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 سخن مترجم
ی وگویی قابل تأمل دربارهی نانسی فریزر و گفتی مهم نوشتهاین کتاب حاوی یک مقاله

و  ست، فمینیپرداز انتقادینظریههمین مقاله و برخی از آرای نویسنده است. نانسی فریزر 

اطر آثارش و بیشتر به خی مسائل گوناکونی نوشته است ارهدرب او است. آمریکایی مارکسیست

توان شناخته شده است. به تعبیر نانسی فریزر عدالت را می عدالتیبیو  عدالتیم ی مفاهدرباره

نابع و تر م، یعنی توزیع عادلانهعدالت توزیعیدر دو مسیر جدا از هم ولی مرتبط با هم فهمید: 

 های گوناگون در جامعه. ها و گروهشناسیِ برابرِ هویت، یعنی ارجشناختیعدالت ارج

یت دهد و وضعتر شرح میدو مفهوم کلیدی را دقیق فریزر این آیددر اینجا می ای کهدر مقاله

 . فریزر در این مقاله شرحکندجهانِ مبتلا به بحران سیاسیِ امروز را روشن و نغز ترسیم می

رونالد ریگان، بیل کلینتن، باراک اوباما و دونالد  هایدولت چطور در طی دورانکه  دهدمی

شیده شد، ک عظیمیسم پیشرو بر جهان مسلط و جهان به سوی بحران سیاسی ترامپ نولیبرالی

م ، چگونه نولیبرالیسم پیشرو، نولیبرالیسشد« روحِ جدید»داری مالک یک چگونه جهانِ سرمایه

خواه را شکست داد و بعد چطور با ایجاد شکاف هژمونیک و ارتجاعی در حزب جمهوری

ویکم زمینه برای برآمدن باراک اوباما اوایل قرن بیستدرگرفتنِ جدال بر سر پرکردن آن در 

وی های نولیبرالی شود، جهان به سفراهم شد، به نظر فریزر اوباما نتوانست مانع اجرای سیاست

روشِی فنمایی و گرانبحران هژمونی کشیده شد و پس از اوباما دونالد ترامپ با سیاست ارزان

دلی شناسیِ ارتجاعی بر صنی سیاست ارجو شرورانه کارانه و با در پیش گرفتن شدیدکاسب

  جمهوری آمریکا تکیه زد.ریاست

تواند در رفع انسدادهای جهان امروز موفق باشد. به زعم نانسی فریزر نولیبرالیسم نمی

وز رکشیدن آن اقتصاد عاجز است. امچالشنولیبرالیسم در بستر اقتصاد جهانی قرار دارد و از به

استمرار  لحاظ قدرت و باثبات بهای بیل اطمینانی نداریم و بدین سبب جهان با دورههژمونیِ قاب

 «کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن.»مواجه شده است. به قول گرامشی  بحران



 
 

یاست ست سانداز اترین سیاستی که برای عبور از این وضعیت در چشماز نگاه فریزر محتمل

طلبانه نظر فریزر پوپولیسم پیشرو با ترکیب سیاست بازتوزیع مساوات است. به پوپولیسمِ پیشرو

رای اتحاد ای بی امیدی در این ظلمت است، روزنهمراتبی روزنهشناسیِ غیرسلسلهو سیاست ارج

 ی کارگر.کل طبقه

اله ی نکات طرح شده در مقدربارهباسکار سونکارا آید وگویی که پس از این مقاله میدر گفت

ای که ، نشریهاست ژاکوبن ینشریهسردبیر کند. باسکار سونکارا وگو میبا نانسی فریزر گفت

 اندازهای سوسیالیستی در سیاست، اقتصادصدای پیشروی چپ آمریکا و پیگیر چشم»خود را 

راً به کوشش ونکار اخیی باسکار سنوشته الفبای سوسیالیسم کتاب ،کندمعرفی می« و فرهنگ

 زاده به زبان فارسی برگردانده شده است.حسام حسین

شده را شایسته است از جناب آقای پرویز صداقت سپاسگزاری کنم بابت اینکه متن ترجمه 

وست د تر شد. ازپیش از انتشار خواندند و به لطف ایشان چند اصطلاح مهم بازترجمه و دقیق

بازترجمه شد. هر ایراد و  به لطف او چند جمله از این متن ارم،عزیزم اشکان بحرانی سپاسگز

 ی مترجم این سطور است.ی این متن باشد مسئولیت آن به عهدهخطایی در ترجمه

9311شیرین کریمی، تابستان   

  



 
 

 

 کهنه رو به مرگ است 

 شدنو نو ناتوان از زاده
 

د، چراکه ابتذال این گویی بزنیاوه تواند انگِمی« بحران»گفتن از این روزها سخن
ن امروز با بحراما  گمانبیپایان  است. ولی های سطحی بیاصطلاح برآمده از لفاظی

رو هستیم. اگر این بحران را دقیق مشخص کنیم و پویایی متمایز آن را بشناسیم، روبه
اس، با ن اسی برای گذر از آن لازم است. همچنین بر ایزیچه چتوانیم بفهمیم بهتر می
ه آن توانیم به مسیرِ منتهی ببندی جدید سیاسی بر حسب تحولات اجتماعی، میصورت

 سوی تنگنای کنونی نگاهی بیندازیم. 
ت ترین نمایش آن درسرسد. تماشاییدر نگاه اول، بحران امروز سیاسی به نظر می

اش و مهوریجدست دونالد ترامپ، انتخابش، ریاستدر اینجا، در ایالات متحد، به
ها کم های پیرامونش در حال اجراست. اما در جاهای دیگر نیز نظیر اینوجدلبحث

پاشی ی اروپا و فروکاهشِ اتحادیهبریتانیا؛ مشروعیتِ روبه نیست؛ رسوایی برگزیتِ
واقباِل ی اروپا؛ بلندشدن بخترویِ حامیِ اتحادیهدموکرات و راستِ میانهاحزاب سوسیال

مرکزی؛ و رست و ضدمهاجر در سراسر اروپای شمالی و اروپای شرقیاحزاب نژادپ
جو، که در آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوس آرام برخی برآمدن ناگهانیِ نیروهای سلطه

شوند. بحران سیاسی ما، اگر این باشد، شناخته می 9ها با اصطلاح پیشافاشیستاز آن
 فقط آمریکایی نیست، بلکه جهانی است. 

ها، با وجود نماید این است که تمام این پدیدهاین ادعا را موجه میآنچه 
ا صرف نباشند، ب ی آنها، اگر فروپاشیِهاشان، یک ویژگی مشترک دارند. همهتفاوت

مردم در  بیشترِ انگارتضعیف چشمگیرِ اقتدارِ احزاب و طبقات سیاسیِ رسمی همراهند. 
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ی گذشته یعنی از خِردی که چند دههحاکم،  9سراسر جهان از باور به عقل سلیمِ
ان را به مردم اعتمادش گویابودند.  ی سیاسی بوده است، دست کشیدهی سلطهپشتوانه

ها و رهبری جدید ها، سازمانحسن نیّتِ نخبگان از دست داده و به دنبال ایدئولوژی
ن اساس بودنش بعید است. بر ایبودند. با در نظر گرفتن مقیاس این فروپاشی، تصادفی

 رو هستیم. جهانی روبه سیاسیِ بگذارید فرض کنیم با یک بحرانِ 
هایی رسد، ولی این فقط بخشی از داستان است. پدیدهر میاین بحرانْ بزرگ به نظ

که اندکی پیش به آنها اشاره شد باعث ساختِ مسیر سیاسی خاصِ یک بحران 
ی مسیرهای اقتصادی، اکولوژیکی و شوند که دربردارندهتر و چندوجهی میگسترده

 رانآورند. بحد میگرایند و بحرانی فراگیر به وجوهم میها بهی ایناجتماعی است، همه
توان آن را جدا از انسدادهایی دید که سیاسی فقط مربوط به یک بخش نیست و نمی

اند. در ایالات متحد این وجود آمدهظاهر غیرسیاسی بهدر واکنش به سایرِ نهادهای به

، 3درآمد خدماتیثبات و کممشاغل بی افزایش ،2انسدادها شامل گسترش عفونت مالی
قیمتِ کنندگان برای داشتن توانِ خرید کالاهای ارزانشیدن بدهی مصرفکفلکسربه

انتشار کربن، تغییرات جوی شدید و  فزونیِها تولیدشده در جاهای دیگر، همزمان با آن

مند پلیس و افزایشِ فشارها بر و خشونت نظام 4انکار تغییر اقلیمی، حبس جمعی نژادی
های افزایش و حمایتروبهبه سبب ساعاتِ کارِ روی زندگی خانوادگی و جامعه تا حدی 

ای سیاسی ایجاد کنند، که زلزلهآن. این نیروها همزمان با هم، بیکاهشاجتماعیِ روبه
اند. اما اکنون وضعیت غیرقابل شدهکاربهمدتی است در نظم اجتماعی ما سخت دست
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ه ب شتتوندیم یو زندان ریدستتتگ تولید و پخش مواد مخدر که به اتهام افرادی جمعی نژادی: آمار حبسِ
د متح الاتیاشاره دارد که در ا یبه روشت «یجمع حبسِ»د. اصتطلاح ندار یریلحاظ نژاد تفاوت چشتمگ

 سیبه دست پل یمحل یهازندان نیو همچن یالتیفدرال و ا یهادر زندان یادیز تیعجم شتود،یاجرا م
 هستند. م. پوستنیو اغلب آنها رنگ شوندیبازداشت و حبس م



 
 

کتیو( فراگیرِ عینی )ابژی سیاستِ معمول، بحرانِ بینی است. امروز در ردِ گستردهپیش
صدای سیاسیِ ذهنیِ )سوبژکتیو( خود را پیدا کرده است. سیر حوادث سیاسی در بحرانِ 

 عمومی ما بحرانِ هژمونی است.

توانیم این بحران هژمونیک است. اما برآمدنِ ترامپ را نمی 9تجسمِ دونالد ترامپ 
 رامپیسمکه ت بینیآن جهاننی که شرایطِ برآمدنِ او را روشن سازیم. یعبفهمیم، مگر آن

 وضوح ترسیم کنیم. برای اینجایی را بهگرفت بشناسیم و روند این جابهآن را جای 

اصطلاح گرامشی  2هژمونیهای لازم از آنتونیو گرامشی گرفته شده است. منظور ایده
 یآن طبقه روندی به کار برده است که بر اساسِ  است، او اصطلاح هژمونی را برای

لیمِ ی عقل سمنزلهبینیِ خودش بههای جهانانگارهنشاندنِ پیشحاکم با بر کرسی
ک بلودهد. همتایِ سازمانِی آن اش را طبیعی جلوه میمثابه یک کل، سلطهجامعه به

ردِ ی حاکم در آن گاست: یعنی ائتلاف نیروهای اجتماعی مختلف که طبقه 3هژمونیک
طبقات مسلط امیدی  [سایرِ]کنند. اگر یق آن ادعای رهبری میآیند و از طرمیهم 

تر کشیدنِ این سازوکارها داشته باشند، باید عقل سلیمِ جدیدِ متقاعدکنندهچالشبرای به

ایجاد  5بلوک ضدهژمونیکو یک ائتلاف سیاسی جدیدِ قدرتمندتر یا  4ضدهژمونییا 
 کنند.

 ی هژمونیکافه کنیم. هر جبههر اضهای گرامشی باید یک مورد دیگبه ایده
ی آنچه عادلانه و حق و آنچه ناعادلانه مفروضاتی است درباره یی مجموعهدربردارنده

ی قرن بیستم در ایالات متحد آمریکا و اروپا، هژمونیِ و ناحق است. دست کم از میانه
ی متفاوت از حق و عدالت پیش رفته است، یکی بر داری با تلفیق دو جنبهسرمایه
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ی توزیع یعنی جامعه چگونه باید . جنبه2شناسیتمرکز دارد و دیگری بر ارج 9توزیع
ادِی ی توزیع از ساختار اقتصویژه درآمد را تخصیص دهد. جنبهتقسیم، بهکالاهای قابل

ی گوید، هرچند غیرمستقیم. جنبههای طبقاتی جامعه سخن میبندیجامعه و تقسیم
ویت و ضهای اخلاقی عشناسی یعنی جامعه چگونه باید احترام و اعتبار را، که نشانهارج

ر شناسی با تمرکز بر نظمِ منزلتی دی ارجداشتن هستند، تخصیص بدهد. جنبهتعلق
 اش نظر دارد.مراتب منزلتیجامعه، به سلسله

، دهندتشکیل می های هنجاری ضرورینار هم مؤلفهشناسی در کتوزیع و ارج
این ایده در کنار شوند. با قراردادنِ ها از طریق آنها ساخته میکه هژمونی هاییمؤلفه
توانیم بگوییم آنچه ترامپ و ترامپیسم را ممکن ساخت فروپاشیِ ی گرامشی، میایده

شناسی اعتبارساختنِ پیوند هنجاریِ خاصِ توزیع و ارجی هژمونیک پیشین و بیجبهه
ه توانیم نه فقط ترامپیسم بلکبود. با تقطیعِ این ساخت و گسستنِ آن پیوند می

س از ترامپ را، برای ائتلاف ضدهژمونیکی که توان حل این بحران را اندازهای پچشم
 داشته باشد، روشن سازیم. بگذارید توضیح بدهم.

 
 هژمونیِ نولیبرالیسمِ پیشرو

بود.  3پیش از ترامپ بلوک هژمونیکِ حاکم بر سیاستِ آمریکایی نولیبرالیسمِ پیشرو

به نظر بیاید، اما این ترکیب ائتلاف واقعی  4شاید نولیبرالیسم پیشرو ترکیبی ضدونقیض
های های لیبرالِ غالبِ جنبشپیمانِ نامحتمل بود: از یک سو جریانو قدرتمندِ دو هم

گرایی و یی، محیط زیستگرایچندفرهنگاجتماعی جدید )فمینیسم، ضدنژادپرستی، 
ترین یپول ترین و«نمادین»حقوق دگرباشان(؛ از سوی دیگر، پویاترین، پربارترین، 

ه این ولی و هالیوود(. آنچاستریت، سیلیکونهای اقتصاد ایالات متحد آمریکا )والبخش
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 یهایی دربارهداشته بود ترکیب خاصِ دیدگاهوغریب را در کنار هم نگهزوج عجیب
 شناسی بود.توزیع و ارج

کننده و مالکیتی اقتصادیِ سلبپیشرو یک برنامه-ی نولیبرالجبهه

ی ؤلفهشناسانه تلفیق کرد. مسالار ِ ارجرا با یک سیاست لیبرالِ شایسته 9کراتیکپلوتو
توزیعیِ این ملغمه نولیبرالی بود. طبقاتی که مصمم شدند بازار را از قیدوبند نیروهای 

رها سازند، این جبهه را با « 2مالیات بگیر و خرج کن»گیر دولت و بار سنگین سخت
داری هدایت کردند. در واقعیت سازیِ اقتصادِ سرمایهجهانی هدف رسیدن به آزادسازی و

بود: یعنی برچیدنِ موانع و حمایت از حرکت آزادِ سرمایه،  3گراییمنظور از این کار مالی

، تضعیِف 5زدایی، صنعت4های بالونیوام [پرداختِ]وپاگیرِ بانکی و حذف مقررات دست
های ها سیاستدرآمد. از نظر عموم مردم اینثبات و کمها و گسترش مشاغلِ بیاتحادیه

هایی که دست بیل کلینتون اجرا و تثبیت شد، سیاسترونالد ریگان بود، اما در اصل به
 ساخت، در عینمعنا میی کارگر را بیی متوسط و طبقهاستانداردهای زندگی طبقه

 بالایی و به ی بالا، البته بیش از همه به یک درصدحال ثروت و ارزش را به طبقه
 کرد.  مدیریتی منتقل می-ایهای طبقات حرفهبالادستی

. آن افتخار پروراندندرا در سر نمی این نوع اقتصاد سیاسیهای پیشرو خیال نولیبرال
گرایان است، به منورالفکرانش فردریش هایک، میلتون فریدمن و جیمز متعلق به راست

افزایان بافش بَری گلدواتر و رونالد ریگان؛ و به توانبوکانان؛ به سیاستمدارانِ خیال

                                                           
9 Plutocratic وابسته به حکومت پولدارهای گردنکلفت  

2 tax and spend  
3 financialization 
4 ballooning  debt 

. از سایر اقساط است در آن آخرین مبلغ قسط وام بیش : نوعی طرح بازپرداخت وام استت کهیوام بالون
د که در آن تمام مبلغ وام در زمان روکار میبرای نوعی وام به یدر برخی از موارد اصتتتطلتاح وام بتالون

ر گیرنده دگردد. یکی از خطرات این نوع وام این است که ممکن است وامجا پرداخت میستررسید یک
 م. پایان وقت سررسید مجبور شود با نرخ سود بیشتری وام را بازپرداخت کند.

