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گویی بخورد، چراکه ابتذال این یاوه تواند انگِمی« بحران»این روزها سخن گفتن از 

است. ولی شکی نیست که امروز با  پایانبی سطحی هایلفاظیاصطلاح برآمده از 

رو هستیم. اگر این بحران را دقیق مشخص کنیم و پویایی متمایز آن را بحران روبه

ین ر از آن لازم است. همچنین بر اگذی برای زیچه چتوانیم بفهمیم بشناسیم، بهتر می

سیِر توانیم به مبندی جدید سیاسی بر حسب تحولات اجتماعی، میاساس، با صورت

 منتهی به آن سوی تنگنای کنونی نگاهی بیندازیم. 

 ترین نمایش آن درسترسد. تماشاییدر نگاه اول، بحران امروز سیاسی به نظر می

اش و جمهوریدونالد ترامپ، انتخابش، ریاستدست در اینجا، در ایالات متحد، به

ها کم های پیرامونش در حال اجراست. اما در جاهای دیگر نیز نظیر اینوجدلبحث

وپاشی ی اروپا و فرکاهشِ اتحادیهنیست؛ رسوایی برگزیت بریتانیا؛ مشروعیتِ روبه

ندشدن ی اروپا؛ بلرویِ حامیِ اتحادیهدموکرات و راستِ میانهاحزاب سوسیال

واقبالِ احزاب نژادپرست و ضدمهاجر در سراسر اروپای شمالی و اروپای بخت

جو، که در آمریکای لاتین، آسیا و مرکزی؛ و برآمدن ناگهانیِ نیروهای سلطهشرقی

شوند. بحران سیاسی شناخته می 1ها با اصطلاح پیشافاشیستاقیانوس آرام برخی از آن

 نیست، بلکه جهانی است.  ما، اگر این باشد، فقط آمریکایی

ها، با وجود نماید این است که تمام این پدیدهآنچه این ادعا را موجه می

ی آنها، اگر فروپاشی صرف نباشند، با هاشان، یک ویژگی مشترک دارند. همهتفاوت

تضعیف چشمگیرِ اقتدارِ احزاب و طبقات سیاسیِ رسمی همراهند. گویی اکثر مردم در 

ی گذشته حاکم، یعنی از خِردی که چند دهه 2باور به عقل سلیمِسراسر جهان از 

ه بودند. انگار مردم اعتمادشان را ب ی سیاسی بوده است، دست کشیدهی سلطهپشتوانه

ها و رهبری جدید ها، سازمانحسن نیّتِ نخبگان از دست داده و به دنبال ایدئولوژی

                                                      

1 proto-fascist 
2 common sense 
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ین اساس بودنش بعید است. بر اصادفیبودند. با در نظر گرفتن مقیاس این فروپاشی، ت

 رو هستیم. بگذارید فرض کنیم با یک بحران سیاسی جهانی روبه

هایی رسد، ولی این فقط بخشی از داستان است. پدیدهاین بحرانْ بزرگ به نظر می

که اندکی پیش به آنها اشاره شد باعث ساختِ مسیر سیاسی خاصِ یک بحران 

ی مسیرهای اقتصادی، اکولوژیکی و ند که دربردارندهشوتر و چندوجهی میگسترده

آورند. گرایند و بحرانی فراگیر به وجود میهم میها بهی ایناجتماعی است، همه

توان آن را جدا از انسدادهایی سیاسی فقط مربوط به یک بخش نیست و نمی بحران

د اند. در ایالات متحمدهوجود آظاهر غیرسیاسی بهدید که در واکنش به سایرِ نهادهای به

درآمد ثبات و کمتکثیر مشاغل بی 1،این انسدادها شامل گسترش عفونت مالی

کنندگان برای داشتن توانِ خرید کالاهای فلک کشیدن بدهی مصرفسربه 2،خدماتی

افزایش انتشار کربن، تغییرات  هاهمزمان با آن ،قیمتِ تولیدشده در جاهای دیگرارزان

و  ،پلیس مندنظامو خشونت  3حبس جمعی نژادی ،تغییر اقلیمی رنکاجوی شدید و ا

افزایشِ فشارها بر روی زندگی خانوادگی و جامعه تا حدی به سبب ساعاتِ کارِ فزاینده 

ای سیاسی که زلزلهآنهم، بی های اجتماعِی کاهنده. این نیروها همزمان باو حمایت

اند. اما اکنون شدهکاربهسخت دستایجاد کنند، مدتی است در نظم اجتماعی ما 

                                                      

1 metastasis of finance 
2 McJobs 
3 racialized mass incarceration 

در آمار  یبا نژاد دارد، ول یحمال و پخش مواد مخادر ارتبااط نکاهیاثباات ا یبراجمعی نژادی:  حبسِ

ارد. وجود د یریتفاوت چشاامگ یبه لحاظ نژاد شااوندیم یو زندان ریاتهام دسااتگ نیکه به ا یانیزندان

 نیدر ا شود،یمتحد اجرا م الاتیمنحصر به فرد اشاره دارد که در ا یبه روش «یجمع فیتوق»اصاطلاح 

 سیبه دسااات پل یمحل یهازندان نیو همچن یالتیفادرال و ا یهاادر زنادان یادیاز تیاعروش جم

 هستند. م. پوستنیو اغلب آنها رنگ شوندیبازداشت و حبس م



 کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن 4 

راگیِر ی سیاستِ معمول، بحرانِ فبینی است. امروز در ردِ گستردهوضعیت غیرقابل پیش

عینی )ابژکتیو( صدای سیاسیِ ذهنیِ )سوبژکتیو( خود را پیدا کرده است. سیر حوادث 

 سیاسی در بحرانِ عمومی ما بحرانِ هژمونی است.

توانیم بحران هژمونیک است. اما برآمدنِ ترامپ را نمی این 1تجسمِ دونالد ترامپ 

رامپیسم که ت ای رابینیکه شرایطِ برآمدنِ او را روشن سازیم. یعنی جهانبفهمیم، مگر آن

 وضوح ترسیم کنیم. برای اینجایی را بههدر آن جای گرفت بشناسیم و روند این جاب

اصطلاح گرامشی  2هژمونیشده است.  های لازم از آنتونیو گرامشی گرفتهمنظور ایده

حاکم  یاست، او اصطلاح هژمونی را برای روندی به کار برده است که بر طبق آن طبقه

مثابه هی عقل سلیمِ جامعه بمنزلهبینیِ خودش بههای جهانانگارهنشاندنِ پیشبا بر کرسی

است:  3هژمونیکبلوک دهد. همتایِ سازمانیِ آن اش را طبیعی جلوه مییک کل، سلطه

 آیند و ازمیی حاکم در آن گردِ هم یعنی ائتلاف نیروهای اجتماعی مختلف که طبقه

شیدنِ کچالشطبقات مسلط امیدی برای به [سایرِ ]کنند. اگر طریق آن ادعای رهبری می

و  4ضدهژمونیتر یا این سازوکارها داشته باشند، باید عقل سلیمِ جدیدِ متقاعدکننده

 ایجاد کنند. 5بلوک ضدهژمونیکسیاسی جدیدِ قدرتمندتر یا  یک ائتلاف

ی هژمونیکی های گرامشی باید یک مورد دیگر اضافه کنیم. هر جبههبه ایده

ی آنچه عادلانه و حق و آنچه ناعادلانه است درباره یمفروضات ی مجموعهدربردارنده

مریکا و اروپا، هژمونِی ی قرن بیستم در ایالات متحد آو ناحق است. دست کم از میانه

ی متفاوت از حق و عدالت پیش رفته است، یکی بر داری با تلفیق دو جنبهسرمایه

                                                      

1 poster child 
2 Hegemony 
3 hegemonic bloc 
4 counterhegemony 
5 counterhegemonic bloc 
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ی توزیع یعنی جامعه چگونه باید جنبه .2شناسیارجتمرکز دارد و دیگری بر  1توزیع

ادِی ی توزیع از ساختار اقتصویژه درآمد را تخصیص دهد. جنبهتقسیم، بهکالاهای قابل

ی گوید، هرچند غیرمستقیم. جنبههای طبقاتی جامعه سخن میبندیه و تقسیمجامع

ت های اخلاقی عضوییعنی جامعه چگونه باید احترام و اعتبار را، که نشانه شناسیارج

تی در با تمرکز بر نظمِ منزل شناسیارجی داشتن هستند، تخصیص بدهد. جنبهو تعلق

 ظر دارد.اش نمراتب منزلتیجامعه، به سلسله

 دهندتشکیل میرا ای های هنجاری ضروریدر کنار هم مؤلفه شناسیارجتوزیع و 

ی شوند. با قراردادنِ این ایده در کنار ایدهها از طریق آنها ساخته میکه هژمونی

ی توانیم بگوییم آنچه ترامپ و ترامپیسم را ممکن ساخت فروپاشیِ جبههگرامشی، می

ود. با ب شناسیارجاعتبارساختنِ پیوند هنجاریِ خاصِ توزیع و هژمونیک پیشین و بی

اندازهای توانیم نه فقط ترامپیسم بلکه چشمساخت و گسستنِ آن پیوند میتقطیعِ این 

ضدهژمونیکی که توان حل این بحران را داشته باشد،  ائتلافپس از ترامپ را، برای 

 روشن سازیم. بگذارید توضیح بدهم.

