رب " پیش شرط اساسی" یک موضوع 

فشار طوالنی برای کوتاه  ند.اهپدید شدرد سه ساعت کار در روز ناودر مچنین دیدگاهایی اکنون ا، ام  
اقتصادی و نظرات که وقتی در طی دوران رکود بزرگ،  کاری در قرن گذشتهکردن ساعات 

در واکنش به معضل بیکاری را گرفتند، گزینه برنامه تولید کار های دولتی تصمیم به اجرای سیاست
چهل در اغلب کشورهای جهان غرب  بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم، (. ۶۶) ناگهان پایان یافت

آن صورت نگرفته توجه چندان جدی برای تغییر ساعت کار در هفته تثبیت شد و از آن زمان تاکنون 
. گسترش یافته استی پی در پی هادامنه عمومی کار در طی دهه ، آن(. برعکس بجای ۶۷است )
به هم که زنان وقتی (. ۶۸است )افزایش یافته در کل جامعه برای کار ، وقت تلف شده این که اول

بود، و بنابراین کل زمان چهل ساعت ، ساعت کار در طول هفته همان کار ملحق شدندنیروی 
تفاوت بین زندگی کاری و زندگی خصوصی (. دوم، ۶۹افزایش یافت )کار داده شده به اختصاص 

شد. بسیاری از ما یر گذار اوقات فراغت ما تأثهای زندگی و و کار به همه جنبهبتدریج از بین رفت 
تشویش و احساسات مربوط تماس تلفنی، پیامک، و از طریق ایمیل، همه ساعات روز طی حاال در 

به عبارتی ما ه ب .شده ای دائم بر ما مسلطبگونهنگرانی آن و دلتحت فشار هستیم  به محیط کار
تا اری پنهان و نانوشته اند، کافهبه اضبگیر اغلب ناچار شاغلین حقوق(. ۷۰) ایمگره خورده نکارما
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ناشی از  ، موجود فشارهای اجتماعیبسیاری از که از کارگران معتقدند  تعداد زیادیآن حد که 
کارگران معناست که میانگین کار تمام وقت این به است. چنین مطالبه پنهانی ساعات کار طوالنی 

(. بعالوه بخش ۷۱هفته است )بسیار نزدیک به چهل و هفت ساعت در آمریکایی، بدون شک، 
ضمن این که شود )رسمی محاسبه نمیین کار بدون دستمزد است و بهمین دلیل در آمار ازیادی از 

یافتن  که علیرغم این(. ۷۲) کار بدون دستمزد نیز وجود دارد( سیمایدر نوعی تبعیض جنسیتی نیز 

بدون دستمزد گسترش  پنهان دامنه کاردشوار است، نوعی کار دستمزدی برای بسیاری کماکان 
شود )انجام ترخیص از میکننده تحمیل  مصرفرده به گُ که بخشی از کار  فروش فازدر بویژه ، فتهیا

نیز بعالوه شکل دیگری از کار پنهان (. ۷۳( )های خودپرداز . . .محل کار و مراجعه به ماشین
جستجوی کار، مالی،  شود: مدیریتمیپنهانی مطالبه ای وجود دارد که همواره برای حفظ کار بگونه

)جنسیتی و مهمترین قلمرو  های جدید، زمان رفت و آمدترمهاوقفه ، آموختن بیچنانچه بیکار باشی
است کان دکوو پرورش نزدیک از اعضای خانواده و دیگر بستگان کار نگهداری، مراقبت  (آن
(۷۴ .) 

به کوتاه کردن نابراین رجعت رش داده، پس بزندگی ما گست گوناگونهای اگر کار خود را به جنبه
فراغت ها افزایش ساعات در پی داشته باشد. آشکارترین آنتواند مزایای متعددی هفته کاری می
در تر کردن هفته کاری کوتاه. (۷۵نامحسوس بهمراه داشته باشد )تواند یک سری فوائد است که می
است. قدر مسلم این ن در حال گسترش ه اتوماسیودر واکنش بدر بردارنده پاسخ کلیدی درجه اول 

از مفسران شود. بسیاری اتوماسیون اغلب فراموش می ممتقد  است که نقش سیاست در دوره 
دگرگونی در فنآوری ضرورت اند که نشان دهند در فنآوری اشاره کردهبدرستی به تاریخ دگرگونی 

مصادف با کاهش ره اول اتوماسیون، اگرچه دو شد.خواهد ای منجر به بیکاری تودهالزاماً  وندارد 
فایده دوم ولی نرخ اشتغال از طریق باز توزیع کار پایدار ماند. قابل توجهی در هفته کاری بود، 

برای نمونه، کاهش ساعات کار در هفته فوائد گوناگون زیست محیطی آن است. چنین سیاستی 
(. ۷۶ای ما خواهد شد )گلخانه زهایل گاکقابل توجه مصرف انرژی و مجموع موجب کم شدن 

تسهیل و کاالهایی که بمنظور  بخشی ازخرید معنای کاهش ه های فراغت همچنین بساعتافزایش 
، وری بهترتر، بکارگیری بهرهبطور کلیگیرد، است. صورت میپر تب و تاب کاری انطباق با برنامه 

 انرژی و حرکت بسمت کاستنبازدهی بهتر  ای، معنایشگازهای گلخانهآزاد سازی کاهش و  کار کمتر
های کاری در هفته ستون ساعت(. بنابراین کاهش ۷۷) استهای زیست محیطی ضربات و آسیباز 

های کار ساعتدهند که کاهش تحقیقات نشان میدیگر به تغییرات اقلیمی است. اصلی در هر واکنش 
زاده و های روانی ریناشی از بیما و ناهنجارهای ، تشویشتواند موجب کاهش میزان استرسمی

دالئل طرح مطالبه برای کاهش ترین (. اما، یکی از مهم۷۸بشود ) پرورش یافته توسط نئولیبرالیسم
قدرت  گرو نیز تولیدام کای است که هم موجب تقویت و استحمطالبهکه این ساعات کار این است 
رزه یک تاکتیک موقتی در مبابعنوان  تواندمیکاهش ساعات کاری در ابتدا طبقه کارگر است. 

اشکال دیگری از کار بر اساس قرارداد دسته جمعی، اعتصاب و سیاسی در نظر گرفته شود. 
داری ها فشار بر سرمایهاز طریق آنتوان های کار، راهی است که میساعتبرای کاهش اعتراض 

تر را قویکاری جنبش کارگری  این است که کاهش ساعات تر از هرچیزتمرین کرد. اما، و مهمرا 
روی کاری مورد نیاز عرضه کل ساعات نیهای کار از بازار کار ساعتخواهد کرد. با بیرون کشیدن 

 اندگونه که دو مفسر اخیراً اشاره کردههمانیابد. افزایش میکاهش خواهد یافت و قدرت کارگران 
یابد، و هیچ منطق افزایش نمی یخود به دزنی خوای، موقعیت چانهزنی هر مطالبهدر هنگام چانه" 

بیانگر این نیست که هر پیروزی خود ایجادگر شرایط برای مبارزه بعدی نیز استراتژیک دیگری 
(. به این دالئل هدف برای کاهش کار هفتگی باید مطالبه عاجل و برجسته چپ قرن ۷۹خواهد بود )

 بیست و یکم باشد. 
ی کار در یک هفته، ترجیح هفته را، بجای کاهش تعداد روزهاما برقراری سه روز تعطیالت آخر 

هیم، به این خاطر که از میزان رفت و آمد کاسته شود و یک تعطیالت آخر هفته طوالنی، به دمی
های گوناگون ای از راهطالبهمه چنین سیاق آن چه که در حال حاضر وجود دارد، بنا کنیم. رسیدن ب
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 تغییر قوانین موجودمطالبه های اجتماعی و ندیکایی، فشار جنبشممکن است. از طریق مبارزه س
به هر  اشتغالهای کارگری بجای تن دادن و راضی بودن به مطالبه توسط احزاب سیاسی. اتحادیه

توانند ها میداران، باید برای ساخت آینده یک استراتژی داشته باشند. اتحادیهقیمت ممکن از سرمایه
کاستن از های جمعی از آن بعنوان امکانی برای قبول اتوماسیون در مقابل در مذاکرات قرارداد

ها روزهای کار در یک هفته استفاده کنند. واقعیت این است که تاریخ نشان داده است که اتحادیه

گیری دستمزدی در مذاکرات امتیازتکیه بر اغلب در مقابل تغییرات فنآوری واکنش نشان داده اند. 
(. آن تالش ۸۰)اندازد، ولی مانع آن نخواهد شدتأخیر میه یون را برای مدتی بگسترش اتوماس

ها رها آلترناتیوی که بر کاهش و بخش کردن کار، بجای این که کارگران بیکار شده را در خیابان
توان تالش کرد (. بهمین ترتیب می۸۱تواند به کم شدن زمان کار منجر شود )میمتمرکز باشد، کند، 
کار زنان در خانه ]شود نمیها پرداخت های غیر رسمی و کارهایی که دستمزدی بابت انجام آنکه کار

ها این نوع را بعنوان بخشی از کار هفتگی برسمیت شناخت و براحتی با توجه بیشتر به آن [م –
این تمرکز بر کوتاه کردن روزهای کار در یک هفته، همچنین نیازمند (. ۸۲کارها را نیز کاهش داد )

ران مضطرب و نیمه وقت برقرار کنند. های کارگری رابطه مستقیم و محکمی با کارگاست که اتحادیه
ا، گرچه دخالت اتحادیه ها در این مبارزه ضروری است، ولی کافی نیست. به این دلیل ساده که هر ام 

ریدن و رها (. ب۸۳وری است )یل متفاوتی برای اتوماتیک شدن و افزایش بهرهبخش دارای پتانس
های اجتماعی و کند. جنبشی را طلب میاشدن از منطق جاری نئولیبرالیسم، مبارزٔه گسترده

امکانات مشارکت داشته باشند. به کل دادن شنهادهای ایدئولوژیک نیز باید در این مبارزه از طریق 
 *و بنیاد جیمی رید *ناقتصادی نویبنیاد ها( از جمله دادی از منابع فکری )اندیشکدهاز هم اکنون تع

هایی در (. گروه۸۴ای آشکار فراخوان برای کاهش روزهای کار در هفته را آغاز کرده اند )بگونه
که دستمزدی بابت را بریتانیا مانند بریگارد کارگران مضطرب و طرح سی روی موضوع کارهایی 

با مسئله شأن و جایگاه کار  شود، روشنی افکنده اند و کارزاری در ارتباطها پرداخت نمیانجام آن
، این است که در ردادا آن چه که بیش از هر چیز اهمیت ام   (.۸۵در جامعه امروز براه انداخته اند )

آرزومند مردم دهد که حال حاضر سطح باالیی از مطالبه در افکار عمومی موجود است که نشان می
عمومی بیانگر این است که اکثریت مردم کاهش روزهای کار در هفته اند. تحقیقات در حوزه افکار 

های سیاسی گوناگونی برای (. همچنین، در حال حاضر تالش۸۶کنند )ی حمایت میااز چنین نظریه
توان نیز میکاهش روزهای کار در هفته نیز در جریان است. با مداخله و اقدام درست دولت 

اد و از تأثیر هزینه آن بر کسب و کار های کار را از پایه هر شخص به پایه ساعت تغییر دهزینه
های کار در هر روز را افزایش دهد کارفرما ناچار نباشد بخاطر جبران هزینه تعداد ساعت تاکاست 

خود خواستار کاهش (. کشورهایی مانند بلژیک و هلند به کارگران این حق را داده اند که ۸۷)
ارفرما مورد تبعیض واقع شوند. هلند نیز های کاری کمتری بشوند، بدون این که از طرف کساعت

ها و هفته کاری در انتهای هر طیف سنی کرده است. جوان همچنین شروع به کاهش روزهای
ایجاد کنند اشان  های کاریترها در حال حاضر شروع کرده اند که بتدریج تغییراتی در ساعتمسن

ای برای کاهش تعداد روزهای کار به پروژه توانند و باید برای دست یافتنها میبدیل(. همه این ۸۸)
 در هفته سازماندهی و مورد استفاده قرار گیرند. 

 
Paul Lafargue  

 

و  نویسنده (، ۱۹۱۱ نوامبر ۲۶درگذشته:  -در سانتیاگو کوبا ۱۸۴۲ ژانویه ۱۵)زاده:  پُل الفارگ
 کمون پاریس و از اعضای نسهحزب کارگران فرا ، بنیانگذارفرانسوی سوسیالیست فعال سیاسی

به دنیا آمد. ده ساله بود که به همراه خانواده اش به فرانسه رفت و  سانتیاگو در کوبا و درا بود.
در دانشکده ی پزشکی  پاریس در آن جا گذراند. نخست در بوردو و سپس دربیشتر عمر خود را 

ش امشغول به تحصیل گردید اما با اخراج او از دانشگاه تحصیالتش ناتمام ماند. به علت بیان نظرات
 بیشترپانیا پناهنده شد. او را اعتراضی بارها به زندان افتاد و به انگلیس و اس اهراتدر تظ و شرکت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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، اخالق، ادبیات، زبان و شناسند، و آثاری در زمینهٔ تاریخ مذهبمی حقوق زنان به عنوان مدافع
 ،مارکس است. پل الفارگ با دختر دوم حق تنبل بودن ترین اثرش کتابشده ناختهکمدی هم دارد. ش

در سال  لورا آمد. وی به همراه همسرش، ازدواج کرد و در واقع، داماد مارکس به حساب میلورا
 . پدیا، دانشنامهٔ آزاداز ویکی به خاک سپرده شده اند. پاریس خودکشی کرد و در ۱۹۱۱

 

New Economics Fundation  
 

اش آنگونه که خود سازمان تعریف کرده است بریتانیایی است که هدفیک اندیشکده غیر وابسته 
با هدف  ۱۹۸۶این بنیاد در سال  "اقتصادی نوین در جایی که واقعاً تحت کنترل مردم باشد" است.

. این س شدسیتأکار برای خلق الگوی نوینی از سالمتی که بر پایه برابری، تنوع و ثبات اقتصادی 
ها شامل کنند. برنامه آنهای گوناگون فعالیت میدارد که در سطوح و عرصه نهاد حدود چهل کارمند

گذاری، آینده کار، دمکراسی و جلوگیری از رم در سیستم سرمایهوکار در خصوص مسکن، رف
  تخریب محیط زیست و معضالت آب و هوایی است.

 
Jimmy Reid fundation  

 
 گرای اسکاتلندی است. ده چپاندیشکیک 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 کند ماه را نمیخرج حقوق کفایت 

 
دوم معادل با کاهش تقاضای نیروی کار در شرایط اتوماسیون کامل، و  ،این دو پیشنهاد اولحاصل 

این  همگرایی (.۸۹روزهای کاری در هفته است )عرضه نیروی کار از طریق کوتاه کردن  ستن ازکا
بل توجهی از وقت آزاد بدون کاهش تولید در اقتصاد یا افزایش میزان قا آزاد سازیموجب دو اقدام 
ا، چنانچه چشمگیر  مردم کماکان در تالش باشند و علیرغم این نتایج میزان بیکاری خواهد بود. ام 

چندانی نخواهد  مبارزه کنند که بتوانند سر و ته زندگی را بهم بیاورند، این اوقات فراغت ارزش
گرسنگان  برایگوید: "اوقات فراغت از گرسنگی یا نیازمندی، می *ه که پاول ماتیکداشت. همانگون
ها برای زنده پایان ناپذیر و بی وقفه آن ی، بلکه تالشنخواهد بوداوقات فراغت  معنایبهو نیازمندان 

یا ل استخدامی نامناسب و اشکابا  کارگران   نمونه، (. برای ۹۰" )خواهد بودماندن و بهبود شرایط 
را در اختیار این اوقات فراغت زیاد دارند، ولی ابزار الزم برای استفاده از  بیکار، اوقات فراغت

تنها یک در حقیقت یک کارگر با وضعیت اشتغال نامناسب که ها نشان داده است که بررسیندارند. 
است  عضوموهمین ا توجه به آید. دقیقاً بساب نمیجدی بح ،جزء کوچک از یک زیر مجموعه است

 انبرای شهروندهمگانی مطالبه اساسی وضع کردن یک درآمد پایه  در یک جامعه پسا کار بایدکه 
فارغ از هر  ، المللی باشد. باید به هر شهروند مقدار معینی پول برای گذران زندگیدر مقیاس بین

شده است  مطرح  هاییدورهطول تاریخ در ن نظریه در (. ای۹۱پرداخت شود ) ،ارزش آزمایی نوع
گزارش در مقابل  بدیلیتفسیری از آن چه که نوع تکامل یافته و  ۱۹۴۰های اول دهه (. در سال۹۲)

(. ۹۳) منجر شددولت رفاه در بریتانیا چگونگی شکل گیری مطرح شد که در نهایت به  ،بود *بوریج
موضوع ، نده اکه حاال تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شد ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های های دههدر سال

های رفاهی در ایاالت متحده بود. اقتصاددانان، ان. پیشنهادات برای رفرم اصلیدرآمد پایه هسته 
در کانادا و (، ۹۴پیگیری و کاوش کردند )را ای گذاران جزئیات چنین نظریهجی. اوها و سیاست
تأثیر همین نظریه  (.۹۵در مقیاس کوچک نیز انجام شد ) متعددیت آزمایشاایاالت متحده آمریکا 

کنگره  ورا امضاء کردند  ایمطالبهنفر از اقتصاددانان  ۱۳۰۰المللی بود که بینوضع درآمد پایه 
ه تضمین درآمد" ب مل یفشار قرار دادند که قانونی را در مورد "سیستم ایاالت متحده آمریکا را تحت 

 -کردند و دو رئیس جمهور  به این پیشنهاد توجه جدی مختلف(. سه دولت ۹۶تصویب برساند )
تدوین و تصویب کنند جهت پاسخ به این مطالبه تالش کردند که قانونی را  –نیکسون و کارتر 

به واقعیت  ۱۹۷۰المللی در دهه در مقیاس بینهمگانی پایه  آمددر مقرر کردن(. بعبارت دیگر، ۹۷)
اش صندوقی د حاصل از ثروت نفت(. باالخره آالسکا در نهایت با تکیه بر درآم۹۸ی نزدیک شد )خیل

هژمونی نئولیبرالی از  غلبهزیادی در پی  جرایی کرد. این نظریه تا حدودایجاد کرد و درآمد پایه را ا
تا حدود  و دیگر های اخیر مشاهده شده است که این نظریه بار(. اما، در سال۹۹بحث خارج شد )

های رسمی و ت. در هر دو گروه  رسانهساگرفته زیادی تجدید حیات یافته و مورد توجه قرار 

پل کروگمن و مارتین ولف، نیویورک منتقدین نسبت به این نظریه کشش پیدا شده است و توسط 
(. سوئیس در ۱۰۰و اکونومیست مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است ) تایمز، فیننشیال تایمر

گزار کرد. در دیگر کشورها نیز ربهمگانی رفراندمی در مورد وضع یک درآمد پایه  ۲۰۱۶سال 
های پارلمانی مطرح شده است. احزاب سیاسی متعددی این نظریه مشابهی از طرف کمیته اتپیشنهاد

چنین آزمایشات جدیدی در نامیبیا و هندوستان انجام گنجانده اند و هم خود را در مانیفست سیاسی
هایی در برزیل، آفریقای توسط گروه (. این نظریه گستره جهانی یافته و به شدت۱۰۱شده است )

کشور فعالیت دارد تبلیغ و المللی که در بیش از بیست جنوبی، ایتالیا، آلمان و نیز یک شبکه بین
بار دیگر المللی در مقیاس بینهمگانی (. جنبش برای برقراری یک درآمد پایه ۱۰۲شود )ترویج می

کش را در مقابل آن قرار داده های ریاضتمای گرفته است و رژیجان تازه ۲۰۰۸در پی بحران 
 است. 
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المللی ابزاری است برای به چالش کشیدن نیروی مسلط. مطالبه برای یک درآمد پایه در مقیاس بین
برای هر دو شکل ممکن، ویرانی آزادی و رهایی و یا بنا نهادن جامعه سازماندهی امکان ه اگر چ

با یکدیگر را موجب شده تعداد زیادی به غلط هر دو امکان ابهامی که  -پسا کار باز و وجود دارد 
المللی سه فاکتور کلیدی باید در مقیاس بینهمگانی قاطی کنند. بنابراین برای مطالبه درآمد پایه 

معنا و هدف واقعی خود را در بر  ، مضمون ین مطالبها تاشوند ی و توضیح داده بدقت فرمولبند

 داشته باشد: 
 باید مبلغی کافی باشد که هر شخص بتواند با آن زندگی کند. نی همگادرآمد پایه  ▪
المللی باشد. باید به شهروندان بدون هیچگونه پرداخت درآمد پایه باید در مقیاس بین ▪

  .پرداخته شودشرطی پیش
 این درآمد باید مکمل امکانات دولت رفاه باشد، نه جایگزین آن.  ▪

 
برای گذران زندگی در  درآمد پایه باید یک درآمد مادی کافینکته اول به اندازه کافی روشن است: 

 اناطق مختلف متفاوت خواهد بود، ولی بماختیار همه قرار دهد. میزان دقیق آن قطعاً در کشورها و 
این ریسک وجود دارد که توان میزان آن را معین کرد. میبراحتی های موجود توجه به آمار و داده

دولتی به حوزه کسب و کار  ایکم در نظر گرفته شود، درآمد پایه به یارانه چنانچه میزان آن بسیار 
المللی باشد و بدون هیچگونه قید و باید در مقیاس بینهمگانی تبدیل شود. بعالوه وضع درآمد پایه 

و یا راهکار دیگری  یخت شود. از آن جایی که هیچگونه ابزار آزمایششرطی به هر شهروند پردا
نین مبلغی باید فارغ از کاراکتر سیستم انظباطی رفاه درآمد پایه وجود ندارد، پرداخت چبرای دریافت 

 نگ  ها را از ا  المللی آن به همه شهروندان، آن(. مضافاً این که اعطای بین۱۰۳داری باشد )سرمایه
فت دریا کند، چرا که همه افراد جامعه چنین پولی رارها میریافت کمک هزینه دولتی بدنامی د

کنند. همان گونه که ما در فصل چهارم بحث کردیم، فراخوان برای "جهانی بودن" درآمد پایه یم
استمرار آن را در مقابل هرگونه تهی کردن معنای آن از طریق کاربرد محدود درآمد پایه تضمین 

بودن زمینه )در رابطه با موقعیت افراد بعنوان شهروند، مهاجر و یا زندانی(. مطالبه جهانی کند می
کند. س درآمد پایه ایجاد میای را برای استمرار مبارزه برای گسترش قلمرو و مقیامستحکم و پایه

ان در مورد خاتمه، درآمد پایه باید تکمیل کننده امکانات رفاه دولتی باشد. استدالل محافظه کاردر 
جایگزین امکانات آمد پایه باید این است که در –هر قیمت از آن پرهیز کرد که باید به –درآمد پایه 

شد. در این باخدمات رفاهی دولت از طریق فراهم آوردن یک مبلغ معینی از پول برای هر فرد 
یابی خواهد شد و خدمات رفاه دولتی را به بخش سناریو، درآمد پایه تنها به بُرداری برای بازار
ایجاد بازارهای جدید  ساسی خود را باتار و کارکرد اخصوصی منتقل خواهد کرد. درآمد پایه باید رف

گسترش دهد، بجای این که تحت قیومت و کجراهه نئولیبرالیسم قرار گیرد. برعکس طرح مطالبه 
در این جا بعنوان مکملی برای جان تازه بخشیدن به دولت رفاه صورت گرفته  همگانی درآمد پایه

 (. ۱۰۴است )
 

یک درآمد پایه همگانی دالئل متعددی در حمایت از اخالقی و تحقیقات تجربی،  تبرپایه استدال
میزان رها کردن  هشهای درمانی، کاو کاهش هزینهکاهش فقر، بهبود سالمت عامه موجود است: 

، فراهم شدن اوقات به بیماری جرم و جنایتشدن در دوره متوسطه، کاهش آلودگی تحصیالت 
و باالخره بوروکراسی کمتر دولتی ان با خانواده بودن و معاشرت با دوست جهت فراغت بیشتر

ظرفیت جلب حمایت چگونه عرضه شود، دارای همگانی، بسته به این که مطالبه درآمد پایه (. ۱۰۵)
، هاها، مارکسیست، آنارشیستکاراناز جمله آزادیخواهان، محافظه ، های سیاسیهمه طیف
که توان ، می نهفته استچنین ابهابخشاً در  . توان این مطالبهاستهای دیگر ها و طیففمینیست
اهمیت درآمد پایه برای اهداف ما، بهرحال، (. ۱۰۶آورد )آن را پدید می زحمایت گسترده ابسیج 

 مطالبه در چهار فاکتور کلیدی بهم پیوسته نهفته است.  همگانی بعنوان یک
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، بودهاقتصادی نخواسته تنها یک که مطالبه یک درآمد پایه همگانی نکتهٔ قابل تأکید این است  اولین
که این مطالبه تنها شکلی  شوداغلب چنین تصور می .برای یک تغییر سیاسی استای مطالبه بلکه
ایجاد  ورشد اقتصادی ، یا این که تنها اقدامی برای حفظ ثروت از ثروتمندان به فقراتقسیم از باز

یک همگانی تنها درآمد پایه برقراری یک مصرف کنندگان است. از این منظر، تحرک در تقاضای 
 تایش خواهد بود. درستر قابل پیشرفتهکمی ستی با سیستم مالیاتی عیب و نقص رفرمیاعتبارنامه بی

بین کار در این است که عدم توازن قدرت را که در شرایط کنونی حالی که اهمیت واقعی این مطالبه 
گونه که ما در بحث جمعیت همانن است. کند و خواهان تغییر آو سرمایه وجود دارد را انکار می

در نتیجه تعریف شد. از ابزار تولید و وسیله معیشت  اشپرولتاریا با جدائیمشاهده کردیم، مازاد 
الزم برای گذران زندگی را بتواند درآمد  کهکار بفروشد خود را در بازار کار پرولتاریا ناچار شد که 

که "کدام" کار را انتخاب ت آزاد را داشتند ن ما این وقافراد در بیترین شانسبدست آورد. خوش
انتخاب نکنند". " را کاری از ما دارای این ظرفیت و توان بودند که کنند، اما تنها تعداد محدودی 

عرضه امرار معاش به پرولتاریا از طریق تواند میدرآمد پایه همگانی چنین وضعیتی را مقرر کردن 
بعبارت دیگر، کارگران این حق انتخاب را (. ۱۰۷) ار، تغییر دهدک بهها بودن آن هوابستبدون 

در ؟ )اقتصاد نئوکالسیک به اشکال گوناگون کاری بدهند یا نه خواهند داشت که آیا تن به قبول هر
مقرر کردن یک درآمد دلبخواهی است(. بنابراین که در تالش است که گزینش کار کند حرف ادعا می
 کاالییو بخشاً برد، میرا از بین تن دادن به هرگونه کار دستمزدی دن باری بوجنبه اجپایه همگانی 
 کند. کار و سرمایه را دگرگون میسیاسی بین   ٔرابطه ه تبع آنملغی کرده و ببودن کار را 

آمدهای کند؛ پیتبدیل میخواه دلمطلوب و ایجای امری اجباری به گزینهبهچنین تغییری که کار را 
قدرت طبقاتی را افزایش کار در درجه نخست، با بهبود در کسادی بازارخواهد داشت. جهی قابل تو

دستمزدها سقوط افتد: زمانی که بازار کار کساد است، چه اتفاقی مینشان داده دهد. جمعیت مازاد می
(. برعکس ۱۰۸خواهد شد )باز در به خواری و ذلت کشاندن کارگران کنند، دست کارفرمایان می
 یشلاقتصاددان م. کنندطلب می، کارگران امتیازات سیاسی بازار کار پُر رونق و قوی استقتی که و

دهد که و چنین استدالل کرد که چنین وضعیتی نشان میاقرار موردی به چنین ها پیش مدت *کلچی
اخراج د، خطر باش شاغلهر کارگر (. اگر ۱۰۹) باید در مقابل اشتغال کامل در هر قدم مقاومت کرد

. شودکاری کارگر می انضباطبرای او از دست خواهد داد که این موجب تضعیف همیت خود را ا
کارگران دست باال را خواهند گرفت و سرمایه و بدین ترتیب  ، ون وجود داردبیر در تریبیش هایکار

یه مقرر کردن یک درآمد پاسیاسی خود را از دست خواهد داد. چنین دینامیسمی در مورد قدرت 
کاری را که نیروی حجمبه کار دستمزدی، کارگران کنترل کند: با حذف وابستگی نیز عمل میهمگانی 

ها در افزایش قابل توجه قدرت آنموجب این خود اختیار خواهند گرفت که در خود باید عرضه شود 
برای وان فراخطبقاتی به اشکال متنوع دیگری نیز تقویت خواهد شد. قدرت شد. بازار کار خواهد 
از دست دادن درآمد و تهی شدن صندوق که کارگر دیگر نگران تر خواهد شد، چرا اعتصاب آسان

با توان مدت زمان کار هرکس برای دریافت دستمزد را مینخواهد بود. مالی اعتصاب حمایت 
و ها ایجاد انجمنصرف  دتوان. زمان فراغت حاصل شده میخواست خود کارگر تغییر و اصالح کرد

فشار  در مقابله با .را خواهد داشت که کار خود را سبک کنداین امکان هرکس فعالیت سیاسی گردد. 
چتر درآمد پایه همگانی . ، و آسودگی خیال خواهد داشتاز او حمایت خواهد شددائمی نئولیبرالیسم 
 (.۱۱۰)هد شد تشویشی که کار و بیکاری او را احاطه کرده است، خوانگرانی و موجب کاهش دل

کارگران های شاغلین، بیکاران، درآمد پایه همگانی خواستهعالوه براین، مطالبه برای وضع یک 
گر ترکیب فصلی، دانشجویان و معلولین را همگرا و با یکدینیمه وقت، کارگران مهاجر، کارگران 

مردمی را در و گرایش  گشتهها منافع مشترک بین این گروهبیان کننده (. این مطالبه ۱۱۱کند )می
 که برای رسیدن به آن بسیج شوند. شد خواهد  موجب بین آنان

مشقت کار و بیکاری را از یک مطالبه یک درآمد پایه همگانی این است که دومین ویژگی مرتبط با 
برای شود که فشار اولیه اغلب فراموش میدهد. میناامنی به سطح انعطاف داوطلبانه تغییر سطح 

 ، پذیرساعات کاری انعطافبرای زور تحمیل شده بود، ه فوردیست که ب تمام وقت گریز از سنت کار
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در ترکیب با یک شغل،  ۵تا  ۹تکرار هر روزه که  تبسختی بتوان گف(. ۱۱۲از طرف کارگران بود )
نسان خواهد یک ادر طول عمر جذابی انداز چشمدر دراز مدت  ، هاخسته کننده بودن بیشتر حرفه

، پذیر استانعطافدرمانی نیز همچنین اغلب نیازمند یک رویکرد اقبتی و ارهای مرتقاضای کبود. 
جنبه شود. مارکس خود نیز مشتاقانه آرزوی سنتی میکه این نیز موجب تضعیف جذبه کارهای 

آورد که : "این امکان را برای من بوجود ، بوداستمعروف او از کمونیسم پذیری که ادعای انعطاف

به ، بعدازظهر به ماهیگیری، و فردا کاری دیگر. صبح به شکار بپردازمانجام دهم امروز یک کار 
. دقیقاً همانگونه که شام به انتقاد کردن بپردازمهایم در غروب رسیدگی کنم و بعد از ها و رمهگله
 با(. ۱۱۳چوپان و یا منتقد بشوم )، بدون این که هرگز یک شکارچی، ماهیگیر، خواهدام میدل

پذیری کار بود که سرمایه این آرزوها را مثله توجه به پیشینه این آرزوها برای انعطاف ت و شناخ
معنای کار امروز خدمت گرفت. ه ها را برای بوجود آوردن شکل جدیدی از استثمار بآنکرد و 
دهد، تا نشان می سخت، نامطمئن و ایمنی فاقدپذیر تنها خود را در اشکالی از کارهای انعطاف

کار است و پاسخی به این عمومیت یافتن سختی و شدت . مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی ادیآز
 . گرداندکه آزادی و رهایی باشد، باز میآن را از وضعیتی ترسناک به وضعیتی 

با توجه . باشدمختلف های خواستار بازنگری ارزش گذاری حرفهسوم، یک درآمد پایه همگانی باید 
از قبول توانند جای آن براحتی می، و بهبه قبول یک کار باشنددیگر نباید مجبور ران کارگبه این که 

 است و ناامید کنندهو یا پست گیرد، مزایای کمی دارد زیادی میای که دستمزد کم دارد، نیروی حرفه
انجام  افراد زیادی خواهانپایه همگانی تحت یک برنامه درآمد رسد که بعید بنظر می ،سر باز زنند

ین ابا توجه به باشند.  کثیف و تخریب کننده اعتماد بنفس اندکارهایی با دستمزد پائین که اغلب 
دستمزد بهتری داشته باشند خسته کننده و غیر جذاب که کارهای پُر مخاطره د وچنین بشنتیجه، باید 

ماهیت و دیگر، کمتر باالیی داشته باشند. بعبارت  درآمدهای جالب، فرح بخش و جذاب حرفهو 
(. حاصل این ۱۱۴"سودآوری آن" )آن باشد، نه این که صرفاً گذاری مضمون کار باید معیار ارزش

کردن ای برای اتوماتیک باال رفتن دستمزد کارهای بد، انگیزه که ستمعنااین گذاری به تغییر ارزش
یک گره اسیون استه اتومبا طرح خویک درآمد پایه همگانی . بنابراین مقرر کردن شد ها خواهدآن

، کنددرآمد پایه نه تنها ارزش کارهای بد را دگرگون می. از سوی دیگر دهدمیرم مثبت را فُ بازخورد 
جرت و بیش از هر اُ بیسمت شناساندن و پرتو افکنی به کارهای بهما را ای بلکه همچنین بگونه
گونه  همانمسیر و بهمان مطالبه در ه . بعالوه اینکندرهنمون میو نگهداری چیز کارهای مراقبتی 

و کار در خانه داری کردن خانهتعیین دستمزد برای کارهای خانگی و سیاسی یافتن خواهان رسمیت 
آن در که همه ما مسئول بازتولید را برخورد عمومی این  است. درآمد پایه همگانی همچنینزنان 

، از کار کار غیررسمی به یک کار رسمییک از کند: به امری سیاسی میتبدیل اجتماع هستیم را 
 ، مولد بودن کار دیگربه یک کار جمعی. ، از یک کار فردی خانگی به یک کار اجتماعی و عمومی

در مرکز توجه نیست، سنتی تعریف شده است،  که در ترم مارکسیستی و یا نئوکالسیکآن گونه 
همه ما به با توجه به این که (. ۱۱۵)کاتاگوری عمومی است کار  سودمند بودنبلکه بعبارت بهتر 

با (. ۱۱۶پاداش مناسب است )کنیم، فعالیت ما مستحق کمک میداری تولید و باز تولید سرمایه
به دستمزد براساس قابلیت و توانایی مقرر کردن درآمد پایه همگانی گذار از اقرار و قبول این امر، 

و اجتماعی که ژنتیکی، تاریخی تنوع  هاییمرزبند همه. (۱۱۷کند )پاداش بر پایه نیاز را بیان می
تنها مردم ن آجای هوند و بشتضعیف ارزش فرد اند در این جا رد میدر جهت و معیاری تالش 

 خواهند بود. اشان ارزشمند بخاطر مردم بودن
به این پیشنهاد پایه همگانی در اساس یک پیشنهاد فمینیستی است. در نهایت مقرر کردن یک درآمد 

رفاه ملی سنتی های های دولتاز تبعیضای کند و بر پارهاعتناء نمیکار در بازار تقسیمات جنسیتی 
(. ۱۱۸کند )ها را برطرف میآننان آور خانه است، خط بطالن کشیده و که مبتنی بر تفکر مرد 

اجتماعی  در باز تولیدمشارکت کارگران خانه )کار خانگی( را بهمین شکل، درآمد پایه همگانی 
که از برقراری کند. استقالل مالی ها درآمدی معین میاساس برای آنمیت شناخته و بر این برس

ین استقالل انیز حیاتی است. همچنین برای توسعه آزادی ترکیبی زنان آید، درآمد پایه بوجود می
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جمعی که دیگر های و ساختار زندگی خانوادگیمتفاوت دیگری از  تجربهسازد که با ها را قادر میآن
استقالل (. ۱۱۹) تجربه کنندنیستند را  ههسته خانوادخصوصی شده  الگوهایمتعهد و وابسته به 

مترقبه تجربه با درآمد های غیرباشد: یکی از یافتهتواند موجب باز تنظیم روابط صمیمانه مالی می
کار این مفسرین محافظه. (۱۲۹نرخ رشد طالق افزایش یابد )تواند این باشد که میپایه همگانی 

. اما نرخ باالی بودن این مطالبه علم کرده اند غیر اخالقیاثبات موضوع را بعنوان حکمی در جهت 

که یک  گیرنداست که زنان از امکانات مالی بدست آمده بهره میطالق براحتی توضیح دهنده این 
تواند میتر راحتمد پایه همگانی بنابراین یک درآ(. ۱۲۱رابطه زناشویی ناکارآمد را رها کنند )

متفاوتی از مراقبت از تجربه ساختار خانوادگی را ممکن سازد. امکان و اشکال واقعی کردن 
مطالبه کار فراهم آورد. بعالوه برخالف دگرگونی تقسیمات جنسییتی تر کردن فرزندان و آسان

درهم همگانی نوید دهنده د پایه یک درآم، مطالبه برای ۱۹۷۰" در دهه "دستمزد برای کار در خانه
 شکستن رابطه دستمزدی، بجای تقویت آن است. 