5 deindustrializing 



 
 

ای گراستی ر«بنیادگرا»ی متموّلش چارلز کوک، دیوید کوک و دیگران. اما نسخه
تواند در کشوری هژمونیک شود که عقل سلیمِ آن هر چه بود با تفکر نولیبرالیسم نمی

های اجتماعی از تبار چپِ نو شکل و گروهی از جنبش« 2انقلاب حقوق»، 9نیودیل
ی نولیبرال و کششِ مرتبط با سایر گرفته بود. با توجه به کششِ بیشترِ پروژه

ده ی آن پروژه از نو پیچیبایست نسخهبرای رهایی، میاش های غیراقتصادیطلبیجاه
ویای رونده فقط زمانی توانست به محور پشد تا پیروز شود. اقتصادِ سیاسی عمیقاً پسمی

 مثابه یک اقتصاد پیشرو آراسته شد. ی هژمونیکِ جدید تبدیل شود که بهجبهه
« های جدیددموکرات» ی اصلی به نامی همکاری با اجزاء سازندهاز این رو، قرعه

ی امعهج یشناسی. آنها با ترغیب نیروهای پیشروزده شد: یک سیاست پیشروی ارج
 بخشطلب و رهاییظاهر مساواتشناسانه را اشاعه دادند که بهمدنی نوعی منشِ ارج

زنان، حقوق « توانمندسازی»، «3چندگونگی»های بود. محور این منش آرمان

ها گرایی بودند. این آرمانزیستگرایی و محیط، چندفرهنگی4تیدگرباشان، فرانژادپرس

                                                           

اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات اقتصتتادی  یبرنامهنیودیل  New Dealی برنامه 9 
بر اساس این برنامه دولت در اقتصاد دخالت کرد و  بود. 9121متحد آمریکا پس از رکود بزرگ در سال 

 ذاریگسرمایه در امور عمرانی و زیربناییداری خارج کرد، دولت بحران سرمایه ایالات متحد آمریکا را از
 ی کارگر پول تزریق شتتتد و در نتیجه امکان خریدبته طبقه ، پسکرد و نرخ بیکتاری کتاهش یتافتت

ی هایی نیودیل دولت در بخشفراهم شد. همچنین بر اساس برنامه هامحصتولاتِ انبارشده در کارخانه
بر یز نگذاری در آن نداشت و نظارت دقیقی گذاری کرد که بخش خصتوصی تمایلی به سرمایهسترمایه

 بازار سهام صورت گرفت. م. های خصوصی وعملکرد بانک

 2 «Rights Revolution » 9199یا انقلاب حقوق اشتاره به تصمیمی بسیار مهم دارد که در سال 
های حقوقی ی رستتیدگی به پروندهاز ستتوی دیوان عالی ایالات متحد گرفته شتتد، بر استتاس آن اجازه

فردی با روشی ثابت رسیدگی شد. همچنین بر اساس آن مطالبات مربوط به حقوق شتهروندی داده می
 شد. این تصمیم تحولی عظیم در حقوق شهروندی ایجاد کرد. م.می

3 diversity 
، به معنی غلبه بر نژادپرستی یا فراتررفتن از نژادگرایی racialism-postاصتطلاح فرانژادگرایی یا  4

رگ کی از مشکلات بزای استت که تعصتبات نژادی دیگر وجود نداشته باشد و یا یو رستیدن به مرحله
 اجتماعی نباشد. م.



 
 

اقتصاد آمریکا سازگار  9سازیاند، طوری که با مالیبا روشی خاص و محدود تفسیر شده
باشند: در این روش حمایت از محیط زیست به معنای تجارت کربن بود. ترویج مالکیت 

و فروش مجدد آنها به اسم اوراق قرضه  پشتوانههای بیخانه به معنای مبالغ زیادِ وام

 بود. 2سالاریی رهنی بود و برابری به معنای شایستهبا پشتوانه
ساز بود. هدفِ سرنوشتبه طور خاص سالاری دادنِ برابری به شایستهتقلیل

ی نولیبرال پیشرو برای ساماندهی به نظمِ منزلتیِ عادلانه از بین بردنِ برنامه

مراتب بود، یعنی به این سلسه« 3بخشیدنتنوع»عی نبود، بلکه مراتب اجتماسلسله
ی بههای جنسی تا به مرتپوستان و اقلیت، رنگین«با استعداد»زنانِ « توانمندسازی»

از « شایسته»دارد، یعنی افرادِ  4بالاتری برسند. چنین آرمانی ذاتاً ویژگی طبقاتی

هایی نایل شوند و حتماً بتوانند به مقام «5هایی که به تعداد کافی نماینده ندارندگروه»
ای ی خودشان دریافت کنند. گونهدستمزدی برابر با مردانِ سفیدپوست عادی طبقه

نفعانِ فرد هم نیست. ذیزند و متأسفانه منحصربهفمینیست نیز همین حرف را می

تمرکز دارند « ایشکستن سقف شیشه»و « 9جوییفرصت»ن نوع فمینیسم بر اصلی ای
های اجتماعی، توانند باشند که پیشاپیش مالک سرمایهنفعان فقط کسانی میو این ذی

ن گیر ی زیریفرهنگی و اقتصادیِ لازم باشند. هرکس دیگری غیر از این افراد در طبقه
 افتد. می

                                                           
9 Goldman Sachsification   

شتترکت خدمات مالی یک کس ستتاگلدمن  برد.کردن را به کار میستتاکستتینویستتنده اصتتطلاح گلدمن
گذاری و مدیریت خدمات بانکداری ستتترمایه یهای آن ارائهکه بخش عمده فعالیت آمریکایی استتتت

گذاری های سرمایهها و مدیریت صندوق، اوراق بهادار، سهام شرکتیهای کالایبورسگذاری، سترمایه
 م. مشترک است.

2 meritocracy 
3 diversify 
4 Class-specific 
5 underrepresented groups 
9 leaning in 



 
 

در کردِن رِ از راه بهای که داشت، در کاشدهشناسی، با شکل تحریفاین سیاست ارج
شان به سوی بلوک دادنهای اجتماعیِ پیشرو و سوقهای اصلیِ جنبشجریان

گرایان ها، مخالفانِ نژادپرستی، چندفرهنگیشک تمام فمینیستهژمونیک جدید بود. بی
 ند، شماری از آنها آگاهانه یا بهادست نیاوردهرا به ها حمایتِ نولیبرال پیشروو مانند آن

 های مربوط به خودشان را تشکیلترین بخش از جنبشترین و مرئیطریقی، بزرگ هر
ای گمان شرکاند. بیها رانده شدهاند، در عین حال آنها که مقاومت کردند به حاشیهداده

ت، هالیوود استریشان در والها در بلوک نولیبرالِ پیشرو نسبت به متحدانجدیدِ پیشرو
تری داشتند. اما این شرکای تازه چیزی اساسی به این لی کمولی قدرت خیو سیلیکون

«ِ روح»این «. داریروحِ جدید سرمایه»مندی، یک ی خطرناک ارزانی داشتند: فرهرابطه
 مانزی تهییج به فعالیت اقتصادی نولیبرال نیرو بخشید. در آن جدید با پراکندنِ رایحه

لال ناگاه مطن و به لحاظ اخلاقی پیشرفته بهوخواه، جهاننگر، آزادیبا این روحِ آینده
ازتوزیع هایی که به بتبدیل به شوروشعف شد. تا حد زیادی به لطف این منش، سیاست

دست وع بهای مشردادند جلوهها میدان مینفع بالاییتر ثروت و درآمد بهبیشتر و گسترده
 آوردند.

قیِب بایست دو رردن هژمونی میآودستاما بلوک نوظهورِ نولیبرالِ پیشرو برای به

ائتلاف نیودیل را  9چندان ضعیفبایست بقایای نهداد. اول، میمتفاوت را شکست می
کارگر »گرفتن از حزب شکست. جناح کلینتون در حزب دموکرات، با پیشیدر هم می

که  قدیمی یجای بلوکسروصدا ائتلاف قدیم را از بین برد. آنها بهتونی بلر، بی« 2جدید
بقات تبار، طهای آفریقاییچند دهه در متحدکردن کارگران متشکل، مهاجران، آمریکایی

دار صنعتی بزرگ موفق عمل کرده های سرمایهمتوسط شهری و برخی از فراکسیون
کارورزان »نشینان، بود، ائتلاف جدیدی متشکل از کارفرمایان، بانکداران، حومه

تبار و جوانان ایجاد های لاتیند، آمریکاییهای اجتماعی جدی، جنبش«3بخشهویت
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کردند تباری که احساس میهای آفریقاییکردند، همچنین آنها به حمایت از آمریکایی
-9119جایی برای رفتن ندارند ادامه دادند. بیل کلینتون در مبارزات انتخاباتی سال 

ی رفتن به سوی دهها بود، او در حالی که آماجمهوری دموکراتکاندیدای ریاست 9112
ی چندگونگی، کننده دربارهزمان به شکلی قانعشد و همساکس میگلدمن

 زد، در مبارزات پیروز شد.یی و حقوق زنان حرف میگرایچندفرهنگ

 
 شکست نولیبرالیسم مرتجع

ه بیش از آنکه داد، رقیبی کبایست رقیب دومی را نیز شکست مینولیبرالیسم پیشرو می

بود.  9بیاورد با آن شریک شده بود. در این مورد رقیبْ نولیبرالیسم مرتجعبه روی خود 
خواه مستقر بود، نسبت به رقیب این بلوک دوم که بیش از همه در حزب جمهوری

داد. شناسی متفاوتی ارائه میی توزیع و ارجتری داشت و شبکهمسلطش انسجام کم
ائه داد، ولی ابه با نولیبرالیسم پیشرو اری توزیعْ سیاستی مشنولیبرالیسم مرتجع درباره

شناسی سیاست متفاوتی داشت و این دو را با هم ترکیب کرد. در خصوص ارج
تصادی ی اق، پروژهکه مدعیِ تقویت مشاغل و تولید بود در حالی مرتجع سمیبرالینول

ها و این دمتمرکز بواش بر تقویت منابع مالی، تولیدات نظامی و انرژیِ استخراجی واقعی
درصد از مردم جهان بود. آنچه قرار بود زمینه را برای همه در خدمت منافع اصلی یک

رسیدن خوشایند سازد، دیدگاهی انحصاری نسبت به نظم منزلتی عادلانه بود: اجماعبه
گراهراس نبود، ولی دیدگاهی که گرچه آشکارا نژادپرست، مردسالار و همجنس

 فدار مسیحیت بود.، ضدمهاجر و طر2قومیملّی
های مسیحی، سفیدپوستان جنوبی، داد اِوَنجلیکچنین فرمولی بود که اجازه می

ند چی کارگرِ سفیدپوستِ ناراضی های شهرستانی و روستایی و اقشار طبقهآمریکایی
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ی علاوهبه -3، اتاق بازرگانی و برادران کوک2، احزاب تی9هانیرابرتیل کناردر دهه 
دارانِ داران املاک و مستغلات، متنفذان انرژی، سرمایهنکداران، سرمایهشمار کمی از با

گذاری همزیستی کنند؛ هرچند با های بزرگ سرمایهپذیر و دلالان صندوقریسک
های مختلف، در مسائِل نظر از تأکید روی بخشدشواری. نولیبرالیسمِ مرتجع صرف

ست است لیبرالیسم پیشرو ندارد. دراصلیِ اقتصاد سیاسی تفاوت معناداری با رقیبش نو
کردند، ولی طبق معمول مشاجره می« مالیات بر ثروتمندان»ی که دو حزب درباره

، مالیات کم بر «تجارت آزاد»آمدند. از سوی دیگر هر دو جبهه از ها کوتاه میدموکرات

و  4وحقوق کار، حق تقدم سود سهامدار، تمام پاداش برای برندهها، تعدیلِ حقشرکت
کردند. هر دو جبهه رهبرانی را انتخاب کردند که به مالی حمایت می زداییِمقررات
د. بو حقوق و مواجبکردنِ شان کمبودند، معاملاتی که هدف« معاملات بزرگ»دنبال 
 شناسی بود نه توزیع.کلیدی میان آنها در بخشِ ارج هایاختلاف

. هبرنده بود، هرچند با پرداخت هزین همچنین در این نزاع اغلب نولیبرالیسمِ پیشرو

یا ] 5لتبِالخصوص مراکز صنعتی، که راستمراکز تولیدی رو به زوال گذاشتند، علی
ی بیل گانههای سهشوند، قربانی شدند. به لطف سیاستنامیده می [کمربند زنگار

دند، ی خوری بزرگضربهبِلت و مراکز صنعتی جدیدتر در جنوب ی راستمنطقه کلینتون
(، الحاق NAFTAها عبارت بودند از: پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی )این سیاست

د( و کرچین به سازمان تجارت جهانی )که تا حدی پیشرفت دموکراسی را توجیه می

که مقررات مربوط به امور بانکی را ضعیف کرد. این  9گالیاست-سلَقانون گِلغو 
شان با هم جوامع متکی به تولید را غارت کردند. در طول دو ها و جانشینانسیاست
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 از یرایبستت یمال بانیپشتتت و ییکایامر دارهیستترما یهاخانواده نیثروتمندتر ازاعضتتای احزاب تی  3 
 هستند. نیبرتاریل و کارمحافظه یهاانیجر و هاشکدهیاند

4 winner-takes-all compensation 
5 Rust Belt 
9 Glass-Steagall 



 
 

یک از آن دو بلوک اصلی تلاشی جدی برای حمایت دهه هژمونی نولیبرال پیشرو، هیچ
بود و  غیرقابل رقابتها، اقتصادشان از جوامع متکی به تولید نکردند. برای نولیبرال

ته شان در گذشهای پیشرو فرهنگباشد. از نگاهِ نولیبرال« 9اصلاح بازار»بایست تابعِ می
در تدبیر امورِ جهانیِ ره خورده بود که نظرانه و منسوخی گهای کوتهجامانده و با ارزش

و نه  عی توزیهای پیشرو نه در زمینه. نولیبرالرفتزود از بین میبایست می جدید
 بِلت و جوامع تولیدی جنوبی نیافتند.شناسی هیچ دلیلی برای حمایت از راستارج

 

 شکاف هژمونیک و جدال بر سرِ پرکردن آن

ان ن جهان در مییش کرد جهانی بسیار مقیّد بود. آپاکله که ترامپ آن جهان سیاسی
حور بیشتر در م ای کهاز نولیبرالیسم ساخته شده بود، دو نسخه ی دو نسخهمقابله

گرایی شد میان چندفرهنگیشدند. درست است که میشناسی از یکدیگر متمایز میارج
یشِ شد بیخ رو ناسیونالیسم قومی دست به انتخاب زد، اما باز هم هرکدام انتخاب می

ماند. با فهرستی که به نولیبرالیسم پیشرو و مرتجع می 3زداییو صنعت 2سازیمالی
ی هیچ نیرویی برای مخالفت با نابودی استانداردهای زندگی طبقه محدودشده بود،
از  آسانیهای ضدنولیبرالی هم اگر بهی کارگر وجود نداشت. پروژهمتوسط و طبقه

 شدّت به حاشیه رانده شدند.ی عمومی حذف نشدند، بهحوزه

سازِی سازی و جهانیدهندگان، یعنی قربانیانِ مالیاین شرایط بخش بزرگی از رأی
های سهامی در ایالات متحد را بدون خاستگاه سیاسی طبیعی رها کرد. از آنجا شرکت

یک از دو بلوک اصلی سخنگوی آنها نبود، در سپهر سیاسی آمریکا شکاف که هیچ
و  های ضدنولیبرالنشده به وجود آمد که سیاستی خالیِ اشغالایجاد شد: یک منطقه

توانست در آن ریشه بدواند. با توجه به افزایش یم« 4های کارگرخانواده»طرفدار 
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؛ های چپاولگردستمزد و پرمخاطره، افزایش وامزدایی، ازدیاد مشاغل کمسرعت صنعت
از  رتهای فرودست، بیشو پیامدهای کاهش استانداردهای زندگیِ دو سوم آمریکایی