 

 هژمونیِ نولیبرالیسمِ پیشرو

بود.  3یشروپهژمونیکِ حاکم بر سیاستِ آمریکایی نولیبرالیسمِ  بلوکپیش از ترامپ 

عی واق ئتلافبه نظر بیاید، اما این ترکیب ا 4ترکیبی ضدونقیض پیشروشاید نولیبرالیسم 

 هایهای لیبرالِ غالبِ جنبشپیمانِ نامحتمل بود: از یک سو جریانو قدرتمندِ دو هم

                                                      

1 distribution 
2 recognition 
3 Progressive neoliberalism 
4 Oxymoron  
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گرایی و یی، محیط زیستگرایدفرهنگچناجتماعی جدید )فمینیسم، ضدنژادپرستی، 

ترین ترین و پولی«نمادین»(؛ از سوی دیگر، پویاترین، پربارترین، دگرباشان حقوق

ه این ولی و هالیوود(. آنچاستریت، سیلیکونهای اقتصاد ایالات متحد آمریکا )والبخش

ی بارههایی درداشته بود ترکیب خاصِ دیدگاهوغریب را در کنار هم نگهزوج عجیب

 بود. شناسیارجتوزیع و 

 1وکراتیککننده و پلوتمالکیتی اقتصادیِ سلبیک برنامه پیشرو-ی نولیبرالجبهه

وزیعیِ این ی تتلفیق کرد. مؤلفه شناسانهارجسالار ِ را با یک سیاست لیبرالِ شایسته

گیر تخبود. طبقاتی که مصمم شدند بازار را از قیدوبند نیروهای س یملغمه نولیبرال

رها سازند، این جبهه را با هدف رسیدن  «2خرج کنو بگیر مالیات »دولت و بار سنگین 

داری هدایت کردند. در واقعیت منظور از سازیِ اقتصادِ سرمایهبه آزادسازی و جهانی

حذف  ،بود: یعنی برچیدنِ موانع و حمایت از حرکت آزادِ سرمایه 3گراییمالیاین کار 

تضعیفِ  ،5زداییصنعت ،4بالونیهای وام [پرداختِ]وپاگیِر بانکی و 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 طبقهطبقه استانداردهای زندگی

                                                      

1 Plutocratic وابسته به حکومت پولدارهای گردنکلفت  

2 tax and spend  
3 financialization 
4 ballooning debt 

در آن آخرین مبلغ قسااط وام بیشااتر از سااایر اقساااط  : نوعی طرح بازپرداخت وام اساات کهیوام بالون

رود که در آن تمام مبلغ وام در کار میبرای نوعی وام به یاساات. در برخی از موارد اصااطلاح وام بالون

گردد. یکی از خطرات این نوع وام این اساات که ممکن اساات جا پرداخت میزمان سااررسااید یک

 م. شود با نرخ سود بیشتری وام را بازپرداخت کند.گیرنده در پایان وقت سررسید مجبور وام

5 deindustrializing 
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ی بالا، البته بیش از همه به یک درصد بالایی و به حال ثروت و ارزش را به طبقه

  کرد.مدیریتی منتقل می-ایهای طبقات حرفهبالادستی

ن پروراندند. آای را در سر نمیخیال چنین اقتصاد سیاسی پیشروهای نولیبرال

دمن ش فردریش هایک، میلتون فریمنورالفکرانگرایان است، به تخار متعلق به راستاف

بافش َبری گلدواتر و رونالد ریگان؛ و به ن؛ به سیاستمدارانِ خیالاناو جیمز بوک

 ی«بنیادگرا»ی افزایان متموّلش چارلز کوک، دیوید کوک و دیگران. اما نسخهتوان

در کشوری هژمونیک شود که عقل سلیمِ آن هر چه  تواندگرای نولیبرالیسم نمیراست

های اجتماعی از تبار چپِ و گروهی از جنبش «2انقلاب حقوق» ،1بود با تفکر نیودیل

ط با سایر ی نولیبرال و کششِ مرتبنو شکل گرفته بود. با توجه به کششِ بیشترِ پروژه

ده پروژه از نو پیچی ی آنبایست نسخهاش برای رهایی، میهای غیراقتصادیطلبیجاه

رونده فقط زمانی توانست به محور شد تا پیروز شود. اقتصادِ سیاسی عمیقاً پسمی

 راسته شد. آ پیشرومثابه یک اقتصاد ی هژمونیکِ جدید تبدیل شود که بهپویای جبهه

                                                      

اقتصااادی اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات  یبرنامهنیودیل  New Dealی برنامه 1

بر اساس این برنامه دولت در اقتصاد دخالت کرد  بود. 1۱2۱متحد آمریکا پس از رکود بزرگ در ساال 

گذاری در امور عمرانی و زیربنایی داری خارج کرد، با سرمایهآمریکا را از بحران سرمایه و ایالات متحد

ی کارگر پول تزریق شاااد و در نتیجه امکان خرید محصاااولاتِ نرخ بیکااری کاهش یافت و به طبقه

هایی ی نیودیل دولت در بخش[ا فراهم شاااد. همچنین بر اسااااس برنااماهانباارشاااده در کاارخااناه

گذاری در آن نداشاات و نظارت دقیقی بر ذاری کرد که بخش خصااوصاای تمایلی به ساارمایهگساارمایه

 های خصوصی و بازار سهام صورت گرفت. م.عملکرد بانک

2 «Rights Revolution » از  1۱91یا انقلاب حقوق اشاره به تصمیمی بسیار مهم دارد که در سال

های حقوقی ی رساایدگی به پروندهن اجازهسااوی دیوان عالی ایالات متحد گرفته شااد، بر اساااس آ

شد. همچنین بر اساس آن مطالبات مربوط به حقوق فردی با روشی ثابت رسیدگی شاهروندی داده می

 شد. این تصمیم تحولی عظیم در حقوق شهروندی ایجاد کرد. م.می
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« های جدیددموکرات»ی اصلی به نام ی همکاری با اجزاء سازندهاز این رو، قرعه

ی عهجام پیشرو. آنها با ترغیب نیروهای شناسیارج پیشرویسیاست  زده شد: یک

بخش طلب و رهاییظاهر مساواترا اشاعه دادند که به شناسانهارجمدنی نوعی منشِ 

، دگرباشان زنان، حقوق« مندسازینتوا» ،«1چندگونگی»های بود. محور این منش آرمان

 ها با روشیگرایی بودند. این آرمانزیستگرایی و محیطچندفرهنگی ،2فرانژادپرستی

اقتصاد آمریکا سازگار باشند:  3سازیمالیاند، طوری که با خاص و محدود تفسیر شده

در این روش حمایت از محیط زیست به معنای تجارت کربن بود. ترویج مالکیت خانه 

روش مجدد آنها به اسم اوراق قرضه با پشتوانه و فهای بیبه معنای مبالغ زیادِ وام

 بود. 4سالاریهشایستی رهنی بود و برابری به معنای پشتوانه

 ساز بود. هدفِسالاری سرنوشتهشایستدادنِ برابری به الخصوص تقلیلعلی

مراتب برای ساماندهی به نظمِ منزلتیِ عادلانه از بین بردنِ سلسله پیشروی نولیبرال برنامه

« توانمندسازی»مراتب بود، یعنی به این سلسه «5بخشیدنتنوع»بود، بلکه اجتماعی ن

رسند. چنین ی بالاتری بهای جنسی تا به مرتبهپوستان و اقلیت، رنگین«با استعداد»زنانِ 

                                                      

1 diversity 

تی یا فراتررفتن از نژادگرایی ، به معنی غلبه بر نژادپرسracialism-postاصاطلاح فرانژادگرایی یا 2 

ای اسات که تعصبات نژادی دیگر وجود نداشته باشد و یا یکی از مشکلات بزرگ و رسایدن به مرحله

 اجتماعی نباشد. م.

3 Goldman Sachsification  

شرکت خدمات مالی یک کس سااگلدمن  برد.سااکسای کردن را به کار می نویسانده اصاطلاح گلدمن

گذاری و مدیریت خدمات بانکداری سااارمایه یهای آن ارائهه بخش عمده فعالیتک آمریکایی اسااات

گذاری های سرمایهها و مدیریت صندوق، اوراق بهادار، سهام شرکتهای کالاییبورسگذاری، سارمایه

 م. مشترک است.

4 meritocracy 
5 diversify 
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هایی که به تعداد کافی گروه»از « شایسته»دارد، یعنی افرادِ  1آرمانی ذاتاً ویژگی طبقاتی

هایی نایل شوند و دستمزدی برابر با مردانِ اً بتوانند به مقامحتم «2نماینده ندارند

ین حرف نیز هم یفمینیست ایگونهی خودشان دریافت کنند. سفیدپوست عادی طبقه

نفعانِ اصلی آن نوع فمینیسم بر . ذیفرد هم نیستمنحصربهسفانه أزند و مترا می

نی نفعان فقط کساین ذیتمرکز دارند و ا« ایشکستن سقف شیشه»و  «3یجویفرصت»

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادِی لازم توانند باشند که پیشاپیش مالک سرمایهمی

 افتد. ی زیرین گیر میباشند. هرکس دیگری غیر از این افراد در طبقه

در ای که داشت، در کارِ از راه بهشده، با این شکل تحریفشناسیارجاین سیاست 

 بلوکشان به سوی دادنو سوق پیشروهای اجتماعیِ یِ جنبشهای اصلکردنِ جریان

گرایان ها، مخالفانِ نژادپرستی، چندفرهنگیشک تمام فمینیستهژمونیک جدید بود. بی

اند، شماری از آنها آگاهانه یا دست نیاوردهرا به پیشروها حمایتِ نولیبرال و مانند آن

های مربوط به خودشان را ترین بخش از جنبشترین و مرئیبه هر طریقی، بزرگ

مان گاند. بیها رانده شدهاند، در عین حال آنها که مقاومت کردند به حاشیهتشکیل داده

استریت، شان در والنسبت به متحدان پیشرونولیبرالِ  بلوکها در پیشروشرکای جدیدِ 

 تند. اما این شرکای تازه چیزی اساسیتری داشولی قدرت خیلی کمهالیوود و سیلیکون

ن ای«. داریروحِ جدید سرمایه»، یک مندیفرهی خطرناک ارزانی داشتند: به این رابطه

. در خشیدنیرو بفعالیت اقتصادی نولیبرال به  تهییجی جدید با پراکندنِ رایحه«ِ روح»