، استاقتصادی  رفورمرسد که یک بنظر میبرقراری یک درآمد پایه همگانی اگرچه برای مطالبه 
 ، کاردهدقابل توجه است. این مطالبه شدت و سختی کار را تغییر میآمدهای سیاسی آن پیولی 
طبقاتی را ، بسیج نیروهای دشناسنمیبه رسمیت خانگی را  لیت اجتماعی ون در حوزه فعادرک

های عمومی و سازماندهی تشکلی تجربه کردن چگونگی و نیز امکان و فضاکند، تر میآسان
توزیع است که روابط  این مطالبه نوعی مکانیسم بازدهد. گسترش می راها انجمنخانوادگی و 

عرصه و در . کنداقتصادی است که سیاست کار را دگرگون میانیسم دهد. مکتولیدی را تغییر می
هر دو داد: شتغال کامل را از بیکاری کامل تمیز بتوان ا ی وجود ندارد که چندانمبارزه طبقاتی چیز 

قدرت کارگران را افزایش داده و شرایط را برای تنگاتنگ با بازار کار اند.  یدر ارتباطاین دو پدیده 
وابسته به دیگر مزایای بیشتری دارد که بیکاری عمومی کند. ر میگران دشوارتاستثمار کار

کارگران به روابط دستمزدی زنجیر کار در خانواده و اقتصاد رسمی نیست، تقسیمات جنسییتی 
. به که بر زندگی خود کنترل و خودگردانی داشته باشندکارگران این امکان را خواهند یافت اند، نشده

باید با شد مطالبه کالسیک سوسیال دمکراسی برای اشتغال کامل ذکر این دالئلی که  اعتبار همه
 مطالبه با سمت و سوی بیکاری کامل جایگزین گردد. 

 
Beveridge Report* 

توسط ویلیام  ۱۹۴۲باشد که در سال گزارش بوریج، گزارشی در باره سیاست اجتماعی بریتانیا می
مت ائتالفی در زمان جنگ نوشته شد. بعد از جنگ این گزارش پایه بوریج، اقتصاددان، و برای حکو

" انیکسرش "بیمه اجتماعی و خدمات سیاست رفاه اجتماعی بریتانیا را تشکیل داد. عنوان این گزا
بود. در این گزارش، بوریج با این استدالل که فقر عموماً نتیجه عواملی مانند بیماری، بیکاری یا 

کند که در آن به اشخاصی که چنین وضعیت نامساعدی را ی را پیشنهاد میسن باال بوده، سیستم
ین افراد بدون توجه به درآمد ا کمک هزینهشود. این پرداخت می ایکمک هزینهکنند، تجربه می
 ویکیپدیا. برگرفته از  –شود. پرداخت می

 
Paul Krugman* 

 ۲۰۰۸اهل آمریکا است. او در سال  پل کروگمن: اقتصاددان، مقاله نویس، نویسنده و روشنفکر
های اقتصادی بر هایش در زمینه تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر مقیاسمیالدی به خاطر تالش

 های اقتصادی مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصادی گردید. الگوهای تجاری و مکان فعالیت
 

Martin Wolf* 
بر اقتصاد است. او مشاور و سر دبیر و رئیس  شابریتانیایی است که تمرکز گزارشگرمارتین ولف: 

 نظریه نویسی اقتصادی در فایننشیال تایمز است. برگرفته از ویکیپدیا. 
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Michal Kalecki*  
در مدرسه اش های حرفه، او در طول فعالیت، اقتصاددان لهستانی(۱۹۷۰ – ۱۸۹۹)میشل کلچی 

. او در عین حال مشاور قتصاد ورشو کار کردآکسفورد و دانشکده ا اقتصاد لندن، دانشگاه کمبریچ، 
هندوستان بود. کلچی همچنین در لهستان، فرانسه، کوبا، اسرائیل، مکزیک و های اقتصادی دولت

ترین از برجستهسازمان ملل متحد در نیویورک کار کرد. او به یکی مدیریت دپارتمان اقتصادی 

دانند، با مینزدیک به نظرات کینز او را نظرات اهمیت وزن است.  اقتصاددانان قرن بیستم لقب گرفت
 . اندازه کینز در کشورهای انگلیسی زبان شناخته شده نبوده که او باین تفاوت 
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 حق تنبل بودن 
مسئله تأمین منابع چه اگر؟ باشندمقرر کردن یک درآمد پایه همگانی توانند سد راه میعوامل  کدام

بیشتر  واین است ند، اما قدر مسلم رسبنظر عظیم میهمگانی مالی برای برقراری یک درآمد پایه 
را از طریق ترکیبی از توان منابع مالی این پروژه آسانی میبهدهند که نسبتاً نشان مینیز تحقیقات 

مالیات بر مصرف، ، افزایش مالیات ثروتمندان، مالیات بر ارث، های موازی و تکراریکاهش برنامه
در حوزه می، کاهش سوبسید )یارانه( های نظاسازی کربن، کاهش هزینه دمالیات بر میزان آزا
(. دشوارترین مانع در ۱۲۲پرداخت مالیات تأمین کرد ) درو جلوگیری از فرار صنایع و کشاورزی 

، بلکه سیاسی و اقتصاد نیست –جامعه پسا کار و همچنین  –یک درآمد پایه همگانی برقراری 
شد عظیم اند. فرهنگی، ی که علیه این پروژه بسیج خواهند اینیروهزیرا فرهنگی است: سیاسی، 

آینده همه ما دارد. مانع سیاسی را ما در دو فصل اخالق کاری ریشه عمیقی در هویت چرا که 
 به مانع فرهنگی خواهیم پرداخت. بررسی خواهیم کرد و در این جا تنها 

کار غلبه  ختمان یک جامعه پساهمگانی و سادرآمد پایه یکی از دشوارترین مسائل در پیاده سازی 
علت شکست تالش (. در واقع، ۱۲۳اخالق کاری است )بر فشار فراگیر و به تسلیم وادار کردن 

 به چالش کشیدنست در شکیک درآمد پایه در درجه اول  برقراریدر  پیشین ایاالت متحده آمریکا
 اگر چهمقرر کردن یک درآمد پایه همگانی  پیشنهاد(. ۱۲۴و بیکاران بود )فقرا ملت و اخالق کاری 
، زبان معهذا، دیدمیدرک ضعیف افراد از اخالق کاری نتیجه ساختاری و یک معضل بیکاری را 

و آنان که از امکانات کردند نگاه مردمی که کار مینوع فاوت بنوعی تفرقه و تتنظیم کننده پیشنهاد 
برتری و محو چنین تفرقه و ن که هدف زدودن یرغم ایبود، علکردند را حفظ کرده استفاده میرفاهی 

داغ ننگ دریافت این که ترس از کارگران تهیدست چنین طرحی را بخاطر و رجحانی بود. سرانجام 
. تبعیضات نژادی نیز چنین مقاومتی را ها زده نشود، رد کردندنآبه رفاه اجتماعی کننده یارانه 
یدان سفشد، بعنوان مسئله سیاهان دیده میت رفاه اجتماعی ، چرا که استفاده از امکاناتقویت کرد

جمعیت  –و بیکاران هویت طبقاتی مشترک بین کارگران تهیدست نبود چندان وابسته به آن نبودند. 
یک  نفعاجتماعی قابل توجه بپایه اجتماعی مشترکی برای یک جنبش نایش این بود که مع –مازاد 

در تالش همین میزان بر معضل اخالق کاری نیز بهغلبه (. ۱۲۵درآمد پایه همگانی وجود ندارد )
که ما در فصل سوم مشاهده همانگونه مرکزی خواهد بود. موضوعی  برای بنا کردن جهان پسا کار

هویت خود را و  کارسازد که پدیدآورده که ما را ناچار میشکلی از انگیزه را کردیم، نئولیبرالیسم 
تصویری در برابر چشمان ای دقیق به چنین چرخهبا نگاهی عرضه کنیم.  کاالیی قابل رقابتبمثابه 

برای بنا کردن جامعه  الزمو استقالل ای در ستیز با اعتماد بنفس که چنین انگیزهآید ما بوجود می
و  ساز و کار یافتهای در حوزه رقابت و خودآزمایی دهزندگی ما بطور فزاینباشد. است، می پسا کار

کار، بدون (. ۱۲۶آزمایی تبدیل شده است )راه برای رسیدن به این خود ترینبه اصلیکار کردن 
یک نهایت مطلوب و یا با دستمزد پائین و یا نامناسب باشد، توجه به این که چقدر تحقیر کننده 

ها تبدیل بزرگ و اتحادیهآرامش روان احزاب سیاسی این نهایت مطلوب بعنوان هدف و واژه است. 
و محدود کردن خانواده  همه افراداهمیت کار کردن در مورد بازگرداندن مردم به کار، لفاظی شده، و 

نگاهی با ، براه افتاده. چنین صرفه است" بهکه همواره "کار کردن ای امکانات رفاه اجتماعی بگونه
تیتر  رسدهد. میمورد لعن و نفرین قرار را افراد بیکار میزد که آمیهم تالش فرهنگی موازی در

های تلویزیونی سلایرزنند، از امکانات رفاه اجتماعی را فریاد میارزش بودن استفاده جرائد بی
ء ترسناکی از تقلب و فریبکاری و سوند، و همواره آمار گیرتمسخر میرا بهاحساسات تهیدستان 

 – ا تبدیل شده استخودآزمایی همه مد. کار به محور هندارائه میاستفاده از امکانات رفاه اجتماعی 
کرد "پس چکار ، افراد بسیاری سئوال خواهند شودمطرح میکار کردن کمتر که وقتی نظریه تا حدی 

یک زندگی با معنا در خارج از کار را این است که بسیاری از مردم تصور این که ؟" واقعیت کنیم
 رده است. فکر ما را آلوده ککاری تا چه میزان دانند، نشان دهنده این است که اخالق میغیر ممکن 
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به تن دادن مطرح است، ولی واقعیت این است که  پروتستانیسمدر ارتباط با معموالً گرچه اخالق کار 
ما را ملزم به اخالق کاری (. ۱۲۷از ادیان اشاره شده است )بسیاری  دراطاعت کردن  کار وبه

و  کندمیتبدیل نوعی تزکیه اخالقی را  ، نآهرکس را به کار، بدون توجه به ماهیت و تعهد  ، فداکاری
ی ین نظریه در ادیان تضمینامنشاء اگرچه (. ۱۲۸) کندپیدا میکار سخت و خرحمالی ارزش معنوی 

، زمینی زندگی سازیبهترسکوالرها به تعلق خاطر بدلیل بتدریج ولی بود، برای زندگی پس از مرگ 

بیشتر امروزی چنین الزامی در شخصیت شکل  .اجر زندگی پس از مرگ شداخالق کاری جایگزین 
شده تبدیل ما شخصیت و هویت محوری بیان  عنصربعنوان کار کرد، نمود پیدا  انسانی –لیبرال 
گردانی برای خودتنها وسیله  تصویرگرما پیوند خورده و هویت  ا(. بدین ترتیب کار ب۱۲۹) است

به احبه برای استخدام، بدترین پاسخ ک مصدر یداند که برای مثال، هرکس می(. ۱۳۰واقعی است )
در چنین پرهیزی گرچه "پول"، این است که بگویی خواهی؟" را میکار این این پرسش که "چرا 

روشنی بیان کننده این به و تن دادن به کارهای خدماتی امروزه خود کتمان حقیقت استاین واقع 
 خود اجرای جای آنکارگران بهری رایط فقدان معیارهای شفاف ارزش گذاشدر حقیقت است. 

، زنندبرند و یا لبخند میمیلذت شان اکنند که از کاروانمود می –گیرند بعهده میرا وری از کار بهره
به خاطر تعلق ای از تا دیر وقت به نشانه زند. کار کردنفریاد میها حتی زمانی که مشتری سر آن

با شکلی که (. ۱۳۱بخشد )میتداوم را د زی دستمجنسییتاگر شکاف ، حتی تبدیل شده استکار 
موجود الزم است که ما اول بر تنیده شده است؛ برای غلبه بر اخالق کاری  امروزه کار در هویت ما

 خود غلبه کنیم. 
پاداش و یک نکته نهفته است و آن این که موضوع اخالق کاری در مرکز حمایت ایدئولوژیک از 

مردم ای حضور دارد که نیروی محرکههر سو که بنگری بهه است. آن تنید رنج و بااجر در پیوند با 
و  هاانمانخسمت بیهایی که بهو صفتکند. القاب پاداش ترغیب میرنج بردن قبل از دریافت را به

راه انداخته اند های پیچیده بوروکراسی ، سیستمارانزخدمتگاز تشکر برای شوند، گدایان پرتاب می
تنبیه سادیستی " بدون دستمزد به بیکاران، تحمیل "کار جهت کسب تجربهبهره گیرند، که از آن 

که همگی افشاء کننده این حقیقت برای جامعه ماست  گیرندرسد چیزی مجانی میآنانی که بنظر می
و چه  یمذهب انگیزه، چه با رسد که رنج بردنبنظر مینیازمند کار کردن و رنج بردن است. پاداش 
بتوانند دستمزدی دریافت قبل از این که سکوالریسم یک حکم عبور ضروری است. مردم ف با هد
این لیاقت خود را در مقابل چشمان سرمایه ثابت کنند. ها باید . آنمشقت کار را تحمل کنندباید کنند، 

در آن رنج بردن نه تنها با معنا شمرده تئولوژیک است که شیوه تفکر دارای بنیادهای آشکار 
زندگی بدون العاده با ارزشی است. فوقو حالت یک وضعیت آن، در حقیقت فراتر از شود، بلکه می

چنین درک و موضعی باید از جایگاه تاریخی و مقامی که انسان رسد. معنا بنظر میرنج بیهوده و بی
 در شرایط دهد، شایدفشاری که رنج را با ارزش جلوه میو نفی شود.  نقدقرار دارد، آن در امروز 

منطق کارکردی ها بود، انسانزیست بیماری و گرسنگی عناصر ضرور و دائمی و زمانی که فقر و 
که  ایماز آن مرحله رفتهو قبول کنیم که بسیار فراتر  ردهرد کداشت. اما، امروز باید چنین منطقی را 

و مشقتی که از پی آن  رنجو  . کارارزش را در رنج بردن بیان کنیمنیازمند به این باشیم که معنای 
 نباید مورد ستایش قرار گیرد. آید می

های که باید نظریهای هسبرای کار است: پرویک رویکرد ضد هژمونی  آن چه که الزم است بنابراین
 داندرا ارزش مطلوب و ضروری میپایه دستمزد و پاداش موجود در مورد رنج و مشقت را بعنوان 

و امکانات برای جایگزینی یک  اشان تغییر کرده استز از هم اکنون موضعینها را براندازد. رسانه
ای ضرور بلکه فراتر از آن بمثابه گزینهرا نه تنها بعنوان یک راه حل ممکن، درآمد پایه همگانی 

ط با هژمون های مرتباین گونه گرایشدانند. فنآوری میبرای برخورد با معضل بیکاری حاصل از 
های مادی تغییر اقتصاد برابر زمینههمچنین نیرویی در هژمونی اخالق کاری دند. باید تقویت گر

گذران زندگی کار کنند، در حالی که خود داری خواهان این است که مردم برای . سرمایهاست
های اخالق . تنش بین ارزشقادر به ایجاد فرصت اشتغال کافی مورد نیاز نیستای فزاینده بگونه
انجامد. گذار سیستم میتر شدن ضرورت بالقوه تنها به شدیدهای مادی ینهییرات زمو این تغکاری 
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های شغلی بمثابه فرصتشدت کار و کمبود موضوع اندن کنش در جهت شفاف ساختن و به سطح کش
یک جامعه پسا کار گر حمایت از نظریه که تولیدپیش برده شود ای یک معضل سیاسی باید بگونه

 باال بردن و جلب توجه نسبت به نابرابریکه جنبش اشغال کردن موجب ای گونهباشد )به همان 
موجب فرار از پرداخت مالیات در بریتانیا که اعتراضات نسبت به ن گونه او یا به هم (شداجتماعی 

ای به نفرت گستردهتوانیم مینیز که ما شاید بتوان گفت (. ۱۳۲برجسته شدن این موضوع گردید )

که نئولیبرالیسم مسلط . همانگونه نیمتکیه کای از کارها وجود دارد به پارهحاضر نسبت که در حال 
ها بوجود فعال واحدی از آنواقعی مردم را شناخت و بخدمت گرفت و موفق شد که اراده آرزوهای 

و کارآیی خود را در آرزوهای مردم جستجو کند. نیز باید نیروی مؤثر کار مون پسا ژآورد، یک ه
به همان میزان احساسی که خود افکار دیگران که اخالق کاری ای گسترده در ن تصور بگونهای طرح

درصد از مردم اظهار  ۱۳تنها  تحقیرآمیز است. امروز در سرتاسر دنیاما نسبت به کارمان داریم، 
ی از بیشتر کارگران خود را تحت فشار سنگین(. ۱۳۳دانند )را جذاب میدارند که کار خود می

تخلیه شده و اجتماعی خود را ، بلحاظ فیزیکی تخریب شده، روانی کنندکار احساس می استرس
هیچ معنا، رستگاری و رضایت کنند. برای بخش عظیمی از مردم، کار میخسته و ناتوان احساس 

هایی که از . آنها و سررسیدها استبرای پرداخت قبضای تنها وسیله –ی را در بر ندارد خاطر
زار کار کار و باکه برای شامل شدن در جامعه و نیروی ، نباید مجبور باشند اندکار حذف شده بازار

. اشان در خارج کار فراهم کنندزندگی باید تالش کنند تا شرایطی را برای بازتولیدمبارزه کنند. بلکه 
و  طوح واکنش نشان دادن هر روزه در همه سمعنای تغییر اجماع عمومی نسبت به اخالق کاری 

تحقق این رفتاری و سرودهای روزانه است. عارها و الگوهای ترجمان این اهداف میان مدت به ش
را در سازمان محل کار و مبارزات انتخاباتی طلب قبول و تعهد انجام کاری اساسی و دشوار پروژه 

طلب ا ط رمسلکردن اخالق کاری احساسات و اشتیاق و عالقه شدید مردم در واژگون بسیج  – کندمی
 نسبت بهها شد که مباحث رسانهها زمانی شفاف و روشن خواهد موفقیت این تالشکند. می

و رها شدن از خرحمالی ها به جشن آزادی ترس مبهم از دست رفتن شغلکردن  مطرح از اتوماسیون 
 و خشونت کار تغییر یابد. 
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 قلمرو آزادی 
در . کند مبارزهامروزی  محوریت کار در زندگیچالش کشیدن برای بهچپ قرن بیست و یکم باید 

منسوخ و یا لغو و  گر. یا تکریم و ستایش کردن از کار و طبقه کارپایان، دو گزینه پیش روی ماست
و های مردمی موضع خود را در گرایش به سیاستو گزینه اول موقعیت (. ۱۳۵کردن هر دو )

دوم تنها گزینه که گزینه  دستی. در حالی کار مشخص و کارکند، گذاری روی کار بیان میارزش
ما در طی چنین تر و رد شود و آزادی ترکیبی است. کار باید کمداری واقعی در شرایط پسا سرمایه

دست یافتن به این هدف توضیح داده شد، همانگونه که در این فصل (. ۱۳۶فرآیندی بنا نهاده شود )
 د: کنحداقل را طلب میمتحقق شدن چهار مطالبه 

 
 مل. اتوماسیون کا - ۱
 کاهش روزهای کاری در هفته.  - ۲
 المللی. همگانی در مقیاس بین پایهیک درآمد مقرر کردن تدارک برای  - ۳
 کاهش و تغییر فرهنگ اخالق کاری.  - ۴
 

، ولی قدرت بعنوان یک هدف اتخاذ گردندتنهایی توانند بهمی تادر حالی که هر یک از این پیشنهاد
ها در یک برنامه بهم پیوسته پیش برده آن نشان خواهد داد که مجموعهخود را زمانی ها ی آنواقع
شکل دادن برای کامل  ایپروژهبلکه ای آسان نخواهد بود، حاشیهاصالحات  پروژهیک . این شوند
و سوسیال دمکراسی امروز خواهد با موقعیت نئولیبرالیسم رقابت و چالش  جهتجدید  مونژیک ه

کند و بر ضرورت یک میکامل امکان کاهش روزهای هفته کاری را تقویت مطالبه اتوماسیون ود. ب
به تولید افکند. کاهش روزهای کاری در هفته پرتو میالمللی ای همگانی در مقیاس بیندرآمد پایه

موجب  المللیپایه در مقیاس بینکند. یک درآمد مییک اقتصاد پایدار و تقویت قدرت طبقاتی کمک 
خواهد شد. کار در هفته و گسترش توان طبقاتی کارگران ش تعداد روزهای تقویت ظرفیت کاه

کارگران، اتوماسیون کامل خواهد شد: با افزایش قدرت  همچنین موجب شتاب بخشیدن به پروژه
استفاده بیشتر از  درخود گرایش  گسترشها برای شرکتو  کار پُر رونق استزمانی که بازار 

اهداف در مطالبات و نیروی این (. ۱۳۷کار افزایش خواهد یافت )ای ، هزینه حاشیهدارند ماشین
تر خواهد شد. بدین ترتیب بیشتر و بزرگها پژواک خواهد یافت و نیروی مشترک آنیکدیگر 

ای خواهد شد و خالق حوزه تودهبرابر خطر رجعت به گذشته مقاوم خواهد شد، هژمونی پسا کار در 
طلبی ما این است که آینده را آرزو و جاه(. ۱۳۸وم آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت )تدا برایکه 

خواهیم رقم بزنیم. گونه که خود می را آنیم و جهان قرن بیست و یکم رباز پس بگیداری از سرمایه
که چپ با  را بوجود آوریم. بنابراین مبارزه سنتیرا که محور هر نوع آزادی واقعی اند پول و زمان 

بگذارید همین رد. اما کباید با نبرد برای بیکاری کامل جایگزین مطالبه اشتغال کامل درگیر آن است، 
یک جهان پسا برای فرایازی به تکنوکراتیکی وجود ندارد و همچنین جا روشن کنیم که هیچ راهکار 

پایان دادن به در هفته،  ، کاهش روزهای کار. مبارزه برای اتوماسیون کاملنیازی به نیستکار نیز 
مبارزات سیاسی ابتدایی  المللیدر مقیاس بینهمگانی مقرر کردن یک درآمد پایه اخالق کاری و 

اش درکی که هدف –نهادی از پیشرفت است  کننده درک ا ب رتصور پسا کار تولید ای هستند. پایه
ای است دست پروژهای از این هزامروز است. مبارتبدیل تصور آینده به یک نیروی تاریخی فعال در 

، نیرویش را بازسازی کند و هدرکهای مردمی گذر از افق فکری سیاست دارد که نیازبه آن که چپ 
ها به آنها مسائلی هستند که ما حاال . ایندکن های برای تغییر را پیشگستردهاستراتژی رسیدن به 

 خواهیم پرداخت. 
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 فصل هفتم 
 

 یک حس مشترک نوین 
 است.  مسیر تغییر درگام نهادن موفقیت واژه کلید "حس مشترک" بوجود آوردن 

 پابلو ایگلسیاس      
 

 استموجود کار در جامعه پسا زندگی مادی  یتضعوتجدید نظر و بهبود برای  ایهای گستردهظرفیت
از . تضمینی برای تحقق چنین تغییری نیستخودی خود هب ایظرفیت بالقوه وجود چنینولی  –

درآمد پایه مقرر کردن که  شودمی استنباطچنین اغلب  ارتباط جمعیهای رسانهجاری در های بحث

جامعه پسا کار ناپذیری و اجتنابطرفی فنآوری بیها، خیرخواهی الیت محصول و اتوماسیونهمگانی 
 ادامهحفظ و  ایبرنیروهای قدرتمند از ای گسترده طیفکه  شودمطرح میحالی  در چنین ادعایی اند.

 گذشته است.دهه چند ویرانی در چنگال  اسیرکماکان نیز اند و چپ وضع موجود سرمایه گذاری کرده
حت ت اتوماسیون کاملاحتمال زیاد، بهنعمت و رفاه است. تر از وم نکبت و بدبختی بسیار محتملتدا

صاحبان ثروت  به سودا تنهفنآوری نوین  فوائدو  خواهد شد موجب بیکاری بیشترشرایط موجود، 
که  هخسته کنندجدید مشاغل یافتن  هزینه، خواهد شدنصیب ما اوقات فراغت احتمالی که  بود. خواهد
همین فردا یک درآمد اگر  روند.به هدر میشده، و  مشقات هستی موجود افزایشنیز و شوند تولید 

برای ای خیرات و اعانهتنها و  ، است از سطح فقر موجودتر پائینمقرر گردد، یقیناً پایه همگانی 
شرایط دگرگون کردن  دارمعنیپسا کار  جامعهبنابراین دست یافتن به یک ها خواهد بود. شرکت

وضعیت با قبل از آن نیازمند این است که چپ خود  بنوبهامر این  .طلبدمیرا سیاسی موجود 
احزاب ل ویرانی هستند، ی در حای کارگرهاادیهحاتو برخورد کند: شده انگیز خود رو در رو غم

هژمونی متأثر از و گشته تبدیل ئولیبرالیسم بازی نشده و به عروسک خیمه شبسیاسی تسلیم 
های اخیر های بزرگ در دههها و شرکتدولتسرکوب چپ از طرف . اندشده انفکرنفرهنگ روش

ش اری روبرو کرده، گسترسازماندهی را با دشو در قوانین،تغییر ، فزاینده شدت یافتهای بگونه
سرعت درحال ه نظامی شدن کنترل پلیس بشدت و دقت کار باعث ناامنی بیشتر ما شده است، 

اجتماعی ما و محیط  وها، واقعیت این است که زندگی خصوصی (. فراتر از همه این۱افزایش است )
شبیه  ه پسا کار بسیارگذار به یک جامعاند. کار و تداوم آن سازماندهی شده ردگ  پیرامونی همگی 

منافع چند الیت غلبه بر  سئلهتنها م موضوع .شده است اکسید کربنیعاری از دگذار به یک اقتصاد 
است. درگیر شدن با کلیت  از پائین تا باالجامعه  دگرگونی تر است، مسئلهٔنیست. مسئله اساسی

مشکالت نسبت به اندیشی ام و خیالبوده و ما نباید دچار کمترین ابهناپذیر قدرت و سرمایه اجتناب
ممکن نیست، تالش ما باید در حال حاضر  بالواسطهین پروژه شویم. اگر دگرگونی کامل اپیش روی 

شرایط بهتر  آورنده بوجودتوانند که می گرددهایی ها و عرصههایی در فضاشکافمعطوف ایجاد 
به جایگاه و موقعیتی برسیم  ، در درجه اولگذر زمان باشند. ما باید طی تغییر در ایجاد  جهتسیاسی 

 چنانچه، و همعنا طرح و تفسیر کردرای پُ تر را بگونههای رادیکالخواسته یمکه از آن جایگاه بتوان
 آمادگیبرای یک مبارزه بلند مدت  بنابراینباید ، های سیاسی هستیمزمینه بنیادیآرزوی تغییر در 
 . گیریمب

طی بلکه در داری بناگاه پدیدار نشد، سرمایهد. نباش هغیر منتظرنباید  الً اص ییهاباید و شایدین چن
باید در  متعددیهای (. مؤلفه۲) دست یافتمسلط موقعیت ها به یک قرن پس ازیک دوره طوالنی و 

گرفتند: کارگران فاقد زمین، گسترش تولید کاالیی، مالکیت خصوصی، جایگاه واقعی خود قرار می
شرایط تاریخی اجزای  هااین، اخالق کار، و غیره. بورژواکز ثروت، یک طبقه ی، تمرفنآور شرفتپی

در جهان جذبه پیدا کند. ای سیستماتیک بگونهداری که در نهایت کمک کردند که منطق سرمایه بودند
از  طیفیآوری انباشت و جمع برداری جا باید آموخت این است که، سرمایهکه در این درسی
داری نه سرمایهد. پسا رگونه عمل کداری نیز باید همینپسا سرمایهبرای ، تکیه کرد ی معیناهمؤلفه
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انقالبی. وظیفه چپ باید ایجاد شرایط  موقعیتچند  پدید آمدنر خواهد کرد و نه در پی ویک شبه ظه
ترش در یک مقیاس دائماً گس فراهم شدن این شرایطداری و مبارزه برای الزم برای پسا سرمایه

  یابنده باشد.
این که هر دیگر و بوده وخیم  صراچپ معوضعیت کند که می آغازبا این فرض این فصل  ، بنابراین

با  یبداری غرهای سرمایهدمکراسیعمدتاً به  خود راتحلیل ما برد. میای زمان پروژه دگرگون کننده

مناطق بقیه خواهیم کرد. د دومح هاآن قدرت سیاسی و اقتصادی های ویژه و عجیب و غریبدستگاه
شاید ارزش  (.۳کنار بگذاریم )هیم خوافعالً میجهان را العاده مهم( دیگر فوقبزرگ و پهناور )و 

ماهیت مازاد اتوماسیون و جمعیت ناشی از که معضالت اکید کنیم این را داشته باشد که بار دیگر ت
، استجوانه زدن در جهان در حال م اکنون ه از ،رپسا کا جامعههای پیش زمینهشته و المللی دابین
رشد میبیا تظاهر کرد، در مورد درآمد پایه همگانی در هندوستان و ناکه اخیراً  ربیاگونه که تجهمان

تعداد زیادی از  پر جمعیت جهان ودر سرتاسر مناطق  خودجوشهای جنبش ایعاتوماسیون صن
هر پروژه ، المللی اندها بینانیسممکبیشتر  که اجن از آ. تشداخواهد  در پیرا کار علیه  کشورها

در پایه ای از شرایط پارهلزوماً نیازمند پاسخ دادن به  ین وضعیتا دگرگون کردنسیاسی برای 
قابل معین  بر بستر هر پیش زمینهٔاز اصول مرکزی  تعداد معینیگرچه ااست. المللی بینمقیاس 

ای متفاوت درک و ترجمه شرایط متفاوت بگونهدر  که این اصولاست  ضروری، ولی ترجمان است
تژی استرا؟ ر چگونه باید ساخته شودتیک آینده بهپس ، هاییقابلیت. با در نظر داشت چنین شوند

دیگر منسوخ و سرنگونی حکومت بی الایجاد حزب انقدر مورد قدرت دوگانه  مایسلنینیکالسیک 
یک اکتور و عامل بعنوان انقالب بلشویکی دیگر ی حمایت از الگورسد که بنظر می(. ۴شده است )

بهمین شکل نیز، تاریخ انقالبات سیاست معاصر. تا یک راهنما برای  شودمحسوب میده بازدارن
تئوکراسی اقتدارگرا، از  شکلیبه آسانیبه –بهار عربی از انقالب ایران تا  – نیز نشان دادند که اخیر

 یکپارلمانی نیز به همین شکل  طلبیاصالح  رویکرد. نداهر شدمنج دیکتاتوری نظامی و جنگ داخلی
های دهه و بویژه های پس از جنگنوین، در دههدر یک دنیای  گیریرأینظریه . ستشکست ا

در بهترین تبدیل شده است.  در چارچوب ایدئولوژی نئولیبرالیسم هاالیتاجماع برای جشنی به  ، اخیر
 شقمحکوم به ایفای ن و هداری شدو بهتر کردن سرمایهاصالح  اشوظیفهچنین رفرمیستی حالت، 
مبارزات نشان  چرخههمان گونه که آخرین . ه استشدسیستم  ثباتحفظ برای سیاسی گری واسطه

 دگرگونی جامعه نشدهنیز موفق به قومی و داخلی واسطه بیمبارزات  گوناگوناشکال رویکرد  ، داد
تا حدود زیادی  یا کناره گرفتنهای از پیش تعیین شده و بستهدافعی، ، مبارزات تاقدامات تدریجیاند. 

داری جهانی مهیا سرمایهو تنها زمینه را برای تفوق بیشتر قادر به گسست این فرآیند نبوده اند 
ها دنیای تودهو یا این که  ،پیونددقوع میپیشرفت در عمل بواین انگاره که ترتیب، همین به اند.کرده

بینی غیرقابل پیشبدون شک عناصر  ، ضمن این که(. ۵ق خواهند کرد نیز نادرست است )لخبهتری 
که تفکر  کندمیساختن یک دنیای نو طلب دشواری ولی ای وجود دارد، در هر مبارزهشانس از 

محدود به طیفی از بجای این که  ، کوشش ما .شود در نظر گرفته پیشاز آن  کاستراتژی
ای استراتژیک بگونه وگسترده  مقیاسدر باشند، باید بخشاً غیر همبسته  دستآوردهای پراکنده و

واکنش  ییک آینده تنها در پ وی، پیشرفت بسثابت کردهمدرنیته که گونه همان .دنسازماندهی شو
 . میسر خواهد شدآگاهانه هوشمندانه و عمل 

 پیشروی گزینهکه بهترین نیم ک، ما چنین استدالل میهاتالشاشکال دیگر  هایمحدودیتبا توجه به 
با ی است که سازگار ژاستراتتنها ن ایهژمون موجود است. ضد  ، ایجاد یک هژمون ، کاستراتژی

المللی اس بینیاز سطح و زمینه محلی به مققابل انطباق چنین استراتژی موقعیت ضعیف ماست. 
ترین ترین آرزوها تا جزیینهاناز پهای زندگی ما در همه جنبهداری این نکته که سرمایهبه  بوده و

ژه برانداختن در بردارنده پرو مونی کهژضد هاستراتژی یک آگاه است.  ، مالی رخنه کرده معضالت
 پندار و تصور عامه باشد.و جوان سازی و خون تازه دمیدن در  مشترک مسلط نئولیبرالی حس

بحران  پیرامونکه  باشدمی مشترک نوینحس بوجود آوردن یک راستای در اقدامی  چنین بطور کلی
برای و آماده شدن درگیر کار تدارک این استراتژی  .استسازمان یافته و تأثیر آن بر پرولتاریا کار 
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تصورات و پندارهای اجتماعی ما را کند، فوران میمبارزه در مقیاس کامل آن هایی است که موقعیت
این استراتژی حمایت و کند. باره تنظیم می دگر ، ممکن استکه ما را از آن چه  ککرده و دردگرگون 

تدارک  ونیرو  وازنتتغییر  استراتژی که در پی .کندبرای دنیای نوین ایجاد میرا زبان مشترک 
های مردمی سیاستبرخالف . باشد، میمشروعیت جامعه را تهدید کندکه یک بحران  ایدورهبرای 

ها را ها و بغرنجیگیهیچیدتوان برخورد مناسب با پ بلند مدت، توسعه یابنده، ین استرتژی اگذشته، 

عرصه از سه در این فصل، ما . (۶) داری استسرمایهبراندازی جهانی بودن  اشو هدف داشته
 فنآوریو روشنفکری، فرهنگی،  ، . سه عرصهخواهیم کردرا بررسی داری یهبرعلیه سرمامبارزه 

بررسی قرار خواهد گرفت، ک مورد ی در سطح تئوریقسمت بعد هژموندر . نئولیبرالیسمهژمونی از 
به ممکن است چگونه یک پروژه ضد هژمونی این که به کاوش در و در عین حال بقیه این فصل 

 -بازنگری در اهداف فنآوری اقتصاد پلورالیستی و های اتوپیایی، از طریق روایت –درآید اجرا 
 خواهد پرداخت. 

 
Pablo Iglesias* : 

دبیر اول  ۲۰۱۴که از سال  ، سیاسی، مدیر برنامه کارشناسپروفسور و اسپانیائی، سیاستمدار 
و اقدام دولت  ۲۰۰۸او بعد از شروع بحران سال بوده. توانیم( )ما میحزب چپ اسپانیا پودموس 

ای را در پی های گستردهشورش و اعتراضهای ریاضت کشی که سوسیال دمکرات در ایجاد سیاست
توان و باید اعتراضات را به یک که میه سیاسی کشور شد. او معتقد بود وارد صحنفعاالنه داشت، 

 نیروی تغییر تبدیل کرد. 
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 مهندسی تمایالت مردم  
، کنندداری شورش نمیمردم عادی علیه سرمایهدر توضیح این که چرا هژمونی" اولین بار نظریه "

ماهیت استثمارگر  به یشترباید هر چه ، کارگران بیسنتی مارکسیست تعریف(. طبق ۷مطرح شد )
کارکرد  ر اثربباید  باور این بود که. آن بسیج شونداز در نهایت برای گذر  کهپی برند داری سرمایه
ین ا ید و درآبر علیه طبقه کارگر بوجود بغایت قطبی  یجهانداری در سیستم سرمایهداران سرمایه

با ابزار تواند مییافته که طبقه کارگر سازماند گیریشکل مکه چنان استراتژی سیاسی فرآیند است 
که چنین آشکار بود  ۱۹۲۰دهه همان  از ، اما. را در دست گیردانقالبی کنترل دستگاه دولتی 

در این مصداق ندارد و قرار نیست چنین اتفاقی در جوامع دمکراتیک اروپای غربی فرمولبندی 
دمکراتیک غربی نیروی ستیزه جوی  امعداری در جوکه سرمایهاما، چگونه بود جوامع بیفتد. 