 بود. ین شکافآنکه کسی بخواهد این شکاف را پر کند مسئله بر سر زمانِ پرکردن ا
از راه رسید. جهانی  2002و  2002های کنند آن زمانِ معین در سالبرخی تصور می

های سیاست خارجی در تاریخ ایالات متحد تلوتلو بلایکی از بدترین  به خاطرکه هنوز 
 فروپاشی ن بحران مالی از زمان رکود بزرگ، یعنی باخورد مجبور شد با بدتریمی

رو شود. سیاستِ معمول کنار زده شد. یک فرد آمریکایِی جهانی روبه الوقوع اقتصادقریب
هوری تکیه جمگفت بر صندلی ریاستسخن می« تغییر»و « امید»تبار که از آفریقایی

ایی را سیاست آمریک« طرز فکر»زد، او سوگند یاد کرد که نه فقط سیاست بلکه تمام 
مردم  یحمایت توده رصت برای بسیجِتوانست از آن فدگرگون کند. باراک اوباما می

یسم تغییری اساسی در مسیر نولیبرال های کنگرهحتی در برابرِ مخالفت و استفاده کند
ه استریت سپرد ککار، اقتصاد را به دستِ همان نیروهای والجای اینایجاد کند. او به

جای )به« 9ودبهب»کمابیش آن را نابود کرده بودند. اوباما با تعریف هدفی با عنوان 
بودند  تر از آنبزرگ»هایی کرد که رف بانکاصلاح ساختاری( نجات نقدی هنگفتی صَ

ی ها کارآن بانک اما او نتوانست از راه دور برای قربانیان« شوند که بگذارند ورشکست
قیف و ها به دلیل تودر دوران بحران ده میلیون نفر از آمریکاییشبیه به همین بکند: 

هایشان را از دست دادند. استثنایی که این قاعده را اثبات بازستانیِ ملک رهنی خانه

 3مراقبت مقرون به صرفه [قانون]از طریق  2ی بهداشت مستمندانی بیمهکرد توسعه
ی کارگر ایالات متحد از سوی اوباما بود که منافع مادی واقعی برای بخشی از طبقه

ی خدمات بهداشتی از حتی پیش از آغاز مذاکرات درباره که اوبامافراهم کرد. با این

نظر کرد، رویکردش همان تقسیمات و تبلیغات عمومی صرف 4پرداختهای تکطرح
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لحاظ سیاسی بسیار به شدی کارگر را تقویت کرد که سرانجام ثابت طبقه درونِ
، فشار کاهش بودند. روی هم رفته، با وجود آنکه محبوبیت اوباما رو به بود سازسرنوشت

 پیشرو بود.-جمهوریِ وی بر روی حفظ وضع موجودِ نولیبرالشدیدِ ریاست

استریت فرصتی دیگر برای پر کردن این شکاف با جنبش اشغال وال 2099در سال 
 دستی مدنی از انتظار برای جبران خسارت بههژمونیک فراهم شد. بخشی از جامعه

نوان دست گیرند، پس با عمصمم شدند امور را خود بهنظام سیاسی خسته شده بود، آنها 
های عمومیِ سراسر کشور را به تصرف خود درآوردند. آنها نظامی میدان« درصد 11»

ایی کند تا یک درصد بالاتفاقِ مردم را غارت میبهکردند که اکثریت قریبرا محکوم می
ای لی زود حمایت گستردههای نسبتاً کوچکِ جوانان معترض خیرا ثروتمند کند، گروه

درصد از مردم  90ها بیش از به سوی خود جلب کردند، بر اساس برخی نظرسنجی
آمده، ستوههای بهالخصوص اتحادیهآمریکا از این جنبش حمایت کردند، علی

ی در حال رشِد ی متوسط و طبقههای مبارز طبقهدانشجویان مقروض، خانواده

 «.9کارانثباتبی»

ر سال ی اوباما دبیشتر به کار انتخابِ دوباره استریت اشغال والت سیاسیا اثراام
ز سوی ا استریت حمایتِ بسیارجنبش وال یِسخنور آمد. اوباما با در اختیار گرفتن 2092

                                                           
 کننده وجود داشتتته باشتتدیک پرداخت فقطی متمرکز باشتتد و یک بیمه زیر نظریعنی نظام ستتلامت 

(single- payer health careکه معمولاً دولت ا ).م. ست 

ثبات از نظر وضتتعیت نوعی طبقه اجتماعی متشتتکل از افراد بی Precariat کارانثباتبی یطبقه 9
ثباتی و مخاطره شرط وجود و هستی این طبقه است که سبب فقدان امکان بی است. شتغلی و معیشتی

 واژ چندوجهی استاین اصطلاح یک تک .شتودبینی و امنیت مادی یا روانی برای اعضتای آن میپیش

دستتت ( بهproletariat( با پرولتاریا )precariousکه با ادغام دو اصتتطلاح متزلزل و پرمخاطره )
پرولتاریای کارگران صنعتی در قرن بیستم که فاقد وسایل تولید بودند و از این  یآید. برخلاف طبقهمی

رسانند، اعضای پریکاریات فقط تا حدی گرفتار ه فروش میزندگی نیروی کار خود را ب یهرو برای ادام
که  دار شوندهای بدون پاداش را عهدهای از وظایف شامل فعالیتها باید گسترهو درگیر کار هستند. آن

طور خاص، شود. بهها ضروری و اساسی محسوب میبرای دستترسی به شغل و درآمد مناسب برای آن
یا ات آن پریکاری ینظم یا بیکاری شتترط عدم امنیت شتتغلی بوده و نتیجهمواردی از قبیل اشتتتغال نام

 م. نولیبرال است. داریِسرمایه پیامدهای ازاست. ظهور این طبقه  کاری متزلزل و ناپایدار ضعو



 
 

 به ترامپ رأی دادند. باری، اوباما با شکست 2099دست آورد که در سال کسانی به
ر مسیر روی دجمهوری تکیه زد و به پیشندلی ریاستمیت رامنی چهار سالِ دیگر بر ص

رفت. یجمهور شتابان بر باد می رئیسیافتهداد و آگاهیِ طبقاتی تازهنولیبرالش ادامه می
های اجرایی، نه با و صدورِ دستورالعمل« تغییر»اوباما با محدودکردن کاروبارش به 

جمهور برای ش در مقام رئیستبهکارانِ مالی برخورد قانونی کرد و نه از جایگاه
 استریت استفاده کرد.ها برضد والدهی آمریکاییگردآوردن و سامان

وقفه مسیر طبقات سیاسیِ ایالات متحد با فرض اینکه توفان از سر گذشته است بی
خود را دنبال کردند. آنها به حمایت از اجماع نولیبرال ادامه دادند و صدای نخستین 

شان نرسید. آن ناخشنودِی استریت به گوشه در جنبش اشغال واللرزهای زمینغرّش
عیار اقتدار ناگاه به بحرانِ تمامبه 2095-2099مدت هنگامِ انتخابات سال طولانی

لرزه به گوش رسید. های این زمینسیاسی تغییر شکل داد و بالاخره صدای غرّش
خواهان با ز سوی جمهوریفروپاشیِ هر دو جناح بزرگ سیاسی به چشم آمد. ترامپ ا

ند اش را، از جمله چی اصلیبرگشتهطرح موضوعات پوپولیستی شانزده رقیبِ بخت
ت دردسر شکسنفری که از سوی رؤسا و اعضای اصلی حزب برگزیده شده بودند، بی

رود تا فراموش نکنیم(. در حزب دموکرات، برنی سندرز، داد )مسیری که او همچنان می
سا با فرآوری درگیر چالشی جانطور تعجبموکرات خودخوانده، بهیک سوسیالیست د

های قدرت جانشینِ منتخب اوباما، هیلاری کلینتون شد؛ کلینتون تمام ترفندها و اهرم
های از حزب را به کار گرفت تا سندرز را از میدان به در کند. در هر دو جناح برنامه

راکه یک جفت غریبه این شکاف ی متداول نقش بر آب شدند، چشدهپیش نوشته

 سیاسی جدید پر کردند.  9یرفتار یالگوهاهژمونیک را اشغال و آن را با 

های نولیبرال توزیع را سخت مورد نقد و نکوهش هم سندرز و هم ترامپ سیاست
با  که سندرزشناسی آن دو آشکارا متفاوت بود. در حالیهای ارجقرار دادند، اما سیاست

کرد، ترامپ را محکوم می «2اقتصادِ کلاهبردارانه»طلب مول و مساواتشتأکیدی جهان
وبوی ناسیونالیستی و گرفت و به آنها رنگعباراتی بسیار مشابه را وام می
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های انحصاری بندیِ دوبرابر بر روی استعارهداد. ترامپ با شرطمی 9گرایانهحمایت

خراشِ های گوشبود را به نعره 2های سگسوت« فقط» [تا آن زمان]قدیمی آنچه 
 هراسی و احساساتگراهراسی، تراجنسهراسی، همجنسستیزی، اسلامنژادپرستی، زن

 ی که لفاظی ترامپ افسونش کرد مردانِ«ی کارگرطبقه»ضدمهاجر  تبدیل کرد. پایگاه 
وساز کاری، حفاری، ساختگرای مسیحیِ مشغول به کار در معدنسفیدپوستِ دگرجنس

ای فت طبقهشان ری کارگری که سندرز به دنبالایع سنگین بودند. در مقابل طبقهو صن
 بِلت، بلکه کارگران بخشی راستوسیع و گسترده بود که نه فقط کارگرانِ منطقه
 شد.پوستان را هم شامل میعمومی و خدماتی از جمله زنان، مهاجران و رنگین

ود. تا حد زیادی لفاظانه ب« ی کارگرطبقه»شک تقابل میان این دو تصویر از بی
چه . گراش دقیقاً مطابق نبوددهندهمیانِ رأییک از این دو تصویر با پایگاه حاهیچ

از مراکز صنعتیِ  [یعنی تفاوت آرای ترامپ با سندرز]ترامپ  3ی پیروزیحاشیه
ها به تبه اوباما و در انتخابات مقدماتی دموکرا 2092آمد که در سال ای میشدهمُثله

خواه نیز به ترامپ رأی دهندگانِ سرگردانِ جمهوریسندرز رأی داده بودند، اما رأی
ی وکارها و افرادی بودند که فایدهها، صاحبان کسبنیبرتریلدهندگان دادند، این رأی

انِ سندرز دهندگاتکاترین رأیعلاوه، قابلاندکی برای پوپولیسم اقتصادی داشتند. به
رفته بودند. اما موضوع این نیست. نگاهِ فراگیرِ سندرز به جوانِ دانشگاه هایآمریکایی

                                                           
9 protectionist حمایت از تولیدات داخلی 

ی در میدان سیاس« سوت سگ»ی اصطلاح یی دربارهداکانا سیشتاعر، محقق و جستارنوی، مارک ابل 2
 نیاای از به کارگیریِ ناخوشایند کنایه است. نویستد: ستوت ستگ زبان ستیاسیِ دردسرساز و نمونهمی

 دهیا نیاصطلاح ا یهشیاست. ر تریمیقد اریزاده شد، اما در عمل بسمیلادی  9120 یهاصتطلاح در ده
 هاه آنو ب شنوندیانسان است م ییبالاتر از شتنوا ییهاطول موجکه در یی را ها صتداهااستت که ستگ
 تقالان یبرا یرمز یهاامیاستفاده از پ یعنی یضمن به طور. اصطلاح سوت سگ دهندیواکنش نشان م

نگاه کنید به: مارک جامعه از آن خبردار شتتتوند.  یهاآدم ییهمطلب به مخاطبان هدف، بدون آنکه بق
آذر  22 ، تاریخ انتشارسایت ترجمانوبی آرش رضاپور، به ابزاری ستیاسی، ترجمهرابلی، کلیشته به مثا

 . م.9311خرداد  3، تاریخ مشاهده 9312

3 margin of victory 

http://tarjomaan.com/barresi_ketab/9227/


 
 

احتمالی  ی یک ضدهژمونیِای لفاظانه دربارهمثابه پروژهی کارگرِ ایالات متحد، بهطبقه
 کرد.بود که آشکارا پوپولیسم سندرز را از پوپولیسم ترامپ متمایز می

کلی عقل سلیمِ جدیدی را ترسیم  ها )سندرز و ترامپ( طرحهردوی این غریبه
های کردند، اما هر کدام به روش خود این طرح را ترسیم کرد. در بهترین حالت، لفاظی

توانیم آن را داد که میمی 9انتخاباتیِ ترامپ خبر از یک بلوک هژمونیک مقدماتی

ی فراارتجاعی با شناسانههای ارجبنامیم. ترکیب سیاست 2پوپولیسم ارتجاعی
رز در واقعیت دیوارکِشی در م این ترکیبهای توزیعیِ پوپولیستی آغاز شد، ستسیا

های کلانِ زیرساختی بود. در آن سو، بلوک سندرز تجسم ی هزینهعلاوهمکزیک به

یر با ی فراگشناسانهارج هایسیاست پیونددادنِبود. سندرز به دنبال  3پوپولیسم پیشرو

ی علاوهاصلاحات عدالت کیفری به؛ 4ی کارگریدههای توزیعیِ هوادار خانواسیاست

ی دانشگاه با علاوهبه 9عدالت تولیدمثلی ای همه؛بر 5یاجتماع یهمیب یمل یبرنامه
های ی بانکتجزیه یعلاوهبه حقوق دگرباشان ی پایین یا دانشگاه رایگان؛شهریه
 .بود بزرگ

 
  کارانهکاسب یفروشو گران یینماارزان

 یک از این سناریوها تحقق نیافتند. باخت سندرز به هیلاری کلینتوندر واقعیت هیچ البته
کس ی رأی حذف کرد، این موضوع برای هیچی پوپولیست پیشرو را از تعرفهگزینه
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عدالت تولیدمثلی حق بشتر برای حفظ استتتقلال بدن، داشتتن یا نداشتتتن فرزند و پدر یا مادر شتتدن در 

 ای امن و پایدار است. م.جامعه



 
 

غیرمنتظره نبود. اما پیروزی بعدیِ ترامپ بر هیلاری کلینتون، دست کم برای برخی، 
ید بیگانه با حکمرانی در مقام یک پوپولیست مرتجع جمهور جدتر بود. رئیسغیرمنتظره

را در پیش گرفت و  9کارانهفروشی کاسبنمایی و گرانسیاست قدیمی ارزان
رد. اش وعده داده بود رها کهای توزیعی پوپولیستی را که در کارزار انتخاباتیسیاست

کم برای حفظ ظاهر خارج شد و دست آرام انوسیاق یتجار مانیپدرست است که او از 
( NAFTAی تجارت آزاد آمریکای شمالی )ی توافقنامهمذاکرات جدیدی درباره
استریت کوچکترین قدمی برنداشت. ترامپ تاکنون هیچ اقدام داشت، اما برای مهار وال

زاییِ همگانی انجام نداده های زیرساختی کلان و اشتغالای برای اجرای پروژهجدی
ن  نمادیهای او در راستای تقویت تولید محدود شده به نمایش؛ در عوض تلاشاست

 سنگ، که ثابت شده سود وسازی قانونی برای صنعت زغالاختیارات شخصی و آسان
ی آن تا حد زیادی ساختگی بوده است. ترامپ بدون توجه به طرح اصلاح قانون صرفه

د، ی متوسط بودنی کارگر و طبقهطبقههای نفعان اصلی آن خانوادهمالیاتی که ذی
هدایت ثروت  ان را امضا کرد، سندی که با هدفِخواهی قانونی تکراری جمهورینسخه

ی ترامپ( طراحی شد. با امضای این ها )از جمله خانوادهدرصدیبیشتر به سوی یک

له به و معام 2داری رفاقتیی توزیعی شامل سرمایهجمهور در جبههسند، اقدامات رئیس

های آلبوده است. اما اگر ترامپ در منطقِ اقتصادی خود را به حد ایده 3نفع خود

داری پروردگان گلدمن ساکس بر خزانهنرساند، گماشتن یکی دیگر از دست 4هایکی
 کند که نولیبرالیسم هر جا بتواند ادامه خواهد یافت. تضمین می

اسی را شنیاست ارتجاعی ارجترامپ سیاست پوپولیستی توزیعی را رها کرد و س
ترامپ  آمیز و رفتارهایتر در پیش گرفت. اقدمات تحریکبسیار شدیدتر و حتی شرورانه

دهنده است؛ انگیز منزلتی فهرستی بلند و تکانمراتب نفرتدر راستای تقویت سلسله
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های مختلف، که همگی کشورهایی با اکثریتِ جمعیت مسلمان ممنوعیت سفر به شکل
های بعد، اقدامی که ناشیانه به آمیز ونزوئلا در مرحلهگیرند و افزودن طعنهف میرا هد

آن لباس مبدل پوشانده شده بود؛ تضییع حقوق مدنی در وزارت دادگستری )که آرای 

استفاده کرده است( و در وزارت کار )که نظارت را بر تبعیضی که به دست را بی 9داوری
های ود متوقف کرده است(؛ رویگردانی او از دفاع از پروندهشپیمانکاران فدرال اعمال می

ی ی اجبارِی پیشگیرگرد او از پوشش بیمهدادگاهی مربوط به حقوق دگرباشان؛ عقب

برای زنان و دختران از  2Title IXهای حمایتی از قانون از آبستنی؛ کاهش هزینه
تر طریق کاهش کارمندان اجرایی؛ و اظهارات عمومی وی که حامیِ برخوردِ سخت

به حاکمیت قانون  3آرپایو« کلانتر جو»حرمتی پلیس با مظنونین بوده است، حامیِ بی
ر د از جمله خودبرترپندارهایی بود که« مردم بسیار خوب»بوده است، همچنین حامیِ 

کاری معمول از کف دادند. نتیجه فقط محافظه عنان اختیارشارلوتزویل 
 خواهانه نبود، بلکه سیاست ارتجاعی فراارتجاعی بود.جمهوری
های کارزار انتخاباتی او جمهور ترامپ از وعدههای رئیسرفته سیاستهمروی

ینکه در ا]فاصله گرفته است. پوپولیسم اقتصادی ترامپ ناپدید شد ولی بلاگردانیِ ترامپ 
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 طبقاست که بر  9122ب در سال قانون فدرالی اصلاحات آموزش و پرورش، مصو Title IXقانون  2 
شتتتوند، هایی که از کمک مالی فدرال در ایالات متحد آمریکا بهرمند میهتا و فعتالیتتدر برنتامتهآن 
م شود حروکس نباید بر استاس جنسیت از مشارکت در این کشور منع شود، از مزایای این کشور مهیچ

 یا هرگونه تبعیضی برضد او اِعمال شود. م.