اخلاقی پیشرفته  وطن و به لحاظ، جهانخواهآزادینگر، آن هنگام با این روحِ آینده

هایی ناگاه ملال تبدیل به شوروشعف شد. تا حد زیادی به لطف این منش، سیاستبه

                                                      

1 Class-specific 
2 underrepresented groups 

3 leaning in 
 .مراجعه فرمایید 69نوشت به پی lean-inهای در مورد فمینیست
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ای دادند جلوهمیدان میها نفع بالاییبهتر ثروت و درآمد که به بازتوزیع بیشتر و گسترده

 دست آوردند.مشروع به

قیِب بایست دو ریآوردن هژمونی مدستبرای به پیشرونولیبرالِ نوظهورِ  بلوکاما 

ائتلاف نیودیل را  1چندان ضعیفنهبایست بقایای داد. اول، میمتفاوت را شکست می

کارگر »گرفتن از حزب شکست. جناح کلینتون در حزب دموکرات، با پیشیدر هم می

ای دیمیق بلوکجای قدیم را از بین برد. آنها به ائتلافسروصدا تونی بلر، بی «2جدید

، تبارهای آفریقاییدر متحدکردن کارگران متشکل، مهاجران، آمریکاییکه چند دهه 

دار صنعتی بزرگ موفق عمل های سرمایهطبقات متوسط شهری و برخی از فراکسیون

ان رزوکار»نشینان، ، بانکداران، حومهکارفرمایانجدیدی متشکل از  ائتلافکرده بود، 

و جوانان ایجاد  تبارهای لاتینهای اجتماعی جدید، آمریکاییجنبش ،«3بخشهویت

ردند کتباری که احساس میهای آفریقاییکردند، همچنین آنها به حمایت از آمریکایی

-1۱۱1جایی برای رفتن ندارند ادامه دادند. بیل کلینتون در مبارزات انتخاباتی سال 

ه ی رفتن بها بود، او در حالی که آمادهجمهوری دموکراتریاست ایکاندید 1۱۱2

ی چندگونگی، کننده دربارهزمان به شکلی قانعشد و همکس میاسسوی گلدمن

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

 

 شکست نولیبرالیسم مرتجع

یش از آنکه داد، رقیبی که ببایست رقیب دومی را نیز شکست میمی پیشرونولیبرالیسم 

 4به روی خود بیاورد با آن شریک شده بود. در این مورد رقیْب نولیبرالیسم مرتجع
                                                      

1 not-insubstantial 
2 New Labour 
3 symbolic workers 
4 Reactionary neoliberalism 
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خواه مستقر بود، نسبت به رقیب دوم که بیش از همه در حزب جمهوری بلوکبود. این 

داد. متفاوتی ارائه می شناسیارجی توزیع و تری داشت و شبکهمسلطش انسجام کم

ارائه داد، ولی  شروپیی توزیْع سیاستی مشابه با نولیبرالیسم نولیبرالیسم مرتجع درباره

سیاست متفاوتی داشت و این دو را با هم ترکیب کرد.  شناسیارجدر خصوص 

ی در حالی که ادعای تقویت مشاغل و تولید را داشت، پروژه مرتجع سمیبرالینول

تمرکز  یاش بر تقویت منابع مالی، تولیدات نظامی و انرژیِ استخراجی واقعیاقتصاد

درصد از مردم جهان بود. آنچه قرار ها همه در خدمت منافع اصلی یکداشت و این

نظم  بهنسبت رسیدن خوشایند سازد، دیدگاهی انحصاری اجماعبود زمینه را برای به

کارا نژادپرست، مردسالار و منزلتی عادلانه بود: دیدگاهی که گرچه آش

 ضدمهاجر و طرفدار مسیحیت بود. ،1قومیگراهراس نبود، ولی ملّیهمجنس

های مسیحی، سفیدپوستان جنوبی، داد اِوَنجلیکچنین فرمولی بود که اجازه می

ند چی کارگرِ سفیدپوستِ ناراضی های شهرستانی و روستایی و اقشار طبقهآمریکایی

ی علاوهبه -4اتاق بازرگانی و برادران کوک ،3احزاب تی ،2هانیرابرتیل کناردر دهه 

اِن دارداران املاک و مستغلات، متنفذان انرژی، سرمایهشمار کمی از بانکداران، سرمایه

هرچند با  ؛همزیستی کنند گذاریهای بزرگ سرمایهپذیر و دلالان صندوقریسک

ائلِ ، در مسهای مختلفروی بخشاز تأکید  نظرصرفدشواری. نولیبرالیسمِ مرتجع 

دارد. درست است ن پیشرواصلیِ اقتصاد سیاسی تفاوت معناداری با رقیبش نولیبرالیسم 

کردند، ولی طبق معمول مشاجره می« مالیات بر ثروتمندان»ی که دو حزب درباره

                                                      

1 ethnonational 
2 libertarians 
3 Tea Partiers 

 و هاشااکدهیاند از یاریبساا یمال بانیپشاات که ییکایامر دارهیساارما یهاخانواده نیثروتمندتر از4 

 هستند. نیبرتاریل و کارمحافظه یهاانیجر
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، مالیات کم «تجارت آزاد»آمدند. از سوی دیگر هر دو جبهه از ها کوتاه میدموکرات

 1وحقوق کار، حق تقدم سود سهامدار، تمام پاداش برای برندهها، تعدیلِ حقر شرکتب

کردند. هر دو جبهه رهبرانی را انتخاب کردند که به مالی حمایت می زداییمقرراتو 

بود.  حقوق و مواجبکردنِ شان کمبودند، معاملاتی که هدف« معاملات بزرگ»دنبال 

 بود نه توزیع. شناسیارجبخشِ اختلافات کلیدی میان آنها در 

. برنده بود، هرچند با پرداخت هزینه پیشروهمچنین در این نزاع اغلب نولیبرالیسمِ 

یا ] 2تِبلالخصوص مراکز صنعتی، که راستمراکز تولیدی رو به زوال گذاشتند، علی

یل ی بگانههای سهشوند، قربانی شدند. به لطف سیاستنامیده می [کمربند زنگار

ی ی بزرگضربهِبلت و مراکز صنعتی جدیدتر در جنوب ی راستمنطقه کلینتون

تجارت آزاد آمریکای شمالی  پیمانها عبارت بودند از: خوردند، این سیاست

(NAFTA (، الحاق چین به سازمان تجارت جهانی )که تا حدی پیشرفت دموکراسی

که مقررات مربوط به امور بانکی را  3گالیاست-سلَ قانون گِ کرد( و لغو را توجیه می

شان با هم جوامع متکی به تولید را غارت ها و جانشینانضعیف کرد. این سیاست

ی اصلی تلاش بلوکیک از آن دو ، هیچپیشروکردند. در طول دو دهه هژمونی نولیبرال 

 ها، اقتصادشانجدی برای حمایت از جوامع متکی به تولید نکردند. برای نولیبرال

 پیشروهای باشد. از نگاهِ نولیبرال «4اصلاح بازار»بایست تابعِ غیرقابل رقابت بود و می

نظرانه و منسوخی گره خورده بود های کوتهشان در گذشته جامانده و با ارزشفرهنگ

 پیشرو هایرفت. نولیبرالزودی در تدبیر امورِ جهانیِ جدید از بین میبایست بهکه می

                                                      

1 winner-takes-all compensation 
2 Rust Belt 
3 Glass-Steagall 
4 market correction 
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ع بِلت و جوامهیچ دلیلی برای حمایت از راست شناسیارجوزیع و نه ی تنه در زمینه

 تولیدی جنوبی نیافتند.

 

 شکاف هژمونیک و جدال بر سرِ پرکردن آن

پا کرد جهانی بسیار مقیّد بود. این جهان در میان ای که ترامپ آن را کلهجهان سیاسی

ر ای که بیشتر در محوهاز نولیبرالیسم ساخته شده بود، دو نسخ ی دو نسخهمقابله

گرایی شد میان چندفرهنگیشدند. درست است که میاز یکدیگر متمایز می شناسیارج

یشِ شد بیخ رو ناسیونالیسم قومی دست به انتخاب زد، اما باز هم هرکدام انتخاب می

تجع و مر پیشروماند. با فهرستی که به نولیبرالیسم می 2زداییو صنعت 1سازیمالی

ی محدودشده بود، هیچ نیرویی برای مخالفت با نابودی استانداردهای زندگی طبقه

از  آسانیهای ضدنولیبرالی هم اگر بهی کارگر وجود نداشت. پروژهمتوسط و طبقه

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

ازِی سسازی و جهانیانِ مالیدهندگان، یعنی قربانیی از رأیبزرگاین شرایط بخش 

های سهامی در ایالات متحد را بدون خاستگاه سیاسی طبیعی رها کرد. از آنجا شرکت

اصلی سخنگوی آنها نبود، در سپهر سیاسی آمریکا شکاف  بلوکیک از دو که هیچ

های ضدنولیبرال و نشده به وجود آمد که سیاستی خالیِ اشغالایجاد شد: یک منطقه

توانست در آن ریشه بدواند. با توجه به افزایش می «3های کارگرخانواده» طرفدار

؛ رچپاولگهای افزایش وام ،دستمزد و پرمخاطرهازدیاد مشاغل کم ،زداییسرعت صنعت

                                                      

1 financialization 
2 deindustrialization 
3 proworking-family 
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ه یش از آنک، بهای فرودستو پیامدهای کاهش استانداردهای زندگیِ دو سوم آمریکایی