؟ مارکسیست ایتالیایی آنتونیو  تضمین شده بودمنافع طبقات حاکم آشکاری در مقابل خود نداشت و 
رمی که او آن را با ت   پیونددر داری دهد که قدرت سرمایهاین سئوال را چنین میپاسخ گرامشی 
 نظم جاریبه قبول از طریق دیکته کردن  هاآنیب مردم و ترغ افکار مهندسی –نامید هژمونی 
جهان بینی آورد که را بوجود می"حس مشترکی" پروژه هژمونی . دهدانجام می ی خاصگروهتوسط 
رهبری و امکان  ه این اعتبار، هژمونیبآورد. کل جامعه بوجود میجهانی در از سپهر خاصی 

و آرزوهای )فعال و غیر فعال( کردن افکار  از طریق مهندسی درجه نخستدر را  حکومت بر جامعه
 گونگوناهای از راهتواند میاین عمل (. ۸) کندفراهم میرد زور و اجبار بُ با پرهیز از کار مردم

انتشار و های اجتماعی، با دیگر گروهیک ائتالف سیاسی شفاف و صریح : تشکیل صورت پذیرد
القاء اجتماع هستند )برای مثال،  یدهاز سازمانی اشکل ویژه پشتیبانفرهنگی که های ترویج ارزش

 بین منافع طبقات گوناگون اجتماعیایجاد همگرایی ها و آموزش(، رسانهاخالق کار از طریق 
 ؛ داریسرمایهاقتصاد  درونق و رشهای دورهدر کارگران حال وضع و بهتر بودن مثال،  عنوانه)ب

از طریق و  (را در پی داردو ویرانی محیط زیست  اینابرابری توده رشدی چنین علیرغم این که
کاهش  ساز زمینهبی سر و صدا و در سکوت ای که بگونه هازیرساختتکنولوژی و  توسعه

ایجاد جهت جلوگیری از ها افزایش عرض خیابانبا )بعنوان مثال،  دنشومیاجتماعی  یهاکشمکش
گروه هژمونی  ، ترمعنای وسیع در(. یزخشونت آم هایدرگیریشورش و باریگارد در مواقع بروز 

ردم ها با اکثریت ممادی آنحتی وقتی که منافع  ،که زدسامیقادر تقریباً داران را کوچکی از سرمایه
 ؛ عال و غیرفعالفرضایت عالوه بر  در نهایت، . کنندقبضه کل جامعه را " رهبری"  در تضاد است، 
برای  و حبس، خشونت پلیس و ارعابمانند زندان ابزار زور و اجبار چنین از هم پروژه هژمونی

شود دهند، متوسل میاطاعت از هژمون نمیاجتماعی که تن به رهبری شدن و های خنثی کردن گروه
بر  با استفاده از قدرت دولتیسازد که قادر میرا  معیارها گروه کوچکیمجموعه این (. ۹)

از خارج  هایبرای گروهحتی  چنین امکانیاردی وم درالبته ، تأثیر گذار باشندکلی جامعه  گیریجهت
 . داردنیز وجود  دولتمحدوده 
حکمرانی حاکمین در برای  استراتژیتنها یک بویژه اهمیت زیادی دارد، چرا که هژمونی نکته آخر 

ضد  هپروژاست. نیز در دگرگون کردن جامعه ای های حاشیهگروهقدرت نیست، بلکه امکانی برای 
که توازن نیرو در جامعه را تغییر داده سازد های تهیدست و حاشیه جامعه را قادر میوهگر ، هژمونی

 یک هژمونی نتسلیم کشاندبه برای برانداختن و بدین ترتیب بوجود بیاورند.  نییونو حس مشترک 
(. ۱۰اهمیت دارد ) ، بر بستر مبارزه سیاسیو اعمال قدرت ترویج نظریه بنیادی پیروزی گسترش و 

، تا آن حد که جنبش (۱۱)کنند های چپ به صراحت تأیید میجریانای از را پاره موضعین چنی
ترین موفقیت بزرگ ، بطور مشخصبعنوان یک نیروی ضد هژمون عمل کند. ایسم موفق شد افقی

نمونه ترین مشخصدانند، که این میپیرامون نابرابری تغییر گفتمان عامه مردم جنبش اشغال را 
و  طیف ائتالف موجودهژمون حس مشترک براندازی  در پییک پروژه ضد هژمون  راینبناباست. 

چنان  کندمیتالش که ای . چنین پروژه(۱۲یک هژمونی نوین است )و برقراری  ، نظم جاری آن
نیازمند تالشی گسترده است  سر برآورد، دنیای پسا کار ورد که از دل آن آرا پدید شرایط اجتماعی 

این پروژه بسیج گسترده . باشدهای مردمی سیاستای و محدود منطقهکه فراتر از معیارهای موقت 
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های متنوع منافع گروه، بدین معنا که(، ۱۳کند )اجتماعی را طلب میهای از طرف همه گروه
یل کند. جامعه پسا کار تبدمشترکی برای رسیدن به  به آرزویها را آنزده و هم پیوند اجتماعی را به

اقتصاد  مدافعانهمگرایی منافع  ازولیبرالیسم در ایاالت متحده آمریکا ئهژمونی ن، نمونهبرای 
فریبنده )و بعضاً اگر چه  یائتالف چنینشکل گرفت. کاران اجتماعی حامیان محافظهبا  یلیبرال
لیبرالیسم با نئوای در چارچوب منافع مشترک گسترده باعث شدکه  بودولی ائتالفی ، است ناقض(مت

های ضد هژمونی در عرصه های، پروژهبعالوه(. ۱۴شکل بگیرد )منافع فردی بر و تمرکز  کیهت
معنای آن این های مادی. ساختزیرجامعه مدنی، تا ، تا از دولت –د نکنمیو مبارزه عمل متنوع 

در کسب قدرت قدام ا ،هارسانه درنفوذ  گرسازمان، که بتواند کندطلب می آتشبار کاملاست که یک 
کار نیاز به این پروژه  .باشد های مهمطراحی زیرساختهای کلیدی اقتصاد و کنترل بخشدولتی، 

جهت تقویت سمت و سوی که در  ، متنوع راهای هایی از عرصهبخش تجربی و عملی برای شناخت
ا ب، در زمان خودمن . این انجنمونه خوبی است رنپله همونتانجمن  .، داردکنندجامعه عمل میعمده 

مدت یک وظیفه بلند انجمن  ، آگاه بودبخوبی ینزیسم ک هژمونحس مشترک  کشیدنچالش بهدشواری 
در نظر  ، تقویت کننده آن بودندکه کینزیسم را از حس مشترک  عناصری از سر راه برداشتن برای

بموازات آن  ،یندشبنار ب بهکامالً  تاطول کشید  دههچند ای بود که پروژه خودچنین چالشی گرفت. 
چنین شیوه نگرشی ها جایگزین کند. عرصه همانبدیل خود را در هژمون تالش کرد تا انجمن 

 روزمرههای نوین عدالتیبیجاری و برای تمرکز بر مقاومت امروز گرایش عنصری مهم در اصالح 
ایدئولوژیک هژمونی ها نیست. نظرات و ارزشمعنوی رقابت مجرد  نوعیهژمونی تنها است. 

با  رابطهدر معینی ( هایی )پارادیمالگوها –ط با، طیفی از نهادهای مادی نئولیبرالیسم در ارتبا
گونه که ما در است. همانها ای از اندیشکدهها و شبکهندی رسانهبچارچوب و قالبها، قدرت دولت

بویژه در خلق  رنپله همونت، انجمن بررسی چگونگی برآمد نئولیبرالیسم مشاهده کردیم
تجسم و تحریک و جایگزین کردن، های ضرور و راهشامل نهادها  ،های روشنفکریزیرساخت
 . بسیار زبردست و استاد بودبینی خود جهانترویج 
الزم برای  هایظرفیتیک و نهادها ، کار ایدئولوژتفکر استراتژیک ؛ های اجتماعیائتالفترکیب 

در این جا نقشی حیاتی ایفا " *پنجره گفتمانید. نظریه " نکنیرا ایجاد مدگرگونی گفتمان عمومی 
با یک وضعیت معین برای رو در رویی  وررضظرفیت فکری مورد "پنجره گفتمانی"  –کند می

واقعبینانه" توانند بشکل " هایی است که میها و گزینهعرض باند نظریهعبارتی پهنا و ه یا باست، 
توسط مردم و بنابراین  فتهها مورد بحث قرار گرو رسانه امعهنفکران جشسیاستمداران، روتوسط 

 –شود می پدیدارپیچیده  هاینکتهاز علل و واقعی  هایگزینهاز  امعای پنجره(. ۱۵پذیرفته شوند )
شدید بر فرهنگ نسبتاً  ی، تأثیرهدررا کنترل کهای خبری های کلیدی مطبوعات و رسانههگاکه گره

داران که قدرت سازمانیافته و سرمایهتعادل نسبی قدرت بین نیروی کار  گرایجادو ، داشته عامه مردم
های نحله تقاطعپنجره گفتمانی" اگرچه از " . خواهد شد، و اجرایی و غیره را در اختیار دارندسیاسی 

ه را کای و جادٔه آیندهدر خود دارد که مسیر را توانمندی این ، معهذا قدرت و شودمختلف پدیدار می
موضوعی نباشد، حتی بعنوان ، شکل دهد. هر آن چه که "واقعبینانه" ها باید برگزینندجوامع و دولت

بعنوان عناصر شود و حامیان آن از دستور کار کنار گذاشته میگو و  غیر عاجل و قابل گفت
پنجره رم نئولیبرالیسم را در چارچوب ت  های توانیم موفقیتشوند. ما میساکت می" نچندان جدی" 

یک در را،  اندهتنظیم کردچه چیز اهمیت دارد را که ای درجهو چوبی ردر نظر داشت چابا گفتمانی 
اگرچه متقاعد کردن اکثریت مردم نسبت به فوائد سیاسی مهم (. ۱۶دوره سی ساله بررسی کنیم )

ز ]در آن نیمشارکت و موافقت فعال مردم های نئولیبرالی هرگز ممکن نبود، در عین حال سیاست
در سرتاسر های نئولیبرالی تبعیت از ساز و کار و سیاست .ضروری نبودها چندان[ مرحله برای آن

 راست، توانست یهاای گسترده از رسانهاز اندیشمندان و مجموعهای جهان، در پیوستگی با شبکه
ها را سوسیالیستترین اقدامات معتدلهای ممکن را دگرگون کرده و حتی از گزینه ایگستردهطیف 
اعمال  پنجره گفتمانی" از طریق همین " هژمونی نئولیبرالی توانست نظریه (. ۱۷و تغییر دهد ) خنثی
پنجره  وقتی کهدولتی باشد. ناگزیر به استفاده از قدرت اجرایی  ، همواره ، کند، بدون این کهقدرت 
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که حتی اگر یک  بوداد مهم نزیدیگر ، بسط یابدراست  به توانستهای ممکن با آلترناتیوگفتمانی 
آمریکا در طی دو  واقعیتی که حزب جمهوریخواه –باشد عدالتخواه قدرت را در دست داشته  دولت
از آن سوء استفاده کرده است. های لیبرال، در مقابل تعجب و ناباوری چپ، اً اخیر متناوب هده

بودن  با حراست و وفادار ارتباطدر کردیم، بنابراین هژمونی ایدئولوژیکی که ما در این جا مطرح 
و کاتاگوری چپ و قرار  همسئلشدن تنها طرح ، ست. خیلی سادهنی حزبیسفت و سخت به خط مشی 

 جلو است. یک گام بلند بهخود این که در جامعه است برجسته  یها در موقعیتآنگرفتن 
و دیگر  هاها، ارزشظریهن اب در ارتباطکه مفهوم هژمونی بیشتر  شدهاغلب چنین استنباط اگر چه 
وجود نیز هژمونی ترم حس مادی در یک  کهواقعیت این است است، ولی جامعه های غیر مادی جنبه
بر جامعه اعمال ای نیروی هژمونیک قابل توجه ، در دنیای ماها زیرساختفیزیکی شکل . دارد
های زیرساختدر رابطه با  . برای نمونه،فشار نهاناز طرق اعمال روش زندگی، تحمیل  –کنند می

یمان هاخواهیم شهرگونه که ما میکه در ارتباط با آنهایی هپروژ"  نوشته کههاروی شهری، داوید 
 بهترو یا شاید ، باشند هستیمامکانات انسانی که ما طالب آن هایی که در بردارنده هپروژ ، . . . باشند
شهرها مناطق حومه  یهازیرساخت(. ۱۸) " شندبان ، بشویم خواهیمچه که ما نمیآنمناسب  ، از آن

جدا و تحکیم ، همبستگی با شبکه فردگرایی موجودجدا سازی و  آشکاربا هدف متحده در ایاالت
. (۱۹) های تک نفره ساخته شدندخانواده فرمدر خصوصی و اجتماعی )جمعی( بین سازی جنسیتی 

ها هستند. و رفتار انسان هانیازمندیبه های اقتصادی نیز در خدمت اصالح و شکل دادن زیرساخت
برای شوند. تکنیکی، در واقع اغلب برای اهداف سیاسی و اقتصادی توسعه داده میهای زیرساخت

المللی نگاه کنیم، چنین در عرصه بین ، باره زنجیره عرضه بموقع و درستما در نمونه، چنانچه
داری مؤثر اند، اقتصادی در سیستم سرمایه های تولید و حمل و نقل و عرضه بموقع بلحاظزنجیره

ها بسیار کارآ هستند. بعبارت دیگر، هژمونی یا حکمرانی حال در شکستن قدرت اتحادیهاما در عین 
یک نیروی اجتماعی. یک نیروی مادی است که از طریق مهندسی افکار مردم به همان میزان 

های سیاسی و اجتماعی، هر زمانسادر چیزی است که در ذهن انسان تعبیه شده،  هژمونی
 هرهای مادی هژمونی، جنبه (.۲۰محیطی که دنیای اطراف ما را ساخته است )تکنولوژی مجرد و 

ای اعمال خواهد اجتماعی هژمون الزم باشد، نیروی محرکهنیروی و استمرار حضور  حفظکه جا آن 
ها (. زیرساخت۲۱ه اولیه آن است )که خالق و بوجود آورند استکرد که بسیار فراتر از آن نیرویی 

دشوار ها علیرغم تغییر شرایط سیاسی، جابجایی و یا تغییر آن ، یمه زدندخ یدر جایکه یک بار 
هایی که با چنین معضلی روبرو هستیم، برای نمونه، مسئله زیرساختما هم اکنون خواهد بود. 

اند، توزیع و مون تولید سازماندهی شدههای ما پیرااند. اقصادهای فسیلی ساخته شدهبراساس سوخت
العاده دشوار اقتصاد را فوقاز زدایی زغال سنگ، نفت و گاز، همه عواملی هستند که کربنمصرف 

تأثیر نظر از  داری ایجاد گردد، صرفمسئله این است زمانی یک زیرساخت پسا سرمایهکرده است. 
بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین فنآوری و  ی ارتجاعی، گذر کردن از چنین معضلیهانیرو و تالش

 نیزداری و ای در برابر غلبه بر شکل تولید سرمایههای تکنیکی هر دو مانع عمدهزیرساخت
طول عمر و پایداری یک آلترناتیو خواهند بود. برای مثال کفایت امکانات مهمی برای تضمین 

هر داری کنونی داشته باشیم. اشکال سرمایهای برعلیه یک جنبش گسترده و توده کند که تنهانمی
بدون رویکردهای نوین نسبت به چیزهایی مانند تکنولوژی تولید و توزیع، ناگزیر اجتماعی جنبش 

 ها خواهد یافت. دار در این حوزهخود را تحت فشار در رجعت به شکل کارکرد سرمایه
 در هر دو حوزه نظریه و تماعینوعی هژمونی با تکنیک اجدر پی توسعه باید  چپبنابراین، 

 بایدمفهوم وسیع چنین استراتژی در . هدف باشد های مادیزیرساختایدئولوژی و نیز در قلمرو 
 عطفیک سمت موجود به و تولید محور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یکیتکنهژمونی ن سوق داد
 یکارکردرفتار و نیازمند نی چنین هژمو تأمینباشد. فراتر از اعمال کار دستمزدی  ، تعادلجدید از 

هژمونیک ژه ویک پر دین ترتیبباست.  گوناگونهای در جبههی بر آزمون و خطا نمبتبلند مدت و 
و اثرگذاری مبرم، که حاصل همگرایی بعنوان یک نظم پیچیده جامعه در برابر واکنش بر اشاره 

اما شوند، ثباتی میتماعی موجب بیرفتارهای اجای از پاره(. ۲۲) ، داردندمختلف امتقابل رفتارهای 
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با توجه به . آن( استتیکمعنای کامالً بهنه اگرچه ثبات دارند )گرایش بسمت بیشتر تعدادی دیگر 
یک عطف نسبتاً باثبات در سمت کارش ابقاء کردن و هدایت به، هژمونی سیاسی ایچنین زمینه
، تا قلمرو اقتصاد، ولت در سطح ملیاز سیاست دهای متنوع اجتماعی است. زیر مجموعهسرتاسر 

گوناگون های این حوزهاز تعامل نظمی که تکنولوژیک. های ی و ایدئولوژیک تا سیستماز ستیز نظر
فراهم کردن و  هااز کارکرد محدود کردن نوع معینی اشوظیفهاست که ، هژمونی گرددپدیدار می

دار که عهدهکانال ممکن را ما سه ین فصل در بقیه ا ست.ای دیگر اپارهبرای امکان کارکرد بهتر 
های جاری کردن روایتخلق و در اقتصاد،  کثرت گرایی: ند را بررسی خواهیم کرداای چنین مبارزه

را یقیناً همه مجراهای احتمالی تهاجم ها استفاده از فنآوری. این کانال یآرمانی و تغییر هدفمند
مستعد چنین تهاجمی هستند را شناسائی خواهند بالقوه  هایی را کهمسدود نخواهند کرد، اما حوزه

 . ها متمرکز کردکه بتوان منابع و امکانات الزم را روی آنکرد 
 

Overton window* 
طیفی از نظراتی را که شود، نیز نامیده میگفتمان )دیسکورس( که همچنین به پنجره اورتون پنجره 

نایب رئیس اورتون  وزفژ. دهدد را توضیح میتوانند تحمل شونمیدر چارچوب گفتمان عامه 
اش استدالل جرهاو در توضیح پنخالق اولیه این ترم است. های عامه میشیگان، پیشین مرکز سیاست

خواست این یا جدا از دارد که تحقق یک نظریه سیاسی در درجه اول به این بستگی کرد که امکان 
 گفتمانیطبق توضیح اورتون پنجره . ، یا نهگیردرار میآیا آن نظریه در این پنجره قآن سیاستمدار، 

یک سیاستمدار مطرح از طرف توانند می عینسیاسی مفضای یک  را که درهایی از سیاستیفی ط
بیش از  اوکه شود چنین استنباط  آنبدون افکار عمومی مورد واقع شوند،  مورد پذیرشگردند و 

 . داردرحد افراطی و تشنه کسب قدرت است را، در ب
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 داشته باش  در نظرآینده را 

های تحمیل شده بر تصورات ذهنی های دقیق هژمونی محدودیت، یکی از فراگیرترین و جنبههامروز

مبارزه علیه هژمونی صفوف جمعی ما است. علیرغم این که هر روز تعداد بیشتری از مردم به 

یک حقیقت تبدیل شده است. به که دیگر  ودشای مرتب در ذهن ما تکرار می، گزارهمیپیوندندموجود 

های قرن قابل توجه نسبت به نیمه یتغییر چنین ذهنیتی بیانگروجود ندارد".  ی"آلترناتیو دیگر

 ،و رونق گرفتشد  شکوفاهای پُر آب و تاب برای آینده بیستم، زمانی که تصورات اتوپیایی و برنامه

در صدر نترل بر تقدیر و سرنوشت خود، ، برای کبه فضاپرواز  رؤیایکند. برای نمونه، را بیان می

اتحاد جماهیر شوروی، شیفتگی گسترده قابل  پیش از (. در روسیهٔ ۲۳ها بود )آرزوهای انسان

یا و ؤرمعهذا نوردی هنوز پدیده نوظهوری بود، فضاگرچه ااکتشاف فضا وجود داشت.  برایتوجهی 

: عدالت را با خود داشتهای گذشته آثار و نشانه"رهایی کامل از معنای وعده پرواز به فضا 

(. گرایش اتوپیایی آن زمان دگرگونی ۲۴، نیروی جاذبه، و در نهایت زمین" )کمبودهااجتماعی، 

تواند نقبی عقالنی در سمت و سوی تاریخ زده و باور که انسان میاین سریع جهان، اعتبار دادن به 

ها ند، بود. در یک فرمولبندی بیشتر عرفانی، کسمیستده بذر افشانی کاز پیش برای جامعه آین

ماتیک و ژئوکردند که مهندسی طلبی قابل تحسینی استدالل میبا جاه [. محامیان اکتشاف فضا]

(. ۲۵: احیای )رستاخیز( کل مردگان )استشناسایی فضا تنها گامی جزیی در رسیدن به هدف واقعی 

های جامعی را برای اتوماسیون کامل اقتصاد، دمکراسی سکوالرتر برنامهضمن این که رویکردهای 

(. ۲۶)کردند ای، پایان دادن به جامعه طبقاتی و شکوفایی انسان تشریح و تصریح میاقتصادی توده

 هالوقوع بودن سفر به فضا تا حدی بود که وقتی شایعاشتیاق و باور به قریب میزان ۱۹۲۴در سال 

در آن (. ۲۷افت، جامعه از خوشحالی و شعف سر به طغیان زد )امکان پرتاب راکت به ماه شدت ی

 فنآوریانقالب اجتماعی و که  هاروایت دیگرفرهنگ عامه اشباع شده از این قبیل تصورات و زمان، 

]چگونگی[ ، چرا که بر دبونزمینی فراجنبه دارای تنها  یتصورات چنین. اما، ، بودانددر هم تنیده

ین فرهنگ اگی مردم تأثیر واقعی داشتند. در دوران پس از انقالب، شیوه و راه و روش زند

بومی و  ساز و کاربستری برای آزمایش و تجربه اشکال نوینی از زندگی جمعی،  انهطلبجاه

هر چیزی در که شد (. این تجربیات موجب اعتقاد و باور به این نظر ۲۸ت سیاسی شدند )تشکیال

. اگرچه بود ها و مردمقرضه به بلشویکخود این که  .س استقابل دستر شتابان تهدوران مدرنی

بموازات  ۱۹۵۰های طلبی ذهنی در عصر استالینیسم اجباراً نهان و زیرزمینی شد، ولی در دههجاه

یاهای پیشین ؤتوان از آن رکه می گشترونق دوباره اقتصاد بار دیگر این اعتماد بنفس پدیدار 

پرتاب قمر مصنوعی  –ترین لحظه از تجربه شوروی برجسته (.۲۹خوبی بوجود آورد ) چیزهای

الهام در نهایت  که ، پدیدار شد ۱۹۵۰های پایانی اسپونتیک و سلطه اقتصادی بود که حدوداً در سال

در  لبی اتوپیاییطچنین جاهمشابه (. ۳۰از فرهنگ عامه در مورد آرزوهای اتوپیایی بودند ) گرفته

بود  عمیقباور این نیروی محرکه آن  .ایاالت متحده بروز کردشدن  دوره صنعتی آغازینهای سال

کارگران  .رسدظهور میبه یدنیای بهتربزودی و  بودهداری صنعتی نوین موقتی که سرمایه

محیط و شرایطی در کارگران توانستند مبارزه کردند.  یدنیای بهتر چنینشجاعانه برای رسیدن به 

های قدرتمند بوجود آورده و فشارهای قابل از سازمان طیفیما بود، تر از زمان که بسیار خصمانه

جدا ناپذیر از فرهنگ  یها بخشاین دوره هایموفقیت دستآوردها و(. ۳۱عمال کنند )ا را ای مالحظه

 اتوپیایی گسترده عامه بود. 

(. ۳۲است ) باقی ماندهی دارهای رئالیستی سرمایهدر مؤلفهمحصور شدیداً برعکس  ،دنیای امروز

باور کنیم سقوط و فروپاشی اکولوژیکی گرایش داریم که بیشتر به این منتفی شده. برای ما آینده 

غیرقابل مهار است. علم تخیلی  عدالتیبی تعمیقناپذیر و میلیتاریسم اجتناب گسترش، عالوقوقریب
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 بوده وذهنیت منفی از یک بجای تکیه بر امکانات جهت بنا کردن یک دنیای بهتر، متأثر معاصر 

بدون شود، باید (. اتوپی، وقتی که مطرح می۳۳) دارد سراشیب رفتن دنیااز باور به بیشتر نشان 

رم و ابزار سودمند دقیقاً بعنوان یک ت  گری اضافه، حدس و حسابهرگونه  لحاظ کردنبدادن اجازه 

نوعی بعنوان  وارهیی همهای اتوپیاپذیر باشد. در تاالرهای آکادمیک انگیزه و تکانهتوجیه

ناشی از  هایسرزنش ثیرتحت تأهمواره . چپ در طی چند دهه، ندتجربگی و بیهوده تنبیه شده ابی

نیسم یشاهد فمما  ۱۹۷۰دهه در طلبی بزرگ خود عقب نشینی کرده است. برای نمونه: جاه شکست

، در دهه یمنوین بود ز پایهیک جامعه ابنای های عجیب و غریب برای مانیفست و فراخوان ، رادیکال

تم  ۲۰۰۰تر تعدیل یافتند؛ و در دهه معتدل مراتبهایی با ماهیت باین آرزوها به سیاست ۱۹۹۰

های جنس و دادن فرصتو خواستار برسمیت شناختن ازدواج دو همشد  ترکم رنگها بر بحث مسلط

ظرف سد که ربنظر میامروز، (. ۳۴دار شدن پست مدیریت اجرایی شد )مساوی به زنان برای عهده

چپ بلند پرواز،  آن آرمان(. ۳۵است ) روزافزون بینیبدو  تردیدآرزوهای رادیکال انباشته از بلوغ 

 ای جامعه تعدیل یافته است. دگرگونی کامل جامعه بود، به مسائل جزیی و حاشیه اشهدفکه زمانی 

و برای رسیدن به این  کندرا طلب میرواز یک چپ بلند پپروژه پسا کار، یک  ما براین باوریم که

از  فراتر یدر بردارنده تجسم اتوپیا(. ۳۶بازسازی کرد )آن را و  در نظر داشتهدف باید آینده را 

رم دهنده یک امر غیرممکن ولی ها خواستار درک و فهم آینده اند، فُ حد عادی از پیشرفت اند. آن

دهند. بدگویی کردن از د و آرزو برای یک دنیای بهتر میضروری از آرزو هستند، به ما زبانی از امی

ن عنصر تخیل است که برای هر فرآیند تغییر یدقیقاً هم کهاست حقیقت ن اینافی اتوپیایی  فانتزهای

کنیم، اول باید  گذر موجودشرایط خواهیم از . اگر ما میاستضروری داشتن اتوپی  ،سیاسی

آینده نده را نفی کنیم و سپس با آچار فرانسه افق نوین امکانات تعیین شده برای آیکنونی  هایؤلفهم

محکوم  آغازباز کنیم. بدون باور به یک آینده متفاوت، هر تفکر سیاسی رادیکال از همان نقطه را 

لیبرالیسم، تا برآمد آغاز شکوفایی از همان  –های اتوپیایی (. در واقع ایده۳۷به حذف شدن است )

نقش محوری در هر  ضد استعماری رهایبخشهای سم و جنبشی، فمینالیسمهای سوسیهمه نحله

کسمیسم، آینده گرایی آفریقایی )آفرودفوتیسم(، رویاهای  .ندرهایی داشته ااز فرآیند ایده لحظه 

هایی از وجود یک تکانه جهانی بسمت تفکر اتوپیایی نشانه هاهمه این –جاودانگی و اکتشاف فضا 

بود که در زمان هژمون تعامل  بدیلی ، نئولیبرالی نیز محصول بذر اتوپی لیبرالیسم ند. حتی انقالبدار

چپ فاقد  های اتوپیاییایدها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیشتر کینزیسم افشانده شد. ام

های اتوپیایی خود را از اند. بنابراین بحث ما این است که چپ باید انگیزهآن عنصر چالشگر بوده

اندازی انتقادی در لحظه نجیر نئولیبرالیسم رها کند تا ظرف ممکنات خود را توسعه داده، چشمز

 . ی کندفشانبذر اآورده و آرزوهای نوینی را کنونی بوجود 

تفکرات جاری را تجزیه تحلیل دقیق کرده و از  ،اول، اندیشه اتوپیایی]برای چنین کاری چپ باید[ 

کنند که تالش میتحلیل کنونی علمی  الگوهای(. ۳۸ینده استخراج کند )مناسب با آ هاییها گرایشآن

آن  های احتماالت بگنجند، حالحدی تعدیل کنند که در چارچوب تئوریآینده را تا های مربوط بهبحث

شناسد. هر آن چه که می و آن برسمیت پذیردمیشدیداً مفتوح بودن بحث آینده را  تفکر اتوپیاییکه 

جای هب تاتوپی در بهترین حالممکن باشد.  کامالً تواند میدر آینده رسد، مکن بنظر میامروز غیرم

اتوپی ضمن . پویایی استدر درون خود دارای تنش و ای کامل، جامعهاز ارائه یک تصویر ایستا 

با تغییر شرایط است که  هاییایدهتصور پرورش دهنده  ابزاردر عین حال  ، معضالتناسازگاری با 

از جمله اولین  قرن نونزدهم روسیکیهان شناسان ان پیاده شدن داشته باشند. برای نمونه، امک

های نظریه آن را مطرح کردند.اجتماعی  مفهومپرواز به فضا و  فکرکه بطور جدی کسانی بودند 

ای عادهالفوقها تأثیر ن نظریهاهمنهایت در ، ولی های واهی انگاشته شدندیدر ابتدا رویا پردازها آن
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کیهان شناسی و تصورات تخیلی در باره همین ترتیب، به(. ۳۹) بر آینده علم موشکی داشتند

های اولیه ر سالعلم و تکنولوژی دطرف ه بسیاست دولتی  دادنسمت بر تأثیر زیادی اکتشاف فضا 

ممکن  یرشپذبرسمیت شناختن و  ، آلترناتیو نیزطرح خالقیت در (. ۴۰) ندبعد از انقالب روسیه داشت

که خاطره شکست  در شرایطی(. ۴۱) سازدپذیر میامکاندر درجه اول یک جهان بهتر را بودن 

 درکه توسط اتحاد جماهیر شوروی مطرح شده بود  ، قابل توجه المللیبلحاظ بیناما  ، معیوب بدیل

دا یک دنیای متفاوت بیش از پیش اهمیت پی، مطرح شدن تصوری از بازدرنگ میحافظه زندگی 

در شرایط این نظریات و این که چه چیزی تجربه کردن تر شدن پنجره گفتمانی و و عریض هدرک

 . کندطرح میرا  است، قابل دست یافتن تغییر یافته 

که از  آوردبوجود میتفکر اتوپیایی زاویه نگاه جدیدی را بوسیله مطرح شدن تصویری از آینده 

نماد وضع موجود بعنوان به باور چنین انتقادی (. ۴۲شود )یمآغاز  کنونی زمانهانتقاد از آن منظر 

اند پرتو دهمانی از وضع موجود که تاکنون ناشناخته یهاتعلیق کرده و بر جنبهرا ناپذیر امری اجتناب

گرفتند باید در حاشیه قرار میو تحت شرایط حاکم که در اصل  آوردبوجود میرا  سئواالتی وافشانی 

ادبیات علمی تخیلی آمریکایی در واکنش به  توان ازمی نمونهبرای (. ۴۳) شدندو مطرح نمی

اتوپیای اولیه روسی  و یا ازاند، نوشته شدهکه در ارتباط با نژاد، جنسیت و طبقات  کنونیمعضالت 

تصویر های قومی ناشی از آن را بهآمد شهرنشینی شتابان و چالشغلبه جهان بر مسائلی که پی

 الگوهای غلبه بر معضالت در عرصه جهانی بیانگرخودی خود ه بها (. این۴۴) برد ، نامکشیدمی

دهند. همانگونه که ها را در معرض دید قرار میمشکالت موجود را برجسته کرده و آن نیستند، بلکه

ترین نوع برقراری معتدلکند، ظاهراً اشاره می *اش با توماس پیکتیدر بحث *کااسالوی ژیژ

مجدد  دهیتجدید سازمان نیاز بهبر المللی در واقع داللت رای استقرار و اخذ یک مالیات بینمطالبه ب

پیام نهفته در این گزاره کوچک این است که این یک (. ۴۵) داردالمللی همه ساختار سیاسی بین

وچکی باز تنظیم گسترده شرایط انگیزه اتوپیایی است، چرا که پیش شرط تحقق چنین خواسته ک

المللی بهمین ترتیب، مطالبه یک درآمد پایه همگانی در مقیاس بینکند. ود را طلب میموج

آن و گسترش  نهفته در نامرییهای اجتماعی کار، جنبه طبیعتکند که از آن اندازی را فراهم میچشم

ن اماد. روشی که ما زندگی کاریوشمیو تعمیم آن در هر حوزه از زندگی ما بیشتر آشکار و مسلم 

ها از منظر یک دنیای پسا کار نگریسته کنیم، خانواده و اجتماع، وقتی که به آنرا سازماندهی می

امان را تسلیم دیگری . چرا ما یک سوم از زندگیشودمی پدیدارشود، سیمای بسیار تازه و مطلوبی 

شود( اصرار می بدون دستمزد در خانه )که عمدتاً توسط زنان انجامکار  داومبر تکنیم؟ چرا ما می

ها رکنیم؟ چرا شهرهای ما در حول و حوش رفت و آمد طوالنی، خسته کننده از اطراف شهمی

د که قواعد نظم نوپیایی از آینده برای ما این فایده را دارات هایخواستهسازماندهی شده اند؟ بنابراین 

نفی کننده حال باشند و د هم تواننمی هااتوپی. بهمن ترتیب خواهیم دادموجود را مورد پرسش قرار 

 (. ۴۶هم تصریح و تصدیق کننده آینده )

: اتوپی (ُمدالتور)پیام  کنندهگیرنده و ارسال یک  عنوانبکارکرد اتوپی در تصریح آینده، در پایان، 

با مهارت دستکاری و اصالح  شناختاز چه در سطح آگاهانه و قبل آرزوها و احساسات ما را 

اتوپی (. ۴۷) آرزوها" استارتباط با "آموزش در اشکال آن همه در اتوپی ر کادر نهایت کند، می

 ، آرزو کنیمرا خواهد گفت که چگونه و چه چیز که به ما کند چارچوب و قالبی را برای ما فراهم می

کند. و رایج رها میمعقول  محدود، از بند و زنجیر تعقل خواستن را  عطش صرعنضمن این که 

که  هچن آتکرار مبتذل چیزی فراتر از  –د ندهمیما بهبرای هدف قرار دادن  ایوسیله هااتوپی

یک آینده تصوری از و ایجاد حال  از رشیبُ در د. نکنارائه می ،ازلی شدهداری موجود سرمایهتوسط 

امید و آرزوی فضای بین حال و آینده تبدیل به فضای در این شکاف ایجاد شده،  آید.بوجود می بهتر
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ای برای تبدیل به تکانهتفکر اتوپیایی با خلق و کانال زدن این تأثیرات، (. ۴۸خواهد شد ) تربیش

رضایت موجود از نظم اختالل ایجاد کرده و در رفتار و عادات ؛ شودمی تغییر جهتکاتالیزور عمل، 

یابد گسترش می یارتباطهای نگر، از طریق مکانیسمتفکر آینده(. ۴۹) شکندمیرا درهم  جاری

 .است اعمال آینده بهترمردم برای گر بسیجکند که میخلق  واریامید وداشته تأثیر جمعی (، ۵۰)

ضمن این تفکر اتوپیایی  (.۵۱) است یپروژه سیاسی ضرور گونهبرای هر حضورشانتأثیراتی که 

، در کندمیبدان گرفتار شده، نفی ای را که بخشی از چپ معاصر ناخواسته مصیبتو  زدگیسوداکه 

)تأثیری که  استو یأس  حرمان ، امیددیگری از  جنبه(. ۵۲همراه دارد )منفی نیز  تأثیراتعین حال 

تأثیرات غلبه ، بلحاظ سنتی (.۵۳) (" التحصیل بدون آیندهجوانان فارغ"در اشکالی مانند تجسم آن 

فراخوانی بردارنده  دریأس حرمان و در حالی که ، در پی داشته خشم و برآشفتگی ستیزه تفکر چپ

آرزو یک همچنین خواسته دگرگونی وضع موجود، بلکه نه صرفاً  –بیشتر است رابطه سازنده برای 

ای است که از آیندهاشتیاق برای مؤلفه )شاخص( یأس حرمان و .  "چه چیز ممکن است"برای 

 دست رفته. 