که به جرم سترپیچی از حکم دادگاه مجرم شناخته شده بود،  ، کلانتر جنجالی ایالت آریزوناجو آرپایو 3 
. آرپایو متهم شده بود که براساس نژاد افراد تصمیم ه شدبخشید جمهوری آمریکاترامپ رییسبا فرمان 

ای در قبال مهاجرت دارد تقدیر ترامپ بارها از جو آرپایو که موضع سرسختانه .گیردمیبه بازرستی آنها 
ها کنار او بارها در ستتخنرانی 2099کرده استتت. کلانتر جو آرپایو در مبارزات انتخاباتی ترامپ در ستتال 

و در ات کرد. ظاهر شتد. آرپایو از اولین کستانی بود که در مبارزات انتخاباتی رسما از آقای ترامپ حمای
طول دوران فعالیتش در آریزونا متهم بود که برای دستگیری مهاجران غیرقانونی تمام کسانی را که به 

کرد. ف میهای خیابانی متوقزدند در گشتلاتین تباران شباهت داشتند و یا به زبان اسپانیولی حرف می
 م.



 
 

تر شده است. خلاصه، آنچه هواداران شرورانه [ی دیگری کندای را سپر بلای عدهعده
ی ی نهایدست آوردند، آن چیزی نبود که به خاطرش رأی داده بودند. نتیجهترامپ به

 پوپولیسم ارتجاعی نبود، بلکه نولیبرالیسم فراارتجاعی بود.  

عکس سازد. برهژمونیک جدید نمی اما نولیبرالیسم فراارتجاعی ترامپ یک بلوک
ثبات و شکننده است. این امر تا حدی ومرج، بیاین نولیبرالیسمِ فراارتجاعی پُر هرج

شناسی شخصی غیرعادی ترامپ در رهبری است و تا حدی ناشی از ناشی از روان
 خواه است، او برای کنترلودستگاهِ حزب جمهوریوابستگی متقابل و ناکارآمد او با دم

ی حزب آشکارا تلاش کرده و ناکام مانده است و اکنون در پیِ استراتژی خروج، دوباره
توان فهمید که دقیقاً چگونه این امر تحقق خواهد یافت، منتظر فرصت است. اینک نمی

خواه را منتفی بدانیم. در هر ابلهانه است اگر احتمال انشعاب در حزب جمهوری  اما
 ی هژمونی مطمئن ندارد.اندازی دربارهجاعی هیچ چشمصورت، نولیبرالیسم فراارت

دادن به تر نیز وجود دارد. نولیبرالیسمِ فراارتجاعی ترامپ با پایاناما مشکلی عمیق
ه اش، به طور مؤثر به دنبال آن است کاقتصادیِ کارزار انتخاباتی-ی پوپولیستیوجهه

به گسترش آن یاری رسانده بود به وضع اول  2099شکاف هژمونیکی را که در سال 
ب داده پوپولیست بند را آ ند آن شکاف را درز بگیرد. اکنونواتنمی حالابازگرداند، فقط 

ی کارگرِ حامی ترامپ را در بلندمدت جای تردید است که آن بخش از طبقه است،
 بتوان صرفاً با تغذیه از راه ارج)نا(شناسی راضی نگه داشت.

شود. اما اپوزیسیون دهی میسازمان« 9مقاومت»در این میان، در بلوک دیگر، 
 رز و شمار زیادیسخت، هوادارانِ متعهد به سندهای جانپاره است و شامل کلینتونپاره

اندازِ پیچیده چشماین توانند در هر مسیری پیش بروند. در که می از افرادی است
سبب( رغم )یا بهشوند که بهرسیده دیده میدورانبههای تازهای از گروهدسته

شان حامیان مالِی جویانهشان، مواضع مبارزهشدهیریزهای برنامهدوپهلوبودنِ طرح
 اند.بزرگی را جذب کرده

ازسرگیریِ گرایش قدیمیِ چپ در به  کنندهاکنون به طور خاص موضوع نگران
رقابت واداشتنِ نژاد در برابر طبقه است. پیشنهاد برخی از مخالفان سیاسی آن است که 
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با برتری نژاد سفید دوباره طراحی شوند های حزب دموکرات پیرامونِ مخالفت سیاست
گانِ دهندپوستان و رأیدر میان سیاههایی برای جلب هوادارانی و تمرکزشان بر تلاش

محور با هدف جلب هوادارانِ ترامپ در باشد. برخی دیگر از استراتژیِ طبقه 9تبارلاتین
اه تا آن حد کنند. هر دو دیدگی کارگر سفیدپوست دفاع میمیان اجتماعات طبقه

فر ص-سازند که توجه به طبقه و نژاد را به طور ذاتی متناقض و بازیِ مجموعمسئله
ر هم مورد حمله توانند پشت سعدالتی میدانند. در واقعیت، هر دو محورهای بیمی

واقع همانطور که باید قرار بگیرند. در حالتی که یکی از این دو رشد کند قرار بگیرند، به
 بر دیگری غلبه کرد.توان نمی

موجب خطرات  دهندقرار نمیهایی که طبقه را در اولویت اما در وضعیت امروز طرح
های جناح کلینتون برای بازگرداندن وضعیت ها با تلاششود: احتمالاً آن طرحخاصی می

ی جدید از شوند. در آن صورت نتیجه یک نسخهوجور میموجود در ظاهری نو، جفت
ی توزیعی با ای که ترکیبِ نولیبرالیسم در زمینهپیشرو خواهد بود، نسخه نولیبرالیسم

وهای اندازی باید نیرضدنژادپرستی است. چنین چشم شناسی پیشرویِسیاستِ ارج
قِ ی نیروهای ناموافمخالفِ ترامپ را دچار تردید کند. این امر بسیاری از متحدان بالقوه

ی روایت ترامپ و کند و تأییدکنندهمیترامپ را به سوی مسیر مخالف هدایت 
های نیروهای موافق با ترامپ در سرکوب بدیل شود ومی ی حمایت از اوکنندهتقویت

کند و بدین ترتیب شکاف هژمونیک نولیبرالیسم را به طور مؤثری با هم متحد می
ینجا ا ی ترامپ گفتم درآنچه کمی پیش دربارهالبته گردد. دوباره به وضع سابق بازمی

ته به رف آبِ راحتیبه است و پوپولیست بند را آب داده: برد داردکار نیز به همان اندازه
ی ی نولیبرالیسم پیشرو، بر هر مبنایی، خلق دوباره. برقرارکردنِ دوبارهگرددجوی بازنمی

و این یعنی  یطی است که ترامپ ایجاد کرده استهمان شرا -تشدیدِ واقعبه–
 تر از او.های بعدی، حتی شرورتر و خطرناکسازی زمینه برای ترامپآماده

 
 اندازِ ضدهژمونیکهای بیماری و چشمنشانه
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ی این دلایل، نه نولیبرالیسم پیشروی بازاحیاشده و نه نولیبرالیسم فراارتجاعی بنا به همه
ستند. ی نزدیک نیآیندهیک کاندیدای خوبی برای هژمونی سیاسی در ، هیچساختگی

لاوه، اینک عاند. بهنما شدهکند به شکل بدی نخپیوندهایی که این دو جبهه را متحد می
توانند ییک نمدادنِ عقل سلیمِ جدیدی نیستند. هیچیک از این دو در جایگاه شکلهیچ

تصویری قابل اطمینان از واقعیت اجتماعی ترسیم کنند، یعنی روایتی که طیف 
اندازه مهم، ای از کنشگران اجتماعی بتوانند خود را در آن بیابند. به هماندهگستر
ه توانند در رفع انسداد سیستم عینی )ابژکتیو( کیک از این دو نولیبرالیسم نمیهیچ

م در که هر دو نولیبرالیسمان هستند موفق باشند. از آنجاییساز بحران هژمونیکزمینه
ا زدایی یسازی، صنعتتوانند مالییک نمیدارند، هیچبسترِ اقتصاد جهانی قرار 

یک توانِ جبران خسارتِ زوالِ را به چالش بکشانند. هیچ 9هاسازیِ ابرشرکتجهانی

یا « 2کمبودهای مراقبتی»ی، تغییرات اقلیمی، بالونهای استانداردهای زندگی، وام
وباره(ی هر یک از این فرسا در زندگی اجتماعی را ندارند. انتصاب )دفشارهای طاقت

 یافتن آن نیست، بلکه تشدید بحران کنونی است.دو جبهه در قدرت، فقط تضمینِ ادامه

توان داشت؟ در غیاب یک هژمونیِ مطمئن، ما مدت چه انتظاری میبنابراین، در کوتاه
ثبات فترتِ قدرت و استمرارِ بحران سیاسی مواجه هستیم. در چنین ی بیبا دوره

کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان »آید: ی گرامشی به نظر درست میجملهوضعیتی، 
های بیمارگونه در انواع بسیار مختلف ی فترتِ قدرت نشانهشدن؛ در این دورهاز زاده

 «شوند.پدیدار می
البته، مگر اینکه کاندیدای قابلِ قبولی برای ضدهژمونی وجود داشته باشد. به 
احتمال زیاد چنین کاندیدایی در هر صورت نوع دیگری از پوپولیسم است. اگر در 

پذیر ای امکانتواند همچنان گزینهمدت اتفاقی نیفتد، در بلندمدت آیا پوپولیسم میکوتاه
رز و سندی است این واقعیت است که میان هوادارانِ باشد؟ آنچه به نفع چنین امکان

دهندگان ایالات متحد، یعنی مخالفان ی اصلی رأیبدنه هوادارانِ ترامپ، چیزی در
است. پرسش مهم این  ، رخنه کرده2099-2095وزیع در سال های نولیبرالِ تسیاست
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 غام شوند و یکتوانند با هم اددهندگان میی اصلی رأیاست که اکنون آیا آن بدنه
ی کارگر بلوک ضدهژمونیک جدید ایجاد کنند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، طبقه

اقتصاد »حامیِ ترامپ و سندرز باید خودشان را متحد بدانند، آنها قربانیان متفاوتِ یک 
 توانند به دنبال تحول باشند.هستند که در کنار هم می« کلاهبردارانه

ت. نیس اتحادیاحتمالیِ چنین  مبنایِیسم ارتجاعی حتی بدون ترامپ، پوپول
ی ی پوپولیسم مرتجع نابودکنندهشناسانهمراتبیِ ارجهای انحصاریِ سلسلهسیاست

، ات کارگر و متوسط ایالات متحدی طبقهای عمدهبرای بخش حتمی است
 وار خدماتی، کشاورزی اند به دستمزد کهایی که وابستهالخصوص برای خانوادهعلی

برای صفوفِ شمار زیادی از زنان، مهاجران و هم در بخش عمومی  ،کار خانگی
ی امید برای متحدکردن این نیروهای اجتماعیِ غیرقابل پوستان. تنها روزنهرنگین
های طبقات متوسط و کارگر، از جمله اجتماعاتی که به طور پوشی با سایر بخشچشم

راگیرِ یک سیاست فوساز ارتباط دارند، اختکاری و ستاریخی با تولید صنعتی، معدن
 شناسی است.ارج

ترین کاندید برای یک بلوک ی محتملمنزلهاین امر به پوپولیسم پیشرو به
طلب و کردنِ بازتوزیعِ مساواتدهد. این گزینه، با ترکیبضدهژمونیکِ جدید میدان می

 ای متحدکردن کلی امیدی است برمراتبی، دست کم روزنهشناسی غیرسلسلهارج
این  و ی کارگر را معین کندجایگاه طبقهتواند ی کارگر. بیش از آن، این امر میطبقه

ز در یعنی این طبقه را در جایگاهِ نیروی پیشتا جایگاه در سطحی گسترده پذیرفته شود،
ر توسط و قشی مهای بزرگی از جوانان، طبقهی بخشائتلافی قرار دهد که دربردارنده

 . مدیریتی است-ایحرفه

 زودی بر ضد امکانِادی هستند که بهزی ر عین حال، در شرایط کنونی نیروهاید
 ی کارگری که در آخرین انتخاباتهای پیشرو و اقشار طبقهائتلاف میان پوپولیست

شان مواردی آیند. در میان موانع مهمترینبه ترامپ رأی دادند، به صدا درمی [2099]
لانی در زمان طوهایی که مدتکنند، حتی دشمنیها را حادتر میندیبهستند که تقسیم



 
 

 9کساند، دیوید برودست ترامپ به اوج رسیدهرف غلیان بودند، اخیراً بهوتاب و در شُتب
 شمّ خاصی»جدانی گونه عذاب ونویسد که ترامپ بدون هیچزیرکانه در این مورد می

ی خم و جراحتی در بدنهبر روی هر ز آنکه هر روز سیخ داغی بچسباند دارد برای
نتیجه محیطی مسموم است که گویا بر دیدگاه برخی از « زخم را تازه کند. سیاسی و

دهندگان به ترامپ گذارد؛ دیدگاهی که بر اساس آن تمام رأیها مُهرِ تأیید میپیشرو

هستند. گراستیز ستیز و همجنسناپذیر، زننژادپرستِ اصلاح« 2انگیزهایرقت»
کند؛ های مرتجع دارند تقویت میهمچنین دیدگاه مخالف را، که بسیاری از پوپولیست

ناپذیر و نخبگانی گرانی اصلاحها موعظهدیدگاهی که بر اساس آن تمام پیشرو
قیر ی تحو پاروکردنِ دلار، با دیده کردنِ قهوه لاتهمزهازخودراضی هستند که هنگامِ مزه

 نگرند.به آنها می

 

 استراتژی جداسازی

 ز هر دو دیدگاهآمیامیدبستن به پوپولیسم پیشرو در ایالات متحدِ امروز به مصافِ موفقیت
لی های اصبخشیدن به انشعاب. یک استراتژی جداسازی با هدف شتاببستگی دارد

پوست باید ترغیب شوند که از زنانِ محروم، مهاجران و افراد رنگینلازم است. اول، 

ی اصلِی جنبش سالار، شاخه، ضدنژادپرستانِ شایسته3جوهای فرصتفمینیست
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را نخستین بار شریل سندبرگ، مدیر ارشد عملیات  in-lean جو یاهای فرصتاصتطلاح فمینیستت 3 
هایی فیستبوک، در کتابی با همین عنوان وارد گفتمان فمینیستتی کرد. این اصطلاح در اصل در ورزش