 فقط بر سر زمانِ پرکردن این شکاف بود.کسی بخواهد این شکاف را پر کند مسئله 

از راه رسید. جهانی  2002و  2006های کنند آن زمانِ معین در سالبرخی تصور می

های سیاست خارجی در تاریخ ایالات متحد که هنوز بابت یکی از بدترین مصیبت

خورد مجبور شد با بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ و فروپاشی تلوتلو می

رو شود. سیاستِ معمول کنار زده شد. یک فرد الوقوع اقتصاد جهانی روبهیبقر

جمهوری گفت بر صندلی ریاستسخن می« تغییر»و « امید»تبار که از آفریقاییآمریکاییِ 

آمریکایی  سیاست« طرز فکر»تکیه زد، او سوگند یاد کرد که نه فقط سیاست بلکه تمام 

ی مردم توانست از آن فرصت برای بسیجِ حمایت تودهیرا دگرگون کند. باراک اوباما م

سم های کنگره، تغییری اساسی در مسیر نولیبرالیاستفاده کند، و حتی در برابرِ مخالفت

 استریت سپرد کهکار، اقتصاد را به دستِ همان نیروهای والجای اینایجاد کند. او به

جای )به «1بهبود»هدفی با عنوان کمابیش آن را نابود کرده بودند. اوباما با تعریف 

ودند تر از آن ببزرگ»که  کردهایی بانک صرفنقدی هنگفتی  نجاتاصلاح ساختاری( 

 ها کاریآن بانک اما او نتوانست از راه دور برای قربانیان« شوند که بگذارند ورشکست

قیف و ل توها به دلیدر دوران بحران ده میلیون نفر از آمریکاییشبیه به همین بکند: 

هایشان را از دست دادند. استثنایی که این قاعده را اثبات بازستانِی 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 که اوباما حتی پیش از آغاز مذاکرات دربارهفراهم کرد. با این

                                                      

1 recovery 
2 Medicaid 
3 Affordable Care Act, (ACA). 
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نظر کرد، رویکردش همان تقسیمات و تبلیغات عمومی صرف 1پرداختهای تکطرح

یار لحاظ سیاسی بسشود بهی کارگر را تقویت کرد که سرانجام ثابت میدرون طبقه

شار بود، ف هشما رو به کاسازند. روی هم رفته، با وجود آنکه محبوبیت اوباسرنوشت

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

استریت فرصتی دیگر برای پر کردن این شکاف با جنبش اشغال وال 2011در سال 

 دستی مدنی از انتظار برای جبران خسارت بههژمونیک فراهم شد. بخشی از جامعه

دست گیرند، پس با آنها مصمم شدند امور را خود به نظام سیاسی خسته شده بود،

عمومیِ سراسر کشور را به تصرف خود درآوردند. آنها  هاینامید« درصد ۱۱»عنوان 

رصد کند تا یک داتفاقِ مردم را غارت میبهکردند که اکثریت قریبنظامی را محکوم می

ترض خیلی زود حمایت های نسبتاً کوچکِ جوانان معبالایی را ثروتمند کند، گروه

درصد  90ها بیش از ای به سوی خود جلب کردند، بر اساس برخی نظرسنجیگسترده

ه، آمدستوههای بهالخصوص اتحادیهاز مردم آمریکا از این جنبش حمایت کردند، علی

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

 .«2کارانثباتبی»

                                                      

1 single-payer 
کننده وجود داشااته باشااد یک پرداخت فقطی متمرکز باشااد و یک بیمه زیر نظریعنی نظام ساالامت 

(single- payer health care.که معمولاً دولت است ) .م 

ثبات از نظر وضعیت شغلی و نوعی طبقه اجتماعی متشکل از افراد بی Precariat پریکاریا یطبقه 2

بینی باتی و مخاطره شرط وجود و هستی این طبقه است که سبب فقدان امکان پیشثبی است. معیشاتی

واژ چندوجهی است که با ادغام این اصطلاح یک تک .شودو امنیت مادی یا روانی برای اعضای آن می

آید. دسااات می( بهproletariat( با پرولتاریا )precariousدو اصاااطلااح متزلزل و پرمخااطره )

پرولتاریای کارگران صاانعتی در قرن بیسااتم که فاقد وسااایل تولید بودند و از این رو  یبرخلاف طبقه

رسااانند، اعضااای پریکاریات فقط تا حدی گرفتار زندگی نیروی کار خود را به فروش می یهبرای ادام

 ددار شونهای بدون پاداش را عهدهای از وظایف شاامل فعالیتها باید گساترهو درگیر کار هساتند. آن
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استریت با خود داشت بیشتر به کار انتخاِب ای که اشغال والا اثرات سیاسیام

جنبش  یِسخنور گرفتنآمد. اوباما با در اختیار  2012ی اوباما در سال دوباره

به ترامپ  2019دست آورد که در سال استریت حمایت بسیاری از سوی کسانی بهوال

نی چهار سالِ دیگر بر صندلی  میت رامرأی دادند. باری، اوباما با شکست

داد و آگاهیِ میروی در مسیر نولیبرالش ادامه جمهوری تکیه زد و به پیشریاست

بارش رفت. اوباما با محدودکردن کارومیبر باد  انشتاب جمهوری رئیسیافتهطبقاتی تازه

های اجرایی، نه با تبهکارانِ مالی برخورد قانونی کرد و صدورِ دستورالعمل« تغییر»به 

ها دهی آمریکاییبرای گردآوردن و سامان 1جمهورجایگاهش در مقام رئیسو نه از 

 استریت استفاده کرد.برضد وال

وقفه مسیر توفان از سر گذشته است بیطبقات سیاسیِ ایالات متحد با فرض اینکه 

ادامه دادند و صدای نخستین  ینولیبرال اجماعخود را دنبال کردند. آنها به حمایت از 

شان نرسید. آن ناخشنودِی استریت به گوشلرزه در جنبش اشغال والهای زمینغرّش

ار اقتدار سیاسی عیناگاه به بحرانِ تمامبه 2015-2019مدت هنگامِ انتخابات سال طولانی

لرزه به گوش رسید. فروپاشیِ هر های این زمینصدای غرّش بالاخره تغییر شکل داد و

خواهان با طرح دو جناح بزرگ سیاسی به چشم آمد. ترامپ از سوی جمهوری

فری اش را، از جمله چند نی اصلیبرگشتهموضوعات پوپولیستی شانزده رقیبِ بخت

دردسر شکست داد لی حزب برگزیده شده بودند، بیکه از سوی رؤسا و اعضای اص

رود تا فراموش نکنیم(. در حزب دموکرات، برنی سندرز، )مسیری که او همچنان می

                                                      

طور شود. بهها ضاروری و اساسی محسوب میکه برای دساترسای به شاغل و درآمد مناساب برای آن

کاریات آن پری یخاص، مواردی از قبیل اشتغال نامنظم یا بیکاری شرط عدم امنیت شغلی بوده و نتیجه

 م. .نولیبرال است داریِسرمایه پیامدهای از)وجود متزلزل و ناپایدار( است. ظهور این طبقه 

bully pulpit 1جمهور ایالات متحد آمریکا بیان ، این اصااطلاح بار اول از زبان تئودر روزولت رئیس

 ها و مباحث روز حمایت کند.تواند از برنامهنامید که از آنجا میمی چنینشااد. روزولت دفتر کارش را 

 م.
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رسا فآوری درگیر چالشی جانطور تعجبیک سوسیالیست دموکرات خودخوانده، به

های قدرت مربا جانشینِ منتخب اوباما، هیلاری کلینتون شد؛ کلینتون تمام ترفندها و اه

های از حزب را به کار گرفت تا سندرز را از میدان به در کند. در هر دو جناح برنامه

ی متداول نقش بر آب شدند، چراکه یک جفت غریبه این شکاف شدهپیش نوشته

 سیاسی جدید پر کردند.  1یرفتار یالگوهاهژمونیک را اشغال و آن را با 

لیبرال توزیع را سخت مورد نقد و نکوهش های نوهم سندرز و هم ترامپ سیاست

 که سندرزآن دو آشکارا متفاوت بود. در حالی شناسیارجهای قرار دادند، اما سیاست

کرد، را محکوم می 2«اقتصادِ کلاهبردارانه»طلب شمول و مساواتبا تأکیدی جهان

تی و لیسوبوی ناسیوناگرفت و به آنها رنگترامپ عباراتی بسیار مشابه را وام می

های انحصاری بندیِ دوبرابر بر روی استعارهداد. ترامپ با شرطمی 3گرایانهحمایت

خراِش های گوشبود را به نعره 4های سگسوت« فقط» [تا آن زمان]قدیمی آنچه 

                                                      

1 memes 
2 rigged economy 
3 protectionist حمایت از تولیدات داخلی 

در میدان سیاسی « سوت سگ»ی اصطلاح یی دربارهکانادا سیشااعر، محقق و جساتارنوی، مارک ابل 4

 نیاای از به کارگیریِ ناخوشایند کنایه است. نویساد: ساوت ساگ زبان سیاسیِ دردسرساز و نمونهمی

 دهیا نیاصطلاح ا یهشیاست. ر تریمیقد اریزاده شد، اما در عمل بسمیلادی  1۱20 یهاصاطلاح در ده

 ه آنهاو ب شنوندیانسان است م ییبالاتر از شانوا ییهاکه در طول موجیی را ها صاداهااسات که ساگ

 تقالنا یبرا یرمز یهاامیاستفاده از پ یعنی یضمن به طور. اصاطلاح سوت سگ دهندیواکنش نشاان م

را  ییهاامیپ نیجامعه از آن خبردار شاااوند. چن یهاآدم ییهمطلاب باه مخااطبان هدف، بدون آنکه بق