 حیاتی است، چالش بکشدا بهنئولیبرالیسم رحس مشترک خواهد میبرای چپی که گرا، آرمانتفکر 

باید افق دید ما بلند . دولت ناالیق است"(، ""هرکس باید کار کند" پول کافی موجود نیست"، )" 

در دیگر باز پس گرفته شود.  بستری باید بار، و چنین زیستگاه طبیعی چپ همیشه آینده بوده. باشد

زندگی  نیازهایفشار  براثرعمدتاً بهتر  یک دنیایطریق سیر کنیم، که ما زندگی میالی نئولیبر زمانه

 ، از دست رفتهتحت چنین شرایط سرکوبیکه آن چه عقب رانده شده است. ه ب استهناخو ، روزمره

و همچنین  زیبایی شناسیهستی موجود،  – هایرمنُ  از فراترجهانی که تولید "طلبی برای آن جاه

و  خاصویژگی یک  اما(. ۵۴ست" )ازی ژواربوبار فرهنگ مصیبتهای محدودیتو  –سیاسی 

شدیدترین شرایط حتی تحت  اگرآرمانر کتفاین است که  فرهنگ انسانغیرقابل انکار جهانی 

احساسات های طیفهمه در  اگرآرمانتمایالت (. ۵۵رود )تواند راه باز کرده و جلو میسرکوب 

های روزمره بافیو حتی خیال یریزی شهر، برنامهفرهنگ متعالی، ُمدامیانه، در فرهنگ ع – انسانی

حس اشاره به  کشف فضا، جذاب  منایت، برای نمونه(. ۵۶) اند تأثیر گذار بودهنقش آفرین و 

دوست داشتن و گرایش (. ۵۷) انگیزه کسب سود استکه فراتر از طلبی دارد کنجکاوی و جاه

برای  یبلکه بستر، ر نیستمطالبه یک آینده بهت تصور بیان کنندهگرایی آفریقا تنها همفکری آینده

و آرمان پسا کار تصور و یادآوری مبارزات گذشته است. موجود از ساختارهای ظالمانه انتقاد  بیان

مبارزه  اشاره برهمگی ، که است هگرایانآرماننوشتارهای  ازی فراوانتاریخی های نمونهبیانگر  نیز

آفرینش تولید های فرهنگی و جنبش. نددارهای کار دستمزدی محدودیتاستوار در حرکت فراسوی 

الهام بخش یک دنیای که  یبرای اتوپی و نظراتنقشی حیاتی در تجدید حیات آرزوها زیبایی شناسانه 

 . ، دارندمتفاوت است

Slavoj Zizek* : 

 فیلسوف، نظریه پرداز، جامعه شناس، منتقد فرهنگی و سیاستمدار اسلوونیایی است.  اسالوی ژیژک

 

Thomas Piketty*:  

 کند. حوزه نابرابری در ثروت و درآمد فعالیت میدر توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی است که 
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 ئولیبرالیسم وضعیت فعلی ن صد کردنر

کلیدی  نقشی آموزشی ایجاد نهادهای، هژمونی فرهنگی نئولیبرالیسم تغییربرای  اییدر تالش اتوپی

یک  درهای مسلط ارزش آموزشی و ماشیناز و کار س. دارندفکری هژمونی روشندگرگونی ای رب

کند. ها باز تولید میو ایدئولوژی خود را در طی دههدید تلقین کرده، های جخاص را به نسلجامعه 

در حقیقت، اطاعت( به ، احترام )گیرندیاد میهای بنیادی جامعه را نظریهدر سیستم آموزشی کودکان 

دگرگونی بنابراین (. ۵۸) کاربازارمختلف های ها در بخشزیع آنالزم برای تومهارت و نظم موجود 

 موضوعاین (. ۵۹یک هژمونی نوین است )وظیفه کلیدی برای ساختن روشنفکران سیستم آموزشی 

برای من مهم نیست که چه کسی نوشت: "  *لسونوئپل سامبرنده نوبل اقتصاد نیست که اهمیتی کم 

این توانم بمن  که، بودهکار چه کسی حاصل های پیشرفته یا رسالهو ، نوشتهملت را قوانین 

این جامعه نهادینه عناصر تمرکزش بر تغییر ای که هپروژ". اقتصاد را بنویسم درسیهای کتاب 

 تمرکز کند:  عمدههدف  روی سه تواندمی، باشد

  ی.های اقتصادآموزشپلورالیسم در  ▪

  .گراچپصادی های اقتتحرک دوباره آموزشنیروی تازه دادن و  ▪

 مردمی.  اقتصاد دانشگسترش  ▪

نظم اقتصادی که زمانی ، کنیماغلب فراموش میایم که ندی شدهبقالبعمیقاً در نئولیبرالیسم چنان  ، ما

اشکال گوناگون بین سالم زمان رقابت  هابین جنگ هایدورهود. ببنا شده  ییگراکثرتبر 

اقتصادی با های هایی در مورد طرح بحثدیدن (. ۶۰) دفرمالیستی بودنفرمالیستی و غیررویکردهای 

، بودندکه استاندارد اقتصاد مارکسیستی هایی نرخ سودآوری و دیگر کاتاگوریسمت و سوی کاهش 

ی بین دو جناح معروف به پسا بحث، ۱۹۶۰در دهه  غیر معمول نبود.چندان های اقتصادی در ژورنال

نظریه رسمی( و هترودوکس )مخالفین دو جریان متفکران ت و گرف ها باالئوکالسیکها و نکنینزیسم

نظر که در طی آن را رو در روی هم قرار داد بنیادهای نظم اقتصادی جریان اصلی و رسمی در باره 

نگذار بنیاران کمتف یکی ازبحث  ۱۹۷۰در اواخر دهه . (۶۱) مورد قبول واقع شدها هترودوکس

و معضل تئوری ارزش کار  ور ااستثم اقتصادی مهم، های در یکی از ژورنالاقتصادهای مدرن 

اقتصاد نئوکالسیک که ضمن این (. تصور چنین رویدادی امروز دشوار است. ۶۲)، بود دگرگونی

منظر گیرد، معهذا برمیای از رویکردهای گوناگون را در که طیف گستردهامروز خیمه بزرگی است 

در نظر گرفته دانش اقتصاد واقعی که چه چیز بعنوان  توان گفتنمی کهاست چنان محدود آن  نگاه

 یکه جایگاهالگو سازی رسمی، در های اقتصادی لویژه ژورنا متدولوژیاین معضل با ود. شمی

 ترکیب شده است.  دارند،  هاکیفیتختی در درک بیشتر آنالیزهای جامعه شناتر در مقایسه با برجسته

در شکل اجرا و کارکرد اقتصادها در باره چگونگی  ادمیکو آکفرهنگی  هاییهنظراین که  برای

در این برنامه آموزشی دانشجویان است. اش پلورالیسم و تنوع بیشتر در الزمهتغییر کند، گسترده 

در سراسر جهان  اقداماتی. شودپلورالیسم دیده میکورسوهایی از امید برای تجدید حیات عرصه 

یی از هااست، و گروه های مهم صورت گرفتهدانشگاه درایگزین های جاقتصادترم بازگرداندن برای 

تعداد زیادی  ۲۰۰۰از سال بسج پیرامون این مسئله اند.  در حالمتخصصان همفکر دانشجویان و 

(. ۶۳بوده اند )صاد مواد درسی اقتلیسم در راولپ گنجاندندانشجویان در  مطالبهشاهد ها از دانشگاه

، و کردهعتراض ا اقتصادمدافعین جریان اصلی به دانشجویان علناً که ه های اخیر دیده شددر سال

را که اقدامات هماهنگی بوجود آمده هایی مانند جامعه اقتصادی پسا سقوط و بازنگری اقتصاد گروه

پروژه پلورالیسم  زیربنای(. با این حال، ۶۴برند )برای تغییر در برنامه آموزشی دانشگاهی پیش می

 آن تفوق علل از ایپارههای درسی است. کتاببرای تحقیقاتی  ایگسترش برنامه، داقتصادر 
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است:  ، بودهنیاز نهادها با کردن تحصیالت عالی  گارسازدقیقاً که گذشته، رویکردهای فرمالیستی 

های کتاب ند، ددااشان قرار میها در اختیارکافی برای آزمایش آن وقت وها تئوری ین،ققمحها به آن

 کردندها درست میاین تئوریاصول روشن و انتقال پذیر  متداو جهتهای دکترا دورهو ی درس

های نئوکالسیک اشغال شده، و نتیجه این شده که، حتی توسط کتاب عرصه اقتصاد، هامروز(. ۶۵)

تنها (. ۶۶) ندارندکردن نظم باشند، منابع چندانی در دسترس  سماگر پروفسورها هم خواهان پلورالی

یک کتاب درسی هتردوکس توسط دو تن  تحریرعبارت از  موجود از تغییر چنین وضعیتیهای شانهن

(. در این جبهه باید کارهای زیادتری صورت ۶۷است )از مدافعین تئوری مالی مدرن در اقتصاد 

 گیرد که افق اقتصادهای عمومی واقعی را گسترش دهد. 

 

گرا را ی چپداقتصابتواند الگوهای ید که آبوجود برای حمایت از چنین فرآیندی، باید جنبشی 

زمانی که  ۲۰۰۸سازی کند. کمبود آنالیزهای اقتصادی از طرف چپ در پی بحران جوان

چپ عمدتاً فاقد کامالً مشهود بود. های موقتی کینزیسمی بود، ترین واکنش انتقادی درمانبرجسته

 بجای طرح و ارائه ، اش در درجه نخستدار و مطلوب بود، و توجهیک برنامه اقتصادی معنی

بحران در چنین وضعیتی بیانگر در انتقاد از سرمایداری متمرکز شده بود. های مناسب، جایگزین

حال های در از پدیده باید طیفیهای شناختی معرفتی است. تصور اتوپیایی و در عین حال محدویت

و تأثیر ؛ تغییرات سکوالرو اثرات ایستایی  قرار گیرند: برای نمونه، عللر بدقت مورد بررسی وظه

و نیز تعیین یک درآمد پس از استقرار اتوماسیون کامل ک انفورماتی به یک اقتصاد آن پس از گذار

برای پیشرفته  پتانسیل. اتیک شدهاتومو خدمات  ایخانهکارتولید  جمعی کردنامکان ؛ پایه همگانی

ابزار  ایآزاد سازی گازهای گلخانهکاهش  یهان راهثرتری؛ مؤآسان سازی جهتهای جایگزین روش

که پسا باید تحقیق شود و غیره. بهمین ترتیب،  – ی مالیثباتهای تاریک بیحفرهآمدهای پیتولید؛ 

تحقیقات چندانی تحقیق کهنه شده، جدا از چند چگونه بنظر برسد. در عمل ممکن است  داریسرمایه

پدیدار شدن از از آن پس و حتی کمتر  –م اقتصادی موجود سیستجهت یک سیستم جایگزین برای 

، صورت و نرم افزارهای هوش مصنوعی راند، خودروهای خوتولیدات افزایندهمانند  هاییفنآوری

کار انتزاعی و یک  ؟تواند ایفا کندمیچه نقشی دولتی غیراری ارز نگرمز، برای مثال(. ۶۸) نگرفته

چارچوب  درزیست محیطی های نگرانیباید چگونه اری خواهد شد؟ ارزش گذچگونه  ب تُنکار با یا 

که گردد کدام مکانیسم باید جایگزین بازار ؟ کرددقیق و کامل محاسبه را داری اقتصاد پسا سرمایه

بروز تأثیرات احتمالی (. ۶۹) کندسوسیالیستی غلبه های محاسبه کردنهای شیوه مشکلبر بتواند 

داری به یک دنیای پسا سرمایهساخت (. ۷۰د )نممکن است چه باش ، وریاُفت نرخ سودآدر گرایش 

، و برای آغاز اندیشه کردن در باره آنکه یک وظیفه سیاسی، همان میزان یک وظیفه تکنیکی است 

رسمی و ریاضیات  هایسازی الگوبه نسبت خود ناامیدی عمومی غفلت و چپ نیازمند غلبه بر 

انتقاد  ریاضیانتزاعی بودن الگوهای از افرادی که ، که طعنه ادیزیمقدار ، در این حقیقت. است

برسمیت  .، نهفته استشوندداری میسرمایهترین قرائت از دیالکتیک انتزاعی، اغلب جذب کنندمی

قبول کردن الگوهای نئوکالسیک و یا به معنای ، داریسرمایه استفاده از متدهای کمیشناختن 

 واند باتمیکه محاسباتی  توسعهو بودن  یقبلکه دقنیست، های اعداد لعملاز دستورا واربردهپیروی 

اما، (. ۷۱) است تعیین کنندهپیچیدگی اقتصاد درگیر شدن بر  برای، مراه باشندرسمی ه سازی الگو

تا اقتصادهای سازگار با محیط زیست ، از بغرنجی اقتصادیمالی تا  تئوریمدرن از نظریه 

حتی اگر در حال  – دشخواهد  گشودهنو خالق و های از اندیشه ییسیرهام، اقتصادهای مشارکتی

ی در راه خلق الگوهابنیاد اقتصاد نوین هایی مانند سازمانبه همین شکل، د. باشن ایحاضر حاشیه



 

136 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

ائل اقتصادی عمومی در مسسواد  تربیتو همچنین ند، ااهداف سیاسی چپ از  متأثراقتصادی که 

  .پیشتاز است

عملکرد نه تنها به معنی تغییر که افزایش سواد اقتصادی زیرا ، دارد ویژه یر اهمیتآخ مورد

زیه تجکند. متخصص نیز قابل فهم می افراد غیراقتصاد را برای ، بلکه های اقتصادی استآکادمیسین

 اگر چه. کندمیطلب زندگی را  باصری و بینشی ارتباط بپیچیده از روندهای اقتصادی های و تحلیل

و در مرکز قرار بار دیگر احیا  محافل آکادمیکاقتصاد چپگرا در در آینده نزدیک رود که میانتظار 

ها بسیار فراتر از محدوده دانشگاه ، های اقتصادیآموزشگونه  گسترش اینهدف باید اما ، گیرد

 رو به باره ماهیتاعضای خود در برای آموزش  آموزشی توانند از امکاناتمی ها. اتحادیهباشد

 ، رتبه بندیاز طریق  ، اخلیآموزش د هایبرنامهاز طریق استفاده کنند. اقتصاد معاصر تغییر 

در یک زمینه  های اجتماعیتجمعدر به طبع آن و نیز در محل کار را مشکالت توانند میکارگران 

 –حاضر  در موارد زیادی در حال –های مشابه شرو بهتوان می کنند.شناسایی تر بزرگاقتصادی 

توانند میاند که برای آموزش وسیله دیگری مدارس آزاد نیز دست یافت. فعالین از طریق آموزش 

ه اصطالحات ب بعلتها فهم آنکه اغلب ، قرار دهندهایی ایدهبرای آموزش فرصتی در اختیار عامه 

آموزش و ت العاده هنگفبه دلیل هزینه فوقو ، ها دشوار شدهکار گرفته شده توسط آکادمیسین

توان ، که میوجود دارد از آموزش طبقه کارگریک سنت دیرینه در بریتانیا . ن محرومندآنشریات از 

آموزش کم های دورهدر حال حاضر  ، آموزشی کارگرانمن جانهایی آموخت. برای نمونه، درساز آن 

مؤسسات  این گونه(. ۷۲) دهدائه میهای محلی ارانجمنبرای بزرگساالن در سطح هزینه 

فعاالن دانش پایه کارگران،  مربوط بهکنند که درک مسائل انتزاعی اقتصادی میهایی را فراهم روش

کار سیستماتیک برای باشند. و بدین ترتیب متقابالً بر یکدیگر اثرگذار  ها قرار گیردو اعضای انجمن

های روایتتقویت نقش قابل توجهی در تحقیقات اقتصادی و آموزش عمومی توسعه پلورالیسم، 

برای راهبردی یک ابزار ضروری فراهم کردن  همچنین، و بخش قبل توضیح داده شداتوپیایی که در 

 کند. داری، ایفا میاز سرمایهترسیم نمودار خروج 

 

Paul Samuelson* 

(. کتاب ۲۰۰۹ – ۱۹۱۵) ۱۹۷۰ن آمریکایی برنده نوبل اقتصاد در سال ااقتصاددپل ساموئلسون 

تن از برندگان  ۹تاریخ جهان بوده است. پر استفاده ترین کتاب درسی دانشگاهی در صاد او علم اقت

 او بودند. نوبل اقتصاد متأثر از نظرات اقتصادی 
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 از فنآوری  استفادهچگونگی در بازنگری 

ز اسندارد، بلکه احاطه حاکم بر جامعه های نظریهتنها بر ، هژمونی همانگونه که در باال بحث کردیم

در درون  تکنولوژیساز و کار، محیط و گیرد. نیز در بر میرا پیرامون ما و تکنولوژی محیط  و کار

سازند، در پذیر میامکانای از استفاده و کارکرد را شکل ویژه هااینکنند: خود سیاستی را حمل می

برای در تالش  ودموجهای ساختزیرد. برای مثال، نکندیگر را محدود میاشکال همزمان حالی که 

بدون توجه  رقابتی دیداً شو  محورکربن ، به سمت یک جامعه فردگراجامعه دادن سوق  شکل دادن و

در  ، سیاسی شدههای و معنای این زیرساخت اهمیت. باشندمی، افراد و یا جوامع خواست و نیازبه 

ها شکل گیری پسا سیارهتا حتی و  ، هامقیاسترین نانو جزییدر تکنولوژی  است زیرا که رشد حال

باقی ی دسترس تکنولوژما باقی نمانده که دور از ای از زندگی هیچ عرصهدر حال گسترش است. 

خصلت تکنولوژیکی دارای انسان ذاتاً ، بسیاری چنین استدالل خواهند کرد که باشد، و مسلماً مانده 

داری ساخته و در سرمایه که بطور کامل – یافته تماد ی(. در واکنش به این هژمونی ۷۳)است 

کند که ما بحث می چنینموضع یک کنند. میخود را معرفی  یمختلف هایگزینه – استپرداخته شده 

اوج و غایت این استدالل (. ۷۴) یافته را ویران کنیم تماد یموجود ساز و کار  ،برای رها کردن خود

کند، چنین گرایشی امروز به رح میو پیشنهادی است که برای برخورد به مدنیت موجود مط مطالبه

همراه خواهد داشت، ای بهویرانی و تخریبی که چنین پروژهبا توجه به چپ نیز سرایت کرده است. 

و نیز درهم ریختگی و اغتشاش تئوریکی که در پس این ادعا نهفته است، ما چنین موضعی را کمی 

پایه کند که فنآوری ابل چنین استدالل میدانیم. موضع دوم در مقاز یک کنجکاوی آکادمیک نمی بیش

دار ما در دگرگونی تکنولوژی باید داری است، اما هرگونه تمرکز معنیاساس یک نظم پسا سرمایهو 

چنین راهکاری (. ۷۵داری موکول گردد )به پسا سرمایه یافتندستاز موفقیت پروژه سیاسی  پسبه 

ری و رد، اما با توجه به گره خوردگی گسترده فنآوتر خواهد کوظیفه ما را بسیار سادهبدون شک 

کنیم که گزینه معقول ما فکر می ، سیاست و نیز با توجه به پتانسیل بالقوه نهفته در فنآوری موجود

را توان سمت و سوی توسعه فنآوری امروز تر این است که نگاه کنیم که چگونه میو محتاطانه

. بنابراین راهکار سوم بر بازنگری کردبالفاصله موجود را  فنآوریتغییر داده و روش استفاده از 

برای توسعه یافتن در نظر گرفت و چگونه  را بایدخلق و ابتکار تأکید کرده و به این که کدام فنآوری 

(. سمت ۷۶بیند )یک موضوع سیاسی بنیادی می رویکردی را چنیندهد و طراحی شود، اهمیت می

نظر داشت اهداف تکنیکی و اقتصادی، بلکه همچنین بر پایه  با درتنها نه و سوی توسعه فنآوری 

تنها به تصرف ابزار تولید بسنده نکرده، بلکه ضرورت اند. این گزینه منظور سیاسی نیز معین شده

دارد که فنآوری موجود  تأکیدجنبه . رویکرد آخر روی این کندابداع شکل نوینی از تولید را اعالم می

توان سایه افکنده و چگونه میما بر افق فکری امروز دارد که فته نهای در خود وهچه پتانسیل بالق

های فنآوری بشدت محدود شده اند داری ظرفیت(. در سرمایه۷۷ها را تغییر داد )هدفمندی آنو باید 

. ولی انداش صرفاً تولید سود و کنترل کارگران است، تبدیل شدهی که وظیفهابه خودرو –

(. وظیفه پیش ۷۸ها نهفته است )ای بسیار بیشتری، علیرغم شکل استفاده کنونی، در آنهظرفیت

ها به فرآیندهای قابل اندازه گیری تغییر است. های پنهان و وصل کردن آنروی ما کشف این ظرفیت

ور ساختن تخیل ، که هدف آن باز تعریف کردن و شعلهدر نهایت این نوعی مداخله اتوپیایی است

 (. ۷۹توان کرد )چه کاری می ، منابع موجود در دسترسبر تکیه که با  است جمعی

در رویکرد رو داریم. فنآوری پیش رویکرد به مسئله هژمونیدر گذار ثر اراتژی ما دو است بنابراین، 

ابزار توانیم ما میاین که  متکی بودن بهفنآورهای جدید و خلق، ایجاد و پذیرش تمرکز روی اول، 

بر طراحی و خواستار کنترل دمکراتیک بیشتر ، تعدادی در این رابطه )ارتباط(خلق کنیم.  تغییر را

است که در ای این معنای چنین خواسته (.۸۰اند )شدههای جدید ها و فنآوریپیاده سازی زیرساخت
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این  یداب. ها استفاده کرداز آنباید آورده شوند و چگونه ها فنآوری ینمبارزه کرد که کداممحل کار 

اند، و همواره یک دوره را در نظر داشت که فنآورهای نوین، هرگز یک شبه عرضه نشدهنکته 

زمانی طوالنی وجود داشته که نیروی استفاده کننده بتواند روش میدانی کردن و کنترل کافی و 

محیط کار ها را فرا گیرند. نفی و مخالفت با اقدامات نظارتی جاری در چگونگی کاربرد و توسعه آن

ا این مخالفت نباید خود را در سیمای مخالفت با فنآوری نیز  یکی از اهداف روشن مبارزه است، ام 

شرایط محیط شدت کار و بدتر شدن  تشدیدتواند به سادگی به جدید بیان کند، زیرا که نتایج آن می

اهمیت بسیار با د مورکنترل دمکراتیک بر توسعه فنآوری نیز  در سطح دولتی(. ۸۱)کار کمک کند 

بخش  تااند، بخش عمومی گذاری سرمایه محصول قابل توجههای بیشتر نوآوریچرا که ، است

فنآوری سبز، از اینترنت تا  –مهم اند راهبر انقالبات تکنولوژیکی که  هستند هادولتاین  خصوص.

. (۸۲) ا پلو آیپد ء آیفون اجزاگوگل تا بیشتر در قلب ماشین جستجوگر ، الگاریتم نانوتکنولوژی

سخت ها، ، باطریاس(. پی .یاب )جیهای جهتدستگاههای لمسی، ، صفحه نمایشریزپردازها

آن  با کمکاند و ابداع شدهپیشرفته توانمندی که توسط ا پل نرم افزارهای  –.ای اس.ای.ارافزارها و 

 یو بسیار تلفنی اتالممک، ریزی جلساتارسال پیام، برنامهصدای خود برای از  دتوانمیکاربر 

که تنها نمونه کوچکی از اجزایی هستند  –د نرم استفاده کآالفرمان از جمله فعال کردن خدمات دیگر 

داری بازار سرمایهحقیقت این است که (. ۸۳پدیدار شده اند )های دولتی گذاریپشتوانه سرمایهبه

ابع منبیشتر دولت تأمین کننده  .م داردریسک ککوتاه مدت با انداز چشمگذاری با سرمایه هگرایش ب

سرمایه گرایش  در حالی که، مدت استباروی در بلند  و هو توسعای برای تغییرات خالق سرمایه

که در  ندسته هااین دولت(. ۸۴سود در کوتاه مدت است ) کسب ، ای فزایندهبگونه ، معاصر

همین  اعتباربه دقیقاً و  –ند نکری میگذاسرمایه ، باال تریسک و احتمال شکس باتوسعه های پروژه

نقش با توجه به . ظیمی باشندعتغییرات که منشاء دارد وجود  امکان نیزاین نیز پذیری ریسک 

ای عمومی باید مشمول سرمایهتولیدات مصرفی، منابع های و نوآوریها ها در توسعه فنآوریدولت

تر بلکه مهم ؛ فنآورینه تنها در نرخ توسعه ا هکه دولتبدین معناست شند. این ابکنترل دمکراتیک 

چه است که ، آنتر در این جاو مهم ، بویژه(. ۸۵دارند )آن نقش دادن به این که در سمت و سو 

های گذاریسرمایهو تولید تفکیک نباید ها هدف این(. ۸۶) ندنامیده شده ا گرا"  هدفمند" های پروژه

 ، کالندر مقیاس  نوهایی پروژه مبتکرباید  بجای آن ، بلکهشدبا ی موجودهاکاالروی ای کم و حاشیه

مسیری کامالً  پدید آوردناش عه انقالبی است، هدفتوسیک این د. نسفر به فضا و اینترنت باشمانند 

کنترل دمکراتیک  از طریقدر این فرآیند است. غیرمنتظره های نوآوری خلقو از فنآوری نو 

، افکاری در مقیاس کالن پرورش دادپاسخ داد و روز اجتماعی  تالمعضترین توان به بزرگمی

با ارزش  یهایپروژه بهبرای شکل دادن های دولتی گذاری بانکاز سرمایهبرای نمونه، استفاده 

 هایتواند از پروژهدوراندیش مییک دولت (. ۸۷گذاری )سرمایهات متصمیاز طریق اجتماعی 

 کم هزینهانرژی تجدید پذیر گسترش اتوماسیون کامل کار، ، اقتصادمانند کربن زدایی "هدفمند گرا" 

اکتشافات فضایی  توسعه تولید داروی ارزان، حمایت از کاوش در زیست شناسی مصنوعی، (، ۸۸)

کنترل و کار سازمانی است که توانایی  ساز ، هچالش توسعکند. ختن هوش مصنوعی حمایت ساو 

 . داشته باشدیکی را خالقیت تکنولوژعمومی بر سمت و سوی 

نیز  ۱۹۷۰در دهه ، شوندمی ههزینچگونه توسعه های دولتی برای بر این که سرمایه مردم نظارت

فراموشی هبتا حد زیادی  اکنون دیگرکه  یرباتجبود.  یکارگریک سری از مبارزات و محور در قلب 

هندوستان و آرژانتین( ر برزیل، و پس از آن در سرتاسکارگران در بریتانیا و ژاپن ) .ندسپرده شده ا

این (. ۸۹بودند )مفید برای جامعه"  کاالهایتولید " سمت هتوسعه فنآوری بکانالیزه کردن  خواستار

را ضایعات حداقل که  شدندای تولید میبودند و بگونهپاسخگوی نیازهای جامعه  کاالهایی ، تولیدات
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(. ۹۰قائل بودند )احترام ها و مهارت آن کارگران رایو ب پایداربلحاظ زیست محیطی و  هداشت

تمرکزش که شرکتی  –در بریتانیا بوقوع پیوست  در کنسرن لوکاس ایرسپسها ثرترین این پروژهمؤ

از های قابل توجهی که عمدتاً مصرف نظامی داشتند و سرمایهبود  ، تک –های ، قطعاتبر تولید 

کارگران و ، روپیشهای و اخراج  ی ساختاریرشد بیکاردر برخورد با (. ۹۱کرد )دولت دریافت می

 برایمناسب نهادی و ارائه پیش رویکرددست یافتن به یک برای شرکت لوکاس ایرسپس مدیریت 

قرار است  جا که از آنها این بود که، بحث اساسی آن. گرد هم آمدندحفظ اشتغال و کت راداره ش

 ترانظها هزینه کردن این سرمایه گیچگونر بجامعه باید د، وبه کنسرن کانالیزه شسرمایه عمومی 

های تسلیحات از کانالمستلزم این بود که منابع را ی لاستدال چنین. گرددمند بهرهآن و از سود  کند

 تولید کاالهایمنظور تنظیم و توسعه پیشنهاد بهدایت کرد. های تولیدات مفید و به حوزهنظامی دور 

تولیداتی که برای  ،مناسبیزات موجود تجهها و مهارتاز کارگران فهرستی مفید برای جامعه، 

 مناقشه با یک اجماعدو طرف هر ه کردند. تهیشنهاد شده بود، ها پیآنهای توسط کارگران و انجمن

 تغییر داده شودها و مهارت این فنآوریاستفاده از  نوع سمت وچگونه تصمیم گرفتند که  عمومی

تغییر تک(، باید  –می )های بجز استثنای فنآوری پیشرفته نظا ، دموجوهای ظرفیتخط تولید  (.۹۲)

و  ایمنی، بهبود ، پذیرتجدید هایانرژی، پزشکیفنآوری که  ندشدطراحی میبازای بگونهو کرد می

طرح نهایی بالغ بر (. ۹۳) تولید کنندبتوانند را مورد استفاده جامعه و خانوارها تکنولوژی گرمایی 

 راتژی دراین است(. ۹۴کاال بود )فقره  ۱۵۰پیشنهادی برای جزئیات شامل  صفحه شد که ۱۲۰۰

پروژه ضد شکال مختلف نوعی ابه  یک مدیریت غیرقابل، رسیدن به اهداف سیاسی خود بر علیه 

مردم  ذهنیتو اصالح قوه تخیل دیگران" مشتعل کردن "  کارگرانصریح هدف که هژمون بود، 

 (. ۹۵) تولید بود ازهدف  چگونگی و خروجینسبت به 

، از پیش تعیین شدهای موقت سیاسی کلیشه ویکردریک  در چارچوب، طرح لوکاس این که صهالخ

یک نظم که شد و دولتی ها ه یامکانات اتحادبسیج اش معطوف به تالشآن و بجای  اندباقی نم

و  هانیستفم، طرفداران حفظ محیط زیست، صلحین لاین تالش توسط فعاهژمونی نوین خلق کند. 

و موجی از المللی فکند و موجب بوجود آمدن یک همبستگی بینطنین اهای کارگری دیگر جنبش

سطح در های کارگری اتحادیهحزب کارگر و رکود  ،در نهایت(. ۹۶)ها با رهبری کارگری شدنشکُ

اما  .دافتاف خود دور اهدااز کاس که طرح لوچنین شد  ، نئولیبرالیسمبا برآمد در پیوند ملی، 

جه حرکت ینتتا حدود زیادی  –ن آهنگ بیکار شدن کارگراضربکند کردن  – حاصل از آن ددستآور

، عدم موفقیت علیرغم(. ۹۷خلق آلترناتیو بود ) یو سوسمت ا تدافعی و بهای فراتر از رویکرد

ر تغییبرای  جامعه مولدنیروهای تغییر هدفمندی امکان لوکاس نمونه روشنی از چگونگی طرح 

یک کارخانه تحت تنها کوششی برای بوجود آوردن است. این طرح  جامعهفنآوری  پتانسیلسمت 

تجدید سازماندهی برای این تالشی تر، بلکه رادیکالاقتصاد سود محور نبود؛ کنترل کارگری در یک 

بود  سودمند برای جامعههای سمت تولید کاالهبای تسلیحاتی بهینه سازی حاشیهاز توسعه فنآوری 

برای معرفت سیاسی و قدرت جمعی ترکیب دانش فنی، آل از چگونگی هاین یک الگوی اید(. ۹۸)

 از دنیای مادی است. ییر هدفمند غرسیدن به ت

در  ۱۹۷۰در اوائل دهه فنآوری تغییر هدفمندی  بیشتر برای یپروازبلندبا حتی دیگر  ایهپروژ

 کشورشیلی به یک  بدیلت سودایدر آلنده  ادوردولت تازه انتخاب شده سالو. براه افتادیلی ش

تی از بخش حیاسیاسی موجود بود. های اقتصادی ددر نها از طریق تغییرات گام به گامستی سوسیالی

غیر های اقتصادی ل کردن برنامهاش وصکه هدفخالقانه  یبود، تالشچنین فرآیندی توسعه سایبری 

شامل پروژه  این .بوددولتی تیک های بوروکراارگانبه دولت و ها در سرتاسر کشور شرکت زمتمرک

زیرساخت یک  به، (۹۹) شدتلقی میکنترلی عنوان یک سیستم اغلب بهآن چه که نتیک یبراتبدیل س
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، بلکه نبوددولت مرکزی  کاملکنترل  تأمین این سیستمراحی طاز هدف . بود دمکراتیک سوسیالیسم

هدف این بود (. ۱۰۰جریان اقتصاد بود )کلی  گردشرت بر جزیی و داخلی برای نظا ُمدالتوریبعضاً 

خود با در نظر داشت  هاو کارخانه داشته باشند رافرآیند برنامه ریزی نظارت بر کارگران امکان که 

 کسایبرنتینظارت به این اهداف، رسیدن برای ن را مدیریت کنند. آاقتصاد ملی معقول گیری هتج

آوردن بوجود ، کردیکدیگر وصل میها را بهها و کارخانهکه شرکتد ایستگاه اینترنتی بوشامل یک 

مشکالت را از  ستتوانمیآماری که  گرحسابیک ها، آزمایش سیاستی اقتصادی برای الگویک 

بود. های علمی تخیلی داستاناز الهام گرفته که مستقیماً عملیاتی  تگاهیسیک ا کند. بینیپیشقبل 

تالش برای و ، ساختناممکن را تقریباً جدید  یخرید کامپیوترهاده با شیلی ولی خصومت ایاالت متح

که  شدنتیجه این (. ۱۰۱سرنگون شده بود )زمانی ببار نشست که آلنده تنها نیز معامله با فرانسه 

تغییر هدفمندی اش هدفتا حدود زیادی که  سایبرنتیکستالش شیلی برای ساختن سوسیالیسم 

تالش نوعی این در واقع . برای موفقیت نداشته باشد فرصتیدیگر هیچ ، بود های موجودتکنولوژی

و رسیدن به بود آن چه که موجود نه کردن هر استفاده و وصله پیمبتنی بر آزمون و خطا بود، 

سایبر ظرفیت ها )و تنها یکی از آن چهار رایانه مرکزی داشتآن زمان شیلی تنها در چیزی نو. 

برای استفاده ای های رایانهکل کشور بعنوان ایستگاهدر دیگر پنجاه رایانه و  (۱۰۲)داشت(  سین

طلبی جاهشدند. انجام میلکس موجود های ت  ماشین ده ازااستفا بقیه امورات ب ، پراکنده بودندعمومی 

کودتای  بااقتصادی تحت مدیریت کارگران، در نهایت ، یک تشکیالت رسیدن به سیستم دمکراتیک

اگر چه  ، اام  ناکام ماند.  ، آلنده پایان دادبه حیات رژیم  ۱۹۷۳که در سال ایاالت متحده  تحت حمایت

زمان در خود را  ظرفیت ژهپروآن هایی از اوصاف بخشاین ، با نشد ییکامل اجرااین پروژه هرگز 

ری خیزش اپوزیسیون تحت رهبدر ارتباط با بنمایش گذاشت. های قابل تأمل یکی از تجربهآلنده در 

کند  رخوردبکامیوندار  ۴۰۰۰۰ود با اعتصاب دولت ناچار ب ۱۹۷۲در سال ای اقتصادی، هالیت 

برای  ضرورانتقال مواد اولیه تضعیف دولت از طریق مانع شدن  صدددر  خرده بورژوازی(. ۱۰۳)

نقل  خود وظیفه حمل وگرفتند و ها را در دست کارگران اداره کارخانه. اما ای بودتولیدات کارخانه

 سایبر سینتلکس استقرار شبکه دولت ملی با ، بعهده گرفتندجا که امکان داشت مواد اولیه را تا آن

مورخ سایبریسین همانگونه که  .ددور زنرا و اعتصاب سعی کرد محاصره کردن هماهنگ برای 

نقالب توانست بین رهبری اکه زیرساخت ارتباطی را عرضه کرد ، "شبکه مؤثرای بگونه، نویسدمی

های مردمی کارگران شیلی و اعضای سازمانپائین، به رهبری انقالب از  ا، به رهبری آلنده، بدر باال

در تغییر هدفمندی اعتصاب ظرفیت سایبریسین را بعبارت دیگر، (. ۱۰۴)" برقرار کند ارتباط

ین تجربه انمایش گذاشت. بهبه سمت یک پایان دمکراتیک و سوسیالیستی های جامعه را زیرساخت

چگونه ممکن است که آلترناتیو آینده این  در راای ویژه نظریه امیدوار کننده و خودبلحاظ تاریخی 

و تخیلی از تغییر هدفمندی اتوپیایی  نمونه یکاین تجربه بنابراین ، در پایان. ، مطرح کردبرسد بنظر

نرم افزارهای پیشرفته مسیر و گسست و تغییر جهت دادن فنآوری موجود شیلی ، سایبرنتیکاصول 

 (. ۱۰۵است )

هدفمندی واسطه و فوری بالد بر تغییر تأکی سیاسیهای هژپرودر  د کهندهپیشین نشان میهای نمونه

در نظر گرفته برای آینده پسا سرمایه داری نیز  یرو نظ پیشنهادتواند میتغییر هدفمندی است، 

توانایی ما سودمندی و گسترش  ، وریبهرهدر فنآوری بعنوان یک منبع اصلی های نوآوریشود. 