شدن در باد یا شتدن از موقعیت راحت و خمرود و به معنای خارجری و استکی به کار میستوانظیر موج
ندبرگ رفتن است. کتاب سبرف به منظور حفظ تعادل و نیز بهره گرفتن از انرژی باد یا موج برای پیش

ت یها دریافت کرد، این کتاب حاکی از آن بود که زنان برای موفقانتقادات بستیاری از ستوی فمینیست
ها و جو شتان را حفظ کنند، بلکه از فرصتباید قدری به خودشتان زحمت دهند تا نه تنها بتوانند تعادل

ای دست یابند. به عبارتی راه حل سندبرگ تر حرفهها نیز بهره گیرند و به مدارج عالیموجود در شرکت

حلی که کلیت نه راه ،بود (corporatistمدارانه )حلی فردی، بازاری و شرکتبرای پیشترفت زنان راه



 
 

هاشان که دغدغه 9داریِ سبزدگرباشان، اشخاص حقوقی جورواجور و همدستانِ سرمایه
رف شده است، دور شوند. این سازگارشدن با نولیبرالیسم از مسیر خود منح خاطرِبه

« جوفرصت»کردن فمینیسمِ بال جایگزینجدید فمینیستی است که به دن هدفِ ابتکار
بخش باید همان استراتژی های رهاییاست. سایر جنبش« درصد 11فمینیسم برای »با 

 را دنبال کنند.
ه ها باید متقاعد شوند کها و روستاییبلت، جنوبیی کارگرِ راستدوم جوامع طبقه

خروج آنها از آن ائتلاف این شان خارج شوند. راهکار کنونی 2از ائتلاف نولیبرالی پنهان
یونالیسِم هراسی و ناسگری، بیگانهی نظامیکنندهاست که متقاعد شوند نیروهای ترویج

نیازهای مادیِ اساسی را برای زندگی خوب توانند و نخواهند توانست پیشقومی نمی
یک بلوک پوپولیستی پیشرو ممکن است بتواند این کار را  حالی کهفراهم کنند، در 

د به توانند و بایدهندگان ترامپ که میبکند. با این روش ممکن است آن دسته از رأی
 رامپت گرایِ نئونازیِچنین درخواستی پاسخ دهند از نژادپرستانِ دوآتشه و هواداران قوم

با  ی اول،کنند جدا شوند. گفتن اینکه هوادارانِ دستهکه چنین درخواستی را رد می
ه ی دوم هستند، انکار آن نیست کظر تعداد بیشتر از هوادارانِ دستهاختلافِ بسیارْ از ن

های دارای بار عاطفیِ زیاد دل شدت به لفاظیهای پوپولیستی ارتجاعی بهجنبش
ایِ خودبرترپندارِ سفیدپوستِ حقیقی جرئت و های سابقاً حاشیهدهند و به گروهمی

ه کند کی شتابزده را هم رد میگیراند. اما این موضوع این نتیجهجسارت بخشیده

                                                           
هم « glass celling»های ستتم یا حتی ستتم جنسیتی را در کلیت آن آماج گیرد. اصطلاح صتورت

در کنفرانس مؤستسه زنان برای آزادی مطبوعات، از سوی کاترین لارنس  9121نخستتین بار در ژوئیه 
یررستتمی و پنهان ستتد راه زنان از شتترکت هیولیت پکارد )اپ.پی( به کار رفت. این اصتتطلاح به موانع غ

« lean-in»موفق، برای رستیدن به مدارج اعلای شغلی اشاره داشت، و همچون مفهوم خلفش یعنی 
منبع: ژورنال علوم انسانی و م.  تفاوت و محاط در نظام موجود ستلطه داشتت.گرایانه و بیطنینی نخبه

 .32ص ، 9319، پاییز 95اجتماعی ایران آکادمیا، سال اول، شماره 

های رویکردی برای مدیریت روابط میان فعالیت capitalism-Greenداری ستتتبز یا ستتترمایه 9 
های کنونی برای داری و تلاشاقتصتادی و محیط استت که عقیده دارد ستازگاری زیادی میان سرمایه

 کاستن تأثیرات انسانی بر روی جهانِ غیرانسانی وجود دارد. م.

2 crypto-neoliberal 



 
 

ی کارگر با مطالبات طبقه دهندگان پوپولیست مرتجع تا ابد موافقاکثریت قاطع رأی
ای هستند که برنی سندرز آنها را برانگیخت. این دیدگاه نه فقط به لحاظ عملی گسترده

ه را کردزیرا خود  یابدآور است و احتمالاً تحقق میغلط است بلکه دارای نتایج زیان
 .تدبیر نیست

کنم یک بلوک پوپولیستی پیشرو باید بگذارید واضح بگویم. پیشنهاد نمی
گراهراسی، ی نژادپرستی، تبعیضِ جنسی، همجنسهای فشارآور دربارهدغدغه
هراسی را نادیده بگیرد. برعکس، برای بلوک پوپولیست پیشرو هراسی و تراجنساسلام

ضوعی محوری باشد. اما، در وضعیت نولیبرالیسم پیشرو، مبارزه با این صدمات بایست مو
نِ بار دارد. چنین رویکردی به داشتگرا نتایجی زیانپرداختن به اینها از راه توجهی اخلاق

میزانِ  یشود، دربارهها منتهی میعدالتینگاهی سطحی و نابسنده نسبت به این بی
کند و از عمق نیروهای ر اغراق میهایی که در ذهن مردم است بسیاها و گرفتاریرنج

 ی آنها هستند غافل است. کنندهنهادی که تقویت-ساختاری

های عدالتیالخصوص در مورد نژاد آشکار و مهم است. امروز بیاین نکته علی
آمیز یا بدرفتاری نیست، های اهانتنژادی در ایالات متحد، از اساس، در خصوصِ نگرش

سازی زدایی و مالیشک اینها وجود دارند. مسئله تأثیرات خاص نژادیِ صنعتهرچند بی
 طولانیِ سرکوب رو است، تأثیراتی که در تاریخی هژمونیِ نولیبرال پیشدر دوره

پوست پوست و تیرههای سیاهسیستماتیک منکسر شده است. در این دوره، آمریکایی
های مجزای نامرغوب خانه در[ ستنی]زاند، به محروم شده هاست از اعتبار مالیکه مدت

ه طور شود بپرداخت میانداز به آنها اند و مبالغ بسیار اندکی که برای پسمحدود شده

هستند و از این رو  9اعتبارهابه کم وام [پرداخت]های کنتماتیک هدفِ کارچاقسیس
ند. همچنین در این دوره دمار از ادر کشور بالاترین نرخ سلب مالکیت از خانه را داشته

 هایی که با تعطیلیِها و محلهنشین درآمد، شهرکهای اقلیتها و محلهروزگار شهرک
ها به طور سیستماتیک از منابع عمومی محروم شدند؛ زوال مدتمراکز صنعتیِ روبه

شان نبود، آنها در درآمدهای مالیاتی نیز دادن مشاغلخسارات آنها فقط در از دست
ها و حفظ متضرر شدند، این ضرر آنها را از منابع مالی مختصِ مدارس، بیمارستان

                                                           
9 subprime loans 



 
 

های سرانجام به رسوایی [این وضع]رد و کهای بنیادین محروم میزیرساخت

در پی توفان شد، در بخش دیگری نیز  تهیمن 9ای همچون بحران آب فلینتمفتضحانه

شد. در آخِر، در  تخریبشهر نیواورلئان  2وارد تنْیر نالووِبخش  2005کاترینا در سال 
های گوناگون مثل حبس ها در معرض مجازاتپوستی که مدتاین دوره مردان سیاه

از جمله خشونت  – 3شده به لحاظ اجتماعیآمیز، کار اجباری و خشونت تحملخشونت

به بیگاری « 4زندانی-های صنعتیمجتمع»قرار داشتند در سطحی گسترده در  -پلیس

که « 5جنگ با مواد مخدر» [یبرنامه]شان با که ظرفیت هاییکشیده شدند، زندان
هدفش در اختیارگرفتنِ کنترل کراک کوکائین بود تکمیل شد و نرخ بالای نامتناسب 

قانون دوحزبی بود که تا حد زیادی به « دستاوردهای»ها، همه به لطفِ بیکاریِ اقلیت
دست بیل کلینتون سروسامان یافت. آیا لازم است که اضافه کنم حضور یک آمریکاییِ 

تکاملی خللی  نتوانست در این سیر برانگیز بودبا اینکه شوق تبار در کاخ سفید،آفریقایی
 وارد کند؟

مق اند نشان از عهایی که اخیراً زنده شدهتوانست خللی وارد کند؟ پدیدهو چطور می
رالِ پیشرو گرایی نولیبداریِ معاصر و ناتوانیِ اخلاقی سرمایهتثبیت نژادپرستی در جامعه

                                                           

پس از تغییر  2094در ایالت میشیگان از سال  the Flint water crisisبحران آب شهر فلینت  9 
آب و فاضتتلاب دیترویت به  یهادار یهشتتدمنبع آب شتتهر آغاز شتتد. منبع آب فلینت از آب تصتتفیه

رکیب خوردگی )نوعی ت یهفلینت تغییر کرد. مقامات مستتتئول نتوانستتتتند به کمک بازدارند یهرودخان
بیش  آب سطح بالایی سرب تولید کردند و یههای پوسیدشتیمیایی( آب را تصتفیه کنند، در نتیجه لوله

 م. از صدهزار ساکن این منطقه را در معرض آلودگی قرار دادند.

2 Lower Ninth Ward 
3 socially tolerated violence 

ای آمریکایی است که در پدیده industrial complex-prison، زندانی-های صتنعتیمجتمع 4 
 نیروی کار اجباری یهاند و از شمار روزافزون زندانیان به منزلها به مالکیت خصتوصی درآمدهآن زندان

 شود. م.برای تولید کالا و سوددهی بیشتر استفاده می

ر جنگ با مواد مخدر را با کمک دولت فدرال آمریکا کارزا war on drugsجنگ با مواد مخدر،  5 
 نظامی و با هدف کاهش تجارت مواد مخدر آغاز کرد. م. یهو مداخل



 
 

ها نشان از آن دارند که مبانیِ ساختارِی آن پدیده در توجه به آن دارد. همچنین
نژادپرستی به همان اندازه که به طبقه و اقتصاد سیاسی ربط دارند به منزلت و 

سازند که )نا(شناسی هم ربط دارند. به همان اندازه مهم، آن پدیدها روشن میارج
ی موعهناپذیرِ مجیپوستان اجزاء جدایرنگین های زندگیِی فرصتنیروهای نابودکننده

اند، هرچند در های زندگی سفیدپوستانی فرصتپویای مشابهی هستند که نابودکننده
ژاد و تنیدگی ناگشودنیِ نبرخی از مشخصات متفاوتند. در آخِر، نتیجه آشکارشدنِ درهم

 داریِ مالی معاصر است. طبقه در سرمایه

د قرار دهد. نمای خوهای راهستارههایی را بلوک پوپولیست پیشرو باید چنین بینش
هایش های شخصی، این جبهه باید تلاشبا صرفنظر از فشار نولیبرال پیشرو بر نگرش

الخصوص مهم ی معاصر متمرکز کند. علینهادی جامعه-را بر روی مبانی ساختاری
دارِی ای و منزلتی در سرمایهعدالتیِ طبقههای مشترک بیاست که این جبهه ریشه

اید مثابه یک کلیت اجتماعیِ واحدِ یکپارچه بلی را برجسته سازد. با تصور سیستم بهما
با  اندستان و دگرباشان متحمل شدهپوکه زنان، مهاجران، رنگین را هاییآسیب
گرا پیوند داد. از این طریق های اقشار طبقات کارگرِ مجذوبِ پوپولیسم راستتجربه

اند نک ترامپ و همتایان ترامپ به آنها خیانت کردهتوان میان تمام کسانی که ایمی
ها پایه و اساس ائتلاف جدید قدرتمندی را بنا نهاد؛ یعنی ائتلاف میان مهاجران، فمینیست

پوستانی که پیش از این هم با نولیبرالیسمِ فراارتجاعیِ وی مخالف بودند، به و رنگین
روزیِ این اند. پیاز او حمایت کرده ی اقشار طبقات کارگر سفیدپوستی که تاکنونعلاوه

. پذیر استی کارگر امکانهای اصلی از کل طبقهاستراتژی با تجدید قوای بخش
سیل هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، پتانپوپولیسم پیشرو، برخلاف سایر گزینه

ار دآن را دارد که در آینده، دست کم در اصول، به یک بلوک ضدهژمونیک نسبتاً پای
 تبدیل شود. 

ی آن کند فقط قابلیت بقای ذهنیِ بالقوهاما آنچه پوپولیسمِ پیشرو را مطلوب می
دست  اش، این مزیت اضافی را دارد که،نیست. پوپولیسمِ پیشرو برخلاف رقبای احتمالی

ی عینی و واقعی بحران ما را دارد. بگذارید کم در اصول، توانایی پرداختن به سویه
 .توضیح بدهم



 
 

همانطور که در ابتدا اشاره کردم، بحران هژمونیکی که در اینجا تشریح شد یک 
ی دیگر از جمله ی چندین لایهلایه از کل بحران بزرگتری است که دربردارنده

شناختی، اقتصادی و اجتماعی است. همچنین این بحران هژمونیکی همتایِ ذهنِی بوم
 تواند از آن جدا شود. درکند و نمیعیین میها را تبحران عینیِ نظام است که واکنش

مانند یا با هم سقوط یا با هم برقرار می -ذهنی و عینی–پایان این دو بُعد از بحران 
تواند یک کننده است، اما هیچ واکنش ذهنی نمیکنند. هرچند در ظاهر قانعمی

ات ی برای مشکلحلی واقعاندازِ راهضدهژمونیِ بادوام را تضمین کند مگر اینکه چشم
 عینی اساسی ارائه کند.

ختلف های ممسیرهای مجزا نیست. ی عینی بحران فقط فراوانیِ کژکارکردیجنبه
رک دارند. مشت منشأاند و پیوستههمآنکه کثرتی پراکنده شکل بدهند، بهبحران، بی

های متعدد در درون خود ثباتیموضوع اصلی بحران همگانی ما، یعنی چیزی که بی
. این ، نولیبرال و مالیداریِ جهانیداری است، یعنی سرمایهدارد، شکل کنونیِ سرمایه

داری فقط به نظام اقتصادی منحصر داری مانند هر شکل دیگری از سرمایهنوع سرمایه
ین شده است. بدشود، بلکه چیزی بیش از آن است؛ نوعی نظم اجتماعی نهادینهنمی

دی ایِ غیراقتصاای از شرایط زمینهی مجموعهی دربردارندهدارترتیب این نظام سرمایه
اند: محض نمونه، کارهای بدون دستمزدِ داری ضروریاست که برای اقتصاد سرمایه

ادی ی نیروی کار دستمزدی برای تولید اقتصی ذخیرهکنندهبازتولیدِ اجتماعی که تأمین
های نظارتی و لیس، آژانسیافته از قدرت عمومی )قانون، پاست؛ دستگاه سازمان

ضروری  هایپذیری و زیرساختبینیی نظم، پیشکنندههای فرماندهی( که تأمینمقام
برای انباشت پایدارند؛ و در آخِر سازمانی نسبتاً پایدار از تعامل متابولیکی ما با بقایای 

کند می نطبیعت، سازمانی که منابع ضروری انرژی و مواد خام را برای تولید کالا تأمی
 ی زندگی باشد. کنندهای قابل سکونت که تأمیننه برای سیاره

ی اقتصاِد روش خاص تاریخی برای سازماندهی رابطه داری مالیمایهسر
 کند. این شکل از سازمانایِ ضروری را بازنمایی میداری با این شرایط زمینهسرمایه

ی که بندهایرمایه را از همان قیدوو انباشت س ثبات استاجتماعیِ عمیقاً غارتگر و بی
، محیطی، اجتماعیدر طول زمان برای حفظ آن لازم است )قیدوبندهای سیاسی، زیست



 
 

ای داری با رهایی از چنین قیدوبندهایی شرایط زمینهکند. اقتصاد سرمایهاخلاقی( آزاد می
ترتیب  بدینبرد. مثل این است که پلنگی دُم خودش را بخورد. اش را تحلیل میبالقوه

ی رویهیشود، پیگیری بهمزمان با آنکه زندگی اجتماعی به شکلی فزاینده اقتصادی می
ه آن ای که بمحیطی و قدرت عمومیهای بازتولید اجتماعی، پایداری زیستسود شکل

نوعی  داری مالیبینیم که سرمایهکند. بدین صورت میثبات میوابسته است را بی
تیم رو هسای که امروز با آن روبهزاست. بحران پیچیدهتاً بحرانتشکیلات اجتماعیِ ذا

 ت.کردنِ خود اسثباتبرای بی [داریِ مالیسرمایه]افزایشِ میل درونی تجلیِ حاد روبه

 گشاییگره برایی ساختاری در اینجا نسخهواقعی بحران است: ی این چهره
شد. بر این اساس امروز هر دو قطب بحران، یکی عینی و دیگری  هژمونیک بررسی

. حل کنندیبا هم سقوط م ای مانندیبا هم برقرار م ااند. آنها یذهنی، کاملاً محقق شده
دید روشی جبه  داریِ مالی دارد،اساسی در سرمایهبحران عینی نیاز به تحول ساختاری 

 عتِی انسانی با طبیبا بازتولید و جامعه اقتصاد با حکومت، تولید دادنِبرای پیوند
 حل نیست، مسئله است.به هر شکل راهنولیبرالیسم غیرانسانی. 