کار کانادا، حزب محافظه یرهبر یدایکاند چ،یِل ی، کل2019ساااوار کرد. در ساااال  هاهیبر کنا توانیم

 یهاارزش»او  آنچهاز نظر  دیبایمهااجران م ایاطرح بود کاه آ نیا یبرا یدنباال طرفاداران احتماالباه

ب، او حز یرهبر یبرا چیل یاز رقبا یکیچانگ،  کلی. ماریخ ایشااوند  یابیارز د،ینامیم «ییضاادکانادا

به  یانزبیبا زبان ب «ییضدکانادا یهاارزش»متهم کرد. اصطلاح « سوت سگ استیس»را به اساتفاده از 
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 هراسی و احساساتگراهراسی، تراجنسهراسی، همجنسستیزی، اسلامنژادپرستی، زن

ی که لفاظی ترامپ افسونش کرد مرداِن «ی کارگرطبقه»تبدیل کرد. پایگاه  ضدمهاجر

کاری، حفاری، گرای مسیحیِ مشغول به کار در معدنجنسدگر سفیدپوستِ

شان ی کارگری که سندرز به دنبالوساز و صنایع سنگین بودند. در مقابل طبقهساخت

لکه ببِلت، ی راستای وسیع و گسترده بود که نه فقط کارگرانِ منطقهرفت طبقه

پوستان را هم شامل کارگران بخش عمومی و خدماتی از جمله زنان، مهاجران و رنگین

 شد.می

. تا حد زیادی لفاظانه بود« ی کارگرطبقه»شک تقابل میان این دو تصویر از بی

اش دقیقاً مطابقت نداشت. گرچه دهندهیک از این دو تصویر با پایگاه حامیانِ رأیهیچ

از مراکز صنعتِی  [یعنی تفاوت آرای ترامپ با سندرز]ترامپ  1پیروزی یحاشیه

ها به به اوباما و در انتخابات مقدماتی دموکرات 2012آمد که در سال ای میشدهمُثله

خواه نیز به ترامپ رأی دهندگانِ سرگردانِ جمهوریسندرز رأی داده بودند، اما رأی

ی وکارها و افرادی بودند که فایدهکسبها، صاحبان نیبرتریلدهندگان دادند، این رأی

نِ سندرز دهندگااتکاترین رأیعلاوه، قابلاندکی برای پوپولیسم اقتصادی داشتند. به

رفته بودند. اما موضوع این نیست. نگاِه فراگیرِ سندرز به های جوانِ دانشگاهآمریکایی

احتمالی  ی یک ضدهژمونیِهای لفاظانه دربارمثابه پروژهی کارگِر ایالات متحد، بهطبقه

 کرد.بود که آشکارا پوپولیسم سندرز را از پوپولیسم ترامپ متمایز می

ها )سندرز و ترامپ( طرح کلی عقل سلیمِ جدیدی را ترسیم هردوی این غریبه

های کردند، اما هر کدام به روش خود این طرح را ترسیم کرد. در بهترین حالت، لفاظی

                                                      

مهاجرت مسااالمانان را خواهد  یاسااات که جلو یهمان رهبر چیل گفتیکار ممحافظه دهندگانیرأ

سایت بوی آرش رضاپور، نگاه کنید به: مارک رابلی، کلیشاه به مثابه ابزاری سایاسای، ترجمه گرفت.

 . م.13۱۱خرداد  3، تاریخ مشاهده 13۱6آذر  22، تاریخ انتشار ترجمان

1 margin of victory 

http://tarjomaan.com/barresi_ketab/9227/
http://tarjomaan.com/barresi_ketab/9227/
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توانیم آن را داد که میمی 1هژمونیک مقدماتی بلوکاز یک  انتخاباتیِ ترامپ خبر

با  فراارتجاعی یشناسانهارجهای بنامیم. ترکیب سیاست 2ارتجاعیپوپولیسم 

های توزیعیِ پوپولیستی آغاز شد، که در واقعیت دیوارکِشی در مرز مکزیک سیاست

یسم پوپولسندرز تجسم  بلوکهای کلانِ زیرساختی بود. در آن سو، ی هزینهعلاوهبه

فراگیر با  یشناسانهارج هایبود. سندرز به دنبال متحدکردنِ سیاست 3پیشرو

بود: به دنبالِ اصلاحات عدالت کیفری  4ی کارگریهای توزیعیِ هوادار خانوادهسیاست

ی علاوهبه 9عدالت تولیدمثلی ای همه،بر 5یاجتماع یهمیب یمل یبرنامهی علاوهبه

 ییهتجزی علاوهبه دگرباشان ی پایین یا دانشگاه رایگان؛ حقوقبا شهریه دانشگاه

 های بزرگ.بانک

 

 طعمه و تغییر

یک از این سناریوها تحقق نیافتند. باخت سندرز به هیلاری کلینتون اما در واقعیت هیچ

کس ی رأی حذف کرد، این موضوع برای هیچرا از تعرفه پیشروی پوپولیست گزینه

غیرمنتظره نبود. اما پیروزی بعدیِ ترامپ بر هیلاری کلینتون، دست کم برای برخی، 

جمهور جدید بیگانه با حکمرانی در مقام یک پوپولیست مرتجع تر بود. رئیسغیرمنتظره
                                                      

1 protohegemonic 
2 reactionary populism 
3 progressive populism 
4 pro-working-family 
5 Medicare 
9 reproductive justice 
عدالت تولیدمثلی حق بشار برای حفظ اساتقلال بدن، داشاتن یا نداشاتن فرزند و پدر یا مادر شدن در 

 ای امن و پایدار است. م.جامعه
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در پیش گرفت و  را 1کارانهفروشی کاسبنمایی و گرانارزانسیاست قدیمی 

رد. اش وعده داده بود رها کرا که در کارزار انتخاباتی های توزیعی پوپولیستیسیاست

کم برای حفظ خارج شد و دست آرام انوسیاق یتجار مانیپدرست است که او از 

( NAFTAی تجارت آزاد آمریکای شمالی )ی توافقنامهظاهر مذاکرات جدیدی درباره

استریت کوچکترین قدمی برنداشت. ترامپ تاکنون هیچ اقدام وال داشت، اما برای مهار

زاییِ همگانی انجام نداده های زیرساختی کلان و اشتغالای برای اجرای پروژهجدی

ن  نمادیهای او در راستای تقویت تولید محدود شده به نمایشاست؛ در عوض تلاش

سنگ، که ثابت شده سود و سازی قانونی برای صنعت زغالاختیارات شخصی و آسان

ی آن تا حد زیادی ساختگی بوده است. ترامپ بدون توجه به طرح اصلاح قانون صرفه

ی متوسط بودند، ی کارگر و طبقههای طبقهنفعان اصلی آن خانوادهمالیاتی که ذی

خواهان را امضا کرد، سندی که به منظور هدایت جمهوری تکراری قانونی ینسخه

ی ترامپ( طراحی شد. با امضای ها )از جمله خانوادهدرصدیسوی یک ثروت بیشتر به

و  2داری رفاقتیی توزیعی شامل سرمایهجمهور در جبههاین سند، اقدامات رئیس

بوده است. اما اگر ترامپ در منطقِ اقتصادی خود را به حد  3معامله به نفع خود

پروردگان گلدمن ساکس بر نرساند، گماشتن یکی دیگر از دست 4های هایکیآلایده

 کند که نولیبرالیسم هر جا بتواند ادامه خواهد یافت. داری تضمین میخزانه

را  ناسیشارتجاعی ارجرا رها کرد و سیاست  یترامپ سیاست پوپولیستی توزیع

ارهای و رفتآمیز تر در پیش گرفت. اقدمات تحریکبسیار شدیدتر و حتی شرورانه

دهنده انگیز منزلتی فهرستی بلند و تکانمراتب نفرتترامپ در راستای تقویت سلسله

                                                      

1 bait and switch 
2 crony capitalism 
3 self-dealing 
4 Hayekian ideals 



 

 
 

ی شیرین کریمینانسی فریزر / ترجمه 20  

های مختلف، که همگی کشورهایی با اکثریتِ جمعیت است؛ ممنوعیت سفر به شکل

های بعد، اقدامی که آمیز ونزوئلا در مرحلهگیرند و افزودن طعنهمسلمان را هدف می

دل پوشانده شده بود؛ تضییع حقوق مدنی در وزارت دادگستری ناشیانه به آن لباس مب

استفاده کرده است( و در وزارت کار )که نظارت را بر تبعیضی را بی 1آرای داوری)که 

شود متوقف کرده است(؛ رویگردانی او از دفاع که به دست پیمانکاران فدرال اعمال می

ی گرد او از پوشش بیمهعقب؛ دگرباشانهای دادگاهی مربوط به حقوق از پرونده

برای زنان  2Title IXهای حمایتی از قانون اجباریِ پیشگیری از آبستنی؛ کاهش هزینه

و دختران از طریق کاهش کارمندان اجرایی؛ و اظهارات عمومی وی که حامیِ برخورِد 

 به حاکمیت 3آرپایو« کلانتر جو»حرمتی تر پلیس با مظنونین بوده است، حامیِ بیسخت

از جمله خودبرترپندارهایی بود « مردم بسیار خوب»قانون بوده است، همچنین حامیِ 

                                                      

1 consent decrees 
اساات که بر  1۱62قانون فدرالی اصاالاحات آموزش و پرورش، مصااوب در سااال  Title IXقانون  2

د، شونهایی که از کمک مالی فدرال در ایالات متحد آمریکا بهرمند میها و فعالیتدر برنامه»اساس آن: 

ن کشور منع شود، از مزایای این کشور محروم شود کس نباید بر اساس جنسیت از مشارکت در ایهیچ

 یا هرگونه تبعیضی برضد او اِعمال شود. م.