بر  بایدندنیای جدید خواهند داشت. داری نقش مهمی در هر شیوه تولیدی فرا سرمایهبرای عمل، 

 به زنجیر هایظرفیتما امروز . ساخته شود موجودعناصر ترین های کهنه، بلکه بر پیشرفتهویرانه

رسیدن به الزم برای  هاییفنآور نیم، در حقیقتکیممشاهده جا  همههایی را ین تالشچنشدٔه کشیده 

وقت هر بیشتر( بیشتر از ، و کنترل دمکراتیک تولیدافزایش ، راهداف کالسیک چپ )کاهش زمان کا
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را  هاآن واند محبوس شدهدر قفس روابط اجتماعی  هااین ظرفیتمشکل این است که . تسدیگر مهیا

 ،هدفمندی فنآوریرای انعکاس تغییر ب مطالبهنین بستری، بر چ. ندجلوه داده ا مدناکارآو  تیره

هم  فرسوده خواهد داشت.داری در قلب سرمایه اتوپیاییقوه تصور ی برای احیای دوباره کارکرد

بمثابه مفصل اتوماسیون فنآوری  فصل گذشتهدر . امکانات موجود استطیف وسیعی از  اکنون

 اهمیتیاما تغییر هدفمندی مورد بررسی قرار گرفت،  داریداری و پسا سرمایهسرمایهکلیدی بین 

های شبکهپیرامون نیز  یمشابه استدالل. دارد مولده نیروهای اتوماسیونصرفاً  بسیار فراتر از

گیری از آخرین گسترش و بهره ، اکولوژیکیبدالئل تغییر هدفمندی شهرها  خصوصدر  ، لجستیکی

مشخص (. ۱۰۶) ، مطرح شده استداریا سرمایهپسهدف با در نظر داشت تکنولوژی محاسباتی 

و شکل استفاده  بر توسعه سیاسی هکه انرژی مبارزکمک خواهد کرد ها نوع فنآوریاین دقیق  کردن

استفاده از اختالف سوء ضمن .هستندای ویژهخود نمونه های لجستیکی شبکهد. درگمرکز ها متآناز 

د. ناتوماسیون قرار دارساخته و در عین حال در لبه تیز  امکانپذیرالمللی را بین، تولید دستمزدها

کار ارزان در سرتاسر دنیا، از های لجستیکی شبکهاستفاده سوء جلوه دادناهمیت کم یا و نفی بدون 

داری به اشکال در پسا سرمایهدیده شود که شبکه لجستیکی  و بایدمکان وجود دارد اکان این اکم

آن  فوائد آن بسیار فراتر ازدامنه  ارت دیگر، بعب(. ۱۰۷) واهند گرفتخقرار مختلف مورد استفاده 

 . گسترش خواهد یافتداری است، چه که در سرمایه

تولید )برای نمونه،  در هر دو حوزهنیازمند انعطاف پذیری شدیداً داری اول، اقتصاد پسا سرمایه

چنین است. یع بموقع( توزتولید و و مصرف )برای نمونه، ای( افزایش تولیدات کارخانه 

 برخالف نمونه شدیداً غیر، مصرف افرادسازد که در مقابل تغییر اقتصاد را قادر می پذیریانعطاف

پسا ریسک این  پذیری، انعطاف. بدون گو باشدپاسخ، شوروی راتحاد جماهیعصر  منعطف

 مواجهبا آن ونیستی کماولین تجربه  کهمشکالت اقتصادی همه با کند که تهدید میرا داری سرمایه

 . (۱۰۸) روبرو شود ، شد

فوائد جانبی و تطبیقی ای از طیف گسترده بوجود آورندهالمللی ایجاد یک شبکه لجستیکی بیندوم، 

اشاره کرد: از این فوائد به یک نمونه دیگر توان ، میدستمزدها موضوع تفاوتجدا از  –است 

تولید شوند و سپس  دنیوزیلنچنانچه در ورزی که تعدادی از محصوالت کشانشان داده  تتحقیقا

در بریتانیا تولید و  ، برعکستا  ، استمحیط زیست فع بن، بوسیله کشتی به بریتانیا حمل شوند

یک سوی دنیا به سوی دیگر از این که کشاورزی علیرغم  محصوالت(. این ۱۰۹) مصرف شوند

دلیل گذارند. ای از خود برجای میخانهردپای کمتری از آزادسازی گازهای گلند، بازهم گردمی حمل

. مستلزم صرف انرژی زیادی استدر آب و هوای بریتانیا ت که تولید این محصوالساده آن این است 

المللی مؤثر لجستیکی بینکه یک شبکه  ادخواهند د خود را نشانین فوائد تطبیقی تنها زمانی ا

 بوجود بیاید. 

بیان کننده مورد لجستیک کار قرار دارد، بنابراین اتوماسیون آخر این که، لجستیک در خط مقدم و 

 ها با سر وماشین: ، استتواند باشدمیداری چگونه از این که جهان پسا سرمایهای ه برجستهننمو

ها صورت انسانکه در غیر این ، کارهایی خواهند گرفتای دشوار را بعهده کارهانجام  خود صدای

تا قبل از انقالب . شاید ارزش داشته باشد که یادآوری کنیم که شدندها میمجبور به انجام دادن آن

اتوماسیون بدن کارگران بود. فیزیکی کننده جزء وظایف تخریب ها لجستیکی حمل و نقل کاال

دالئل کوته نظرانه عقب رانده ، نه این که با اقدامی است که باید مورد تحسین قرار گیردلجستیک 

به پسا داری سرمایه ازنقش یک تکنیک گذار ، اتوماسیون لجستیک مه این دالئل. به اعتبار هشود

 داری است. سرمایه
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برای مثال، در اتحاد شوروی تغییر هدفمندی نیز وجود دارند.  در برابرمهمی  هایمحدودیت ، اما

در خدمت را ها آن براحتیو  کرده تصرفداری را های فنی سرمایهی و روشین بود که فنآوراباور 

کنترل دقیق از ثر و بازدهی حداک ها برایفنآوریاما این ، (۱۱۰) ندریبکار گاهداف کمونیستی 

توجه به عطف با برانگیز نبود که  چندان تعجب(. ۱۱۱) شده بودند طراحی ، مدیریتطریق 

های شیوهبه پس از مدتی سیستم  داری، فنی و مدیریتی سرمایهساز و کار  ها برآنکامل  سازگاری

، از های ماشیندندهاسیر چرخ  –بار دیگر یک –. کارگران داری گرایش پیدا کندد سرمایهکارکر

بر شیوه تولید طلبانه غلبه طرح جاه. ن شدنددرتر کار کسخت و مجبور به استقالل خود محروم

و  شده تنیدههم ها درون فنآوریدر نیروی روابط تولیدی واقعیت که برابر این در داری سرمایه

ل به گ   هدایت کرد،  ،استها آنمعمول سمتی که برخالف کارکرد ه ب را براحتیها توان آننمی بنابراین

، سرعت تولید استفاده شدبرای کنترل محاسبه آماری  تکنولوژیاز  ، برای نمونه(. ۱۱۲) نشست

ماشین  یکآهنگ خود را با ضربکار سرعت کارگران را تحت فشار قرار داد که تکنیک  نای

 هااز این طریق، ماشین(. ۱۱۳) یترمدیبه تسلیم شدن غیر مستقیم و نامریی  – هماهنگ کنند

غییر تد. نساده مکانیکی پنهان کن فرآیندهایبعنوان اجبار جلوه دادن با را رابطه قدرت توانند می

از ای نهفتهقابل توجه ذخایر اغلب ممکن است، چرا که باز هم ها این محدودیتعلیرغم هدفمندی 

فهم این موضوع این است دشوار برای نکته ماند. باقی میدست نخورده و پنهان  تکنیکظرفیت 

فنآوری معین هر (. ۱۱۴" )نه خنثینه خوب است و نه بد؛  فنآوری"  تاریخدان، طبق گفته یک که، 

برای آن است که احتمالی در دسترس هدفی همواره پذیر است، چرا که انعطافسیاسی، اما امری 

قبل از همواره و یک فنآوری  ازاستفاده شکل و هدف طراحی،  زیرا که(. ۱۱۵طراحی شده است )

(. ۱۱۶) کندشرایط شکل استفاده از آن نیز تغییر می دگرگون شدنو با  اندتغییر دستخوش  چیز هر

اجتماعی  هادن که یکدانیم ما نمیکه این است  توان گفتآن چه که میاسپینوزا،  نظر ترجمانطبق 

های ظرفیت کدامکه تواند کامالً اذعان کند میچه کسی در بین ما . تواند انجام دهدمیچه  تکنیکی

با تکیه بر مواد و اند، نهفته است؟ توسعه یافتههایی که تا کنون درون فنآوریای در کشف نشده

؟ توان بنا نهادداری را مییهپسا سرما هجامعاختیار داریم، کدام شکل از امکاناتی که هم اکنون در 

ما هنوز بسیاری از تحقیقات فنآوری و علمی واقعی پذیری پیش فرض ما این است که ظرفیت تحول 

 ناشناخته اند. 

هایی فنآوریرا از اند قفل شده اهمحدودیت سطهرا که بوا یهایتوانیم فنآورمیچگونه بنابراین پس 

از یکدیگر را  اندداری آینده پسا سرمایهبرای رفه مقرون به صظرفیت  خصلت عرضهدارای  که

را محاسبه های یک فنآوری ظرفیتارد که بتوان بینی معینی وجود ندروش قابل پیشتشخیص داد؟ 

و کاربرد های یک فنآوری، ظرفیتپارامترهای زیادی را برای داوری توانیم می زما با کرد، اما، 

، هامعیار در ارتباط با(. ۱۱۷) در نظر گیریمفنآوری معین یک در نظر داشت جنبه معینی از با ها آن

برای آن فنآوری را محاسبه کرد. عمده های جنبهاساسی و یا /  عملکرداست که اقدامات این یکی از 

ضرورت مطلق توسعه آن است، و اگر چنین نقشی کارگران  رااستثمنقش فنآوری تنها نمونه، اگر 

. مدیریت داری داشته باشدجایی در آینده پسا سرمایهتواند وری نمی، در این صورت چنین فنآاست

یی کنترل و تشدید استثمار کارگران است، طبق چنین معیارهاتاً بر پایه رکه ضرو( *علمی )تیلوریسم

توانند جمعی اند، و بهمین ترتیب نمی، ضرورتاً دارای ظرفیت کشتار تسلیحات اتمیباید رد شود. 

ها یفنآورکارکرد موارد با این حال، در اکثر (. ۱۱۸باشند )داشته  داریسرمایهسا جایی در دنیای پ

، با اراده مدیریت مسلط ، مهارتاز تقاضای  ستنکا. اگر یک فنآوری برای است نا روشندو پهلو و 

گر اکند. باز میکار ساعات فضا را برای تقسیم کار و کاهش ین فنآوری چن ، باشدطراحی شده 

، این نیز موجب کم گردد، موجب کاهش درصد افراد شاغل دهده هزینه تولید را کاهش میفنآوری ک
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امکانات گیری در باره تصمیم شود کهفنآوری موجب اگر یک . شودکار کردن مردم میبه نیاز شدن 

گیری جمعی خواهد بر تصمیمکرده و نقطه پایانی  تررا آسان شخصیکنترل ز شود، کمتمرزیرساختی 

در واقع و وظیفه هدفمندی ، ندسته هاشکل از ظرفیتهر دو  در بردارندههمزمان ها این فنآوری .بود

طراحی این  تواندمیگرا آینده چپ . یکی از اهداف دو ظرفیت استتوازن بین این  تغییرچگونگی 

 چگونه یک فنآوریدر برآورد این که تحقیق و تجزیه تحلیل بیشتر  ، داوریپارامترهای گسترده 

، کرد مجهزداری یک پروژه پسا سرمایه رایآن را به و تغییر هدفمندی دادتوان میرا مشخص 

از ها نآکه  ، چرافنآوری بسیار مهم استدر بخش درگیر بویژه برای کارگران  ، این نکته. باشد

یح صربگذارید (. ۱۱۹) کنندرا فراهم میهای آینده سیاست طراحی، زمینهخود در های ینهطریق گز

همسو با  های جدیدفنآوریتوسعه جامعه، در نظرات مسلط در تدریجی  دگرگونیبدون یک  :که باشیم

های نیز زیر بار منت ارزشهای قدیمی و فنآوری ادامه خواهد یافت، داری های سرمایهؤلفهم

 داری باقی خواهند ماند. سرمایه

با هدف دگرگونی جامعه و اقتصاد،  یابنابراین، داشتن استراتژی ایجاد هژمونی در هر پروژه

های مردمی است. این  آنتی تز سیاستهای گوناگون ضروری است. استراتژی کسب هژمونی از جنبه

های خود جوش، در پی ترغیب و تأثیر گذاری است. این  استراتژی بجای تمرکز بر سیاسی شدن

های متعدد و گسترده عمل اسهای قابل لمس محلی، در مقیاستراتژی بجای تکیه صرف بر مقیاس

شود که بجای کوتاه تنظیم می کند. این استراتژی برای دست یافتن به شکلی از قدرت اجتماعیمی

ای سطحی کند که اغلب بگونههایی کار میمدت بودن، بلند مدت است. این استراتژی در حوزه

اعتراضات خیابانی باشند.  ترین اشکال سیاسی مانند جذاب  "سیاسی" نیستند که صرفاً متکی بر

مشترک جامعه است،  استراتژی ضد هژمون در پی اقداماتی است که خواهان دگرگون کردن حس

احیای قوه تخیل اتوپیایی اجتماعی و بازنگری امکانات اقتصادی، و در نهایت تغییر هدفمندی فنآوری 

هایی از افی نیستند، اما نمونه های اقتصادی است. هیچ کدام از این اقدامات به تنهایی کو زیرساخت

ای را ها زمینهپسا کار اند. این  کنش بهم پیوسته برای ساختن شرایط مادی و اجتماعی یک دنیای

کنند.  شوند، مهیا میای ظاهر میهای تودهای که تغییرات دگرگون کننده با حمایت جنبشبرای لحظه

تاکنون امری دست نیافتنی تلقی شده است.  گونه که ذکر شد، بهرحال، استراتژی ضد هژمون همان

ه چگونه یک استراتژی ضد هژمون ولی آن چه که الزم است قدری فهم و حس تشخیص است ک

تواند در دنیای واقعی کشش ایجاد کند. هژمونی باید ساخته شود و ساختن آن نیازمند به نیرو  می

توان ساخت و چه کسانی باید آن  ا میاست. در بخش بعدی به این خواهیم پرداخت که چنین هژمونی ر

 را بسازند.  

 

Sociotechnical*: 

که از تلفیق و درآمیختن جهان مصنوعات فنی و جهان ت اس سیستمی نوع تکنیکی سیستم اجتماعی

های علوم هستند و بر مبنای یافته  فیزیکی آید. مصنوعات فنی تابع قواعدیتعامالت اجتماعی پدید م

توصیف   علوم اجتماعی د و ابعاد انسانی آن با نشوطبیعی و دانش مهندسی توصیف و طراحی می

، ۱۳۹۰هایی کنش انسانی از جهات مختلف بشدت دخیل است. )ورماس، شود. در چنین سیستممی

تکنیکی -های اجتماعیتمهایی از سیسنمونه سیستم ترافیک هوایی و فضای مجازی (۱۵۵-۱۵۴

ها تکنیکی، نه تنها نیازمند مصنوعات فنی است، بلکه کنش انسان-هستند. کارکرد سیستم اجتماعی

ر از نهادها و ساختارهای اجتماعی باید با یکدیگر و با مصنوعات فنی هماهنگ باشد. برای این منظو

   (۱۶۰: ۱۳۹۰رماس، شود. )وها و نظایر آن استفاده مینظیر توافقات، قواعد، سنت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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*lorismTy: 

از اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی مقارن با اواخر قرن نوزدهم میالدی، گروهی  دیریت علمیم

تر سازند. علمی طراحی شغل دسی درهای مهناند اصول مدیریت را با به کارگیری روشتالش کرده

جو در جهت و  اند. در واقع جستاین گروه تالش خود را بر طراحی اثر بخشی کارکنان متمرکز کرده

ها موجب ظهور مکتب کالسیک در مدیریت شد که به مانرا در سازهای اثربخش و کایافتن روش

انجامید این مکتب بر نگرش سازمانی بر مبنای   وینسلو تیلورفردریک  تدوین مدیریت علمی به دست

تحت چهار  ت علمی را داری تأکید دارد. وی مدیریمراتب ا سلسله تقسیم کار و تخصص، با توجه به

   .استاصل ارائه کرده 

  یجایگزینی علم با قوانین سر انگشت - ۱

  هاانتخاب دقیق کارکنان بر اساس شایستگی و آموزش و توسعه آن -۲

  تهیه دستورالعمل کامل انجام کار و نظارت هر کارگر بر عملکرد خاص هر کار -۳

که مدیران اصول مدیریت عملی را در  نحوی  ها بین مدیران و کارکنان بهلیتسئوتقسیم م -۴

   .ریزی کارها به کار برده و کارگران آن کارها را انجام دهندبرنامه

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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  فصل هشتم

 

 نیرو ساختن 

 سیاست رادیکال است.   یک  هوظیفترین بنیادیو آماده کردن مردم  گردآوردن

  *ئوالکالارنستو      

 

که   پرسش ینرو قرار دهد، اما ا پیِش برای انتخاب ای را ردههای گستافق  تواندمیاتخاذ استراتژی 

، کماکان باز است و نیاز به پاسخ دارد. هر استراتژی  خواهد کردکدام نیرو این استراتژی را متحقق 

یافته جمعی که در عرصه جهانی یک تشکل سازمان مثابهه که بدارد نیاز به یک نیروی اجتماعی فعال 

استفاده از قدرت  به شود، نیاز می کارزارکه ضد هژمون وارد عرصه  یزمان کند. عمله، بسیج شد

و بیزاری از   پرهیزای سیستماتیک به هم منکوب شده و هم این که بگونهامروز چپ   ، امادارد. 

( مرتبطهای صر سنتی نیروی چپ )طبقه کارگر و تشکلا(. عن۱استفاده از قدرت تسلیم شده است )

 اند. در عین حال زخم حاصل از شکستِ رمق شدهو نیز خمود خود بی حمالت راست متأثر از

و حاشیه   شتاجتماعی، موجب شده که بخش زیادی از چپ در پ تحوالت برایهای گذشته تالش

اما ایجاد یک  (. ۲و به آن قناعت کنند )سنگر گرفته های مردمی سازمان یافته مبارزه دفاعی سیاست

برای   ظرفیتو نیازمند ایجاد  شودرا شامل میاعی در مقیاس کالن سا کار دگرگونی اجتمدنیای پ

است که برای جاری کردن موضوع این تشریح استفاده از قدرت است. استدالل این فصل در ارتباط با 

 ضرورت دارد:  عنصرسه حداقل فراهم کردن استراتژی جدید، مطلوب نظم 

  .ایتودهیک جنبش گسترده  ▪

  .هاسازمان ستیبرای همزیفضای سالمی  ▪

 (. ۳)فشار های تجزیه و تحلیل از شیوه کار برد اهرم ▪

موضوعی دیرپا و همیشگی در چپ بوده است.   ، مسائل مربوط به وحدت طبقاتی و اشکال سازمانی

و  ای از همبستگی، تقویت صفوف و ایجاد اعتماد بنفس فکر وحدت طبقاتی برای ایجاد شبکه

سازمانی ارائه   استحکاممنافع مشترک است. بهمین ترتیب، نیرو و از در دفاع معرفت خودآگاهی و 

  مزیتبر زمان و تمرکز بر منابع و امکانات را در پی دارد. کننده رهبری، هماهنگی، ثبات و کنترل  

اهمیت کمتری  دارای  یامتیاز چنینکمتر مورد بحث قرار گرفته، اما اگر چه  ، گذاریقدرت نفوذ و تأثیر 

  ناگزیرتوانند برای قدرت سیاسی و اقتصادی هستند که می  در ارتباط با نکاتی  ورهافاکت . اینیستن

عنوان مثال، به (. ۴به منافع یک گروه معین مورد استفاده قرار گیرند )در تمکین کردن کردن دیگران 

در تن  فرمایاناش گسست و اختالل در تولید، بمنظور مجبور کردن کاراعتصاب هدف  تاکتیک کالسیک

ایجاد   تنها زمانیتغییر  ، های کارگران بود. بدون وجود چنین اهرم و امتیاز قدرتادن به خواستهد

ضرور برای ساختن این سه عنصر  باشد. این فصل ترقدرتمندمنافع طرف که در جهت تأمین  شودمی

  بداً ید اآمی یپدر جلو را ترسیم خواهد کرد. آن چه که هرا بررسی و خطوط کلی برای حرکت بقدرت 

و  اهمحدودیتنبوده، بلکه با توجه به  ؟پیچیده شده برای چه باید کرد قبلیک نسخه کامل از   مثابهب

ذکر   پارامترهایدر مورد اهمیت مطرح کرده و را  هاییپیشنهادها و پاسخ، واکنشپیشینه تاریخی 

بدون شک  ینیروی قدرت و چنینبحث خواهد کرد. بازسازی  ، ی قدرت چپبرای بازسازدر باال شده 

  قرار باشد که دنیای پسا کارچه  چناناما  .ستکه چپ امروز با آن روبرواست  ایرین وظیفهدشوارت

 . است ای اساسیچنین وظیفهانجام های ساخته و پرداخته نئولیبرالیسم پدید آید،  از ویرانه
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Ernesto Laclau*: 

انتال موف پایه گذاران مکتبی موسوم به همسرش شو و فیلسوف اهل آرژانتین. او ئالکالارنستو 

 شوند. قلمداد می اکسسمکتب تحلیل گفتمانی 
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 ای یک چپ توده 

چه کسی عامل فعال پروژه پسا کار  کهقدرت این باشد  ساخت و پرداخت بارهترین پرسش در شاید مهم

؟  پیدا خواهد کردا موقعیت اجتماعی ر کدامیک جامعه پسا کار این عامل فعال در منافع  ؟خواهد بود

  هراند با در حقیقت، . در حال گسترش است جمعیت مازاد ایم:قبالً دیدهآن است که  ترین پاسخروشن

از جمعیت   یبیشترهر چه تعداد و با پیوستن ناامنی، چرخه به کشورهای پیشرفته  کارگرانشدن 

تری از موج وسیع، بودنریا پرولتا بنیادیویژگی داری، در سرمایه"آزاد"  انبه کارگرالمللی نبی

. ما همه تهیدستان واقعی هستیمکرد، میگونه که مارکس استدالل . همانشدخواهد را شامل مردم 

کالسیک مارکسیستی را تأیید  روایت  روندهارسد که این بنظر میچنین  در یک نظر اجمالی، بنابراین 

موقعیتی مسلط  تعداد بیشتری از مردم به  هر چهطبقه کارگر با جذب حمایت که به اعتبار آن  کنندمی

با  شده بود که بینی چنین پیش. (۵) دکرتر خواهد آسانرا  اقتصادی او ست خواهد یافت که موقعیت د

 ناگزیر به همبستگیطبقه کارگر  صنعتی، در کارخانجات بزرگ  هر چه بیشتر طبقه کارگر متراکم شدن

آگاهی ترم در  احتماالً و (، باالتردستمزد  ، ش ساعات کار)کاهمنافع ، ها(تقسیم فضا)فیزیکی  بلحاظ، 

نیروی  تقاضا برای . کاهش خواهد شد (موقعیت خود بعنوان پرولتاریابه آگاهی او نسبت بیشتر شدن )

، خواهد شد ماهرکار کمتر نیرویو  مهارتبا  کار نیرویهیرارشی بین حذف موجب  تخصصم کار

های هویت محور بندیبه تقسیمتوجه کمتر سرمایه معنایش  رکاینیروتقاضای باال برای ضمن این که 

  .است  افتاده ، یهایی چنین اتفاقدر جاهموارد ای پاره در  (.۶جنسیت و ملیت( )است )توجه به نژاد، 

طبقه کارگر سیاهپوست عضویت خشن دن بومحروم آمریکا شاهد در اوائل قرن بیستم مثال،  عنوانب

نژادی در مناطق  بندی ن تقسیمایبعد از جنگ دوم جهانی ولی ، سفید بود های کارگریدر اتحادیه

سن، جنسیت، ها که محور آن هاییبعیضت، همین ترتیببه(. ۷) به فروپاشی کرد زیادی شروع

ترین شاید مهم (. ۸شدند )کنار زده میداری باید توسعه سرمایههمزمان با  ، درآمد بودمهارت، ملیت و 

در  های فشار، ای اهرمپاره اش در تولید، به دلیل جایگاه ظهورنو طبقه کارگر اینه  باشد ک این علت

 راز سرعت کا ستنکااعتصاب، کنترل کارخانه،   .وری داشتندحو مکه اهمیت استراتژیک  اختیار داشت

ان دارتحت فشار قرار دادن مدیریت و سرمایه در فرآیند تولید و های مشابه همه برای اخالل تاکتیک و 

پیش از  که ین پارادیم طبقاتی ا(. ۹کارگر طراحی شده بودند )طبقه در موافقت و تن دادن به مطالبات 

،  ترزیادها آنتعداد  کهدر نظر گرفته شد به این علت  – بود سفید، مرد کارخانهکارگران  شامل آن تنها

د. اما چنین اتفاقی  نتبدیل کداری انقالب پسا سرمایه هنگبه پیشارا  طبقه وند، وهمگون و قدرتمند ش

دیگر امروز "ساختارهای سازمانی آن درهم شکسته شدند و . طبقه کارگر قطعه قطعه شد، نیفتاد

 (.  ۱۰طبقه باشد" )کل بتواند منسجم کننده وجود ندارد که  یکارگرطبقه  چنین

و  صنایع  ها ازتهی شدن شهرناشی از  رکبی از فشارِ ممجموعه اثر برطبقه کارگر توانمندی قدرت و 

 کاهشو سختی کار  شدت یافتن، محور خدمات هایاقتصاد، افزایش شدن تولید جهانی، هاانتقال آن 

یافتن  فزونیو ترویج و فوردیسم  تولیدکالسیک روش  استوارجایگاه پایان متزلزل شدن و ، ایمنی

،  سر دنیاادر سرنتی طبقه کارگر س. ضربه خورده استشدیداً طبقه کارگر صنعتی در هویت  چندگانگی

و برزیل(  آفریقای جنوبیاستثناء در کشورهایی مانند  جز چند)بدر حاشیه قرار گرفته است عمدتاً 

برون سپاری جا نیز  آن، اما، حتی قدرت برخوردار استمعینی  حدجنبش کارگری چین از (. ۱۱)

  رت این جنبش شده استموجب تضعیف قداز هم اکنون تا حدود معینی تولید به کشورهای پیرامونی 

 ، شرایط فعلیتحت است، و شدیداً در معرض خطر  المللیبینکالسیک قدرت طبقه کارگر امروز (. ۱۲)

امروز طبقه کارگر در وضعیتی که . رسدمیبنظر   بعیدبازگشت به قدرت و توانمندی گذشته احیا و 

 متنوع ایآرایه تنها جود ندارد؛ و ع کالسیک انقالبیموضآن  گریدکه  رسدبنظر می چنینقرار گرفته، 

مورد پرسش  نظراین شاید ، اماموجود است.  رنگارنگهای جربهمنافع و تای از بعضاً درهم ریخته

شرایط امروز با   – داشتهنقرار دگرگونی جهان رگز در موقعیت هطبقه کارگر صنعتی  که گیردقرار 

همواره یک  اتحاد طبقه کارگر تصور اول،  آغازین جنبش کارگری تفاوت چندانی نکرده است.های سال

  – است  دیده آسیب هافاوت تغاز بعلت پرولتاریا از همان آ .موجود واقعیتیبخش بوده تا نظریه الهام
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 ، و بردگان غیر آزادکارگران "آزاد" ، بین بدون دستمزد زنانمردان کارگر و کار اختالف دستمزد بین 

و باالخره بین  بین کارگران مرکز و کارگران پیرامونیهارت، فاقد مو کارگران  اهرم صنعتگرانبین 

محدود  ایوحدت طبقه کارگر همواره پدیدهگرایش (. ۱۳) های مختلف درون یک کشورکارگران ملت

  المللیبینکار  تقسیم  شرایط تحت، و قوت خود باقیه ب با سماجتامروز نیز ها تفاوت این و بوده، 

تهی شدن شهرها از صنایع  که اگر  بتوان گفتتر و بسیار بنیادی ، شاید . ستا تشدید نیز شده

جامعه پسا رسیدن به یک طی طریق ضرور در  یگامای( شدن کامل تولید کارخانه)اتوماسیون 

هستی  ایجاد تغییر نخواهد بود. هرگز عامل بنابراین طبقه کارگر صنعتی پس داری است، سرمایه

  ازآن شرایط باید داری ر به پسا سرمایهابا گذ که  ه بودایط اقتصادی شربا  در پیونداجتماعی این طبقه 

داری ضروری است، پسا سرمایه برای گذار به ایل صنایع کارخانه اتوماسیون کاماگر  . رفتبین می

از دست خواهد داد  قدرت و وزن خود را در چنین فرآیندی  بناچاردر این صورت طبقه کارگر صنعتی 

 ایم.  های اخیر شاهد آن بودهکه ما در طی دههفروپاشی تکه پاره شدن و  –

جمعیت مازاد و  علیرغم رشد عددی باشد؟   ریجاد کننده تغییا عاملتواند میم نیرو کداامروز ، پس

مخدوش . عرضه کند خود راتواند نمیبراحتی  پاسخیهیچ ، باید بپذیریم که پرولتاریاعمومی ناتوانی 

منبطق و  تغییر عامل زوال با ، رسمی و غیر رسمیمستخدمین  ن، ارو بیکا النشاغبین  مرزشدن 

طبقه کارگر عمومی و تجزیه های سنتی مقاومت و شورش گروهتکه پاره شدن  است.همگرا شده 

از قبل   یگروه. است  نو "ما"و ایجاد یک گره و پیوند زدن باید  امروزوظیفه  معنایش این است که

در خود نهفته داشته  این پروژه گذار را بودن دار  طالیه رسالتل و یا گلوبامنافع از که تجسمی آماده 

پس، و نه لمپن پرولتاریا. روشنفکری  حوزه کارکارگران نه کارگران صنعتی، نه  – باشد، وجود ندارد

(  ۱۴؟ )ایجاد کردرا  از مردممتحد یک گروه پرولتاریا،   گیچند پارهاین سایه روشن  ازباید چگونه 

مشاهده وجود دارند. همانگونه که  های گوناگونیدر عمل روش همگراییچنین اندهی برای سازم

داری درونی سرمایه گرایشاتپیش فرض چنین است که  مکسیسردر رویکرد کالسیک ما، کردیم

خواهد  لزوماً به وحدت طبقاتی طبقه کارگر  که هطبقاتی شد شکاف بیشترای است که موجب بگونه

اما   –برای مثال، نیازهای بیولوژیکی  –یگران وحدت بر پایه منافع مشترک بود استدالل د انجامید.

های اشغال اغلب  (. در مقابل، در جنبش۱۵اش نیز مطالبات حداقل خواهد بود )اشتراکات حداقل نتیجه

  ، مااکردند. یها در کنار هم کار و یا زندگی منحله –های فیزیکی پدیدار شدند اتحادها بر پایه نزدیکی

گذاشت، و چیزی بیشتر از یک نماد مشترک نبود.  میسرپوش واقعی بر اختالفات چنین وحدتی اغلب 

سرعت  باتحاد نیز آن رفت، برچیده شدن اشغال اماکن از بین می دلیلهین نزدیکی فیزیکی بچنوقتی که 

 هظالمانه شکل گرفتعلیه استبداد های متنوع بر . در بهار عربی، اتحاد بواسطه مخالفتپاشیدفرو می

(. با این حال، تجربیات اخیر نشان ۱۶) های نامتجانس را موجب شده بودو گردهمآیی طیفی از گروه

باشد، با سقوط و از میان برداشته   صورت گرفتهدهند که هرگونه اتحادی که صرفاً بر پایه مخالفت  می

 شدن موضوع مخالفت فرو پاشیده شده است.  

تنها یک   هستی پرولتاریا، مخرج مشترک قرار دادن کار این است که، یک پروژه پسا  مسئله

حمایت  واگرایی طیف وسیع منافع تجربیات و از   تواندمیتنها آورد که همبستگی حداقل را بوجود می

رو دارد این است که بتواند چنین طیفی از اختالفات را  های تغییر در پیش(. چالشی که سیاست ۱۷) کند

در غیر این صورت نتیجه چنین خواهد شد که مبارزه   –عمومی و مشترک فرموله کند در یک پروژه 

کنیم تحت چنین شرایطی چندان تعجب برانگیز نیست که مشاهده می است.  واقعیطبقاتی تنها مبارزه 

های طبقاتی، جای جنبشبههای اخیر خود را که بسیاری از مبارزات سیاسی امیدوارکننده و جذاب سال

شکلی از جنبش نابخردانه و  (. منظور ما از "پوپولیست" ۱۸اند )های پوپولیستی، معرفی کردهجنبش

فکر، و یا یک شورش با کمترین مخرج مشترک، و یا جنبشی با نوع معینی از مضمون سیاسی بی

های مختلف را در  سیاسی است که کلکسیونی از هویت منطق(. بجای آن، پوپولیسم نوعی ۱۹نیست )

از جنش ضد جهانی شدن   (.۲۰بافد )کاوی یک دنیای جدید، بهم میل یک خصم مشترک برای پیمقاب

های کشورهای آمریکای التین و تا سیریزا در یونان، پودموس در اسپانیا، و تعداد زیادی از جنبش
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های گوناگون های متعددی از الیهبخشها ش اشغال در سرتاسر جهان غرب، این جنبشبنیز جن

 (.  ۲۱اند )هی کرده بهم بافته و سازماند ، هویت طبقاتیصرف اعی را بجای در نظر داشت اجتم

 شرایط دمکراتیک درمانده اند. پاسخ های بیخواستهاز  یناامید حاصل های پوپولیستیجنبش ینا

  – گیرندمینهادهای موجود مورد بررسی قرار در چارچوب و جداگانه ای بگونهها ، خواستهعادی

. تغییرات مختصری درمانی ارائه خدمات و حقوق بیکاری افزایش حداقل دستمزدها، مثال،  برای

هرگز مورد پرسش قرار نخواهد بطور کل، از جمله جامعه ساز و کار نهادها، گیرد، اما میصورت 

تنظیم   ایگونهب هاتهدید کلی اینأثیر تو شده هژمونی موجود تقویت ، رویکردبا این . گرفت

  –این مطالبات راه  که افتد لیستی زمانی براه میبرعکس، یک جنبش پوپوگردد. ون( میمدوالسی)

گردد. مسدود میای فزاینده بگونه –و غیره مراقبت از کودکان، ، مسکن اجتماعیدستمزد عادالنه، 

 : دهدتوضیح میپوپولیسم سیاسی، رهبران فکری یکی از  کالئو، از موضعالارنستو 

  به ادعا قرار گرفتههش خوامورد  هانهاد چارچوبکه در آن چه گذر کنیم، مرز معینی از ما که  زمانی

 برعلیهموضوعی تبدیل به  عااین ادو در سطوح معینی شود، تبدیل می نهادها بهخطاب ای و خواسته

گذر نهاد  چارچوب یهافراتر از محدودیت فرآیند  این در مرحله معینی وقتی که . شودمی نظم نهاد

 (. ۲۲) خواهیم داشتمردمی برای یک جنبش پوپولیستی ما ، در آن مرحله کندمی

اطعانه  ق کهشود، پدیدار می و پوپولیسم  یافتهعمومی جنبه ای بگونه فزاینده در این فرآیند منافع ویژه 

  اتحادطبقاتی سنتی، برپایه یک بندی گروهبرخالف ، شود. "مردم"عمل میبرعلیه نظم موجود وارد 

،  مردم پیچیده استمقوله  .آیندمیمفهومی گرد هم اتحاد از  هر نوع، در شرایط فقدان )صوری( اسمی

بدون داشتن خود را گروهی منسجم نامگذاری کرده،  .جو و در عین حال سازنده استستیزهآکتوری 

ار  بسیکه توضیح داد که برای مثال چرا، کند مشترک ضرور. این نکته کمک میمنافع مادی هر نوع 

جمع شده یک نام ها برپایه درصد آن  ۹۹. اشغال را بهم پیوند زد جنبش های که سیاست بودسخت 

شود، میتکمیل صوری با نامگذاری پوپولیسم این وحدت مشترک. ]معین[ تا یک سیاست  ، بودند

با  (. ۲۳) خود در مقابل آن قد علم کرده  در مقابل آنچه است کهشکست جامعه و اپوزیسیون  [، حاصل]

  هاآن منافع و مطالبات  ببینندکه آید بوجود می یبرای طیف وسیعی از مردم امکان، نامگذاری دشمن

کست" "پودموس درصد نامیده شد،  م یکنابجنبش اشغال شود. برای مثال، بیان میتوسط جنبش 

برای    یک ناماتالق ، گذاری مردمنام انندمسه گانه( نام گرفتند. سیریزا "توریکا" )، و )فرقه(

نیست   نیازمند اینضرورتاً اما ، استتجربی   حقایق و تعلق به وابستگی  در ارتباط باآنتاگونیسم نیز 

درصد بیان   ۹۹و رصد یک دجنبش اشغال بین بندی که تقسیم نمونه، عنوان ه ب .بمانددود محبه آن که 

 کندسیج میبت تجربی، فقدان دقعلیرغم  ، که مردم را بواسطه آن استآنتاگونیسمی  بیانگرکند، می

هر ، بنابرایننه یک بیانیه علمی.  عمل سیاسی است، ها نوعی نامگذاری مردم و مخالفت آن(. ۲۴)

نامگذاری این عمل نامگذاری ترکیبی اند. یک بیان کننده در جامعه و هم آنتاگونیسم دو، هم مردم 

خشن، در تاریخی های ورتاز ضر معهآنتاگونیسم جاخوانش ناممکن بودن پاسخی است در برابر 

 .  افزایش یافته درهم ریخته و اختالفات طبقاتی  هایعصری که هویت

.  است عناصر دیگری نیز مورد نیازفراهم شود،  پوپولیسم" برای ی"مردمچنین این که برای اما، 

نبش جعنوان مثال، بهها برجسته گردد. قبل از دیگر خواسته  ویژهیا مبارزه یک مطالبه باید اول، 

برعلیه نابرابری بهم گره  ای و ملی را تحت لوای مبارزه  ، منطقههای محلینارضایتیطیفی از  اشغال

جامعه  شدن از طرف رسمیت شناختهب پیدر این یک گروه خاص نیست که  ، در چنین مواردیزد. 