تواند از جاهای دیگر حاصل شود، از نوع تغییری که به آن نیاز داریم فقط می
ای داری نباشد، دست کم ضدنولیبرال باشد. چنین پروژهای که اگر ضدسرمایهپروژه

تواند تبدیل به نیرویی تاریخی شود که در یک بلوک ضدهژمونیک فقط زمانی می
ولیسم پوپنداز دور به نظر برسد، ولی اتجسم یابد. گرچه ممکن است اکنون این چشم

 ی عینی است. اما حتی این هماضافهحلی ذهنی بهبهترین فرصت ما برای راهپیشرو 
ای گذرا ان دورهتواند در پایی پایان باثباتی نباشد. پوپولیسم پیشرو میممکن است نقطه

د های جدیتواند ایستگاهی سرِ راهی باشد در مسیرِ برخی شکلباشد، می
 داری در جامعه.پساسرمایه

ی پایان تردید داشته باشیم، یک چیز روشن است: اگر اکنون نتوانیم هراندازه درباره
کنیم. این یعنی تر میی تعلیقِ کنونی را طولانیاین راه را دنبال کنیم، دوره

کردنِ کارگران از هر قِسم و هر رنگ به افزایش فشار و کاهش سلامتی، به محکوم
کاری، به آپارتاید طبقاتی و ناامنیِ اجتماعی. همچنین این یعنی ی و اضافهبالونهای وام

برآمده  هایهای بیمارگونه، به بغضتری از نشانهی وسیعدرغلتیدنِ کارگران به دامنه



 
 

های های ابرازشده در وقتِ سپر بلای دیگران شدن، به آشوباز خشم و نفرت
 هایرحم و شرور که در آن پیمانوب، به جهانی بیهای سرکآمیز در پی دورهخشونت

ارگذاشتنِ گمان باید، با کنشوند. برای رهایی از این تقدیر، بیهمبستگی محو و نابود می
برال، هم سالاِر لیکشیدن از فردگراییِ شایستهناسیونالیسمِ قومی انحصاری و دست

اد که اخیراً حامی این اقتص شناسی راهای گوناگون ارجاقتصاد نولیبرال و هم سیاست
ا سیاستِ گرا باند ترک کنیم. فقط با پیونددادنِ سیاستِ توزیعیِ پایدارِ تساویبوده
اد ی ضدهژمونیک ایجاتوان جبههای از اساس فراگیر و حساس به طبقه میشناسانهارج

 کرد که بتواند ما را از بحران کنونی به سوی جهانی بهتر هدایت کند.
 

  



 
 

 لیست بند را آب داده استپوپو
 زریفر یباسکار سونکارا با نانس یوگوگفت

 

 باسکار سونکارا:

 د؟یسیبنو یمترق سمیبرالینول یهکرد دربار بیشما را ترغ یزیچه چ دییشروع بگو یبرا
 شتریروند ب نی. از نگاه شما ابرندیاصطلاح را به کار م نیا یادیمعلوم است که افراد ز

 گر؟ید یجاها ایدارد  یدانشگاه یهاطیدر مح شهیر

  نانسی فریزر:

 یه ناماز آنک شیپ یلی. خکنمیوپنجه نرم ممفهوم دست نیهاست من با اراستش سال
 انه،یو چپِ م چپ یهامنظورِ شرح مشکلات گروهمفهوم داشته باشم، به نیا یبرا
هم  و یدانشگاه یتر، هم در فضاگسترده یمتحد، و در سطح الاتیدر ا الخصوصیعل

نود  ی. مثلاً در دههکردمیاستفاده م یگریاز اصطلاحات د تر،عیوس یِاسیس یعرصه
 صینوشتم؛ آن زبان هدفش تشخ «1یشناسارج یهیسا ریز عیبازتوز» یمن درباره

 یجانبهکیکه تمرکز  ییروهایبود، ن شرویپ یروهایو کردوکار ن شهیعدم تعادل در اند
در  و گرچه کردیرا مبهم م سمیبرالیبرآمدن نول و فرهنگْ  تمنزل ت،یهو یآنها بر رو

ه از مخمص دادیبه آنها اجازه م یول کرد،یکمک نم دیکلفتِ جدعمل به پولداران گردن
که موج دوم  یروند دنینام ی، برا2002-2002 یِبحران مال یخلاص بشوند. بعداً، در پ

با  «یخطرناک یرابطه»وارد  وگرفته  شیاز آن در پ یاعمده یهابخش ای سمینیفم
استفاده کردم؛ آن هم  «2خیتار مکرِ»شده بودند از عبارت  سمیبرالیمروج نول یروهاین

انتخابات سال  یالعادهخارق یراستا بود. و بعد مضحکه نیدر هم یگرید یاشاره

                                                           
1 eclipse of redistribution by recognition 
2 cunning of history 



 
 

 خصوص موضعِو به زسندر یآور برنشگفت یروزیبرپا شد: ظهور ترامپ، پ 2099
 یِچند دهه با همراه یمثابه تجسمِ هرآنچه طکه من او را به نتونیکل یلاریه

 .دمیرفته بود د شیغلط پ شرویپ یروهایو ن یاجتماع یهاجنبش

 لیتشک یبرا سمیبرالیو نول یخواهیکه ترق دیبه ذهنم رس یطور ناگهاندر آن زمان به
 یارگذنام ییهمگرا نیاند و لازم است اائتلاف حاکم همگرا شده ای کیبلوک هژمون

است که  دهیا نیموضوع ا نیدرک ا دیآن به ذهنم خطور کرد که کل کیشود. 
 کی سمیبرالیاز افراد معتقدند که نول یاری. بسستین یکل ینیبجهان کی سمیبرالینول

است که  یاقتصاد-یاسیس یپروژه کی سمیبرالیواقع نولاست، اما به یکل ینیبجهان
 شرو،یپ یاز جمله طرح ب،یرق یگوناگون و حت یشناختطرحِ ارج نیبا چند تواندیم

تحد، م الاتیکم در اکه، دست دمید دم،یموضوع را فهم نیکه ا یشود. زمان یبندصورت
 نیر اب یداشته است. نامگذار یتربادوام یبندصورت یخواهیبا ترق سمیبرالینول

ه داشت آنچ دنِیفهم یگام بزرگ بود به سو کیمن مانند برداشتن  یبرا یبندصورت
 .افتادیاتفاق م

 باسکار سونکارا:

 یو مرحله سمینیشصت و هفتاد از فم یهااز مردم که احتمالاً در دهه ییهاگروه
و  دهکر لیخودشان را تعد یهااستیاکنون س لبتها و اندکرده تیآن حما ترکالیراد
 کنندیبرسند، امروز به جامعه نگاه م ینیمع یعملگراتر باشند و به دستاوردها کوشندمی
دو شقه  یتیجنس ضِیکه هنوز آشکارا با تبع میکنیم یزندگ یاامعهما در ج ندیگویو م

 نیبرابرتر شده است. در ا ،یکار خانگ الخصوصیدر جامعه کار، عل ییاست. اما از سو
ما وجود دارد. ش یوتحمل کمترو آزار تاب یتیجنس ضیبعجامعه در برابر انواع بدتر ت

 یتصادف نهایا دیکنیفکر م ای د،یدانیم سمینینوع فم نیا یِاسیس یهایروزیرا پ نهایا
 یهارویخاص را به ن یهایروزیپ نیاعتبارِ ا دیبا ایآ گر،یاند؟ به عبارت دشده جادیا

 م؟ینسبت بده -مداری نقد آن به دو هر که– انهیچپِ م

 نانسی فریزر:



 
 

ت کم های پیشرو، دسهای فمینیسم، همانند سایر جنبشنظر من این است که پیروزی

تا این مرحله، در میان مردم بیشتر به تغییر آگاهی ربط دارد تا به استقرارِ ساختارها، 

واقع توانسته است زندگی افراد زیادی را تغییر دهد. اینک نهادها و کردوکارهایی که به

باورِ بیش از دو سوم از جمعیت آمریکا نابرابری جنسیتی نادرست است و باید تغییر به 

 2و تجاوز در قرار عاشقانه 9کند، تجاوز جنسی در ازدواج نادرست است، تجاوز به آشنایان

نادرست است، مردها باید در کارهای خانه و تربیت فرزند نقش بیشتری داشته باشند و 

لبانه طهای تساویهنوز این شناختت مهمی در باورها هستند. اما امانند آن. اینها تغییر

خصوص در مورد تقسیم کار خانگی شک و تردید دارم. من بهایم. من را نهادینه نکرده

شود، ای هستم که هر روز بیشتر ضعیف میخود درگیر مراقبت از مادر نود و هشت ساله

توانم ببینم، بسیاری از دوستان من نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند. با توجه به آنچه می

ی با چنین کارهای هر روزز دیگران تقریباً همیشه دختران و خواهران هستند که پیش ا

ی مقدار کنند. بنابراین دربارهندرت این کارها را میزنند؛ پسران و برادران بهسروکله می

از  کنم بعضی از مردان بیشتر درگیر مراقبتکنم. فکر میتغییراتِ ایجادشده اغراق نمی

تی تر هستند. اما وقبخشتر و لذتکنندههای سرگرمخصوص در جنبهبهشان، فرزندان

کردن لگنی که بیمار در آن قضای های بهداشتی، خالیحرف از تمیزکردن سرویس

شود، های سالمندان و کارهایی از این قبیل میکند، حمایت از والدین در خانهحاجت می

 مطمئن نیستم که مردان خیلی درگیر چنین کارهایی باشند.

 یهایروزیپ یبرخ ید. جنبش حقوق مدندر خود دار یبه ضدنژادپرست هیشب یزیچ

 یزیکاغذ بود که به صورت چ یدست آورد، اما آنچه کسب کرد حقوق بر رورا به یاصل

وز در متحد هن الاتیدر ا پوستنیاست. مردم رنگ امدهیدرن یاجتماع یبه برابر هیشب

                                                           
1 acquaintance rape 
2 date rape 



 
 

و آب  ابلیقرارگرفتن در معرض س مسکن،اشتغال،  ،یفریعدالت ک ستمیرابطه با س

رو  !( رو بهیواقع در حال رشد)به یمیعظ یهایبا نامتوازن گرید اریمسموم و موارد بس

 یبرا یاقعو یدر راه کسب منافع ماد شرویپ سمیبرالیاست که نول نیا تیهستند. واقع

 زیارند چد را شانیندگینما یادعا شرویپ یهاانیکه جر یبه اتفاق مردم بیقر تیاکثر

 دیمطابق بود با تهد یقانون یهایروزیپ نکهیه است. و با توجه به اارائه نکرد یادیز

ند؟ ارائه ک یزیچ توانستیکارگر چطور م یطبقه یزندگ طیحقوق و شرا یگسترده

 یاحرفه-یتیریطبقات مد یهایبه بالادست شرویپ سمیبرالیکه نول ستیقابل انکار ن

بزرگ و صاحب قدرت و نفوذند. زنان و افراد  یآنها قشر ورسانده است  دهیفا

اند. کرده خوب عمل اریبس شان،دپوستیمرد سف انیقشر، همانند همتا نیا پوستِنیرنگ

 افراد به نظرم قابل توجه نبوده است. ریسا یاما نه، دستاوردها برا

 باسکار سونکارا:

زدواج که بر اساس آن ا کردیم بیرا تصو یاحهیکه لا یزمان ورکیویکوئومو فرماندار ِ ن

او  [گرفتیاقدام صورت م نیاعلام شد، در همان هفته ]که ا یمردان همجنسگرا قانون

به سر  ینامطلوب طیکه در شرا یجوانان دگرباش یکه برا کردیم لیرا تعط ییهامکان

ودند. شما ب یفعل تیوضع یدرباره اریبس یزهایشده بود، آن افراد نماد چ جادیا بردندیم

 زیمن ن د،یاداده صیتشخ یرا دستخوشِ بحران هژمون یجهان یاسیانداز سامروز چشم

 :دیکنیاشاره م یاز گرامش یاکار را کردم. شما به جمله نیهم 1[ ژاکوبنیدر ]مجله

 ستمیس نیکه بر ثبات ا یبه منتقدان« شدن.رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده نهکه»

بر  باًیرتق برالینول یدارهیامروز سرما د؟ییگویدارند چه م دیکل تأک کی یبه منزله

مداوم است و توانسته است  یِ]وضع[ در حال دگرگون نیتمام جهان حاکم است. ا

                                                           

 .ژاکوبن است یمجله ریباسکار سونکارا سردب 1 



 
 

ل آخرِ خط هستند، مث ییکه گو ییهابحران یحت د،خود بکشان یرا به سو ییهابحران

 د،یاداده صیرا تشخ یچرا بحران هژمون ایکجا . در 2002در سال  یبحران اقتصاد

ترامپ  یاقتصاد یاز برنامه یمشخص یهادر جنبه زیرا ن ییهاخصوص که شما تداومبه

 د؟ینیبیجهان م یدرباره نتنیو اوباما و کل

 نانسی فریزر:

ر آن ب خواهمیکه م یانکته نی. اولدیکنیطرح م دهیچیمهم و پ اریبس یشما پرسش

ا ب یهژمون ،فهممآن را میاست. آنطور که من  یکنم مربوط به مفهوم هژمون دیتأک

مشخص سروکار دارد و در  ینیبجهان کی یِو فکر یفرهنگ ،یاخلاق ،یاسیاقتدار س

 یو طبقاتِ اجتماع روهاین و قدرتمندِ داریخودش را در ائتلاف پا ینیبظرف آن جهان

اکنون  معنا بهره برد. اما نیبه ا یچند دهه از هژمون شرویپ سمیبرالی. نولکندیتجسم م

 شده است. فیشدت ضعنابود شده، به یتمامبه مییاقتدارش اگر نگو

عمولًا . ما مدیریرا در سراسر جهان در نظر بگ برالیضدنول یهاجنبش عیفقط رشد سر

احزاب  در انگلستان؛ ظهور تیبرگز یریگیجناح راست، مثل رأ ستیانواع پوپول یبر رو

و  نیلات یکایآمر ،یشمال یو اروپا یمرکز-یشرق ینژادپرستِ ضدمهاجرت در اروپا

 نیتان ا. اما تمام داسمیمتحد متمرکز هست الاتیترامپ در ا یروزیو صدالبته بر پ ا؛یآس

 ا،یتانیردر ب نیجناح چپ، از جمله صعود کورب برالیضدنول یروهایاز ن دی. ما نباستین

مؤتلف حول ژان لوک  یروهایبه چپ سوق داده است، ن یخوبکه حزب کارگر را به

 زایریس نیآغاز یروزها ا،ی، پودموس در اسپان1ریناپذمیتسل یهملانشُن از حزب فرانس

                                                           
1 Jean-Luc Mélenchon’s La France Insoumise  

 گرا در فرانسهچپ ستیو پوپول کیدمکرات ستیالیحزب سوس
 

 



 
 

مردم  موارد نی. در تمام امیمتحد غافل بشو الاتیسندرز در ا یبرن نیو کمپ ونانیدر 

ه . مردم برند، چه راست چه چپ، باور نداحاکم برالینول یهاتیروابه  گرید ندیگویم

به آنها میدان داده  خودشان که یاانهیراست م ای انهیمستقر در چپ م یاسیاحزاب س

 متفاوت را امتحان کنند. یتمامبه یزیچ خواهندیم آنهاباور ندارند.  بودند،

ست قدرت را به د کیضدهژمون یروهاین یالبته وقت یاست. ول یبحران هژمون کی نیا

 ییمانارزان ینمونه نیاست. ترامپ بارزتر یگریداستان د دهدیم یآنچه رو رندیگیم

ار هم ب کی یحت یجمهوراستیکه در دفتر ر یکارانه است، کسکاسب یِفروشو گران

با آن راه  اشیرا، که کارزار انتخابات یبرالینولضد یاقتصاد یهااستینتوانسته است س

 یکنندهمحروم ندیناخوشا یهادنبال کند. او همچنان استفاده از استعاره انداخت،

که در  یاقتصاد سمی. اما پوپولدهدیشکل لفاظانه ادامه منژادپرست را به هراسِگانهیب

 یهااستیس 1ارِیمع تنم شیشده است و به جا دیبه اجرا درآمد هم ناپد 2099سال 

 ییهااستیثروتمندان و س یبرا اتیکاهش مال استیجناح راست آمده است، س برالِینول

 مانند آن.