جو آرپایو، کلانتر جنجالی ایالت آریزونا را که به جرم سارپیچی از حکم دادگاه مجرم شاناخته شده  3

میم به فراد تصجمهوری آمریکا او را بخشاید. آرپایو متهم شده بود که براساس نژاد ابود، ترامپ رییس

ای در قبال مهاجرت دارد تقدیر ترامپ بارها از جو آرپایو که موضاع سرسختانه .گیردبازرسای آنها می

ها کنار او بارها در سخنرانی 2019کرده اسات. کلانتر جو آرپایو در مبارزات انتخاباتی ترامپ در ساال 

و در اتی رسما از آقای ترامپ حمایت کرد. ظاهر شد. آرپایو از اولین کسانی بود که در مبارزات انتخابا

طول دوران فعالیتش در آریزونا متهم بود که برای دسااتگیری مهاجران غیرقانونی تمام کسااانی را که به 

 های خیابانی متوقفزدند در گشااتلاتین تباران شااباهت داشااتند و یا به زبان اسااپانیولی حرف می

 کرد. م.می
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ل کاری معموکه در شارلوتزویل عنان اختیارشان را از کف دادند. نتیجه فقط محافظه

 بود. فراارتجاعی ارتجاعیخواهانه نبود، بلکه سیاست جمهوری

ای کارزار انتخاباتی او هجمهور ترامپ از وعدههای رئیسرفته سیاستهمروی

در ]فاصله گرفته است. پوپولیسم اقتصادی ترامپ ناپدید شد ولی بلاگردانیِ ترامپ 

تر شده است. خلاصه، آنچه شرورانه [ی دیگری کندای را سپر بلای عدهاینکه عده

ی دست آوردند، آن چیزی نبود که به خاطرش رأی داده بودند. نتیجههواداران ترامپ به

  بود. فراارتجاعینبود، بلکه نولیبرالیسم  ارتجاعیپوپولیسم  نهایی

کس سازد. برعهژمونیک جدید نمی بلوکترامپ یک  فراارتجاعیاما نولیبرالیسم 

ثبات و شکننده است. این امر تا حدی ومرج، بیپُر هرج فراارتجاعیاین نولیبرالیسمِ 

ست و تا حدی ناشی از شناسی شخصی غیرعادی ترامپ در رهبری اناشی از روان

رل خواه است، او برای کنتودستگاهِ 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 اام

 ندارد. مطمئنی هژمونی اندازی دربارههیچ چشم فراارتجاعیصورت، نولیبرالیسم 

دادن به ترامپ با پایان فراارتجاعیتر نیز وجود دارد. نولیبرالیسمِ اما مشکلی عمیق

ه اش، به طور مؤثر به دنبال آن است کرزار انتخاباتیاقتصادیِ کا-ی پوپولیستیوجهه

به گسترش آن یاری رسانده بود به وضع اول  2019شکاف هژمونیکی را که در سال 

رازهای مگو رو تواند آن شکاف را درز بگیرد. اکنون که بازگرداند، فقط اکنون نمی

 را در بلندمدت ی کارگرِ حامی ترامپجای تردید است که آن بخش از طبقه شده است

 راضی نگه داشت. ارج)نا(شناسیبتوان صرفاً با تغذیه از راه 
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شود. اما اپوزیسیون دهی میسازمان «1مقاومت»دیگر،  بلوکدر این میان، در 

سندرز و شمار زیادی  متعهد بهسخت، هوادارانِ های جانپاره است و شامل کلینتونپاره

ای هاندازِ پیچیده دستتوانند در هر مسیری پیش بروند. در چشمشود که میاز افرادی می

( دوپهلوبودنِ سبب)یا بهرغم بهشوند که رسیده دیده میدورانبههای تازهاز گروه

 جذبحامیان مالیِ بزرگی را  شانجویانهمبارزهشان، مواضع شدهریزیهای برنامهطرح

 اند.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 

های حزب دموکرات پیرامونِ مخالفت با برتری نژاد سفید دوباره طراحی شوند سیاست

انِ دهندگپوستان و رأیایی برای جلب هوادارانی در میان سیاههو تمرکزشان بر تلاش

محور با هدف جلب هوادارانِ ترامپ باشد. برخی دیگر از استراتژیِ طبقه 2تبارلاتین

کنند. هر دو دیدگاه تا آن حد ی کارگر سفیدپوست دفاع میدر میان اجتماعات طبقه

فر ص-ذاتی متناقض و بازیِ مجموعسازند که توجه به طبقه و نژاد را به طور مسئله

توانند پشت سر هم مورد حمله عدالتی میدانند. در واقعیت، هر دو محورهای بیمی

واقع همانطور که باید قرار بگیرند. در حالتی که یکی از این دو رشد قرار بگیرند، در 

 توان بر دیگری غلبه کرد.کند نمی

قرارندادنِ طبقه موجب اولویت های مربوط به دراما در وضعیت امروز طرح

های جناح کلینتون برای بازگرداندن ها با تلاششود: احتمالاً آن طرحخطرات خاصی می

ی شوند. در آن صورت نتیجه یک نسخهوجور میوضعیت موجود در ظاهری نو، جفت

ی ای که ترکیبِ نولیبرالیسم در زمینهخواهد بود، نسخه پیشروجدید از نولیبرالیسم 

                                                      

1 the resistance 
2 Latinx 
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دازی باید اناست. چنین چشم یضدنژادپرستپیشروی  شناسیارجتوزیعی با سیاستِ 

ی نیروهای مخالفِ ترامپ را دچار تردید کند. این امر بسیاری از متحدان بالقوه

وایت ی رکند و تأییدکنندهنیروهای ناموافقِ ترامپ را به سوی مسیر مخالف هدایت می

وست. این امر نیروهای موافق با ترامپ در سرکوب ی حمایت از اکنندهترامپ و تقویت

 کند و بدین ترتیب شکافنولیبرالیسم را به طور مؤثری با هم متحد می هایبدیل

م در ی ترامپ گفتگردد. آنچه کمی پیش دربارههژمونیک دوباره به وضع سابق بازمی

ر دردساست و بی رازهای مگو رو شده شود:اینجا نیز به همان اندازه به کار گرفته می

ی باره، بر هر مبنایی، خلق دوپیشروی نولیبرالیسم . برقرارکردنِ دوبارهروداز بین نمی

همان شرایطی است که ترامپ ایجاد کرده است. و این یعنی  -واقع، تشدیدبه–

 تر از او.های بعدی، حتی شرورتر و خطرناکسازی زمینه برای ترامپآماده

 

 اندازِ ضدهژمونیکچشمهای بیماری و نشانه

 راارتجاعیاحیاشده و نه نولیبرالیسم فباز پیشروی، نه نولیبرالیسم ی این دلایلبنا به همه

ی نزدیک نیستند. خوبی برای هژمونی سیاسی در آینده اییک کاندیدجعلی، هیچ

، اینک علاوهبهاند. نما شدهکند به شکل بدی نخپیوندهایی که این دو جبهه را متحد می

وانند تیک نمیدادنِ 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 همانگسترده

توانند در رفع انسداد سیستم عینی )ابژکتیو( که و نولیبرالیسم نمییک از این دهیچ

ر که هر دو نولیبرالیسم دمان هستند موفق باشند. از آنجاییساز بحران هژمونیکزمینه

زدایی یا سازی، صنعتتوانند مالییک نمیبسترِ اقتصاد جهانی قرار دارند، هیچ
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یک توانِ جبران خسارتِ زوالِ نند. هیچرا به چالش بکشا 1هاابرشرکتسازیِ جهانی

یا  «2کمبودهای مراقبتی»، تغییرات اقلیمی، یبالونهای استانداردهای زندگی، وام

هر یک از این  ی)دوباره( انتصاب فرسا در زندگی اجتماعی را ندارند.فشارهای طاقت

 نی است.ویافتن آن نیست، بلکه تشدید بحران کندو جبهه در قدرت، فقط تضمینِ ادامه

ما  ،مطمئنتوان داشت؟ در غیاب یک هژمونیِ مدت چه انتظاری میبنابراین، در کوتاه

ثبات فترتِ قدرت و استمرارِ بحران سیاسی مواجه هستیم. در چنین ی بیبا دوره

وان نات مرگ است و نو رو به کهنه»آید: ی گرامشی به نظر درست میوضعیتی، جمله

های بیمارگونه در انواع بسیار مختلف ی فترِت 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 گزینهت اتفاقی نیفتد، در بلندمدت آیا پوپولیسم میمدکوتاه

باشد؟ آنچه به نفع چنین امکانی است این واقعیت است که میان هوادارانِ سندرز و 

دهندگان ایالات متحد، یعنی مخالفان ی اصلی رأیهوادارانِ ترامپ، چیزی به بدنه

، راه یافته است. پرسش مهم این 2019-2015ال های نولیبرالِ توزیع در سسیاست

توانند با هم ادغام شوند و یک دهندگان میی اصلی رأیاست که اکنون آیا آن بدنه

ی کارگر ضدهژمونیک جدید ایجاد کنند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، طبقه بلوک

اقتصاد »تفاوتِ یک حامیِ ترامپ و سندرز باید خودشان را متحد بدانند، آنها قربانیان م

 توانند به دنبال تحول باشند.هستند که در کنار هم می« کلاهبردارانه

                                                      

1 corporate globalization 
2 care deficits 
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یست. ی نائتلافی احتمالیِ چنین زمینه ارتجاعیحتی بدون ترامپ، پوپولیسم 

ی پوپولیسم مرتجع نابودکننده یشناسانهارجمراتبیِ های انحصاریِ سلسلهسیاست

ی طبقات کارگر و متوسط ایالات متحد های عمدهها برای بخشمطمئنِ این سیاست

اند به دستمزد کار خدماتی، هایی که وابستهالخصوص برای خانوادهاست، علی

، و در بخش عمومی برای صفوفِ شمار زیادی از زنان، کشاورزی و کار خانگی

 ی امید برای متحدکردن این نیروهای اجتماعیِ پوستان. تنها روزنهمهاجران و رنگین

های طبقات متوسط و کارگر، از جمله اجتماعاتی پوشی با سایر بخشغیرقابل چشم

وساز ارتباط دارند، یک کاری و ساختکه به طور تاریخی با تولید صنعتی، معدن

 است.  شناسیارجسیاست فراگیرِ 

 لوکبترین کاندید برای یک ی محتملمنزلهبه پیشرواین امر به پوپولیسم 

طلب کردنِ بازتوزیعِ مساواتدهد. این گزینه، با ترکیبدید میدان میضدهژمونیکِ ج

ی امیدی است برای متحدکردن کل مراتبی، دست کم روزنهغیرسلسله شناسیارجو 

 ی کارگر را معین کند، یعنیتواند جایگاه طبقهی کارگر. بیش از آن، این امر میطبقه

های شی بخی قرار دهد که دربردارندهئتلافااین طبقه را در جایگاهِ نیروی پیشتاز در 

مدیریتی است، و این جایگاه در -ایی متوسط و قشر حرفهاز جوانان، طبقه بزرگی

 سطحی گسترده پذیرفته شود. 