آن که   اما برایزند. جامعه حرف میالمللی برای عرصه بین گروه خاص است که دراین بلکه است، 

.  دیده شود گوناگونیطیف گسترده منافع تجسمی از بعنوان باید ، را بعهده بگیرد چنین کاری بتواند

  باشداز منافع ای طیف گستردهمنعکس کننده  یواقعبطور خود دفاع کند، بلکه باید  نباید تنها از منافع 

حفظ برای تضمینی  اشد کهب ایباندازه منافع مشترکحد باید ، سنتی(. برای یک جنبش کارگری ۲۵)

فوری برپایه منافع  ، فقدان یک اتحاد یک جنبش پوپولیستیاما در باشد.  مؤتلفینهمه وفاداری و 



 

150 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

جلوتر از  و نوک پیکان که در  ایمبارزهبین آن تنش  از  انسجام آندائمی متأثر بودن  یمعنابهمادی 

در  و مذاکره دائمی چانه زنی یر یک بدین ترتیب پوپولیسم درگ.  و دیگر مبارزات است استدیگران 

از هر نیروی گریز  یک زبان و برنامه مشترک جدا برای ایجاد ، های خاصدلبستگیباره اختالفات و 

ها موضع آن درهای مردمی یک جنبش پوپولیستی و رویکردهای حرکتتفاوت بین از مرکز است. 

است، اد یک زبان و پروژه مشترک ایجدر پی  اولیضمن این که نسبت به اختالفات نهفته است: 

آن  شمولیجهان و از هر کارکردتالفات خود را بعنوان اختالف نشان دهد دهد که اخدومی ترجیح می

کار  – مخالفهای یک جنبش پوپولیستی پیرامون سیاستسازماندهی و بسیج برای پرهیز شود. 

برای عدالت اجتماعی   گوناگونبارزات که مای خود را بیان کند این جنبش بگونهنیازمند این است که 

،  مهم این است کهمنافع خود بدانند. بتوانند این جنبش را تجسم و بیان کننده  و رستگاری انسان

بهترین گزینه  انتخاب مثال، شاید  عنوانهب: کنندفراهم  چنین منابعی را کار  – مخالفهای سیاست

  و تنش بین برنامه اقتصادی برای اشتغاللبه بر غحال چنین بوده، ه سبز تا ب –برای ائتالف سرخ 

پروژه پسا کار  بوده. ای کاهش میزان آزاد سازی گازهای گلخانهجهت و برنامه زیست محیطی  ، رشد

که عمدتاً   ، است که کار پنهان و بدون دستمزد زنان در خانه را فیمینیستیای ذاتاً پروژههمچنین، 

نیستی کردن بازار کار و نیاز تأمین استقالل یمیناسد. همچنین فششود را برسمیت مینادیده گرفته می 

. پروژه پسا کار به همین اندازه در پیوند با مبارزه ضد نژاد پرستی  اقتصادی برای رهایی کامل زنان

ای ها تاکنون بعلت رشد بیکاری و حبس و زندانی شدن تودههای سیاه و دیگر اقلیت جمعیتاست. 

. در نهایت پروژه پسا  بودهحبس و خشونت پلیس نیز چاشنی جوامع فاقد کار  .دانشدیداً ضربه دیده 

رار  ای برای امکار بر پایه مبارزات پسا استعماری و مبارزات ملی که با هدف دست یافتن به وسیله

  با مقابلهدر بسیجی علیه برج و باروها و همچنین بوده های عظیم نیروی کار غیر رسمی معاش توده

 (.  ۲۶) بنا شده است ، مهاجرت

بهم  اختالفات را ، تأکید بر اهمیت مطالباتبا ای که بتواند کاراکتر یک جنبش بگونهبیان و توضیح 

ی یکها خواستهطرح شکل گی و چگونخواهد کرد. کمک خوب درست و پوپولیسم به هر زدیک کند، ن

های با گروه  های مختلفاز راه د ، و بنابراین بایدستیابی و ایجاد اتحاد استبرای  مرکزیاز ابزار 

ای تشریح و بیان شوند که از قبل  ات باید بگونهمطالب(. ۲۷کند ) برقرارارتباط از مردم متفاوتی 

، در این صورت به  دهدمیمخاطب قرار  فراخوان گروه معینی از مردم را که  د نبینی نشده باشپیش

، منافع خاص هاهای خود با دیگر گروهتفاوتضمن حفظ شود که مردم این امکان داده میهای گروه

کار برای   – مخالفهای سیاستبرای مثال، مطالبه برای (. ۲۸منعکس شده ببینند )ها خود را در آن

از نیروی کار قرار  صنایع، و دیگرانی که در خارج ، یک مادر تنها، یک کارگر دانشگاهدانشجویان 

بشکلی  های مردمیاین گروهها، هر یک از تفاوتیرغم این ، علعناهای متفاوتی داردداده شده اند؛ م

بسیج  در این صورت بینند. میمنعکس شده کار  –برای جامعه پسا خود را در فراخوان خاص منافع 

جنبشی بنابراین شود. معین تبدیل به یک سیاست میدانی می  های مردمی در زیر یک مطالبهاین گروه

دن توافق بین مو بوجود آکه موجب استحکام قادر خواهد بود ا شود، بنکه بر اساس منطق پوپولیستی 

  (.۲۹باشد )ها ضرورتاً نافی تفاوت های موجود شود، بدون این که خواسته ها ونارضایتی طیفی از 

سهم مطالبه  در آن برنامه  که شوندمیگنجانده برنامه در یک ر یکدیگارتباط با در  معینیهای خواسته

و دقیقاً به همین دلیل است  . شودمنعکس میبدقت مشترک آنتاگونیسم مقابله با  در عی هر گروه اجتما

انداز از آینده برای یک پوپولیسم مناسب، ضروری است. فقدان چنین که داشتن یک نظریه و چشم

بوده اند. برای   های پوپولیستی گذشته فاقد آنجنبش ای همان عنصر کلیدی است که بسیاری ازنظریه

پروژه  یک  و عدم تحرک جنبش را به ، سکونمنفی هایموقعیتنتوانست هرگز  ، جنبش اشغالنهنمو

منافع   جنبش اشغال، مردم را گرد آن بسیج کند. با کمک آن بتواند  ترجمه کند که سیاسی مثبت 

 شرایط موجودنفی نکرد، و در همان سطح  همگراآینده بهتر یک برای  ایدر پروژههرگز را  گوناگون

 (.  ۳۰) نشد "بر انگیزه و متمرکزمستقل ی ذهنیت " هیچگاه خالق و ارائه کننده ماند و قی با
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بسیج تنها بر  اما کار در مرکز توجه قرار گرفته،  –پروژه پسا  مطالبات در اگر چه طبقه  ، پایاندر 

ند.  یآ گرد هم  تغییرطیف وسیعی از جامعه بعنوان نیروی فعال  بایداساس منافع طبقه کافی نیست. 

د در حد شعارها، تواننمیمذاکره مشترک برای چنین همگرایی، پوپولیسم پاسخ چنین نیازی است. اما 

اند، باقی  ها اتخاذ شدهاین سیاستای که ها و هویت در همان سطح اولیهها، سمبلها، نشانهخواسته

با هدف ساقط کردن  ، اهها و توسط آناز سازمانطیفی  بماند. یک جنبش پوپولیستی باید از طریق

یافتن  . باید در پی  عمل کند جای آنهحس مشرک جدیدی ب یو جایگزین منئولیبرالیسحس مشترک 

 ، در درون و بیرون دولت باشد.  آن قدرت هژمونیک، در همه اشکال گوناگون برای ایجاد هاییراه
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 سازمانی   همزیستیمحیط 

سازمان مقدار کمی معینی از   –و اقدام مؤثر است نارضایتی سازمان واسطه کلیدی بین تشکیالت و 

و جنبش اشغال، جنبش ضد جنگ که طور  کند. همانمردم را به نیروی کیفی کامالً متفاوتی تبدیل می

بلحاظ  جنبش ضد گلوبالیزاسیون آشکار ساخت، معضل چپ لزوماً در ارتباط با اعداد خام نیست. چپ  

درست رم توانایی در بسیج مردمی، در تِ بلکه  – یستتر" از راست ن، چندان "ضعیفصرف کمی

قادر به بسیج یک   شدیداً چپ نشان داد که بویژه در زمان بحران، رسد. بنظر می راستبرعکس 

چگونه سازمان یافته و  بسیج شدهی جنبش مردمی است. مشکل در مرحله بعدی است: نیروها

گونه به رویکردهای لوکالیسم ابستگی طلسمسازمان ومعنای آرایی شده اند. در سیاست مردمی، صف

ایجاد  فرآیند ضعیف تگرایی( بود که اغلب موجب تحلیل بردن و هوریزانتالیسم )افقی و )محلی گرایی( 

یک به (. وابستگی طلسم گونه سازمانی ۳۱ضد هژمونیک بود )رو به رشد  دهیک پروژه گستر

تنها   ، های اخیر بوده: باور به این کهپ در سالهای تفکر چبارترین جنبهیکی از زیانرویکرد خاص، 

اصلی   مقصر(. ۳۲موفقیت سیاسی را در پی خواهد داشت )ترین است و مناسبشکل سازمانی  یک

طیفی از   -ند ا همین میزان مقصرهاورتدوکس نیز ب مواضعسیاست مردمی است، اما تعداد زیادی از 

های کارگری، قدرت چپ اتحادیه  نسراشیب کشاندهای درمانی از پیش پیچیده شده برای به نسخه

بدون توجه . در اغلب موارد، در بر گرفتهرا نیز  هاهای مرتبط با آنپیشگامان، احزاب سیاسی و گروه

در نمونه، عنوان بهند.  ه ا گرفتمورد حمایت قرار  این اشکال سازمانیرو پیشهای استراتژی به زمینه

شود که و تالش می گرددمی  ایجادسازمانی تحت شرایط خاصی  شکل ویژه ، سیاست مردمیرویکرد 

قصد نفی  که . بدون این شودآن شکل سازمانی در سرتاسر میدان اجتماعی و سیاسی مستقر 

که به سالمت و  مند این هستیمداشته باشیم، ما نیازرا موضوعیت رویکرد به معضل سازمانی 

 .  بیندیشیمگوناگونی اشکال سازمانی 

کرد این است که  سازمانی ذکر  شیسم(فتی)گونه طلسم دلبستگیبه قابل تدر توان که می ایادهنکته س

اساسی گوناگون وظایف ، موفقسیاسی جنبش در یک . کار داردتقسیم به یک پروژه سیاسی نیاز 

 ، تجزیه تحلیلایهژمونی رسانهحمایت حقوقی، آگاهی، باال بردن  :انجام شوندکه باید  وجود دارند 

این وظایف  از  و رهبری تنها تعداد کمی تی، حافظه طبقاتثبیت و استحکام ات، سیاست پیشنهاد، قدرت

تنها   ، در مقیاس کالنتغییرات سیاسی و انجام  وظایفاین برای انجام  (.  ۳۳) توان نام بردمی که  اند

سازمانی  یک شکل واحدیج ترو در جستجویما  به این اعتبار. کندفایت نمیکسازمانی یک شکل 

کارآیی  نتیجه تنها  ، ردارهای تغییر نیستیم. هر جنبش موفقیبه ب  برای جسم دادن آل ی ایده بعنوان ابزار

در کنار هم  ای از اشکال سازمانی طیف گستردهبلکه حاصل زیست نبوده، یک شکل واحد سازمانی 

تقسیم کار پاسخگوی  ات اندعمل کردههماهنگ  صورتیه . این اشکال سازمانی کم و بیش ببوده است

حزب پیشاهنگی اما ، خواهند کردرشد گذار در فرآیند رهبران تغییرات سیاسی باشند. مورد نیاز برای 

 یزیستهمیک محیط  (. ۳۴ایفا خواهد کرد )تنها تلفن همراه نقش پیشاهنگ را  –وجود نخواهد داشت 

خورد باز قوت و ضعف خوده نقاط توانند نسبت بمیکه است   یینیروها مپلورالیسسازمانی معنایش 

دنیای  یک  برایمشترک  با انگیزهشدن بسیج چنین محیط زیست سازمانی  (.۳۵) داشته باشند  مثبت

ای ایجاد آرایه و این مستلزم (. ۳۶) طلبدرا می پراگماتیسمیشکننده و  هایئتالفابجای آلترناتیو، 

صرف ساختن از را بسیار فراتر که چیزی این است مهم کنه ن: دمساز استهای از سازمانگسترده 

و قرار باشد که  درک کنند،  ائتالف راگروهی  تنوعترکیب ه در آن همه طرفین )کخلق کرد ئتالف یک ا

و کمتر  بطور موقت با یک دیگر همکاری نمایند( تنها  رده وگونه که هست حفظ کهمانرا هویت خود 

در  این نکته بعنوان مثال، نظر حزب(. باشد )ه چیز همبرای یک راه حل مناسب که دارای از جریانی 

چنان   جذاب باشد و هم این کههای ذینفع هم بتواند برای گروهکه تژیکی است تراسخالت امدابه  رابطه

آن   اتکه تأثیر یمکملبعنوان بلکه  ، داشبانحصاری ن، ودهنب خاصیگروه  تیولباشد که راز" دم د"

 (. ۳۷)عمل کند  ، شدکدیگر باتقویت کننده یتواند می
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یک شکل نسبتاً ایجاد محیط زیست سازمانی موضوع اصلی معماری چنین این بدان معنی است که 

محیط چنین ایسم، های افقیجنبشاستاندارد نظریه اما، متفاوت با  –ای است متمرکز و شبکه رغی

در از یک شبکه گسترده  بعنوان عناصرینیز هیرارشی محور و بسته را های بتواند گروهزیستی باید 

هدف  الزم نیست که وجود ندارد.  امتیاز ویژهسازمانی با شکل هیچ در نهایت (. ۳۸) خود جای دهد

بین   تفاوت . باشد افقی بودنو   یتشفافها آل مقررات آنایدهشکل  ، ها مشارکت باشدهمه سازمان

انشعاب  باعث بلند مدت،  تژیآرزوهای کوتاه مدت و استرادیرپایی سازمانی، برآمدهای خودجوش و 

تنوع شده است. باشد، کار برای ساختن دنیای پسا  راستواگسترده پروژه  ستبایمیآن چه که در 

 .  ددر آمیزده پوپولیستی راتحاد گستسازمانی باید با 

 فهم چگونگی کارکرد تا حدودی، چنین محیط زیستیچگونگی کارکرد روی اجمالی ع سریبررسی 

داشت   با در نظرکارکرد این اشکال سازمانی . دنشان خواهد دادر کنار هم را  یتپیشنهادا چنین

سی(، بسیار الگووار )قیا تواندمیتنها رو، های پیشچالشمبارزه و پیچیدگی های موجود هر گیویژه

که   یتصمیمات مختلف متأثر از ناپذیرای اجتناب ، بگونهتحت شرایط خاصی هازمانسیستم سااکو .شدبا

برای طبق آن چه که گفته شد، . شودساخته می ، شودموضوعات مختلف سیاسی گرفته می ر موردد

از  این که بنابراین برای ، حیاتی استگسترده یک جنبش اجتماعی وجود کار  - مخالفهر سیاست 

داشت. در  گوناگون سازمانی و تاکتیکی ترکیب لزوماً باید طیف وسیعی از  ، مدعهده چنین کاری برآ

اعتراضی های در اشکال شورشسیاسی، زودگذر پر انرژی نفجارهای ، اسوی چنین طیفی یک

از مقرر  فاکتور کلیدی در پس انگیزه حمایت کنشگران ، در آمریکا بعنوان مثال . قرار دارند خودجوش

چنین ممکن است اگر چه (. ۳۹) بودمدنی های ناآرامی، ۱۹۶۰در دهه کردن درآمد پایه همگانی 

های اخیر در دهه .داده شود یپاسخباید ها آن به ای را موجب نشوند، ولیمطالبات پیچیده اییفجارهان

 هایرویکرددر تر یافتهنکمی سازماو شمایل در یک شکل  اجتماعیجنبش  برآمدها در از این گونه 

ینی  اف معدتواند برای اهمی مستقیمتحت اصول دمکراسی عمل کردن شدند.  مردمی دیده هایسیاست

ی از ، ایجاد یک حس قدرتمندشود که فریاد مردم شنیده شودموجب می، از جمله این که سودمند باشد

تواند به  حس قدرتمند میین ا(. ۴۰برای مطرح شدن ) یاهم کردن چشم اندازهایفرو جمعی  مأموریت

ا خود را بعنوان  خلق و ایجاد یک هویت پوپولیستی دامن زده و این امکان را برای مردم فراهم آورد ت

استراتژیکی بود  اندازیچشمهای سیاست مردمی فاقد آن بودند یک جمع ببینند. اّما آن چه که سازمان

های گسترده پوپولیستی را به یک  و جنبش های جذاب اعتراضیکه با تکیه به آن بتوانند آن صحنه

نهادینه  در دراز مدت که دیگری های سازمان موارداغلب در  (. ۴۱) عمل بلند مدت مؤثر دگرگون کنند

های نسبتاً جنبشهای و استراتژی هاها، تاکتیک خواستهبر  هژمونیاعمال قابلیت که هستند  اندشده 

شغال های اِترین جنبشموفق . ه هستنددنکنیین تعاعتراضات تأثیر نهایی برای و  ندرا دار کوتاه مدت

، نمونه)بعنوان  ش کارگری داشته اندبجنتنگی با  هایندپیواند که هایی بوده، آنهای اخیرسالطی در 

که ائتالف  موفق شد زمانی ترین اعتراض بزرگ در ایسلند برای مثال. احزاب سیاسی یا \و  در مصر(

، که نوشتیم طور ( همان۴۲؛ )دولتی رانده شدنداز دستگاه محافظه کاران  ی آورد وأرسبز  –سرخ 

ر هم در درون و هم د ، استراتژی دوگانه همزمان باجنبش اجتماعی  وقتی که د انشان د اسپانیامورد 

تغییرات کالن . اگر قرار است که  ، چه ظرفیتی برآمد خواهد کردخارج از سیستم حزبی عمل کند

نه بجای  شد  متحقق خواهدتنها در پی یک جنبش توده  ، کار صورت گیرد – مانند پروژه پسااجتماعی 

  ایچنین پروژهدر خیابان یکی از عناصر حیاتی ای های توده. جنبش باالیک دستور العمل و حکم از 

 هستند. 

محیط زیست یک آمدن  بوجوداساسی از  یای بخشهای رسانهسازمانهای قبل اشاره شده، در فصل

استراتژی حضور  ساختن چنین هوظیف. هستندبا هدف ساختن یک هژمونی نوین  رو به رشدسیاسی 

د، نامگذاری نخلق یک زبان مشترک نوین، صدای مردم باش – کندا طلب میم رلهای سارسانه

ها را با زبانی روشن های مردم بوده و آن، پژواک دهنده روایت توقعاتآنتاگونیسم موجود، باال بردن 

ها آن عناصری هستند که این د. نشات و احساس ما باشکای انعکاس دهندهد که  نبیان کنچنان 



 

154 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

ای و خبرنگاران نهادهای رسانهدر طی زمان تغییر کنند.  بایدو  بودههای مدیا ایتلنگرهایی برای رو

ها را تغییر دهند  های رسانهبسیار خوبی قرار دارند که بتوانند تالش کنند قصه پردازیدر جایگاه 

ت. رن تعداد زیادی از خبرنگاران را در جمع اعضای خود داشپله همونتانجمن   (. اتفاقی نبود که۴۳)

عکس کند. زبان گفتاری های روزمره را منحرف و حدیثشود که  های پیش بردباید بگونهاین رابطه 

گرا های چپرسانه است. استفاده بدرستی، بنظر بسیاری از مردم غیر قابل ها و اصطالحات آکادمیسین

  پ رهای موفق و ت باشند و یا این که از وبسایبراحتی قابل دسترس و سرگرم کننده از این که  نباید  

که با  جای این که سعی کند بهچپ تاکنون درعین حال،  .خجالت بکشندطرفدار الهام بگیرند، 

 های اصلی نشت دهد، رسانه و افکار رادیکال بیشتری را از طریق های موجود همکاری کرده رسانه

  .بوده است  نهادینه شدهای در خارج از جریان اصلی رسانهای بر ایجاد فضای رسانه شتأکیدا معموالً 

های و روایتموعظه کرده یک سرود را ک ر  هایخبری در نهایت چون دستههای اغلب این سازمان

هر   به . اینترنت این امکان را گذشته خود را رها کنند  توانندکنند و هرگز نمیبازگو میای را بسته

مخاطبی داشته   مه افرادورده که هاین امکان را بوجود نیاداده که صدایی داشته باشد، ولی  کسی

چنین  همه منابع را در اختیار دارند و در آینده نیز ناپذیر ای اجتنابهای اصلی بگونه. رسانه دنباش

چه که آنو تغییر افکار عمومی از طریق سرهم کردن ها در تأثیرگذاری توانایی آنادامه خواهند داد. 

. برای این که یک پروژه ضد  قدرتمند باقی خواهند ماند انگیزی شگفتهست یا نیست بگونه "واقعی" 

ها را در جریان اصلی رسانه رادیکال  هایایدهبتواند  دارد که این بهنیاز آمیز باشد، هژمونی موفقیت

  شروز بیکه هر از جریان اصلی که مخاطبینی در خارج  اکتفا کندتنها به این  تزریق کند، و نه این که 

های اساسی از تجربه ایاالت متحده در  یکی از درس، داشته باشد. مسلماً شونداز پیش تکه پاره می 

نقش  در موفقیت آن این موضوع بود.  مدیا این مسئله در  طرح  ، همگانیدرآمد پایه مورد سیاست 

 یموجود آوردگاهای رسانههای سازمانبنظر ما که  با توجه به این دالئل است(. ۴۴داشت ) محوری

  .ای که عرضه شد، هستندژهدر پرواساسی 

هستند. برای هر نوع محیط زیست سازمانی حتمی  ییاجزاهای روشنفکری مدیا، سازمانبا و  در کنار

ها و دیگر های دانشگاهدانشکده، تا اساتید هااز واحدهایی مانند اندیشکده ی روشنفکریهاسازمان

نهادهای ویژه ارتقاء آموزشی و  محدودهای ارگان تا تعداد بسیار بیشتری از ، نهادهای آموزشی

از طرف   ی از باالصدور حکممعنای ههژمونی ضرورتاً باما ساختن یابند. گسترش می ، آگاهی

بر نظریه هژمونی، فاقی نیست که گرامشی، متفکر اصلی ات. روشنفکر پیشاهنگ به پائین نیست

نیروهای مادی و برآمده از  ارتباطی نزدیکروشنفکری که  –انگشت گذاشت " ارگانیک"روشنفکر 

و روزمره سهیم و شرکت  ملیدر زندگی عروشنفکران ارگانیک (. ۴۵و اقتصادی جامعه باشد )

 همسوتواند از نهادهای یک زیرساخت روشنفکری چپ کارآ می(. ۴۶)سازمانده و سازنده اند ، دارند

جا که ممکن است، قرار دادن تا آنها، تبلیغ و ترویج کار آن وها، از طریق مشارکت بینی آنبا جهان

ای نگاه برتر و ویژه هیچکس ، ها حمایت کند. در دنیای پیچیده کنونیاز آن  اختیاراشانامکانات در 

از  روشنفکران را تواند مییک فضای روشنفکری سالم بنابراین ندارد، کلیت مسائل نسبت به 

و کار در محل که کارگران  یهابا پرسش درگیریچنین  کند.ها اندازدرگیر چشمهای گوناگون جنبه

رد در  بعنوان مثال، روش و –شود کنند، ترکیب و بررسی میروی زمین مطرح می کارکرد لجستیک خ 

رد کردن و تخریب آن )ها برای شرایط کنونی و ظرفیت نیروی  (، و یا تجزیه تحلیل دقیق ۴۷خ 

 افزون بر(.  ۴۸) باشندتغییر عامل ایجاد توانند  که می ابزاریبعنوان کارگران های محلی شبکه

 معینیهای واحدها و ارگان  تنها درتوانند روشنفکران ارگانیک، بخش خاصی از کارهای ارزشمند می

 همونتگونه که انجمن های پرآشوب روزمره فاصله معینی دارند. همانکه با سیاست دنصورت گیر

 عاجل یهانگرانیفشارها و باید کمتر معطوف  های روشنفکریای از تالشرن درک کرد، پارهپله

ها باید در بردارنده  د. این تالشنبلند مدت باش یاهتوسعه پیشنهاد عرضه ودرگیر باید گردند، و بیشتر 

که دانش بسیار  برای سازماندهی و درک اقتصاد باشد،  نوینبنیادی توسعه اشکال راهکارهای  بهبود

کند. اما چنین کارهایی اغلب نیازمند بازخورد دوباره  ت را طلب میباالیی از تکنیک و تحقیق بلند مد

 کامالً تأثیر گذار باشند.  بتوانند  تا اند اجتماعی های روایتکنشگران سیاسی و های به شبکه
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اما  اند،  تغییرات اجتماعی بودهبرای  یانیروی قابل مالحظهسنتی همواره های کار بلحاظ سازمان

همزمان، کنار زده شده اند. گویی از سوی رقیب اند که در موقعیتی یافته ها خود را این سازمانامروز 

این  ، تجدید حیات هااتحادیهرهبری ـ  اگر چه نه کامالً فاسدِ  – و غیرقابل انعطافرسوب شده باورهای 

ی دگرگون ایربها وجود این سازمانبا این حال به نبردی دشوار تبدیل کرده است. ها را سازمان

نوین  یساختارتصور  یافتن رایبی تالش گونههر و باید ، بودهضروری قطعی و کماکان  داریسرمایه

اقتصادی که با آن روبرو  تغییر شرایط  نیزالگوهای گذشته و  شکستِ گرفتن از  درس ، هابرای اتحادیه

رابطه بین  یفیتتقویت مضمون و کمانند  موارد بنیادی در برگیرنده ها الشتاین صورت گیرد. ، هستند

عنوان مثال، جلب حمایت بحوزه بخش عمومی سنتی )حمایت در سرتاسر  کسبو اعضاء، رهبری 

رهبری کارگری اغلب که  یهایاتحادیهخالقانه کار آموختن از س در، (هاهای پاک دانشگاهآکادمیسین

های کردن اتحادیه یکالیزه رادمهاجر هستند(، حول و حوش کارگران ی که اغلب ایهدارند )اتحادیه 

شایستگی بطور کلی، . فاقد این اهرم سازمانی هستندهای جدید در مناطقی که ادیهحایجاد اتموجود و 

  هاشرایط اقتصاد و زیرساختدر قبال  آن هایسیاست نوع همخوانی اب  در ارتباطو کفایت یک اتحادیه 

 ظهوربا  یشرایط ل حاضر چنیندر حا، مالحظه کردیم پیشینهای گونه که ما در فصل هماناست. 

آهنگ ضربرکود دستمزدها و بازگشت شدت کار، جمعیت مازاد، افزایش گردند. تعریف میبحران کار 

وقتی  . ها هستنداتحادیهکار تغییرات اساسی الگوهای سنتی انگر ضرورت بیهمگی اشتغال ک ند رشد 

و  یابد کاهش می، امنیت شغلی دشوشغلی درهم شکسته میو زندگی زندگی  بین تفاوت و مرزکه 

مسائل  دامنه تأثیرات یابند، میدر کمین نشسته اند، افزایش در خفا که شخصی  قرض و معضالت

و   رابطه بین اتحادیهاجتماعی  تغییراتی در شرایط چنین. استفراتر از محل کار  بمراتهب پیرامون کار

چنین تغییری در درجه نخست د. کنغییر میتدستخوش کل جامعه را تر در سطحی گستردهاعضای آن و 

محل و پل زدن بین شکاف مبارزه، و مضمون طبیعت به رسمیت شناختن و پذیرش چیز  و قبل از هر 

جامعه سرریز به خانه و (. مشکالت کار ۴۹)کند طلب میرا ها از طرف اتحادیه کار و جامعه را 

که توسط افراد   یو کارها بدهی نایشناختن  برسمیتاتحادیه با ، عین حالدر و برعکس.  ، شوندمی

ها پاسخ  از اتحادیهجامعه جدی بدون شک با حمایت  ، شودو دیده نمی  ، در بیرون از محل کار انجام

که بازتولید کننده شرایط  خانگی، کار رنده ای تنها در برداطرفه(. چنین حمایت دو۵۰داده خواهد شد )

فصلی، و طیف وسیعی از ، کارگران بلکه شامل کارگران مهاجر، زندگی برای کارگران مزدبگیر نیست

باید   هااتحادیه ، بنابراین. باشدمی، هها نیز شدداری نصیب آننکبت سرمایهجمعیت مازاد که سهمی از 

را   دامنه حمایت خودخاتمه داده و  پردازندمی یی که حق عضویت از اعضا تنهاحمایت سیاست 

 اند چنین ارتباطموفق شدهکه های کارگری از سازمانتاریخی که ید باش شک نداشتهدهند.  گسترش

هدف صریح  به  یاقدامچنین امروز این است که نیاز ولی  ، وجود دارد ای با جامعه برقرار کنند گسترده

ه  پیش برده شود. ب شکلدو به تواند این فرآیند میقرار گیرد.   هایابنده ساز و کار اتحادیه  گسترشو 

کارگران اعالم )پروکسی( دیده شده است که در طی آن  "اعتصابات نیابتی"فرانسه در ونه، عنوان نم

، ولی به سایر  خواهند داد(و بنابراین به دریافت دستمزد ادامه ) اند که خود اعتصاب نخواهند کردکرده

یر رفت و آمد  شغال کنند و یا این که در مسرا اِها اجازه خواهند داد که محل کار آن اعتصاب کنندگان  

متکی به جامعه جنبش کارگری همواره (. عالوه براین، ۵۱بندان ایجاد کنند )راه هامحل کار آنبه 

های ، جامعهچه چنین همبستگی بوجود آیدو چناناخالقی و لجستیکی بوده، های بومی برای حمایت

توانند خود را  می هااتحادیه (.۵۲) میدان خواهند آمدهبومی برای دفاع از کارگران در مقابل سرکوب ب

ه  بیافته را  ناارزش کار سازمو در فرآیند   کنند جاری جامعه مانند مشکل مسکن عضالتدرگیر م

بیشتر های کار، محیطپیرامون خیمه زدن صرف جای ه بها بدین ترتیب اتحادیه (.۵۳نمایش بگذارند )

 (.  ۵۴) مناطق محلی و جوامع سازمان یابندپیرامون بتوانند چنانچه  ، شرایط امروز خواهند شدمناسب 

از مطالبات  طیف وسیعی فضا برای طرح  هافعالیت سازمانی اتحادیه و سوی سمت  گسترشبا 

 گسترش چنین فضاییکردیم، در فصل هفتم استدالل . همانگونه که ما شوداجتماعی گشوده می

سوسیال کار ثابت فوردیسم و  روششیفتگی  موضوعزیر سئوال بردن معنای به چالش کشیدن و هب

با توجه به اتوماسیونی خواهد بود. دستمزد و حفظ اشتغال بر  هاتأکید سنتی اتحادیه نیز دمکراسی و 
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شکل از   اینو گسترش بیکاری، باید ، افزایش شدت و سختی کار و در پیش استکه با آن رو به رو 

با تغییر  ها که بسیاری از اتحادیهین باوریم ما برا قرار گیرند. دوباره ارزیابی سنتی مورد مطالبات 

کاهش روزهای کار در  رهایبخشهای و عرصهکار –به سوی یک جامعه پسا نتمرکزاشاجهت دادن 

(. موضوع ۵۵توانند خدمات بسیار بیشتری انجام دهند )می هفته، تقسیم و درآمد پایه همگانی

از قبول اتوماسیون در مقابل آمریکا نمونه موفقی را غربی در ایاالت متحده  لحساانداز رکارگران با

ها نقش کلیدی در آن)علیرغم این که بیکار شدن کارگران دستمزد بیشتر و جلوگیری از تضمین 

نمونه ادیه معلمان شیکاگو اتح(. ۵۶)دهد می نشانکنند( را داری ایفا میهای سرمایهساخترزی

 قراردادهایزنی در باره چند و چون مرزهای سنتی چانهها از دامنه فعالیت اتحادیهدیگری از گسترش 

برای همه را دولتی اجتماعی پیرامون آموزش جای رویکرد بسیج گسترده یک جنبش هبجمعی، ه دست

از  ای موجبات غلبه بر پاره کار  –، تغییر به سمت یک جامعه پسا دهد. عالوه بر اینارائه می

.  کندیافته را فراهم می  و جنبش کارگری سازمان محیط زیستهای های کلیدی بین جنبشبغرنجی

  ، اشتغال و تولیدفرصت جای افزایش ه، بشودموجب میرا بیشتری فراغت اوقات وری افزایش بهره

ها و سازماندهی اتحادیه ها را در کنار هم قرار دهد. تغییر اهداف و تمرکز فعالیت این گروهاند تومی

 –سوسیال دمکراسی ها بتوانند از اهداف سنتی کمک خواهد کرد که اتحادیهی ها در گستره اجتماعآن

آمیز در هر شکل از تجدید حیات موفقیت فاصله گرفته و به نیرویی اساسی  – ند ا افول رو بهکه حال 

 جنبش کارگری تبدیل گردند.  

 یشکلسی در هر و احزاب سیاماند، زه باقی خواهد برای مبار ایبمثابه عرصهکماکان دولت ، پایاندر 

سقوط احزاب سنتی سوسیال اگر  ، بویژه –آفرین خواهند بود ها نقشسازمان محیط همزیستیاز 

برای این که یک  گردد.  منسل جدیدی از احزاب فراهور ظهزمینه برای دمکرات ادامه داشته باشد و 

است؛  یکار یطمحک بیش از ی  موفقیت دربه  مند نیاز، برای همه آحاد تضمین گرددکار  –جامعه پسا 

بخاطر   دفعاتباحزاب   که وقتی(. ۵۷کند )دولت را نیز طلب میموفقیت در سطح چنین ضمانتی 

از طرف سرمایه جهانی  اعمال شدههای اشان به سیستم انتخابات و محدودیت  دهنده رضایت آزار

به  را  احزابکه  بجای این. است هامعنای تغییر در محیط همزیستی سازمانبهاین ، شوندتقبیح می

رای  نومید کننده "چشم اندازهای وعده با  – کردتبدیل های انقالبی برای خواستهای غیرممکن وسیله

از نوک کوه یخ" " جادای ترمعقوالنهوظیفه دار عهده توانندمی هاآن –سرمایه داری  –دادن در" پسا 

  ممتمّ تواند می دولت (. ۵۸) ایجادو حوزه انتخاباتی متنوع و گسترده ، بشوندفشار سیاسی  طریق

 رویپیش یهاگزینهدهنده گسترش مانند دو مورد آخر درست و محیط کار باشد، در خیابان  تسیاس

 های مردمی عمومیت داردکه برای بسیاری از سیاست – گیری و اجتناب از دولت کناره د. احزاب باش

یک از ش پوپولیستی دیده شوند، هر ر جنببعنوان ابزا ای و احزاب باید جنبش توده اشتباه است.  –

همگرا کردن احزاب دارای توانمندی  ، در سطح عمومی خودمتفاوتی دارند.  های معین وایی توان هاآن

. در حالی که  در یک پروژه مشترک هستند –از رفرمیست تا انقالبی  –گوناگون در جنبش های گرایش

ها را تقریباً غیر  دولتدر درون تغییرات رادیکال ها دولت  نبی هو سیستم رابطالمللی سرمایه بین

ریاضت کشی، حمایت از  در مورد ی اساسی و مهمی هاسیاستامکان انتخاب بازهم ، سازدممکن می

وجود  پلیس و حق سقط جنینگری ، تعدیل نظامیکودکاناقلیمی، مراقبت از تأمین مسکن، تغییرات 

این شکل های واقعی و مثبتی که گام صرفنظر کردن از  ، تیلمانتاریسپارسیاست رد کردن  صرف. دارد

کند که  ایجاد میموقعیت مطلوبی را چنین رویکردی . ، استرندتوانند بوجود آوها میاز استراتژی

در ارتباط با سقط  و یا قوانین ها حمایت ، تغییردستمزدها، قوانین مهاجرتهای نامهتوجهی به آئین

مختل کننده داشته باشند  نقش نیروهای توانند حالت، نهادهای انتخاباتی می ترین هدر بجنین، نداشت. 