ود جا به قوت خهمه باًیکه تقر برالینول استیس انیم دیکه ما با دهدینشان م نیا

 کیا . ممیقائل شو زیمتزلزل است، تما یتمامکه به برالینول یو هژمون ستیباق

 نیست، اا تیوضع نیمناسبِ ا اریبس یگرامش یچرا جمله نکهیا لیدل م،یدار تیوضع

 فی: اول، تضعکندیم بیپرتنش ترک یلغمهم کیرا در  زیجمله دو چ نیاست که ا

را  شانییاربنیز یِ و نظم نهاد هااستیس ها،دهیاعتماد به ا سمیبرالیاقتدارِ نول رِیچشمگ

 در ینهاد ای یاسیدر سطح س یکم تاکنون درماندگکاهش داده است؛ و دوم، دست

 است. یانفجار یبیترک نیمحتمل. ا نیگزیجا کی جادیا

                                                           
1 boilerplate 



 
 

 باسکار سونکارا:

واقعاً  دیشویل مقائ برالینول یدئولوژیو ا برالینول استیس نیکه ب یزیتما نیبه نظرم ا

که  ردیبگ شهیر ییاز آنجا تواندیم برالینول استیس مییساده بگو دیجالب است. بگذار

 یدر دهه -ناز آ کاگویروشنفکران مکتب ش یدفاع برخ ای دمنیفر لتونیبدون م یحت-

 یمید. نظم قدندیدیرا تحت فشار م شانیسودآور دارانهیرماس ،یلادیشصت و هفتاد م

 یهاهیبه اتحاد م،یدار ازین یما به مقررات کمتر» ندیگویو آنها م کندیواقعاً کار نم

 ایآ.« میدار ازین یدر سودآور مانییتوانا یبرا یبه مانع کمتر م،یدار اجیاحت یکمتر

 از آن است؟ تردهیچیپ ای میبازار بدان یهاتیدر اولو شهیرا فقط ر برالینول استیس دیبا

 نانسی فریزر:

ند برآمدِ همگراشدنِ چ برالینول استیس فهممیکه من م نطوریاست. ا یپرسش جالب

 ایاح یآورطرز شگفتبه هایکیها یهادهیا گمانیتحول در سطوح مختلف است. ب

تاده اف خیتار یِداندر زباله رمقیب شهیهم یبرا کردندیکه همه فکر م ییهادهیشد، ا

 یواقع یجنبش فکر کیبخش تا الهام بازگشتاست، اما ناگهان از جهان مردگان 

ت انجمن مون یاز سو یقابل توجه یافتهیحاصلِ تلاش سازمان زیرستاخ نیباشد. ا

 یهاشکدهیاز اند یادیشمار ز یاز سو زیشد و ن سیتأس 9140 یکه در دهه بود 1نیپلر

 رانیسرعت مدبه هادئولوگیاند. اما اشده لیتشک 9120 یثروتمند که از دهه راًیاخ

سودشان بودند جذب کردند. و در همان زمان  شیدنبال افزافعال را که به یهاشرکت

                                                           
1 Mont Pelerin Society  

 دانان،خیارت ها،لسوفیاست که اقتصاددانان، ف یالمللنیب برالیسازمان نول کی نیانجمن مونت پلر
 عضو آن هستند. یتجار رانیروشنفکرها و مد



 
 

دار، به ارزش سهام 1/ نسبت درآمد متیها، از قشرکت تیموفق زانیدر م یبزرگ رییتغ

 ارزش سهام شرکت در بورسِ سهام. شیافزا رانیمد یِکه کار اصل ییشد، در جا جادیا

اقتصاد  نیدر قوان راتییو تغ یفکر راتییتغ م،یمختلف دار رییچند نوع تغ نیبنابرا

ر مردم را د اتفاقبهبیقر تیاکثر یزندگ یارهای. و تمام آنها معروانهیم یِدارهیسرما

 با یسایرا به لحاظ س برالینول یپروژه شدینم لیدل نیمعرض خطر قرار دادند. به هم

د وار «شروهایپ»بود که  ییجا نیداشت. و ا ازین نیتریفروخت. به و 2یارزش اسم

قوق و ح یضدنژادپرست سم،ینیفم یفردگرا-برالیل یهاانیشدند. آنها با آوردن جر

 یهااتبازار آزاد و پلوتوکر یهاکنندهتیتقو یبرا یکیدئولوژیدگرباشان چند پوشش ا

بر مسائل  یتمرکز ایبه  یاخودشان علاقه شروهایاز پ یاریوابسته فراهم کردند. البته بس

 یسالارانهتهسیشا دگاهِید انیم ینشیگز یِهمبستگ ینداشتند. اما در آنها نوع یاقتصاد

 هارالبیو منش بازار آزاد وجود داشت. هم آنها هم نول «ییرها» یِاشهیسقف ششکستن 

 کی نی. اداشتنداوضاع  یدرباره یمشخص یانهیصعود به اوجِ فردگرا کردِیرو

 بود. ینشیگز یهمبستگ

 یدئولوژیا کی یمنزلهبه سمیبرالیکه نول میبگو توانمیبه زمان حال، م میاما بازگرد

 هایکیو ها هایدمنیاز فر یاست. البته هنوز چند عضو اصل فیضع یلیامروز خ یفکر

 الاتیباز هم نگاهم به ا نجایا-ام موضوع مواجه شده نیبا ا اریمن بس یاند، ولمانده یباق

کاِر حافظهم نِیگزیجا کیگرا به دنبال چه تعداد روشنفکر راست نکیکه ا -متحد است

مثل راس داوتت از  ی. من به افرادوجود دارد مسیبرالینول یکارگر برا یطبقه یحام

 انید با بافرا نی. اکنمیفکر م اَفِرز کنیامر ریسردب نیکر وسیو جول مزیتاورکیوین

ات از مقام یاریبس ی. حتآورندیم ستبه د یهواداران میادهیکه قبلاً نشن ییهادهیا

                                                           
1 price/earningsratios 
2 face value 



 
 

 نیاند، کسر درآمد مهمتردر حال زوال هارساختیکه ز دانندیم خواهیمنتخب جمهور

شمارِ  نکیانجام دهد. ا دیهست که دولت با یگرید یو کارها ستیدر جهان ن زیچ

 ت،یاستربست باشد، والها بنتمام راه ی. هرچند، وقتستین ادیز برالینول یِمعتقدان واقع

رات مقر با چنگ و دندان برضدِ دارهیسرما یطبقه یهابخش ریو سا یولکونیلیس

نهادن وشسرپ یدر برابر هرگونه تلاش برا زیها و نبر شرکت نیسنگ یهااتیمال ،یمال

 .جنگندیم یاضاف یهابر پرداخت

 باسکار سونکارا:

سندرز و ترامپ  دیبود که نوشت ییشما جا یهواقعاً خوب در مقال یهااز بخش یکی
 اهگیکه پا ییجا شوند،یم دهیکش ریبه تصو آلدهیا ییهاها چهرهاغلب در رسانه

ه سر دارند ب یمنیکه کلاه ا یدپوستیهستند، کارگران سف یآبقهیطرفدارانِ ترامپ همه 
 یظهور نوع ی. اما انگار خطر واقعگرندید یطرفدارن سندرز افراد گاهیو پا

. شودیم به در دانیکه دارد از م دیگفتیبنن بود، آنچه شما قبلاً م ویاست یخواهیجمهور
را به  تیثر[ اکتیندارند تا ]حما ازیپوست نسبزه ای پوستاهیعالَم کارگر س کیآنها به 

 یآرا شتریدرصد ب 90 ای پوستاناهیس یآرا شتریدرصد ب 90دست آورند، اما اگر آنها 
در  تیاهمکم ینییدست آورند، آنگاه ممکن است همان چهل درصد پارا به تبارهانیلات
واقع ز آنها بها یبرخ نکهیبود، ا یترس واقع نیشود. و ا لیتبد یواقع تیبه اکثر گاهیپا

غل ش جادیا یبرا هارساختیکسر درآمد کلان، احداث ز یمال نیتأم یهابرنامه یدر اجرا
 موفق شوند. لیقب نیاز ا ییزهایو چ

 نانسی فریزر:

بود. در آنجا  2099ترامپ در سال  یکارزار انتخابات یبنن برا کردیرو تیخلاق نی. اقاًیدق
 یرزارکا نیچن ایآ نکهیکارگر، هرچند ا یطبقه یحام دگاهیوجود داشت، د دگاهید کی

ود بحث در انتخابات ب یروزیپ یطلبانه برامنفعت یفقط ترفند ایصادقانه بر پا شد 
 سمیلونایناس دگاهیبنن به د کردِ یکه رو ییاست از آنجا نیمهم ا یاست. نکته یگرید



 
 

 ،یمیقد اریارائه داد بس یدگاهید 1سمیوصل شده بود، بَنُن تیحیطرفدارِ مس یقوم
طبقه  نیا دیکارگر: همانطور که شما گفت یطبقه یکننده دربارهمحدودکننده و محروم

ا ر ینفت و ساختمان یحفار یهاو دکل عادنها، مکارگرِ کارخانه دپوستِیمردانِ سف
به  یکارگرِ واقع یطبقه این داشت. با وجود 2منشِ آنگلوماچو ی. نوعشودیشامل م

متنوع  اریبس یو هرچه فکرش را بکن تهیسکسوال ت،یرنگ پوست، جنس ت،یلحاظ قوم
 ،یکارگران خانگ ،یکارگران کشاورز ،یاست فقط کارگران بخش عموم یفاست. کا

و بادستمزد در بخش داوطلبانه و  دستمزدیکه کار ب یافراد ،یکارگران خدمات جنس
 یریتا تصو دیاضافه کن طبقهاین را به  دهندیها انجام مخانه یخصوص یدر فضا

دو شکل  کم امکان به من دستِ ریتصو نی. ادینیکارگر بب یمتفاوت از طبقه یتمامبه
رم ه نظبنن، که ب ویاست یکی: دهدیکارگر ارائه م یطبقه یحام سمِیمتفاوت از پوپول

ا بود و م جادشیحالت در حال ا نیسندرز که در بهتر گریکاملاً محدودکننده بود، و د
 .میساخته شود تلاش کن شتریآنکه ب یبرا میتوانستیدر جناح چپ م

 باسکار سونکارا:

 یأر دینامزدها با نیتمام ا» ندیبوده است که بگو نیها ارسانه یوسوسمت شهیهم
زد ن« کارگر یطبقه»بعضاً «. دست آورندرا به پوستاناهیس یکارگر و رأ یطبقه

ست که فقط شده ا یندیبه اصطلاح خوشا لیتبد -هابرالنولی خصوصبه– دپوستانیسف
به  یدهیرأ یهابلوک یمنزلهبار آن را به کیهر دو سال  ایبار  کیهر چهار سال 

دست هب نیبه نظرم ا کنمیپس از جنگ فکر م یهاسال یدرباره ی. اما وقتبرندیکار م
 نهاه شده است که کاملاً آگاهساخت هیاز سرما ییهاو بخش یدولت رانیو مد هاهیاتحاد

 هستند. یدیدر حال ساخت دوران جد

                                                           
1 Bannonism 
2 Anglomacho مردِ خودبرترپندارِ سفیدپوستِ آمریکاییِ انگلیسیتبار 



 
 

 ای 1نتنیکل لیب دِیجد یهادموکرات ایبلر  یتون دیحزب کارگر جد دیکنیشما فکر م
کشور  نیکه تازه وارد ا یپدرم زمان؟ مادر و انه عمل کردندآگاه گرید یروهایتمام ن

 یوقت کردند،یبا زحمت راه خودشان را باز م باًیبودند که تقر یشده بودند، مهاجران
 یستیپوپول یهایانسخنر دنیاحساس کردند در حال شن دندیرا شن نتونیکل لیسخنان ب

 نیا هستند که در جهان سوم رواج داشت. به نظرم آنچه ندیخوشا یاوهیبه ش ،یمیقد
داشتند  شان باورواقع به حرفبود که آنها به نیا کردیپرجذبه م اریرا بس استمدارانیس

 .دندیدینم کیدوئولوژیلحاظ ابه دیجد یزیچ یسازنده گاهیو خودشان را در جا

 نانسی فریزر:

هانه و کاملاً آگا یاپروژه لید ویکه ن ستین یاست. شک دهیچیپ یپرسش زین نیا
 متحد و الاتیدوم در ا یو اساس توافق را پس از جنگ جهان هیشده بود که پاحساب

ود که ب دارهیسرما یقشر روشنفکر طبقه کی یدربردارنده لید ویآن بنا نهاد. ن یورا
ادوام ب یبه نظام یابیدست یآنهاست، و برا یبقا یبرا یدیتهد 2فِربودند لسه دهیفهم

شود.  ادجیدولت و اقتصاد ا انیم یدر رابطه یاساس یرییتغ ستیمداوم با یِوربا سودآ
 یجنبش کارگر کیبا  سابقهیب یدر حرکت دارانهیسرما نیا چهل،و  یس یهادر دهه

 اریبس ی( ائتلاف کردند، ائتلافهاستیالیو سوس هاستیکمون ،یصنف یهاهیمبارز )اتحاد
 یارندهدربرد ینزیک-یملّ یدموکراس الیراهنما سوس یدهی. اکیهژمون یقدرتمند و حت

 «یواقع یهاییکایآمر»به  لیرا تبد جرانمها دهیا نیاز مهاجران بود، ا یادیتعداد ز
 یهامتوسط و خانه یطبقه یکه زندگ کردیم لیتبد یمهاجران را به کسان کرد،یم

 نیاز ا ییزهایاند و چکه خودشان ساخته ییهالیشهرها و اتومب یآبرومند در حومه
و سرانجام  یروشنفکرانِ نظر ،یصنعت یهاهیاتحاد یدارند. عوامل اصل لیقب

                                                           

عتدل م کیدئولوژیجناح ا کی نتنیکل یهادموکراتیا  روانهیم یهادموکرات ای دیجد یهادموکرات 1 
 یفرهنگ سمیبرالیمتحد هستند. آنها با عنوان جناحِ راه سومِ حزب از ل الاتیدرون حزب دموکرات در ا

 کار و معتدل دارند.محافظه یهایریگو موضع کنندیم تیحما

در معاملات  دیمعناست که دولت و حکومت نبا نیاست و به ا کیکلاس سمیبرالیاز اصول اقتصاد آزاد و ل 2 
 افراد دخالت کند. انیم



 
 

بودند، در  «1یسازش طبقات» نیا رشیبه پذ لیبودند که ما یدیبزرگ تول یهاشرکت
 یند. همهبود زین یمهاجران، طبقات متوسط شهر تبار،ییقایآفر یهاییکایکنار آنها آمر
 قدرتمند بودند. اریبس کیبلوک هژمون کیآنها با هم 

و  9190 یهااز دهه لید ویبلوک ن یِدوام ندارد، و فروپاش شهیهم یبرا زیچ چیاما ه
 یوضع هم از سو نی. ادیرفته از هم پاشرفته لید ویآغاز شد و تا چند دهه بعد ن 9120

 هایها، اقشار سوداگران و بازارآزادراست یچپ نو، و هم از سو یها، با ظهورِ جهانچپ
 یراتژاست»نقاط عطف بود.  گانیو بعد ر کسونین نتخاباتشد. ا دهیبه چالش کش

 را در جلب موفقِ  خواهیحزب جمهور ییفراهم کرد که توانا ییالگو کسونین «2ِیجنوب
گر کار یهمان قشر طبقه د،کریثابت م شدندیم دهینام «3دپوستیقوم سف»که  یکسان
 .دیکه قبلاً به آن اشاره کرد یشهر یحومه

شکست  یبرا یتلاش کرد که فرمول موفق دیتهد نیحزب دموکرات در مواجهه با ا
 نیند. اک دایپ یانتخابات یهااستیکار و بازگرداندن تسلطش در سمحافظه یاستراتژ

 یراستبه اشیاو در زندگ ایآ میبگو توانمیبود. )من نم نتنیکل لیدهنده بنجات ینابغه
که من  میدار ازیپرسش به روانکاو ن نیدادن به اجواب ینه. برا ایباور داشت  یزیبه چ

 یهایدعو ییِبود که، ضمن مرکززدا «دیدموکرات جد»حزب  جادیاو ا یدهی!( استمین
 یختهیبا آن بتواند بر متخصصان فره ،یکارگران صنعت انیحزب در م یسنت گاهیپا

 یتون دیکارگر جد بحز یشد برا ییالگو نیشود. ا روزیپ «نیکارگران نماد»و  یشهر
دن قطار کرقفمتو با حزب دموکرات جدیدِ کلینتن داشت، یعنی مشابه یبلر که هدف

 یه سعبودند ک ییهاطلبفرصت نتنیمثل بلر و کل یاستمدارانی. سکارحزب محافظه
 روزِ یزمان مطرح و پ راتییبا تغ توانندیشان مچطور احزاب اورندیسر در ب کردندیم

دند. ابداع کر دیجد کیهژمون یاسیروند آنها فرمول س نیبمانند. در ا یانتخابات باق
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2 southern strategy 
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 لید ویبک نبه س یدموکرس الیسوس نیگزیجا یبه پروژه لیتبد شرویپ سمیبرالینول
 شد.