زودی بر ضد احتمالِ در عین حال، در شرایط کنونی چیزهای زیادی هست که به

ت رگری که در آخرین انتخابای کاو اقشار طبقه پیشروهای میان پوپولیست ائتلاف

شان مواردی آیند. در میان موانع مهمترینبه ترامپ رأی دادند، به صدا درمی [2019]

ی در زمان طولانهایی که مدتکنند، حتی دشمنیها را حادتر میبندیهستند که تقسیم

اند، دیوید دست ترامپ به اوج رسیدهوتاب و در شرف غلیان بودند، اخیراً بهتب

مّ ش»گونه عذاب وجدانی نویسد که ترامپ بدون هیچزیرکانه در این مورد می 1بروکس

                                                      

 . م.تایمزنگار سیاسی در نیویورکروزنامه 1
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ی خاصی دارد در آنکه هر روز سیخ داغی بچسباند بر روی هر زخم و جراحتی در بدنه

نتیجه محیطی مسموم است که گویا بر دیدگاه برخی « سیاسی و آن زخم را تازه کند.

 دهندگان به ترامپد؛ دیدگاهی که بر اساس آن تمام رأیگذارها ُمهرِ تأیید میپیشرواز 

ن گراستیز هستند. همچنیستیز و همجنسناپذیر، زننژادپرستِ اصلاح «1انگیزهایرقت»

دگاهی کند؛ دیهای مرتجع دارند تقویت می، که بسیاری از پوپولیسترا دیدگاه مخالف

د ناپذیر و نخبگانی ازخودراضی هستناصلاحگرانی ها موعظهپیشروکه بر اساس آن تمام 

 د.نگرنی تحقیر به آنها میو پاروکردنِ دلار، با دیده کردنِ قهوه لاتهمزهکه هنگامِ مزه

 

 استراتژی جداسازی

آمیز در ایالات متحدِ امروز بستگی دارد به مصافِ موفقیت پیشروامیدبستن به پوپولیسم 

لی های اصبخشیدن به انشعابزی با هدف شتابهر دو دیدگاه. یک استراتژی جداسا

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

 ی اصلیِ جنبشسالار، شاخهضدنژادپرستانِ شایسته ،2جوفرصتهای فمینیست
                                                      

1 deplorables 
را نخستین بار شریل سندبرگ، مدیر ارشد عملیات  in-lean جو یاهای فرصتاصاطلاح فمینیسات 2

هایی فیسابوک، در کتابی با همین عنوان وارد گفتمان فمینیساتی کرد. این اصاطلاح در اصل در ورزش

شدن در باد یا شدن از موقعیت راحت و خمرود و به معنای خارجسواری و اسکی به کار مینظیر موج

ندبرگ رفتن است. کتاب سگرفتن از انرژی باد یا موج برای پیش برف به منظور حفظ تعادل و نیز بهره

ها دریافت کرد، این کتاب حاکی از آن بود که زنان برای موفقیت انتقادات بسایاری از ساوی فمینیست

ها و جو شان را حفظ کنند، بلکه از فرصتباید قدری به خودشان زحمت دهند تا نه تنها بتوانند تعادل

ای دسااات یابند. به عبارتی راه حل تر حرفها نیز بهره گیرناد و به مدارج عالیهاموجود در شااارکات

حلی نه راه ،( بودcorporatistمدارانه )حلی فردی، بازاری و شرکتسندبرگ برای پیشرفت زنان راه

 glass»های سااتم یا حتی سااتم جنساایتی را در کلیت آن آماج گیرد. اصااطلاح که کلیت صااورت

celling »در کنفرانس مؤساسه زنان برای آزادی مطبوعات، از سوی  1۱6۱ین بار در ژوئیه هم نخسات
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که  1داریِ سبز، اشخاص حقوقی جورواجور و همدستانِ سرمایهدگرباشان

اشان با سازگارشدن با نولیبرالیسم از مسیر خود منحرف شده است، دور شوند. هدغدغه

یسِم کردن فمیناین هدف از ابتکارهای جدید فمینیستی است که به دنبال جایگزین

بخش باید های رهاییاست. سایر جنبش« درصد ۱۱فمینیسم برای »با « جوفرصت»

 همان استراتژی را دنبال کنند.

ه ها باید متقاعد شوند کها و روستاییبلت، جنوبیی کارگرِ راستدوم جوامع طبقه

این  ائتلافشان خارج شوند. راهکار خروج آنها از آن کنونی 2پنهان ینولیبرال ائتلافاز 

نالیسِم هراسی و ناسیوگری، بیگانهی نظامیکنندهاست که متقاعد شوند نیروهای ترویج

نیازهای مادیِ اساسی را برای زندگی خوب پیش د توانستند و نخواهنتوانقومی نمی

ار را ممکن است بتواند این ک پیشرو یپوپولیست بلوکفراهم کنند، در حقیقت یک 

ه توانند و باید بدهندگان ترامپ که میبکند. با این روش ممکن است آن دسته از رأی

ه ایِ نئونازی کگرچنین درخواستی پاسخ دهند از نژادپرستانِ دوآتشه و هواداران قوم

لاِف ی اول، با اختکنند جدا شوند. گفتن اینکه هوادارانِ دستهچنین درخواستی را رد می

های ی دوم هستند، انکار آن نیست که جنبشبسیارْ از نظر تعداد بیشتر از هوادارانِ دسته

به  دهند وهای دارای بار عاطفیِ زیاد دل میشدت به لفاظیبه ارتجاعی یپوپولیست

اِی خودبرترپندارِ سفیدپوستِ حقیقی جرئت و جسارت های سابقاً حاشیهگروه

                                                      

کاترین لارنس از شارکت هیولیت پکارد )ا..پی( به کار رفت. این اصطلاح به موانع غیررسمی و پنهان 

ساد راه زنان موفق، برای رسایدن به مدارج اعلای شاغلی اشاره داشت، و همچون مفهوم خلفش یعنی 

«lean-in »منبع: ژورنال م.  تفاوت و محاط در نظام موجود سااالطه داشااات.گرایانه و بینینی نخبهط

 .32، ص 13۱9، پاییز 15علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، سال اول، شماره 

های رویکردی برای مدیریت روابط میان فعالیت capitalism-Greenداری سااابز یا سااارماایه 1

های کنونی برای داری و تلاشیده دارد سااازگاری زیادی میان ساارمایهاقتصااادی و محیط اساات که عق

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

2 crypto-neoliberal 
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اطع کند که اکثریت قگیری شتابزده را هم رد میاند. اما این موضوع این نتیجهبخشیده

ای هستند هی کارگر گستردبات طبقهبا مطال دهندگان پوپولیست مرتجع تا ابد موافقرأی

که برنی سندرز آنها را برانگیخت. این دیدگاه نه فقط به لحاظ عملی غلط است بلکه 

 یابد.آور است و احتمالاً تحقق میدارای نتایج زیان

باید  روپیش یپوپولیست بلوککنم یک بگذارید واضح بگویم. پیشنهاد نمی

گراهراسی، رستی، تبعیضِ جنسی، همجنسی نژادپهای فشارآور دربارهدغدغه

 پیشرو پوپولیست بلوکهراسی را نادیده بگیرد. برعکس، برای هراسی و تراجنساسلام

مبارزه با این صدمات بایست موضوعی محوری باشد. اما، در وضعیت نولیبرالیسم 

ویکردی ربار دارد. چنین گرا نتایجی زیانپرداختن به اینها از راه توجهی اخلاق پیشرو،

ی د، دربارهشوها منتهی میعدالتیبه داشتنِ نگاهی سطحی و نابسنده نسبت به این بی

کند و از عمق هایی که در ذهن مردم است بسیار اغراق میها و گرفتاریمیزانِ رنج

 ی آنها هستند غافل است. کنندهنهادی که تقویت-نیروهای ساختاری

های عدالتیالخصوص در مورد نژاد آشکار و مهم است. امروز بیاین نکته علی

آمیز یا بدرفتاری های اهانتنژادی در ایالات متحد، از اساس، در خصوصِ نگرش

ی و زدایشک اینها وجود دارند. مسئله تأثیرات خاص نژادیِ صنعتنیست، هرچند بی

لانِی طو است، تأثیراتی که در تاریخ روپیشی هژمونیِ نولیبرال سازی در دورهمالی

و  پوستهای سیاهسرکوب سیستماتیک منکسر شده است. در این دوره، آمریکایی

 هایخانه در[ ستنی]زاند، به محروم شده هاست از اعتبار مالیپوست که مدتتیره

داخت پرانداز به آنها اند و مبالغ بسیار اندکی که برای پسمجزای نامرغوب محدود شده

هستند و از  1اعتبارهابه کمها های وامکنشود به طور سیستماتیک هدفِ کارچاقمی

 ند. همچنین در این دورهااین رو در کشور بالاترین نرخ سلب مالکیت از خانه را داشته

                                                      