عدالتی و نظرها، پژواک و بیان روشن بی ، تبلیغ و به اطالع عموم رساندن اختالفانداختن به تعویق)

توانند نقش یک نیروی مثبت و مترقی نیز  میشرایط و تحت همان زمان  لی همعامه(، وهتک حرمت 

باید به آسانی تبدیل به پر  مجموعه چنین عمل کردی بمعنای این نیست که جنبش اجتماعی . دایفا نماین

احزاب و جنبش اجتماعی باید بسیار فراتر از  بسیج انتخاباتی احزاب سیاسی گردد. رابطه بین و بال 

قدامات  ا  برتوانند در یک سو احزاب میفرآیندی از یک رابطه دو سویه. ای گسترش یابد، چنین رابطه
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 –مانند قانون حق اعتراض عمومی  -کنند،  گذاریسرمایهها های متنوع جمعیتو سیاست و ابتکارات 

وئال ، در ونزجنبش اجتماعی گردد. بعنوان مثالهای موجب بهبود و اصالح امکان فعالیت تواند که می

جاری کردن ساز توانست زمینه های مجاور بعنوان راهی که میکموندولت از ابتکار همبستگی 

منابع مالی برای احزاب نوپا  (. از سوی دیگر، ۵۹، حمایت کرد )در زندگی روزمره باشد سوسیالیسم

توانست با تکیه  در اسپانیا  *پودموسبعنوان نمونه،  –طریق بسیج عمومی تأمین گردند توانند از می

و نیروی حیاتی توانمندی  – کار کندیورو آغاز به ۱۵۰۰۰۰مردم محور، نیادهای بمالی های بر کمک

محلی، اعضای احزاب و های التی بین جنبشمذاکرات مداوم تشکیتواند از طریق ادامه کار احزاب می

 (.  ۶۰ساختارهای مرکزی احزاب تأمین گردد )

یافتن راهی   نیزالرانه و ساهایی برای حکمرانی مردمایجاد مکانیسمدر تالش ، پودموس هبعنوان نمون

برای تغییرات  رویکردی چند جانبه  این(.  ۶۱) نهادینه شده بودافتن به مؤسسات یجهت دست

، حزب ی کهحالدر (. ۶۲کند )می عرضهبرای تحوالت واقعی را بیشتری های اجتماعی است و ظرفیت

هیات رهایی  )گروه ال را برای فعالیت چندین گروهراه  وحمایت کرد یت فشفااز برزیل سوسیالیست 

اتحادیه محور بود. طبق  بسیج  تمرکزش برکماکان های دهقانی( باز کرد، ضمن این که جنبشبخش و 

 یک مجموعهی خیابان و پیشاهنگ و شکلی از این ترکیبی از نیروهای مردم "پژوهشگرنظر یک 

دهند، این است که  نشان می(. آن چه که این تجربیات ۶۳) "ینیست نبودهم لن چندانکه  ، لنینیستی بود

برای و ها ابزاری در خدمت منافع آن مردمی برای متحول کردن دولت در راستای ای دهی تودهسازمان

دو تابو  . هدف باید پرهیز از ضروری است، و قدرت دولتجنبش قدرت بین تفاوت آشکار  غلبه بر

گرایش مخالف در مقدس پنداشتن ضد  و  ی آنها، قدرت حاکم و نهادگرایی دولتگرایش طلسم"

ایجاد یک  امکان وجود  ی، (. در شرایط وجود ناخرسندی گسترده از سیستم سیاس۶۴) است "قدرت

در خاتمه، . وجود داردآشکار، کماکان  کامالً ی هابرای کانالیزه کردن این نارضایتی چارچوب گفتمانی 

ا  آینده احزاب یقیناً نباید رهبنابراین مبارزه برای ای دارند، مالحظهاحزاب هنوز قدرت سیاسی قابل 

 نیروهای ارتجاعی قرار داده شود.  شده و در اختیار 

لوکالیسم و های مردمی، سیاستمآبی از تقدسباید روشن شده باشد که ما تا چه میزان  کنونتا 

مورد نظر ما نفی کننده این  ی سازمانیتزیسهممحیط مستقیم فاصله داریم. ایسم و دمکراسی افقی

که این   این نظریه رادر عین حال ، اما ایفا کنند، نیستاست ن نقشی که ممکگونه اشکال سازمانی و 

که پروژه ضد هژمونی  بویژه برای یکاین موضوع .  کندکنند را رد میاشکال سازمانی کفایت می

آن چه بنابراین  .خواهد داشتاهمیتی دو چندان نئولیبرالیسم را دارد،  سودای واژگونی حس مشترک

ی معین شکل سازمان، بجای تقدس یک در کنار یک دیگرها کننده سازمان تکمیلنقش ما درپی آنیم که 

 و یا یک سازمان خاص است.  

 

West Coast Longshoremen* 

حل سا زاندابار   باربر کارگران ۱۹۳۴ ماه مه سال ۹تاریخ در ساحل غربی:  زاندابار اعتصاب کارگران 

اعتصاب با کشته  . روز طول کشید ۸۳ کردند این اعتصاباعتصاب  آمریکا در ایاالت متحده غربی

عمومی سانفرانسیسکو که اعتصاب  به اوج خود رسید "خونین پنجشنبه"شدن دو تن از کارگران در 

را در   یتوافق متوقف شوند کهبزرگ چهار روز  در ادر بنهمه کارها  گردیدرا در پی داشت که باعث 

باراندازهای آمریکا بود.  همٔه کارگران رفتن اتحادیه قرار گتحت پوشش آن . دستآورد بزرگ پی داشت

 بود.   ۱۹۳۰ای در دهه صنایع کارخانههای کارگری در برآوردن اتحادیه  سراهمیت دیگر این اعتصاب 

 

Podemos * 
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اضی  راز دل جنبش اعت ۲۰۱۴گرا است که در ژانویه چپیک ائتالف  :توانیم(پودموس، )ما می

سر  های اجتماعی در اسپانیا ت اجتماعی و نابرابریامکانا هشخواری و ارتشاء و کابرعلیه رانت 

شخصیت برجسته ، نویسنده و یک علوم سیاسیاین ائتالف پروفسور . یکی از بنیانگذاران دبرآور

حدود   ۲۰۱۴رأی گیری انتخابات اروپا در سال این ائتالف در ون است.  ایگسیاس توری تلویزیونی

تر است. پودموس توانست در  عضوی از یک ائتالف وسیپودموس ع  درصد آراء را بدست آورد. ۸

ائتالف    ۲۰۱۶سال . بیش از انتخابات کند کسبدرصد آراء را از  ۲۰بیش از  ۲۰۱۵انتخابات سال 

گرا  ائتالفی چپبعنوان این ائتالف . توانیم( تشکیل شدبا هم میپودموس )ما بنام تونیدو تری وسیع

 یونان تعریف شده است.  در  *مشابه ائتالف سیریزا ه اروپا منتقد اتحادیو داری مخالف سرمایه

 

Syriza* 

سیریزا مخفف یل شد. کچپ یونان تشای ائتالفی از نیروهای جبههبعنوان  ۲۰۰۴در سال سیریزا 

بیشترین  ۲۰۱۵سال پارلمانی این ائتالف در انتخابات .  »ائتالف چپ رادیکال« استعبارت 

سمت سیپراس هم اکنون و رهبر آن آلکسیس  خود کرد های پارلمان یونان را از آنکرسی

در نام ائتالف، خط علیرغم گنجاندن عنوان »چپ رادیکال« کشور را در اختیار دارد. وزیری نخست

ریاضتی تحمیلی بر یونان، تردیدی جدی بر رادیکالیسم یا  های سیریزا در قبال سیاست  تاییدیمشی 

 کنند.  یاد می "خیانته بسیاری از آن بعنوان "آن وارد کرده است؛ به نحوی کچپگرایی 
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 عمال فشار  های اِهرما

برای ایجاد  بسازد، ضد هژمونی  سالمسازمانی یک اکوسیستم  دتوانبیک جنبش پوپولیستی  چنانچه

سازمانی سیستم با وجود یک اکوحتی . داردنیاز  و ظرفیت  قدرتبه  کماکانل و گسست مؤثر، اختال

رممکن جنبش، تغییر غیعمال قدرت های اِفراهم کردن فرصتای متحد، بدون توده جنبش سالم و یک 

 کلیدیکاری های یطمح دربلحاظ تاریخی، قابل توجه جنبش کارگری بسیاری از دستآوردهای است. 

باالی سطح از و یا ، همبستگی گستردهاز  هاآن ظر از این که صرفنند. ه ابدست آمدتوسط کارگران 

 هاموفقیت این  .ند ه اداشت شکل سازمانی بهینه و یا این که ، یا نهنداهبرخوردار بودی طبقاتی آگاه

که توانستند با استفاده از آن   هبودسرمایه   انباشتجریان  کلیدیدر مراکز  هاآنموقعیت ماحصل 

مبارزه و موفقیت کارگران جویی ستیزهفرض بهترین پیش در واقع، عمل کنند. علیه آن  ۷جایگاه

 در ساختار اقتصاد است.   هاآن ا و موقعیتج ، طبقاتی

موقعیت کلیدی نقش ، کارگران متوجه های اولیه حمل و نقل و تدارکاتزیرساختدر ، نمونهبعنوان 

  –ها کامیونها، قطار و ها بین کشتیانتقال کاال –مجتمع حمل و نقل سرمایه شدند. خود در گردش 

از  ها کاالحرکت بود که کلیدی  گذرگاهی هامحل کار آن موقعیت (. ۶۵)تمرکز و شدید و پ ر هزینه بود م

نقاط کلیدی عمده  درواقع بر یکی از کردند جا کار میآن در  ، کارگرانی کهافتادبه جریان میآن طریق 

باور نکردنی ای بگونه زاندابار کارگران که  حاصل چنین موقعیتی این بوداقتصاد کنترل داشتند. 

  ستودنیقدرت (. ۶۶بیشتر از دیگر صنایع بود ) در کارها آناختالل  روزضرر هر و ودند جو بستیزه

فرآیند   ها درآنساختاری نیز برخاسته از موقعیت " سازخودرو کارگراناتحاد "هایی مانند اتحادیه

  کهآمد کرد بر ایه زماندر  توانمندیعالوه این ب. اقتصاد ملی بوددر سازی صنایع ماشینتولید و اهمیت 

حمایت  که این خود نشاندهنده این است که نه  –ها پائین بود سطح سازمانباال بود و بیکاری نرخ 

  (. ۶۷ند )ه اعامل تعیین کننده بودضرورتاً ها برای کسب موفقیت قدرت سازمانی  بازار کار و نه 

خود دن در معادن . کارکرداری چنین قدرت نفوذ و اهرم فشاری بودند سنگ نیزکارگران معادن زغال 

کار  در توقف هرگونه مابازای قدرت  وبود کار محیط در از مدیریت ای در خودگردانی بیشتر قرضه

در   کهفراهم کرده بود  را هاییفرصت ها آنتمرکز موقعیت و ین بود که "اآن آمد پی. بودباال بسیار 

کارگران  نیز، امروز (. ۶۸) "خلق کنندقدرت سیاسی عمال اِاز  نوینی شکلبتوانند  ، خاصیک لحظه 

ابع  چرا که من فرار سرمایه مقاوم هستندو بهمین دلیل در برابر  هستندموقعیتی نین دارای چمعدن 

 هم کهاست،  در شرایط امروزیای نمونهمعدنی آفریقای جنوبی . مناطق عرضه آن ثابت است

اعتصاب    ۲۰۱۲در سال وقتی که . گذاردبنمایش میرا خشونت سرمایه هم ها و قدرتمندی اتحادیه

بیش از سی کارگر در  که باعث کشته شدن کرد ، دولت دخالت کارگران معدن به خشونت کشیده شد

انحصاری،  ای چنین موقعیتیای دیگر از عرضه کنندگان تولید نیز دارپاره شد.  *قتل عام ماریکانا

تولیدی  گروه مانند  از فرآیند عرضه تولید گاهاییگرهاعتصاب در چنین هستند. کمتر البته با خشونت 

خط تولید  منافع کل برای تهدیدی جدی ها از طرف آنبلوکه کردن کل خط تولید پو چن در چین، 

ردکنندگان توزیع ، این زنجیره دیگر آن سویدر (. ۶۹بود ) داریسرمایه برای  یگاهی مناسبجا پاهخ 

لجستیک برای تالل ایجاد اخدر ارزشمندی  هایفرصت  تواندمیکه  است ستیزه جویانهنش ک 

بر   یاهرم فشاراهمیت چنین نقاط میزان برآورد (. ۷۰باشد )متکی بر عرضه بموقع داری سرمایه

 بسیار دشوار است. داری سرمایه

این نقاط اعمال اهرم فشار غربال   که آگاهانه و یا ناآگاهانه یماهبودشاهد ، هقرن گذشتطی در  اما

(، ۷۱) ساختممکن را  تمرکزمحمل و نقل ماسیون کردن نری اتوحمل و نقل کانتیتوسعه ند. شد

به  روی آوردندر واکنش به اعتصاب؛ و ها سرمایه در انتقال کارخانهتوانایی جهانی شدن لجستیک 

نش سیاسی را کاهش ی ک تعداد نقاط ضعف موجود برارا تسهیل کرد و  منبع اولیه انرژینفت بعنوان 

دور جدیدی از   و بنابراین  اندشده  کالسیک تا حدود زیادی ناپدیداهرم فشار عمال نقاط اِامروز، داد.  

به این  دقیقاً خطا آزمایش و بررسی طلبد. میضرورتاً را تژیک تفکر استراو بررسی، آزمایش و خطا 
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ضد  سازگاری و و ست که همراه با چالش ا پویاهای از سیستمای که امر سیاست مجموعهدلیل 

 انتزاعیهر عمل معنا است که بدین این . نداشبیه  های مسابقه تسلیحاتیکبه تاکتی، سازگاری بوده

  یادمخالف آن را طرف چرا که را از دست خواهد داد، خود  تأثیرزمان  ولدر طبه احتمال زیاد سیاسی 

بلحاظ ب، هیچ نوع خاصی از عمل سیاسی بدین ترتی .د کردبا آن سازگار خواهخواهند گرفت و خود را 

ای برای دست  فزایندهضرورت در طی زمان، در حقیقت،  نخواهد ماند.  پذیرناو آسیب نمصوتاریخی 

ها ها آناین تاکتیک یرا نیروهایی که زوجود داشته، شناخته شده و مأنوس  یهاتاکتیک کشیدن از 

  چالشروش زند. خواهند ک کلی مؤثرتر پاتَ بشیاد گرفته و را   از خوددفاع اند، راه نشانه رفته

استفاده  با ه، چند نمون از دید است. غیر مستقیم و پنهان کارگران ی مبارزه هابا تاکتیک داری سرمایه

ها راهپیمایی، سمت و مسیر معین آن برخورد شدبا غیرقانونی کردن  ، در اعتراضات از ماسککردن 

را  نندگان تظاهرک کنندمیسعی و از این طریق  شودها تغییر داده میهای پلیس و حرکت آنبا زنخیر

ای در برابر  ؛ مقررات ویژهفیلمبرداری از خشونت پلیس عملی مجرمانه اعالم شدثبت و کنند؛  قمتفرّ 

های نافرمانی مدنی با  ؛ حرکتنمایندو عقیم را خسته کننده  هاحرکت که  ه شداعتراضات قرار داد

، نیروها هستند های سیاسی عرصه پویاییتیکشد. تاکبه رو  خشن و سرکوبگرانه پلیس روبرخورد 

اساسی امری  ، موانع تغییر گذر ازهمکاری در دولت نوین و  برایرسی و آزمایش و خطا در کار بر

 است.  

های یکی از تاکتیک . دهدارائه میرا وار از چنین رویکردهایی تصویری نمونهتاریخ جنبش کارگری 

(.  ۷۲) بودتقاء ارزش آن و ارکار  تقویتآن  مابازایکه محدود کردن عرضه کار بوده،  آن عمده

 هاقائل شدن در آموزش مهارتتبعیض  اغلب با   به چنین هدفین تبرای دست یاف نخستینهای تالش

حرفه ، بعنوان مثال(. ۷۳) گرفتبراساس جنسیت و نژاد صورت میها معینی از حرفهبرای پاره 

طرف  دی که از مقابل تهدیدر  مردانهکار ماهر نیرویبرای حمایت از محور بودن در ابتدا  حروفچینی

هش نیاز  و کاصنعتی شدن تولید ، اما(. ۷۴) ماهر سازماندهی شده بود کارگران زن نسبتاً غیر

های صنفی متکی بر مهارتهای بسیاری از اتحادیهتضعیف ، امکان های فردیسرمایه به مهارت

نتیجه آن تضعیف و  د. باز کرتری را برای حوزه بسیار وسیعو عرضه کار  فردی را ممکن ساخت

چنین   شد. بود، نوع خاصی از مهارت  هاآن یتکه محور های سنتیبسیاری از اتحادیه قدرت  فروپاشی

غیر ماهر موجود در هم و هر اکارگران م آن همکه هر بود صنعتی های اتحادیه ورتحولی موجب ظه

، کاررای کاهش عرضه نیرویبها ممکن یکی دیگر از تاکتیک. (۷۵د )بودنیافته  خط تولید سازمان

های کار در ساعت حرکت در راستای کاهش: آن است که ما پیش از این مورد بررسی قرار دادیم

  فقطدر باال اشاره شد نه که گو همان، شودکار میکاهش عرضه نیروی تولیدگراین تاکتیک هفته. 

تکیه بر جای هبهای کار، ساعت کاهشتاکتیک .  مهم تفاوتبا یک   اما، حاصل شدها اتحادیهتوسط 

 ردنخارج کبر   شا تأکید، کسب و کاراز چرخه های خاصی کردن گروه محرومموضوع تخصص و 

بین  اجماع دلیل به فقط نه  –اگر چه ، به دالئل گوناگون(. ۷۶) استفرد های کار هر ساعتبخشی از 

توجه جای آن ه بو رو به رو نشد با اقبال چندانی تیک این تاک –جنگ سرمایه و کار در دوران پسا 

گونه همان .برای دستمزد بیشتر شدقراردادهای دسته جمعی  رچانه زنی دجنبش کارگری معطوف به 

سیستم تالش ما برای تغییر در  دارای چنین ظرفیتی است کهاین تاکتیک  ، بهرحال، بحث کردیمقبالً که 

های تاکتیک یکی دیگر از توجه قرار گیرد.  و مورد گرفتهای دیگر جان تازه  باراجتماعی اقتصادی 

سرمایه و مجبور کردن آن به تن دادن به تحمیل هزینه به  هاکه منطق آن اساسی اعتصابات بوده اند، 

 توسط توانندآسانی میبه ماهر غیراین که کارگران به توجه  ابای اما چنین گزینه است.  مذاکره بوده 

چنین این امکان  ، هماعتصابمحدود شده است. ، جایگزین گردند براه( دله بیشتر سرکارگران جدید )

  – آالت جدید را وارد و نصب کند ماشیناست تعطیل دهد که در مدتی که کارخانه را به کارفرما می

در اوائل  دالئلی که، یکی از مبارزه کنند.  هاکارگران ممکن است برعلیه آنتغییراتی که همان دقیقاً 

برای کار و  جایگزینی کارگران  –پدیدار شد نشسته و اشغال کارخانه  اعتصاب  قرن بیستم تاکتیک

  بینیمچنین چالشی میآن چه که ما در (. ۷۷) را غیر ممکن کردمدیریت تهدید  زائد بودننشان دادن 
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تاکتیک   استفاده از در پی هر کدام که است  طرفین متعارضبین نوعی مسابقه تسلیحاتی پویایی  مانند 

 ند.  ااهداف خویش وری جدید برای و فنآ

مختل که  گستردهجدید با نمایان شدن حداقل دو معضل  این شکل از مبارزاتزمینه  بار دیگرامروز 

.  استاتوماسیون  کنونی فرآیند ، در درجه نخست . در حال تغییر استد، نکالسیک اکننده محیط کار 

  زاندابار را که کارگران در محیط کار کلیدی  هایگاهگرهای از پارهگونه که اتوماسیون لجستیک  همان

اتوماسیون بهمن ترتیب، را از بین برد،  ندردکمی بر کارفرما استفاده اهرم فشار ها بعنوان از آن

ها برای ظرفیتحاکی از کاهش قابل توجه نیز کارهای خدماتی  در نهایتو ها، حمل و نقل کارخانه

سرعت موجب هب رانوسائل نقلیه خودظهور و رشد نمونه، عنوان به . استمحیط کار مبارزه در 

حمل و نقل تم سدر سیعنوان اهرم فشار به کارفرما هها باز آن بتوان که نقاط کلیدی چنین کاهش 

ای که برای گسترش زنجیره قطارهای بدون راننده طراحی با توجه به برنامه، خواهد شد. استفاده کرد

نزدیک   بریتانیا در آیندهاتحادیه کارگران حمل و نقل دریایی در و هن، آاتحادیه ملی راه شده است، 

بیان کرد  صراحتبهلندن، بوریس جانسون، شهردار . شدرو خواهند ه ب مستقیماً با چنین معضلی رو

بکار گرفته   ، در بریتانیا هباقی ماندجوی های ستیزهچند اتحادیه اتوماسیون برای ویرانی یکی از که 

بر   بتوان هاکه از طریق آندر محیط کار نقاطی  که است  علیرغم این مهم این(. ۷۸)خواهد شد 

همزمان با بازسازی و اتوماسیون نقاط جدید  و ، خواهند داشتوجود باز هم  ، فشار آوردکارفرما 

  –! ۱۹۵۷در  -اشاره کرده،  نویسندهیک گونه که همانبوجود خواهد آمد. بعنوان مثال، نیز دیگری 

 "بیندازداتوماتیک شده را از کار کل یک کارخانه تواند مییک گروه کوچک از کارگران اب اعتص"

قدرت تمرکز  معنایشتواند ، همچنین میر یک فرآیند تولیدیبدر تعداد کارگران ناظر کاهش (. ۷۹)

حمل و یک سیستم اتوماتیک شده چنانچه اگر بعالوه، . از افراد باشد ترکوچکدر یک گروه بالقوه 

های فنی وسایل نقلیه بدون راننده،  محدودیت موضوع، نتواند موضوع اعتصاب رانندگان باشد نقل

و به همین ترتیب  باز، موضوعی  ، ایرایانه های تکنیسیننویسان و برنامهاعتصاب  ند برای نتوامی

ها کار دوده مانور آنش محکاهطریق از  ایین وسائل نقلیهچن . بندان و محاصره باشدراهبیشتر مستعد 

 "دان ؤیت، در حرکتغیر قابل ر خط آهن کقطاری هستند که روی یبه بیشتر شبیه "و کنند، می

مخرب باشد. به همین تواند احتماالً میپیرامونی، آگاهانه در محیط  دستکاریاعتبار این  ه ب(. ۸۰)

خیص بیماری، )برای مثال، تششناختی الگاریتمی در وظایف گوناگون از الگوهای استفاده ، ترتیب

ایجاد ناهنجاری و ( بسیار مستعد های مراقبتیشناختن چهره در حرفهاحساسات و عواطف و 

از کار  وشبرای فهم رها ماشیناین گونه چگونگی کار فنی از  شناخت(. ۸۱مشکالت هستند )

سلیس و   نیزفنی  بلحاظ  باید، مانند موضوعات سیاسی آیندهو چپ  است  تعیین کنندهها انداختن آن

تولید را  روندهای اتوماسیون است که تجزیه و تحلیل ، در پایان، آن چه که الزم استشد. روان با

در های فشار بر سرمایه اهرم نقاط یک درک استراتژیک از این که  آورند، میبازسازی و بگردش در 

 کجا ممکن است پدید آید، است.  

لکنت زبان  آن است که شاید با کمی  ، کالسیک ایجاد اختاللهای مربوط به تاکتیکدومین محدودیت 

، بجای زادجمعیت ما مبارزه با محوریتو سازماندهی ای بیکاری تودهبا رو به رو شدن  ، بتوان گفت

چه پس وجود ندارد،  روند تولیدایجاد اختالل و توقف محل کاری برای  ، اگر دیگرطبقه کارگر است. 

 کههای موجود تاکتیکگرگونی در مجموعه د، دوباره )یکبار دیگر(توان کرد؟ میدیگری کار 

سختی و شدت کار،   افزایشبا فنآوری و اقتصادی باشند. سیاسی، اجتماعی، شرایط تغییر پاسخگوی 

تمرین کارآموزی های بیگاری تحت نام و دورهصفر ساعته، کارهای موقت، قراردادهای و گسترش 

تولید اجتماعی است، ها باززیربنای آنهایی که و جنبشهای بیکاران جنبش، در سرتاسر جامعه

برای  یهرگز محل کار هاجنبش . این نوع از کنندعرضه میاز مقاومت را  و آموزنده های مهمنمونه

اختراع کرده برای اعمال قدرت  گاهیگرههمواره خود وسیله و د و بنابراین ان نداشتهمختل کردن آن 

در مختل  را تنها قدرت کارگران است که چپ نیروهای ز های بسیاری انظریکوته این یکی از اند.  

دیگری در  تربسیار متنوعنظم موجود در اشکال چالش با در حالی که در واقعیت بینند، کردن تولید می
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مهم های خیابانجنبش کارگران بیکار  انتینژدر جریان است. بعنوان نمونه، در آرمحیط کار خارج از 

بگوش دیگران برسانند و در برکناری  ایجاد کردند که صدای خود را دان بنشهرها را اشغال و راه

و   بازار کارموجود در ی رانده شدن از سیستم دستمزددر شرایط (. ۸۲محوری داشتند ) یدولت نقش

ابزاری اصلی برای   شهرها بههای اصلی ورود به شریانسد کردن یط کار، محیک قیچی شدن از 

 شلمیکشته شدن پی بندان در اشغال و ایجاد راه افزایش موج (.  ۸۳)د قدرت سیاسی تبدیل شاعمال 

این شکل از مبارزه است  نشاندهنده افزایش و رواج  ۲۰۱۴اوت ماه در میسوری  ، در فرگوسن نوبرا

  ، یزیربنایهدف همان داری با بازتولید سرمایههای دیگری از در عرصههای مشابهی تاکتیک (. ۸۴)

. مسدود کردن بنادر  اتخاذ گردید  هابدهیو  هاخانه  اجارهافزایش اعتراض به  اعتصابات دراز جمله 

 کامپیوتریالگوهای از  گیریبهرهبا  که عنوان یک تاکتیک استههای معینی بدارای ظرفیت نیز 

بینی غیر مؤثر سیاسی را پیشهای نشو ک  غیر اصولی اقدامات پرهیز از چگونگی های راهتوان می

در گنجانده شوند، ک یدر یک طرح کالن استراتژجدید، البته که باید های تاکتیک گونه ین ا(. ۸۵کرد )

فوران کنند و بعد از مدت  های موقت تنها تعداد زیادی جنبشوجود دارد که  بیم آنغیر این صورت 

 ناپدید شوند.  از خود  ترین ردپایبرجا گذاشتن کمکوتاهی بدون 

، وجود چنین پراکندگی  تضعیف شده است. اماپراکنده و جنبش کارگری  توانمندیکالسیک  هایزمینه

شدت کار را ممکن است  اتوماسیون و . نیستجار زدن مرگ مبارزه طبقاتی لزوماً بمعنای و ضعفی 

کامل  پایان جلوگیری و معنای هها باما این ، وقفه در نقاطی از تولید فهمید ستن ازکا عنوانهبتوان ب

المللی  بین بر یک زیرساخت عمال فشاراِسنتی  گونه که نقاطقاً هماندقینیست.  هاییگسستچنین 

های همان زیرساخت از راهپذیری چنین گذاری خود موجب آسیباند، سترده و پاک شده ، پذیرانعطاف

وظیفه   بنابراین(. ۸۶)المللی گردد تواند بسرعت بینمییک مبارزه محلی مناسب دیگری شده است. 

یک   پی ریزیو  های تغییر یافتهواقعیت  ازدقیق و هوشمندانه  رسیحسابارزیابی و باید  ما رویپیش

چنین از  ییهاسوابق و نمونه خواهد بود. فضای جدید بوجود آمده در  نشک استراتژی نوین برای 

اجتماعی   فعالینها و که توسط اتحادیه "تجزیه تحلیل ساختار قدرت، مانند "دنوجود دار هایتالش

هایی از درستوان که می، اندآکتورهای کلیدی را ترسیم کردههای اجتماعی و شبکهکه  صورت گرفته

ما در این  که  یبحث(. ۸۷)ها را محاسبه کرد آندشمنان و  متحدانو قوت و نقاط ضعف . ها آموختآن

است، مبارزه  ادی أکید بر شرایط مو تتکمیل کننده این فرآیند  ممتمّ یک ساختن برای  کنیممطرح میجا 

در روی زمین  بصیرت و آگاهی از شرایطباید در هر دو رویکرد، های اجتماعی آن. نه فقط شبکه

 شرایط اقتصادی باشد.  انتزاعی تغییرات دانش بیشتر  پیوند با 

 هااقتصاد و یا الزامات بحرانناپذیر  های اجتنابروند ، دارانسرمایهاز سخاوتمندی کار -دنیای پسا یک 

-پسا این که یک جامعه قبل از  فصل و فصل قبلی بحث شد، گونه که در این نخواهد شد. همانار پدید

  استنباطدر   –قدرت چپ در نظر گرفته شود، باید تراتژیک ساعنوان یک گزینه معنادار  هکار بتواند ب

ه همه جانبه یک پروژ)متضمن(  ی در بردارندهزچنین بازسا. بازسازی شوددیگر  بار –آن گسترده 

طرح درک نوینی عرضه و برای  براندازی حس مشترک نئولیبرالیسمضد هژمونیک است که در پی 

)پوپولیستی( خواهد ای ای تودهضرورتاً، پروژهاین پروژه آزادی" است. ، "کار" و ""مدرنیته"از 

تنها به  ، بوده قاتیطبمنافع  هب اشانکه ضمن وابسته بودن ای اجتماعیگسترده اقشار گرکه بسیجبود 

اقداماتی خواهد بود که  از  ترکیبی طیف گستردهدر بردارنده به این معنا که . کنندآن اکتفا نمی 

، بلکه تحت یمتیسبراساس یک ائتالف سست پایه پراگمانه  – هر کدام درپی آن هستندها سازمان

ترون شدن روز افزون با سها ها و تودهاین سازمانو سپر یک نظریه برای یک دنیای بهتر. 

در محیط جدید عمال فشار و قدرت نقاط اِتأمین کننده و حفظ شناسایی و خواهان های کار، محیط

مقابله با آن که همواره در حرکت است، المللی شده داری بینسرمایهدر مقابله با . داری اندسرمایه

 بینی کند.  پیشاز قبل پذیر در یک سیاست انعطاففردا را از پیش تغییرات باید 
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Marikana massacre*  

اتفاق افتاد و بعنوان یکی از  در آفریقای جنوبی  ۲۰۱۲سال   ۱۶قتل عام ماریکانا: در تاریخ 

این کشتار در  در نوع خود بود.  ۱۹۷۶از سال د بعبا کارگران معدن ترین برخوردهای پلیس خشن

 صورت گرفت.  وبی سالگرد اعتصاب سراسری کارگران معدن در آفریقای جنامین ۲۵

 

Pou Chen Corporation* 

ترین تولید کننده  در تایوان و بزرگ فشک های تولید کننده یکی از شرکت شرکت سهامی پو چن

نگ در تایوان است.  فتر مرکزی آن در شهر دنوع ورزشی و معمولی در جهان است. های کفش  تایچ 
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 گیری هنتیج

 

 .  دکنیزندگی می ذشتهگهای نتایج حیرت انگیز برنامه  باشما 

 جنی هولزر    

 

های سیاستها بسمت آن  علت گرایشمبارزات بآخرین چرخه ایم؟ ، پس ما کجا ایستاده در این صورت

ها هتک حرمت تودهحاصل از خشم  امروز اند.  خارج شدهدرمانده و خسته و از صحنه مبارزه  مردمی

 ویسهترین مسیر بامیدوار کننده کردیم که حث چنین بما شده است.  عجینهمه جا  مردمناتوانی با 

، موجود همه چیزشرایط در که است چالش کشیدن حس مشترک نئولیبرالی نیته و بهاحیای مدر آینده

پروژه ضد  روانی را تحت کنترل خود دارد. تحقق های ترین حالتبدیهی تا ترین مباحث سیاسی مبهماز 

میسر  فراتر از مبارزات دفاعی  نهادنگام به جهانی بهتر و  و باورتواند با تصور ها مینهژمونی ت

در خلق زندگی و جامعه  را ما کار که  - های پسادر شکل سیاستای ممکن را ما پروژهباشد. 

ای موفقیت چنین پروژه برایدر مبارزه سیاسی پیروزی  .مشخص کردیمکند، رها می اماندلخواه

طیف وسیعی باید آن گونه محیط و زیستگاه سازمانی برای . استای یابی یک چپ توده نیازمند سازمان

جا که در هر آن یعمال فشاراِهای د آورد که تبدیل به اهرمجوچند جانبه بوهای ها و جبههاز سیاست

 ، بشوند. ممکن است

  کار – برای گذار به یک جامعه پسا  یپالتفرمپایان تاریخ نخواهد بود. ایجاد   ، اما این پایان کار

فهم  است که به همین دلیل (. ۱ولی این تازه یک شروع است )خواهد بود،  عالیبسیار  یدستآورد

ک جامعه  درکه در  آن برای این استضرورت  :رداداهمیت  همهاین چپ مدرنیته سیاست ضرورت 

هر  .نشویمدچار اغتشاش فکری و سردرگمی در پایان تاریخ، ر و قطعاً هر جامعه دیگکار  –پسا 

منابع خود هایش، رمانآ برزیرا که با اصرار ، نافی خود خواهد شددر طی زمان همواره  شمولینجها

 تواندنمیتنهایی بندی اجتماعی بهدهد. هیچ صورتقید و شرط گسترش میرا برای یک نقد بی 

را   ما ، همین ترتیب نیز آزادی ابداعیبه. باشدومی خود های سیاسی و مفهگوی همه خواستهپاسخ

بیم آن وجود دارد که  کار  –دن به پسا ش عناق در  کند که به امکانات موجود قناعت نکنیم. ناگزیر می

  ماندهی و زیست محیطی موجود دست نخورده باقی مانند نژادی، جنسیتی، استعمار سائلیتهدیدات م

عدم تقارن قدرت   این کهبه امیدواری ضمن (. ۲) به حیات خود ادامه دهند جدیددر ساختار دنیای و 

اری است.  ها نیازمند تداوم تالش و ادامه ککار بر هم خواهد خورد، اما محو آن – یک دنیای پسا  در

به انجام  های جایگزین کردن سیستماتیک بازار و هم در پی جستجوی راه بازعالوه براین، ما باید  

تکنیکی چه  –که یک نهاد اجتماعی دانیم هنوز نمی وظیفه ایجاد نهادهای سیاسی جدید باشیم.رساندن 

های تواند انجام دهد، باید توسعه فنآوری را از قید و بندهای موجود رها کنیم و آزادی کارهایی می

نوینی را بوجود آوریم. رهایی از وابسته بودن به کار دستمزدی مهم است، اما ما باز وظیفه برخورد 

داریم.   روپیش را یکی اعی، فیزیکی و بیولوژهای سیاسی، اقتصادی، اجتملغو دیگر محدویتو 

   کار ضروری است اما، کافی نیست. –پروژه بسوی یک جهان پسا 

که گذار از   خواهد کردبرای ما فراهم را کار تعادل نوینی برای رسیدن به هدف  –یک پالتفرم پسا 

ما معتقدیم که چنین  را کامل کنیم. کار  –سوسیال دمکراسی تا نئولیبرالیسم و هژمونی جدید پسا 

محکم و استواری را فراهم خواهد کرد که از   هایپایهو  هکرد د کیأوظایف زمان حال ت برباید پالتفرمی 

گان کنند لقخهر پالتفرم دیگر،  هم چوندیگری خواهیم رسید.  رهایبخشها به دستآوردهای طریق آن

که چنین پالتفرمی چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  بینی کنند توانند از قبل کامالً پیش ، نمیآن

ها ها است، معهذا وجود این محدودیتها و فرصتای محدودیتپارهرمی در درون خود دارای هر پالتف

ها برای آن شکل از زندگی که پالتفرم قادر به ایجاد آن است، بطور کلی تعیین کننده نیستند.  و فرصت
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(. ۳) گذاردمی مفتوح را رأیی خاتمه یافته اعالم کند، آن جای آن که با خودرا به  یک پالتفرم امر آینده 

های امکان دادن به مردم برای ایجاد پیشرفت  راهدرستی طراحی شده باشد، دقیقاً از اگر پالتفرمی ب

 کار، مردم مشارکت بیشتری در فرآیندهای خواهند –با یک پالتفرم پسا موفق خواهد شد.  ، بیشتر

رم ای ف  های رسانهای که توسط بازیفردگرایانهنشینی دوباره به دنیای  داشت و یا شاید خواهان عقب

کار در مورد اخالق کاری که پدید   –اند، باشند. با توجه به تغییرات مورد نیاز یک جامعه پسا داده شده

یک دگرگونی ذهنی را  د در فرآینای آید، دالئل زیادی برای امیدواری وجود دارد. چنین پروژهمی

برای یک تغییر گسترده از ذهنیت فردگرایی خودخواهانه که توسط  این پروژه شرایط را –طلبد می

شود، داری شکل داده شده به یک ذهنیت خالق جمعی که با رهایی از کار دستمزدی آزاد میسرمایه

داری شکل داده شده است، رمایههای سهای طوالنی توسط انگیزهاز مدت  هاکند. ذهن انسانتقویت می

هایی بگونه قابل ای را فراهم خواهد کرد که چنین محدودیتکار آینده  –نظریه یک دنیای پسا 

این بدین معنا نیست که جامعه پسا ـ کار قلمرو سهل و آسانی برای بازی . گردندضعیف تای مالحظه

توسط یک نیروی خارجی، توسط یک  ماند دیگرای کاری که باقی میاست. بلکه، در چنین جامعه

الزامات گذران زندگی، به ما تحمیل نخواهد نشد. بجای مطالبه از طرف دیگران، کارفرما و یا بخاطر 

گیری سخت(. برخالف ۴انجام خواهد شد ) نماآرزوهایمندی و کار توسط خود ما و طبق عالقه

دهند، مطالبه ضد مدرنیته وعده میکار و زندگی سخت و ریاضت کشی که نیروهای نیروهای محافظه

 کار بشارت دهنده رهایی آرزوها، فراوانی و آزادی است.   – یک دنیای پسا 

. اما هر پروژه که سودای ساختن استای خالی از ریسک نبوده و پ ر مخاطره بدون شک چنین آینده

مینی وجود ندارد که همه چیز  یک دنیای بهتر را داشته باشد، با ریسک رو به رو خواهد بود. هیچ تض

های پایداری در کار ممکن است بتواند دینامیسم  –پسا رود عمل کند: دنیای می گونه که انتظارهمان

رجعت همگرا شده و  خواهانداری خلق کند، و یا این که نیروهای پاشیدگی سریع سرمایههم جهت از 

از   نگرانینترل کننده جدیدی درآورند. همکاری کنند که آرزوهای رها شده را تحت انقیاد سیستم ک

نوآوری باشند،  خواهانکه  سیاسی بخشی از چپ معاصر را در موقعیتی قرار داده  اقدامهر در ریسک 

بررسی و آزمایش همه چیز،  کلیطرح خواسته بخش از چپ برای این ولی نوآوری بدون ریسک. 