وضوح به . من بهکردیوجود داشت که آنها را پرجَذَبه م ینسل دادیرو کی نیهمچن
گور دو مرد جوان بودند که با هم مشغول مبارزات و اَل نتونیکل لیکه ب آورمیخاطر م
 ییکایآمر یهااستیشصت تعلق داشتند و در اوج س یهشدند. آنها به نسل ده یانتخابات

 ایه بود مصرف کرد جوانایتا آن زمان مار نتونیکل لیب ایبودند. آ یمیعظ یتحول نسل
بودند. در خصوص  یمسائل نسل نهایا کردند؟یچه م تنامینه؟ آنها در طول جنگ و

ر وجود داشت. آنها د کیزماتیقدرتمند و کار اریبس یزیو بلر چ نتنیبودن کلجوان
. گذارمینم سمیوپولتازه و متفاوت نشان دادند. اما من نام آن را پ یزیچ شانتیشخص

 تآنچه پدر و مادر دیاست. شا 1یخواهیآن ترق یواژه برا نیبهتر کنمیهنوز فکر م
 بود. «گرانیکردنِ درد دحس» یبرا نتنیبه آن واکنش نشان دادند استعداد معروف کل

 باسکار سونکارا:

 از فعالان یکیبود که او رو به  یمتحد زمان الاتیا خیمهم در تار یهااز لحظه یکی
و بعد روشن .« کنمیتو را درک م یمن مبارزه کنم،یمن درد تو را حس م»گفت: 

 نشد. رسیدگیکدام از آنها  چیاست که به ه

 نانسی فریزر:

ناخت وجود دارد. او ش زین نتنیکل لیب یطلباز فرصت یگرید یدرست است! و جنبه
. بپرسد یمورد[ از چه کس نی]در ا دانستیم کار بازار سهام داشت اما یاز نحوه یکم

که  درسیداشتن بازارهاست. به نظر نمنگه یوابسته به راض زیچهمه کردیاو فکر م
 یروزیپ یراب اشییاو توانا زعمِداشت. اما به  برالینول دبه اقتصا یتعهد اصول نتنیکل

 .گرانیتا به د تیاستربودن والسامانبود بر به یمتک شتریو حفظ قدرت ب
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 نِیگزیجا شرویپ برالیبود. بلوک نول دیجد کیائتلاف هژمون کی جهیدر هر صورت، نت
 یو بر مبنا هادهیاز ا یمتنوع یمجموعه رامونیپ شرویپ سمیبرالیشد. نول لیودیبلوک ن

 ساخته شد. یاجتماع یروهایاز ن یمتفاوت یمجموعه

 باسکار سونکارا:

دارند، اما  یمشاغل بد دانندیآنها م کنم،یدموکرات هم فکر م دهندگانیمن به رأ
از ما  یانکس ی. براشودیگرفته م دهیناد نیاست و اغلب ا یشغلیمشاغل بد بهتر از ب

در حال  کارگران یکل یِارهیدر نمودار دا نکهای با– میدار اهیس ای که رنگ پوست سبزه
 نطوریا . فقطمیبوداز آن نمودار را گرفته  یبخش بزرگتر مدست ک -شدن بودندکوچک

د و اندر هشت تا ده سال گذشته، که مردم واقعاً جان به لب شده ایحالا،  داستیکه پ
 .زنندیبه آب م گداریب

 نانسی فریزر:

ثل م رسند؟یشکست م یمردم به نقطه یدشوار است: چه زمان اریبس زهایچ نیفهم ا
 -پردینم رونیقورباغه ب شود،یدر ظرف آب سرد است: آب آرام آرام گرم م قورباغه

 یهژمون یوال ریز یزندگ تیو قورباغه بپرد. همچنان که وضع فتدیب یاتفاق نکهیمگر ا
د تمام قاطع نداشتن یبه شکست لیکه م یافراد رفت،یرو به زوال م شرویپ برالینول

د توافق کردن هاهی. مثلاً اتحادندیبرآ تیآن وضع یها را امتحان کردند تا از عهدهروش
صرفنظر کنند و تمرکزشان را محدود کنند به محافظت از  یکارگر یایمزا یاز برخ
. آنها جرئت نکردند دیجد یهااستخدام یبدتر برا یقراردادها رشیموجود و پذ یاعضا

 را بشکنند. جادشدهیچهارچوب ا

 کنمیمگمان ن رسد؟یشکست م یچرا بالاخره نقطه ای یچه زمان قاًیدق داندیم یچه کس
داشته باشند. اما موضوع افراد: دونالد ترامپ ]مثل[  یروشن و منطق حیتوض زهایچ نیا
د که بو روهایاز ن یامجموعه یکنندهتیکننده و تقوجذب کی ر،یبرقگ یلهیم کی

–مظهر تداوم وضع موجود بود  نتونیکل یلاریه گر،ید یوبودند. از س قیتعل یآماده



 
 

 جناح راست یِارسانه یهااز حمله «افتهینجات» گاهیدر جا تشیتمام روا اش،یروزپی
از مردم گمان  یبرخ«. نوبتِ اوست» نکهیچه، و اعتقادش به ا گرید داندیو خدا م

 میتوانیب نمسب نیبد شوند،یم روزیسندرز در آن انتخابات پ یبرن ای دنیجو با کردندیم
 .میبزن نیست تخمشک ینقطه نیینقش افراد را در تع

 باسکار سونکارا:

 شود! روزیدر آن انتخابات پ توانستیبه نظرم هر کدام از ما م

ما ش ایما نباشد. آ یکیاست که ممکن است در تخصص تکن یگریسوال د نجایا
 دیص کردسندرز مشخ یکارزار انتخابات یشرویپ سمیپوپول یهآنچه را به منزل دیدواریام
بتواند  -دیدهیترامپ قرار م یمرتجع کاراز انتخابات سمیرا در تقابل با پوپول نای و –

و  تیکه مردم در گذشته از دست دادند بازگرداند؟ ثبات گذشته، امن ییزهایچ یبرخ
 مجدد؟ عیتوز یهاوعده

 یهیما یبه نوع نیبه ظنِ من ا ای– دیتان شما هشدار دادمؤثر از مقاله یدر بخش
 ستیاما پوپول کندیخود عمل نم یهاکه گرچه ترامپ به وعده -است یدلخوش

 ای یساختار یروهایاست، با توجه به ن نیبند را آب داده است. ترس من ا شیشاپیپ
 مانیهانتوانند به وعده شرویدر جناح پ ااز م یاگر کسان شودیچه م ،یاسیس یمقابله

 ینتهبه سبک اوباما م استیبدتر از س یحت یاجهیبه نت تواندیم نیا ایعمل کنند؟ آ
 شود؟

 نانسی فریزر:

نگاه  ونانیدر  زایریبه س دیاست. فقط با یواقع ینگران کی نیمن کاملاً موافقم که ا
 یرا ترک نکردند پرسش وروی یآنها کمر خم کردند و منطقه انیچرا در پا نکهی. امیکن
 یمورد نیموضوع را قضاوت کنم. اما ا نیاست. در هر صورت قصد ندارم ا دهیچیپ

 د.بدل ش گرید یزیبه چ د،یرسیبه نظر م زرگب یروزیپ کیاست که در آن آنچه 



 
 

 یچه از کلمه م،یچپ موجود که به آنها اشاره کرد ستیپوپول یهاچهره میگویمن م
 یاشانههر کدام از آنها ن ن،یچه نه، به خصوص سندرز و کورب دیایشان بخوش ستیپوپول

 یراسدموک الیسوس ای تریمیمربوط به دوران گذشته در خودشان دارند. آنها به چپ قد
 یودداشتند، با وج یخوب یمختلف استعدادها یهاجنبه دربازگشتند. آنها  یتریمیقد

چه بکند. اما  ای دیمهاجرت چه بگو یدرباره دانستینم قاًیاز آن دو دق کی چیکه ه
 یازسازب یبرا یدرست و درمان یشرفتهیپ یواقع برنامهاز آن دو به چیه کنمیفکر م
کار با دستمزد  ،یاجتماع نیتأم یهاتحقق آرمان یبرا ،یو اجتماع یاقتصاد یاساس

از خانواده و مانند آن، نداشتند.  تیو حما ستهیشا یخوب، اشتغال کامل، رفاه اجتماع
و مهم هستند متحقق  یها را که امروز ماندنت که چطور آن ارزشاس نیپرسش ا

 9140 یبه آنچه در دهه یدیمتحد بخش تول الاتیکه در ا یطیآن هم در شرا م،یساز
 گردد؟یبود بازنم

 کنمیدارد که انجام دهد. فکر م یادیز ییکارها انهیچپ در سطح عملگرا یبه طور کل
خوب است، از  یزیبد است، چه چ یزیچه چ میدانی. مستیها چآن ارزش میدانیما م

 بشود و ییزدایسازیمال دیاقتصاد با میدانی. ممیخلاص شو دیبا یزیشر چه چ
سهم  ادِیز شیو افزا یزیربرنامه نهای، ا1ابندیکاهش  عیدر صنا یلیفس یهاسوخت

 .لازم دارددرآمدِ طبقات کارگر و مانند آن 

 یشدهو تاکنون ابداع دیاز صوَرِ جد یبرخ ایاست که آ نیا میدانیآنچه ما هنوز نم
 یاحل ممکن جامعهتنها راه نکهیا اید، آن الزامات را برآورده ساز دتوانیم یدارهیسرما

 دیشا .یگرید زیچه چ میبنام ستیالیآن را سوس میاست، چه بخواه یدارهیپساسرما
 روانهیم دِیقواعدِ جد میبدان دیبا دیتردین نکته است که اکنون بیمهمتر از آن فهمِ ا

است  ی. جهانِ ما جهانستیچ یکارگر و جهان یطبقه یحام یِاسیاقتصادس ینوع یبرا
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، 1ییگراتیراه با حما نیجداگانه بازگردد. ا یملّ یبه اقتصادها دیو نه با تواندیکه نه م
 ندارد. یسر سازگار یهانو جنگ ج ییگراینظام

 باسکار سونکارا:

 قدرشدن است، هرچه روزیمهم پ کنمی. فکر ممیطلب دارمساوات یِاخلاق دگاهیما د
تر لموسم دگاهیکه آن د ی[ تا وقتمیدست آورکوچک ]به یاسیس یهایروزیپ میبتوان

 شود. رتریو باورپذ

 د،یافتهگ اریکارگر بس یطبقه یهااستیس یدرباره گرید یمقاله و در جاها نیشما در ا
خوب  یبه روش یِراه ممکن است، مثل از مُد افتادگ نیبهتر نیاست که ا نیمنظورم ا

 یهااستیکه در آن س ییهاروش ریو احزاب و سا هاهیاتحاد یاست، اما شما درباره
 ایآ د؟ینیبیتر مها را گستردهجنبش ای. آدیزنیکم حرف م تشده اس انیکارگر ب یطبقه

 هنوز مشخص نشده است؟ ای دینیبیم یگوناگون یهاگذرگاه

 نانسی فریزر:

هستم که تمام ذهنش را بر  ییگرانگران ظهور تصور موهوم چپ یلیواقع من خنه، به
 ها،هیاتحاد یدرباره یکاف یو به اندازه کندیمتمرکز م یاجتماع یهاجنبش یرو

ستِ چپ امروز د کنمی. فکر مشدیاندیکارگر نم یطبقه یصوَرِ سازمانده ریاحزاب و سا
داز انهم فاقد چشم میهست گرابرنامه دی: ما هم فاقد دتکم از دو جنبه دچار بحران اس

 شیگرا یه سوب میارفته میمستق ستینیما از نقد حزب لن داستیکه پ نطوری. ایسازمان
 رییتغ یاساس یاوهیجهان را به ش میخواهیواقعاً م . اگر2یستینوآنارش یِ ختگیخودانگ

 یِ انیم دانیعلاقمندم که م اریمن بس نیاصلاً مهم باشد. بنابرا یدوم کنمیفکر نم ،میهد
 کنم. یرا بررس ییدو حدِ نها نیا نیب عیوس
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تحد م الاتیمثل ا یرا در کشور یکارگر یهاهیاتحاد یو قدرتِ بالقوه تیاهم توانینم
 ،یفودها، کارگران خانگکارگران فست ،یکارگران خدمات یِزد. طرح متحدساز نیتخم

است که از  یکارگران، طرح ریو سا یکارگران بخش عموم ،یکارگران کشاورز
 یطرح نیکند و چن یرا سازمانده هاافتهینکند و سازمان تیموجود حما یهاهیاتحاد

 و کار کار بادستمزد نیاست که رابطه ب نیتر اورق را برگرداند. پرسش دشوار تواندیم
 کیبود است. در ن یگرا اساسچپ یهاستینیفم یکه برا یپرسش ست،یچ دستمزدیب

 رشی قابل پذیِسازمان یاستراتژ کیمسئله، و در نبود  نیا یمعتبر درباره یاسیموضع س
 یهادگاهید یبه سو ییقهقرا ریمسئله، در معرض خطرِ افتادن در مس نیا یریگیپ یبرا

 .میریگیکارگر قرار م یمبارزات طبقه یدرباره یمیقد یشدهمنسوخ

 کیدرونِ  گرتیهدا ییرویکارگر در مقام ن یطبقه یدهیباشد که ا دواریاگر چپ ام
یا به  –نو  یاوهیآن طبقه را به ش دیبا شود،یدوباره زنده م دیجد کیبلوک ضدهژمون

 تیرکثمرد، ا گرا،رهمجنسیغ د،یکه محدود نباشد به سف یاوهیش -1ینابخشیب تعبیری
 مشاغل، ریمشاغل و سا نیو کارگران معدن، بلکه تمام ا یکارگران صنعت ،یقوم

 .ردیرا در بر بگ پوستاننیمهاجران، زنان و رنگ زیو ن دستمزد،یبادستمزد و ب

 یمنزلههآن را ب میتوانیم م،یتصور کن نگونهیکارگر را ا یدوباره طبقه میاگر بتوان
 یه دربردارندهدارد ک یدر بلوک شرویپ یرویبه ن شدنلیتبد تیکه ظرف مینیبب یاطبقه

 یتیریمد یاحرفه یاز طبقه ییهامتوسط و بخش یاز طبقه یبزرگ یهاجوانان، بخش
 یدرتمندق دیائتلاف جد تواندیبلوک م نیرا دارند. ا هابرالیاست که توان جداشدن از نول

ار لازم است ک نیا ی. به نظرم برادیجد کیبه بلوک هژمون شدنلیتبد اییِباشد با توان
و  یاسیاحزاب س زیاند و نشده ایگرفته و احکه دوباره شکل یکارگر یهاهیبه اتحاد

 داده شود. یِنقش اساس یاجتماع یهاجنبش
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