کنکرت و  دپیشنهاهرگونه شده، اما، خالقیت و پیشگویی به امری عادی و پیش پا افتاده تبدیل 

غلط از آب  موجب  مکن استلی که ماحتما مواردتفسیر طرح و و  دمشخص اغلب با موجی از انتقا

قبول نوآوری، اما ترس تن  –شود. با توجه به این گرایش دوگانه ، روبرو میگردنددرآمدن امور 

ایکوبی این ، و صرفاً جشن و پی سیاسیهاجذابیت نظریه –دادن به هر ریسکی در تغییرات اجتماعی 

هر "رویداد" خودجوش بهتر قابل فهم خواهد شد. هر رویداد خودجوش )مانند یک  براینحله از چپ 

گویی خواهد برآمد انقالبی( تبدیل به بیان آرزوها برای نوآوری بدون قبول تعهد به مسئولیت و پاسخ

تحرک، و هدیه دادن مرحله نوینی یای سخت و بیبشارت درهم شکستن دنگونه شد. رویدادهای مسیح

ورزی است، رها راحتی گریبان خود را از قید کار دشواری که همان سیاستدهد، اما باز تاریخ را می 

رو ساختن دنیای نوین، و در عین حال اعتراف و تن دادن به ظهور و پدید  کند. وظیفه دشوار پیشمی

 شود. دینه فاضله همواره با نفاق و ناسازگاری درهم ریخته میجدید است. بهترین م آمدن مشکالت

در پی محو هر گیری قبل از هر تصمیم ای که کارانهباید و الزام آور است که با چنین اصول محافظه

، مخالفت کرد. در یک خوانش پ ررنگ، هدف این دوریسک که در آینده ممکن است با آن روبرو ش

کند و با حفظ وضع موجود می را تبدیل به سپری دراطمینان معرفتی خود کارانه عدم اصول محافظه

بهانه ضرورت "بررسی  با توسل بهیک آینده بهتر را دارند  ساختن  سودایاز دیگرانی که  مالیمت

یک ابهام ذاتی است:  در درون خود دارای که این اصول  بینیممیجا ما . در اینگذاردکنار میبیشتر" 

جستجوی مداوم و با احتیاط خطاهای احتمالی و  گیرد. یسک کارکرد خود را نادیده می چنین اصولی ر

در حالی که الزاماً   (.۵عملی و غفلت است )حذف ریسک، در بردارنده نوعی کوری در مقابل خطر بی

ها را خردمندانه باید پوشش داد، درک درست و همه جانبه رنج و ایی که ممکن است ریسکج تا آن

آن چه که در آینده ممکن است رخ دهد، حاکی از این است که ما معموالً نباید مسیر احتیاط را  مصیبت 



 

166 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

ی که  اصول احتیاط پیشگیرانه برای بستن راه آینده و حذف تدارک و آمادگی برای چیزدر پیش گیریم.  

ال دقیقاً  در آینده ممکن است رخ دهد، طراحی شده اند. در حالی که رویدادهای احتمالی با ریسک با

 زرطبق گفته هنرمند مشهور جنی هول –توانند راهگشای آینده باشند همان چیزهایی هستند که می

یش تن دادن به  کنید". ساختن آینده معنا"شما با نتایج حیرت انگیزه برنامه های گذشته زندگی می

است. ریسک و احتمال  ها و اتخاذ راهکارهای ناکامل آمدهای آنهای احتمالی و ناخواسته و پیریسک

های بهتری توانیم به تله ، اما فایده آن این است که حداقل ما می گرفتار شدن در تله همواره وجود دارد

 (.  ۶فرار کنیم )

 

Jenny Holzer* 

ای ساخت مجموعهدر آمریکا متولد شد، او عمده شهرت خود را بواسطه  ۱۹۵۰جنی هولزر در سال 

. آثار  . وی ساخت این مجموعه را از دهه هفتاد آغاز نمودآورده است دستهای مفهومی بهاز چیدمان

  اسناداز اشعار، ای متنوع هستند. این آثار شامل مجموعهاو شامل نمایش بصری متون نوشتاری 

او هنرمندی در زمینه آثار تجسمی است.  باشند. خود هنرمند یا دیگران میهای ، نوشتهدولتی سری

واضح  سازد، همواره همچون یک اثر گرافیکی را منتقل میهای سیاسی گاه پیام  هولزر با این کهآثار 

تری از مخاطبان باعث شده آثار او با طیف گستردهگویند. وجود همین ویژگی و روشن سخن می

بقا" از  "ثبات" و "حیات" و "طور کلی در قالب هنر عمومی قرار گیرد. ساخته و به ارتباط برقرار 

 ند هستند.  آثار این هنرم

 

Sociotechnical systems* 

تکنیکی، نوعی سیستم است که از تلفیق و درآمیختن جهان مصنوعات فنی و   –سیستم اجتماعی 

های آید. مصنوعات فنی تابع قواعد فیزیکی هستند و بر مبنای یافتهجهان تعامالت اجتماعی پدید می

لوم اجتماعی توصیف  عبعاد انسانی آن با شود و اعلوم طبیعی و دانش مهندسی توصیف و طراحی می

نش انسان از جهات مختلف بشدت دخیل است. فضای مجازی و هایی ک ین سیستمشود. در چنمی

 –تکنیکی هستند. سیستم اجتماعی  –های اجتماعی هایی از سیستمسیستم ترافیک هوایی نمونه

باید با یکدیگر و با مصنوعات فنی   هانش انسانتنها نیازمند مصنوعات فنی است، بلکه ک تکنیکی نه

ها و نظایر آن  این منظور از نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر توافقات، سنت هماهنگ باشد. برای

 (.  ۱۶۰، ۱۵۵، ۱۵۴، ص ۱۳۹۰شود. )ورماس، استفاده می
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 داری پس از سرمایه

قیق و  تح  دقیقمترقی  ندهایفرآی داریسرمایه –پروژه پسا از آن،   فراتر ترو کار  –پروژه پسا 

ها ، این پروژهدر عملرستگاری جهانی است.  اناشغاییتعهد و سودای هستند که  ایمحاسبه شده

. (7از کار است" )وابستگی درآمد . و گسست و قطع انحالل کنترل شده نیروهای بازار . . از درگیر "

، سیاسی های فیزیکی، بیولوژیکمحدودیتجهانی غلبه بر مسیر نهایی رستگاری سمت و سوی اما 

وقفه بی این پروژه خود حد و حدود که،  خواهد بود اینها لغو محدودیت درطلبی جاه و اقتصادی است. 

، حتی اولیه روسیههای کسمیستبرای . در حرکت باشداندیشه تفکر و تری از عالیبسوی مرزهای 

(. ۸شدند )مانع تلقی می آینده  آگاهیو کار ابتنیروی غلبه و رسیدن به قوه جاذبه نیز برای مرگ و 

خود   فرآینددر  ستگاری انسانرپروژه کنیم که مشاهده می، ما های کیهان شناسیانگاره ین ادر 

 فنآوری و انسان.  کند:گذر میتوسعه جاده درهم پیچیده دو در وقفه بی

اجزای و ، تکنولوژی موجود هایگرد هم آوردن نظریهاز  ، با ترکیب نودر مسیری  فنآوریتوسعه 

بمراتب  های سیستم ابسیط ب موضوعات. قرار خواهد گرفتکه ترکیب نوینی هستند،  تکنولوژیکی

فنآوری بعدی خواهد ای برای اً توسعه یافته پایه جزء جدیدمتحد خواهند شد، و هر فنآوری تر پیچیده

سریعاً بسط و توسعه خواهد کانات ظرفیت ترکیبی امی، یاببا توجه به چنین خاصیت گسترش . شد

پیشرفتی بوده است. چنین توسعه و نیروی محرکه ی دارسرمایهدر رسد که رقابت بنظر می(. ۹یافت )

تغییرات  برنده نیروی پیشداری ، رقابت در درون سیستم سرمایهیک روایت متداول و عامه پسندطبق 

ای فزاینده بگونه کاال  یتقاضامصرفی داری مایهسر در در حالی کهبوده،   فنآوری در فرآیندهای تولید

در انع مهمی وسرمایه داری م، در عین حالاما  . ندشوتنظیم میمتفاوتی کامالً  هایروشبر اساس 

داری یکی از شده سرمایه  تیمارتصویر بدقت در واقع ده است. کر ایجادراه توسعه فنآوری 

منابع اصلی  تصویر  در همینت قکی است، در حقییو نوآوری تکنولوژهای ریسک پذیر دینامیسم

پروازهای اینترنت، آهن، مانند توسعه راهای از ابهام و تاریکی باقی مانده. پویایی اقتصاد در هاله

، کنولوژیتتشخیص صدا، نانو  افزارهاینرم، داروها، هاماهوارهسفرهای فضایی، مافوق صوت، 

، نه توسط اندها پرورش و راهنمایی شدهط دولتهمگی توسلمسی و انرژی پاک  شنمایصفحه 

های ، دو سوم از هزینههای پس از جنگسال توسعٔهتحقیق و در طی دوران طالیی . هاشرکت

شاهد های اخیر نیز ما تی در طی دههح(. ۱۰)اند   می تأمین شدع مالی عموبتحقیقاتی و توسعه از منا

بنابراین چندان (.  ۱۱)ایم ای با ریسک باال بودههیها در فنآورگذاری شرکتکاهش شدید سرمایه

 ، میالدی ۱۹۷۰از دهه  های دولتیهزینه از  ستنو کانئولیبرالیسم  با برآمدکه انگیز نیست تعجب

بخش گذاری این سرمایهبعبارت دیگر، (. ۱۲) است  یافته هشکا بیسابقهای بگونه تغییرات فنآوری

(. ۱۳ده )شکه نیروی محرکه اولیه توسعه فنآوری صوصی، گذاری بخش خسرمایهعمومی بوده، نه 

یی هستند و  ریسک باال که دارای یاتاختراعسرمایه گذاری در  ، داران بخش خصوصیای سرمایهرب

انگلی تکیه ایالن ماسک تیون پال جابز و اسهایی مانند چهره؛ ریسک دارد، جدیدهای فنآوری نیز

های پروژه(. بهمین ترتیب، ۱۴) کننددولتی را پنهان می های تحت مدیریتتوسعه فنآوریبر  خود

انجام هزینه سودآوری برآورد  بدون تصادیغیر اقبا اهداف در نهایت چندین میلیارد دالری کالن 

گیری های بازار محور جلومحدودیتهدف توسط در این مقیاس و  هاییپروژهدر حقیقت از شوند. می

کند که آشکار میداری های سرمایهرم ها در تِ پذیری آنزیست از یک تحلیل دقیق چرا که شده است، 

برای نمونه، مزایای اجتماعی )برخی از (. عالوه این، ۱۵) ندرتحت فشار زیادی قرار داها عمیقاً آن

در ضمن این که کمی هستند، دارای ظرفیت سودآوری چرا که  ، ( ناشناخته ماندهبیماری ابوالواکسن 

بطور فعال توانند می اندارسرمایه های الکتریکیها مانند انرژی خورشیدی و اتومبیلحوزهاز ای پاره

اجرای  تصویب و  به انرژی سبزیارانه دادن و مانع گری کرده البی هابا دولت ، باشندپیشرفت  مانع

رانگری تصویر وی ، بویژه ، صنایع دارویی مجموعه. دباشها که مانع توسعه بیشتر آن باشند قوانینی

ای داروسازی بطور که فنآوری کارخانه چراگذارد، از تأثیرات مالکیت معنوی انحصار را بنمایش می

داری در ای گرفتار چرخه وحشتناک قوانین ثبت امتیاز است. بنابراین بعلت اشتباهات سرمایهفزاینده 
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تنگ انباشت سرمایه، در جامه  هاکاربرد منابع در توسعه فنآوری، هدایت و محبوس کردن خالقیت

ها و برآوردهای سودآوری محدود کرده آرزوها و تصورات اجتماعی را در پارامترهای تجزیه و تحلیل

های مفید اجتماعی را مورد تهاجم و فدای سودآوری کرده است. برای رهایی توسعه و نوآوری

ی موازین موجود رها کنیم از تنگنا  و خالقیت را ردهداری گذر کفنآوری، ما باید فراتر از سرمایه 

، هم هبرداری کنونی آن آغاز شد(. چنین هدفی باید با رهایی فنآوری از قلمرو کنترل و بهره۱۶)

بلحاظ کمی و هم بلحاظ کیفی بسوی گسترش و بسط آزادی ابداعی سوق داده شود. چنین اقدامی باعث  

یای کالسیک خالقیت ؤن خواهد شد، و رهای کالژهطلبانه پروها و آرزوهای جاهاز بند رها شدن اتوپی 

و ابتکار و اکتشاف را فرا خواهد خواند. آرزوهای پرواز به فضا، کربن زدایی کردن اقتصاد،  

گ فنی هستند که رزب هایپروژهاتوماسیون کار روزمره، و توسعه زندگی انسان و غیره، همگی 

ت. خارج کردن و برون رفت سد شده اسداری رق گوناگون توسط سرمایهاشان از ط  متحقق شدن

پذیری فنآوری از شرایطی که در آن گرفتار شده و آغاز دوباره توسعه آن، هرآینه که فرآیند انعطاف 

ها بشود. این  ای مثبت و منفی باعث تقویت آزادی تواند بگونهداری رها شود، میاز زنجیر سرمایه

شد، فاصله گرفتن و  اداری بمالً پسا سرمایهاقتصاد کاتواند شکل دهنده زیربنایی برای یک میرهایی 

 (.  ۱۷گردد )را موجب بسوی توسعه و پیشرفت انسان حرکت گذر از کمبود، استثمار، و 

مسیر شود. که آینده انسان آغاز می فنآوری است آمیختن تغییرات درهم تصویر  این بنابراین همراه با 

کردن انسانیت   پرولتریزهتغییر از فاصله گرفتن و داری نیازمند سرمایه – پسایک جامعه سوی گذار ب

  قبلتوان از نمی را نویی  امرچنین دگرگون شده است. و  تغییرپذیرچیزی نو طرف هگیری بسمتو 

توضیح داد.  توان میمفاهیم عملی و تحقق از طریق کار سخت آن را تنها و محاسبه کرد؛  بینیپیش

ما در فنآوری، های آن را فراتر از تالشکه بتوان جود ندارد واز انسان دیگری حقیقی" " هیچ گوهر

کار   – یک جامعه پسا ای که معتقد است نظریه(. ۱۸کشف کرد )و اجتماعی طبیعی های و شبکه

ی خواهد شد، ها در نوآورانسانهای ظرفیت و نادیده گرفتنبیشتر رویه بیمصرف موجب  بسادگی

توسعه عالوه براین، (. ۱۹) داری موجود استسرمایهر آن ذهنیت محواست که بدبینی نوعی  یانگرب

آرزوها و  حقیقت  دوم درمورد زیرا آن متمایز کرد. سازی شکل کاالیی از باید  های جدید را نیازمندی

، در حالی که انسان می شودقفل کرده و مانع شکوفایی سود جستن در چارچوب های نو را خواسته

برای  "کلن یک ها بعنواافزایش و تفاوت نیازمندی"دهد. فت را نشان می از پیشرشکل واقعی اولی 

" باید محترم طبیعی اولیه از چنین نیازهاییحالت در بازگشت به یک "سیاسی ومیت هر قآرزوهای 

از شکل داری جامعه مصرفی سرمایه تحت تأثیربا و ها و بغرنجی نیازمندی هم تابیدندرشمرده شود. 

 شلزوماً گسترها هدف آن، "است عاری از چنین تحولیبند و بار و بی یقیناً، اما ، هخارج شدطبیعی 

 (.  ۲۰) "برای کل بشریت است »فردگرایی شدید«

توسط روابط درستی که س فشخصیت و نآشکار سازی داری سرمایه –پسا بنابراین موضوع 

شکل فضا برای خلق  مایش گذاشتنبنجای آن هبلکه ب، هبودنداری تیره و مبهم شده سرمایهاجتماعی 

تاریخ چیزی  موضوع، "گونه که مارکس خاطر نشان کرده است. همانخواهد بود هستیجدیدی از 

ای انتزاعی از قبل  بگونهتواند آینده انسانیت نمیو  ، "انسانییر مداوم در طبیعت بجز یک تغ نیست

متحقق طول زمان ، که باید در ی استیک موضوع عملچیز  ای قبل از هرچنین آینده: شود پیشگویی

  –پسا اصول بنیادی توان مطرح کرد. برای مارکس، میای از مفاهیم را پارهعلیرغم این، . گردد

در حقیقت هدف  (. ۲۱) بود "یک هدف استکه خود انسان  هایتوسعه توانمندیداری "سرمایه

برای رسیدن ها اگونی که مارکسیستهای گون. نظریهرستگاری جهانشمول بودنوعی پروژه او بنیادی 

 – دستمزدی، از بین بردن کار پایان دادن شکل ارزش، تولیداجتماعی کردن  – دست یافته اند به آن 

معنای چنین هدفی این است که:  فصلالسئوال بهستند.  انجامیتنها ابزاری برای رسیدن به چنین 

انسان توسعه  هایتوانمندیط آن که توسای است مصنوعی وسیلهساخت و ساز آزادی ؟ چیست

اقتصادی و سیاسی را پیدا خواهد کرد، از بیان، از جمله  گوناگونی هایروشآزادی این .  د یافتنخواه

و افزایش ، های جدیدآرزوها و خواسته( و خلق ۲۳، )باروریتی و ساختارهای یجنسیتجربیات ( ۲۲)
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و باالخره و استدالل،  فکر کردنروش ی از شکل نوین( ۲۴، ))زیبایی شناسی( استتیک هایقابلیت 

ها، از از نیازمندیگسترش خواسته و آرزوها، (. ۲۵)هستند  نوین از انسان بودن یک روش کامالً 

رهایی جهانی پروژه  بوسیله ههم –ها( ها )تواناییروش بودن، از ظرفیت، از اجتماعات، شیوه زندگی

آن  خطیر وظیفهکه  موضوعیکار با ، است آینده گشودن ای برایفرا خوانده خواهند شد. این پروژه

تراز کردن و تخیلی برای آرزوهای نوین، یک پروژه تولید ، معنای انسان بودن استو توضیح دقیق 

سیما و ، در همه داریسرمایه. پایانبی بودن انیجهیک ردار ب  خط سیر و مسیر با یک پروژه سیاسی 

پایان ناپذیری از انباشت  ت این نیروها را در چرخه ، درنهایبودنجهانی ش از رهایی تا ا ظواهر

رشته یک محدود به منجمد و توسعه فنآوری را بشریت را های واقعی ، و توانمندیکرده استمحدود 

ما  داریسرمایههای خواسته با –رفت خواهیم   پیشتر کرده است. ما سریع ایحاشیههای نوآوریاز 

 شتاب بخشد. را ایستایی و سکون ما جهانی بسازیم که بجای آن ید . ما با سیدنخواهیم ربه هیچ جایی 

 

 داری مصرفی:سرمایه

در آن تقاضای مصرف  که اقتصادی و اجتماعی سیاسی است نوعی شرایط اشاره به تئوریک بلحاظ 

در جهت منافع  های بازاریابی انبوه با استفاده از تکنیکای دقیق و عمیق و هماهنگ شیوهبه کننده 

ای دستکاری و چنین نظریهای بحث انگیز است. این نظریهشود. مدیریت مییدکنندگان دستکاری و تول

، تا حدی که نیاز به مصرف به اجبار تبدیل  مد نظر دارددر مصرف کننده را شدید کاذب  تقاضایایجاد 

.  جامعه دارد منفی بر تأثیرات بطور کلی داری بازار آزاد است که مابازا و خروجی سرمایهو  شودمی

بوده  چند جانبه  پیچیده و " ساده نیست بلکه مدیریتیتقلب و ، قدرت چنین "نظرات یک منبعبراساس 

در بوجود سازی فردگرایی، یا استفاده از انسان تصویر  . فردگرایی است شکل نوینی از و در ارتباط با 

 داری مصرفی است.  سرمایهمورد نیاز  آن گونه کهآوردن چنان فردیتی 

در هم  توضیح دهنده که دانند تر میای گستردهنظریهاختصار برای عنوان ه برا این گزاره تعدادی 

با منافع کسب و  آموزشی(  ها، ادیان، ارتش، مؤسساتدولتغیرتجاری )تنیدگی منافع دیگر نهادهای 

 اجتماعی وهای شبکهاجتماعی از طریق انتظارات ها است. این نهادها نیز در مدیریت  شرکتکار و 

 .  های جمعی مشارکت دارنددیگر رسانه

 

Supersonic aircraft : 

نوع از  این صوت است. تر از سرعت هواپیمایی است که قادر به پرواز سریعصوت، هواپیمای مافوق 

بطور کامل برای اهداف تحقیقاتی و نظامی مورد توسعه یافته و تقریباً  هواپیما در نیمه دوم قرن بیستم  

 عنوانه کمی بتا حد  ، و کانکورد تولید شده  ۱۴۴، توپولف نمونهدو تنها قرار گرفته اند. ه استفاد

ترین رایجده نهای جنگاند. جت  مورد استفاده قرار گرفته شهریهواپیمای مسافرتی برای خدمات 

 د.  های مافوق صوت هستننمونه از هواپیما

 

Steve Jobs : 

های پیشرو در و یکی از چهره ای اپلرشد اجرایی شرکت رایانه مدیر ا، کارآفرین و استیون پال جابز

  ۱۹۷۶او در سال . ۲۰۱۱و درگذشته در سال  سانفرانسیسکودر  ۱۹۵۵ایانه بود. متولد صنعت ر

 شرکت اپل را تأسیس کردند.  اش استیو وزنیاک تهمراه دوس

 

Elon Muskslyly: 
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در تجارت و در صنایع  ای سرشناس چهره، مهندس، مخترع و پالن ماسک متولد آفریقای جنوبی

است. او  و اسپس اکس  پالنسال موتورز، پیهایی مانند بنیانگذار شرکت او پیشرفته آمریکایی است. 

چنین در حال توسعه یک سیستم ماسک همدر اسپیس اکس است. هم اکنون مدیر عامل و مدیر فنی 

. ایالن ماسک روی ناخته شده استبا سرعت باالست که تحت عنوان هایپرلوپ شحمل و نقل 

. او خود یک مخترع مان را دارنداانسیل تغییر دنیای اطرافتکند که پمیگذاری هایی سرمایهپروژه

کند. های فضایی شرکت میبرقی و سفینه طراحی خودروهای در نوآور و مهندس است و شخصاً 

 است.   جهان انتخاب شدهعنوان یکی از ده شخصیت تأثیرگذار ماسک به

 

Cost–benefit analysis (CBA) : 

شود. یک روش نیز نامیده می هزینه مزایا  به نام تجزیه و تحلیلهزینه سود، گاهی نیز و تحلیل تجزیه 

هایی است که  تعیین گزینه برای  فادهستامورد برآورد نقاط قوت و ضعف جایگزین سیستماتیک برای 

ها، و ها )مثالً در معامالت، فعالیت اندازحین حفظ پس روش برای دستیابی به مزایا را دربهترین 

های کامل یا  تواند برای مقایسه دورهمی هزینه سودتجزیه تحلیل است.   کسب و کار کاربردی(الزامات 

این روش د. شتصمیم، پروژه یا سیاست بایا برای ارزیابی ارزش در برابر هزینه  اقدامات، لقوه اب

سیاست عمومی( و  یژهوبهای تجاری یا سیاست )گیریتصمیمی،  در معامالت تجارمعموالً 

 یرد.  گاستفاده قرار میهای پروژه مورد گذاریسرمایه

 این روش دارای دو برنامه اصلی است: 

ز ردن ا، یا تصمیم صحیح است، اطمینان حاصل کگذاریاین که آیا یک سرمایه ن کردبرای تعیین  -۱

  ؟ اگر هست چه میزان؟های آن استش از هزینهمزایای آن بیآیا که  این

هر یک از   نیازگیری(، مقایسه کل هزینه مورد گذاری )یا تصمیم سرمایهارائه مبنایی برای مقایسه  -۲

 .  گزینهن آاز مورد انتظار  ها با مجموع مزایایگزینه

 .  شوندصورت پولی بیان میها بمزایا و هزینه. تجزیه تحلیل هزینه سود مربوط به اثر بخشی

  



 

171 

 

امز ویلیاختراع آینده                                                                                                 نیک سرنیک، الکس    

 ینده قبل از آ

  ما. ددربه گذشته باز گتواند باقی بماند و نمی  در حالتواند می ه چپ ندر این کتاب این بوده که ما بحث 

نوع جدیدی از  ایجاد جهت ضرورهای گامشروع به برداشتن باید  ساختن یک آینده نوین، برای 

قرار خواهد  ما  ینامروزس مشترک شدید با ح چالشدر  مختلف جهاتاز ین امری اکنیم. بهژمونی 

 قابل اعتماد، زودو  های محلیکیه بر جنبشت –های مردمی سیاست نسبت به تمایل و کشش. گرفت

تاریخ شکست نشی در پاسخ به ک  مثابهبتوان را می –و خاص  نگرداخودو خود جوش، مستقل و گذر 

اما  . ضاع جهانی توضیح داداو پیچیدگینیز و ای متضاد و لحظه هایموفقیتاز ی و بخشدوران اخیر، 

مانند.  باقی میداری بشدت ناکافی سرمایهتر بر علیه های گستردهرسیدن به پیروزیها برای همه این

فراتر  ، امروز باید های مردمیدر سنگرهای گوناگون سیاستتسکین موقتی و محلی  یجستجوجای هب

عزلت و یا  نشینی، عقبمقاومت، های ظریهن بربرادر وظیفه چپ امروز . ها گذر کنیمیتدمحدواز این 

و همراه ممکن  ایپروژه هر درکه ، ریسک قبولو ، دهگستر در مقیاسورزی سیاست طلبی، منزه

این که کدام   دگر باره واکاویو میراث مدرنیته از خطر نابودی نجات  انجام چنین کاری. باشد، میاست

را از ما   باید دور انداخت  د و کدام بخش از آن راتوان نجات دارا میماتریسم روشنگری بخش از 

قابلیت  است که بودن  شمولیجهان اقداماز  شکل نوین تنها ایچنین گزینهکه  زیرا؛ کندطلب می

 را دارد.   برالییداری نئولسرمایه شدنجایگزین 

یا هر نوع آیه  آسا و رویدادهای معجزه ، نهدنیای امروز به صرفهمقرون  همین گرایشات میاناز 

  این اگر چه یک هژمونی جدید پیدا کرد. برای ساختن  و امکانات رامنابع باید  که ، استدیگر  نانوشته

های ای از گزینهگسترده  پالتا امّ کار دارد،  پایان دادن به اجبارو بر اتوماسیون کامل ید ککتاب تأ

پرتو  ، باید در به دیگر سخن.  وجود داردچپ معاصر انتخاب در مقابل  مختلف برایسیاسی 

بازاندیشی  را  چپهای کالسیک ی عاجل و بالواسطه خواستهابگونهفنآوری معاصر ترین پیشرفته

جهان  المللی بینهای زیرساخت –ملت  –پسا دولت  همین  بر قلمرو "پشته" بعبارت دیگر د.رک

  ایحاشیهاز هم اکنون در نوع جدیدی از تولید  ممکن بودن (. ۲۶) پذیر استامکانجیتالی ما  دی

با  تولید بود کن محاکی از می و اتوماسیون کار لیدات افزون توشود. مشاهده میمعاصر پیشرو فنآوری 

اتوماسیون سریع ها است. ای از کاالبرای پاره تمرکز زدایی و رفع کمبود پذیری، انعطافخصلت 

است که در آن قطعات و  المللی  بینهم پیوسته یک سیستم به ایپیامکان تحقق اتولجستیک معرف 

ارزی و گاری نرمزفنآوری جا به جا شوند.  مؤثر نند سریع و تواکار انسان میاستفاده از بدون ها کاال

، داری آنجدا از شکل سرمایهعمومی را تواند شکل نوینی از پول میها ای آنهای زنجیرهبلوک

 (.  ۲۷) مطرح کند

است که اسکار  مشهور. گرفتشتاب خواهد های نوظهور فنآوریبا دمکراتیک اقتصاد نیز  مدیریت

دمکراسی افزایش .  بودند ها خیلی زیاد شباین بود که ه که مشکل سوسیالیسم فتلد یک بار گوای

 در مورد جزئیاتگیری ها و تصمیمبحثوقت برای صرف توجهی از قابل   یزاناختصاص ماقتصادی 

چنین  ای در پرهیز از رایانهاستفاده از فنآوری (.  ۲۸ما طلب خواهد کرد )از را زندگی روزمره 

با  و هم این که م تصمی سازی اخذ، هم بخاطر آسان اقدام جمعیم و ضروری است، بسیار الزمعضلی 

فکر کردن و جای بهعنوان مثال، بهربط باشد. رسد بیبنظر میها گیریاتوماتیک کردن تصمیم 

شود  گیریتصمیم در مورد چند پارامتر کلیدی فقط  توانمی، هر جنبه از اقتصاد مشورت در مورد

ی و گذاری تحقیقاتسطح سرمایهسطح نابرابری، شود، میزان کربنی که خارج می ورودی انرژی، )

 – خود شیفتگی گرایشترویج کسب درآمد و  درآن  نقشاز  جدا – اجتماعی هایرسانه(. ۲۹) غیره(

  یک مدیایاز پالتفرم د.  نکمک کنیک جامعه جدید ایجاد   یاربدمکراسی اقتصادی  هب دنتوانمینیز 

  و مشارکتاز اندیشه و مشورت   یحالت نوین کهود دارد جاین امکان و، داریسرمایه –ا اجتماعی پس

  –که اقتصادهای پسا معضل دائمی و همیشگی بر  توانمی ایفنآوری رایانه با استفاده از . پدید آید
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توزیع   قیمت بازاردر شرایط فقدان  را که چگونه کاالها  – خواهند شدرو به  با آن رو داریسرمایه

توان امروز،  تاریزی شده اقتصاد برنامه در شوروی اتحاد اقدامات اولیه  از زمانغلبه کرد.   – ردک

  ند تر شده امیلیارد برابر قدرتمند  ۱۰۰ میزانرشد کرده، و تا در مقیاسی گسترده ای محاسبات رایانه 

قابل  بیشتر امروز ای دهفزاینطور ب  اصلی تولیدی ماتوزیع منابع  چگونگی و نحوه اتمحاسب(. ۳۰)

همه  همحاسبآوری و جمعاز طریق  اهاولویتمنابع و ی هامحاسبه دادههمین میزان، به اند.  اعتماد

بیشتر  نسبت به قبل   یبراحتبرای مدیریت اقتصاد های خام که داده  معنایش این استدر همه جا،  جانبه

طرح لوکاس در نوعی  کردن پیاده اجرا و در جهت ندتوانمی امکانات  همه این هستند.قابل دسترس 

و سودآور خودآگانه بسوی تولید تغییر جهت دادن اقتصادهای ما  –بسیج شوند مقیاس ملی و گلوبال 

 آزادی ابداعی ما.  داروی ارزان و گسترش پذیر، مانند انرژی تجدیداجتماعی کاالهای بلحاظ 

خواهان هر جنبشی که . شته باشدداقرن بیست و یکم باید که چپ  هستندضروری  هایظرفیت ، هااین

در دنیای فنآوری تحوالت ها و ظرفیت این گونه، باید با  است یو بلحاظ سیاسی نیرومندمناسب بودن 

داری سرمایهجمعی خود را فراتر از آن چه و تفکر  تصورما باید شود.  گریبانبه دست ما گالویز و 

و قدرت  ری تبهبود جزیی عمر باوقت خود را صرف  کهجای این هب ، دهد، گسترش دهیماجازه می

  –ربوتی سفرهای فضایی، اقتصادهای ها، زدایی اقتصادآرزوهای خود را برای کربننه بکند، باید رایا

 داریدوران پسا سرمایهو آمادگی برای تدارک  –های علمی تخیلی از داستانهای سنتی همه نشانه

در بردارنده هیچ گونه ، رسدکه امروز بنظر میاین گونه  ، امکان  بعنوان یکنئولیبرالیسم  بسیج کند.

تاکنون که دیگری مانند هرگونه سیستم اجتماعی این سیستم . یستبقای آینده نتضمینی برای 

 بعد اتفاق بیفتد، است.  که باید ه آن چع اختراما  یوظیفه کنونابدی نخواهد بود. شناسیم، می

 پایان       

 

Additive manufacturing*: 

تر را فراهم  و قوی که امکان تولید قطعات سبکتولید افزونی نوعی رویکرد در تولید صنعتی است 

 کند. می

 

Cryptourrency*:  

ل در مبادالت مبنی بر  عنوان عامشده، نوعی دارایی دیجیتالی است که از آن بهارز رمزنگاری 

د انتقال دارایی، های اضافی، و تأیید واحدایجارمزنگاری برای نقل و انتقاالت مالی، استفاده از 

شود که برخالف از سیستم کنترل غیر متمرکز استفاده می طراحی شده است. در رمزنگاری ارزی

شده از ارز رمزنگاری متمرکز  کنترل غیرهای مرکزی کنونی است.  متمرکز ارزی و بانکسیستم 

گیرد. بلوک ت، صورت میای اسکه معموالً بصورت بلوک زنجیرهطریق »تکنولوژی لجند« 

، که در جایی متمرکز نشده، بلکه در جاهای مختلفای نوعی بانک اطالعات عمومی است زنجیره

 کشورها و مؤسسات گسترده شده است. 

عموماً بعنوان عرضه شد،  ۲۰۰۹در سال افزار منبع باز عنوان نرمبهبیت کوین، که برای اولین بار  

آلتو کوین   ۴۰۰۰بیش از از انتشار بیت کوین تاکنون شود. مرکز شناخته میاولین رمزنگاری غیر مت

 یا دیگر ارزهای رمزنگاری شده( ایجاد شده است.   )انواع جایگزین بیت کوین
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 کرو:  میج نیقوان حیتوض

.  دندیرس ب یمتحده به تصو االتی در ا ۱۹۶۵تا   ۱۸۷۶ یهاسال نیبودند که در ب یو محل یالتیا نیقوان

مؤتلفه سابق   یجنوب االتیدر ا یعموم ساتیدر همه تأس ینژاد یدو روز دستور جدا ساز یآنان در ط

 یرا برا یطیدر عمل شرا ییجدا نی. ادندصادر کر کایآمر اهانیس یجدا" برا ی"برابر، ولرا با شعار 

 ، یاقتصاد یهاان یباشد و ز ترنیپائ ییکایآمر یدهایآنها از سف تیکرد که موقع جادیا کایآمر اهانیس

  ینژاد یکرو از جمله جدا ساز میج نیقوان یهاداشت. نمونه  یدر پ شانیبرا یو اجتماع یآموزش

ها و رستوران ها، ییدستشو ینژاد یجدا ساز و یو حمل نقل عموم یاماکن عموم ، یمدارس دولت

برگرفته   حیشده بود. توض یمتحده هم جدا ساز االتیبود. ارتش ا اهانیو س دهایسف یبرا هایآبخور

  م-ایپدیکیاز و

 : ستمیکرال س ریدر مورد اصطالح ک حیتوض

بار توسط  نیاصطالح اول نیشده است. ا لیتشک رهیجز یسر کیکه از  یزندان یبه معنا یبلحاظ لغو

نظارت و مراقبت و   یهاستمیاو در مورد س ینظر یدر کارها – ۱۹۸۴تا  ۱۹۲۶ –فوکو  شلیم

 یهابر مردم در همه عرصه ینضباطو ا یآن در جوامع مدرن و اعمال کنترل اجتماع یتکنولوژ

  نی( گرفته بود. ا۱۹۷۵بنام نظم و مجازات ) گرشیز کار داصطالح را ا نی. او ایاجتماع یزندگ

 یفریمحبوس کردن و ک ستمیس د یدارد و با  از یالگو استوار بود که جامعه به زندان ن نیبر ا هینظر

برج و  نیبوجود آورد. ا یحفاظت از مناطق شهر یبرا یکیزیف یبرج و باروها دیداشته باشد. با

مدار بسته و  یهانیخاردار، دورب میس ت، یبلند، گ یوارهایدر شکل د دتواننیم یباروها و ابزار حفاظت

  بهیبود که مانع ورود افراد غر یابزارها حفاظت از مناطق شهر نیا  هیباشند. هدف از تعب یتیپست امن

 نیبرداشت دارد. امروزه کاربرد ا  نیدر ا شهیامروزه ر فری در کنترل و مراقبت و ک راتیی. تغشوندیم

  . م –دگرگون شده است. برگرفته از گوگل  تاً یهما هینظر
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