1 subprime loans 
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هایی که با ها و محلهنشین درآمد، شهرکهای اقلیتها و محلهدمار از روزگار شهرک

ها به طور سیستماتیک از منابع عمومی محروم زوال مدتصنعتیِ روبه تعطیلیِ مراکز

شان نبود، آنها در درآمدهای مالیاتی دادن مشاغلشدند؛ خسارات آنها فقط در از دست

فظ ها و حآنها را از منابع مالی مختصِ مدارس، بیمارستان رنیز متضرر شدند، این ضر

 هایرسواییسرانجام به  [ین وضعا]کرد و های بنیادین محروم میزیرساخت

منجر شد، در بخش دیگری نیز به تخریب  1ای همچون بحران آب فلینتمفتضحانه

منتهی  2005وفان کاترینا در سال تدر شهر نیواورلئان در پی  2وارد نتیلوور نابخش 

های ها در معرض مجازاتپوستی که مدتشد. در آخِر، در این دوره مردان سیاه

شده به لحاظ آمیز، کار اجباری و خشونت تحملثل حبس خشونتگوناگون م

های مجتمع»قرار داشتند در سطحی گسترده در  -از جمله خشونت پلیس – 3اجتماعی

 [یبرنامه]شان با هایی که ظرفیتبه بیگاری کشیده شدند، زندان« 4زندانی-صنعتی

کراک کوکائین بود تکمیل که هدفش در اختیارگرفتنِ کنترل « 5جنگ با مواد مخدر»

                                                      

پس از تغییر  2014در ایالت میشیگان از سال  the Flint water crisisبحران آب شاهر فلینت  1

آب و فاضاالاب دیترویت به  یهادار یهشاادغاز شااد. منبع آب فلینت از آب تصاافیهمنبع آب شااهر آ

یب خوردگی )نوعی ترک یهفلینت تغییر کرد. مقامات مساائول نتوانسااتند به کمک بازدارند یهرودخان

یش آب سطح بالایی سرب تولید کردند و ب یههای پوسیدشایمیایی( آب را تصافیه کنند، در نتیجه لوله

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

2 Lower Ninth Ward 
3 socially tolerated violence 

ای آمریکایی اساات که در پدیده industrial complex-prison، زندانی-های صاانعتیمجتمع 4

نیروی کار اجباری  یهاند و از شمار روزافزون زندانیان به منزلها به مالکیت خصوصی درآمدهآن زندان

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

دولت فدرال آمریکا کارزار جنگ با مواد مخدر را با کمک  war on drugsجنگ با مواد مخدر،  5

 نظامی و با هدف کاهش تجارت مواد مخدر آغاز کرد. م. یهو مداخل



 

 
 

ی شیرین کریمینانسی فریزر / ترجمه 30  

حزبی قانون دو« دستاوردهای»ها، همه به لطفِ شد و نرخ بالای نامتناسب بیکاریِ اقلیت

ن سروسامان یافت. آیا لازم است که اضافه وبود که تا حد زیادی به دست بیل کلینت

ود ولی برانگیز بتبار در کاخ سفید، هرچند شوقکنم حضور یک آمریکاییِ آفریقایی

 انست در این سیر تکاملی خللی وارد کند؟نتو

اند نشان از هایی که اخیراً زنده شدهتوانست خللی وارد کند؟ پدیدهو چطور می

ولیبرالِ گرایی نداریِ معاصر و ناتوانیِ اخلاقی سرمایهعمق تثبیت نژادپرستی در جامعه

که مبانیِ ساختارِی  ها نشان از آن دارنددر توجه به آن دارد. همچنین آن پدیده پیشرو

نژادپرستی به همان اندازه که به طبقه و اقتصاد سیاسی ربط دارند به منزلت و 

سازند که ، آن پدیدها روشن میمهمهم ربط دارند. به همان اندازه )نا(شناسی ارج

ی عهناپذیرِ مجموپوستان اجزاء جداییهای زندگی رنگینی فرصتنیروهای نابودکننده

، هرچند در اندهای زندگی سفیدپوستانی فرصتی هستند که نابودکنندهپویای مشابه

ژاد تنیدگی ناگشودنیِ نبرخی از مشخصات متفاوتند. در آخِر، نتیجه آشکارشدنِ درهم

 داریِ مالی معاصر است. و طبقه در سرمایه

 قرار دهد. نمای خودهای راههایی را ستارهباید چنین بینش پیشروپوپولیست  بلوک

هایش های شخصی، این جبهه باید تلاشبر نگرش پیشروبا صرفنظر از فشار نولیبرال 

الخصوص مهم ی معاصر متمرکز کند. علینهادی جامعه-را بر روی مبانی ساختاری

ریِ مالی داای و منزلتی در سرمایهعدالتیِ طبقههای مشترک بیاست که این جبهه ریشه

چه باید یکپارمثابه یک کلیت اجتماعیِ واحدِ را برجسته سازد. با تصور سیستم به

اند را با متحمل شدهدگرباشان پوستان و هایی که زنان، مهاجران، رنگینآسیب

 گرا پیوند داد. از این طریقهای اقشار طبقات کارگرِ مجذوبِ پوپولیسم راستتجربه

اند پایه توان میان تمام کسانی که اینک ترامپ و همتایان ترامپ به آنها خیانت کردهمی

ها و ف جدید قدرتمندی را بنا نهاد؛ یعنی ائتلاف میان مهاجران، فمینیستو اساس ائتلا

ند، به وی مخالف بود فراارتجاعیِپوستانی که پیش از این هم با نولیبرالیسمِ رنگین
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روزیِ این اند. پیی اقشار طبقات کارگر سفیدپوستی که تاکنون از او حمایت کردهعلاوه

. پذیر استی کارگر امکاناصلی از کل طبقه هایاستراتژی با تجدید قوای بخش

نسیل هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، پتا، برخلاف سایر گزینهپیشروپوپولیسم 

ضدهژمونیک نسبتاً پایدار  بلوکآن را دارد که در آینده، دست کم در اصول، به یک 

 تبدیل شود. 

ی آن یت بقای ذهنیِ بالقوهکند فقط قابلرا مطلوب می پیشرواما آنچه پوپولیسمِ 

، اش، این مزیت اضافی را دارد کهبرخلاف رقبای احتمالی پیشرونیست. پوپولیسمِ 

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

 بگذارید توضیح بدهم.

لایه  ح شد یکهمانطور که در ابتدا اشاره کردم، بحران هژمونیکی که در اینجا تشری

ناختی، شی دیگر از جمله بومی چندین لایهاز کل بحران بزرگتری است که دربردارنده

اقتصادی و اجتماعی است. همچنین این بحران هژمونیکی همتایِ ذهنیِ بحران عینِی 

تواند از آن جدا شود. در پایان این دو کند و نمیها را تعیین مینظام است که واکنش

ند کنند. هرچمانند یا با هم سقوط مییا با هم برقرار می -ذهنی و عینی–ران بُعد از بح

تواند یک ضدهژمونیِ بادوام را کننده است، اما هیچ واکنش ذهنی نمیدر ظاهر قانع

 حلی واقعی برای مشکلات عینی اساسی ارائه کند.اندازِ راهتضمین کند مگر اینکه چشم

 های مختلفهای مجزا نیست. لایهکژکارکردی ی عینی بحران فقط فراوانیِ جنبه

دارند.  اند و منبعی مشترکپیوستههمآنکه کثرتی پراکنده شکل بدهند، بهبحران، بی

های متعدد در درون خود ثباتیموضوع اصلی بحران همگانی ما، یعنی چیزی که بی

این  .برال و مالی، نولیداریِ جهانیداری است، یعنی سرمایهدارد، شکل کنونیِ سرمایه

داری فقط به نظام اقتصادی منحصر داری مانند هر شکل دیگری از سرمایهنوع سرمایه

 شده است. بدینشود، بلکه چیزی بیش از آن است؛ نوعی نظم اجتماعی نهادینهنمی

ی ایِ غیراقتصادای از شرایط زمینهی مجموعهداری دربردارندهترتیب این نظام سرمایه
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اند: محض نمونه، کارهای بدون دستمزِد داری ضروریای اقتصاد سرمایهاست که بر

ی ی نیروی کار دستمزدی برای تولید اقتصادی ذخیرهکنندهبازتولیدِ اجتماعی که تأمین

های نظارتی و یافته از قدرت عمومی )قانون، پلیس، آژانساست؛ دستگاه سازمان

وری های ضرپذیری و زیرساختبینیپیش ی نظم،کنندههای فرماندهی( که تأمینمقام

برای انباشت پایدارند؛ و در آخِر سازمانی نسبتاً پایدار از تعامل متابولیکی ما با بقایای 

کند طبیعت، سازمانی که منابع ضروری انرژی و مواد خام را برای تولید کالا تأمین می

 . ی زندگی باشدکنندهای قابل سکونت که تأمیننه برای سیاره

ی اقتصادِ داری مالی یک روش خاص تاریخی برای سازماندهی رابطهسرمایه

کند. این شکل از سازمان ایِ ضروری را بازنمایی میداری با این شرایط زمینهسرمایه

ثبات است و انباشت سرمایه را از همان قید و بندهایی که اجتماعیِ عمیقاً غارتگر و بی

، محیطی، اجتماعیم است )قیدوبندهای سیاسی، زیستدر طول زمان برای حفظ آن لاز

داری با رهایی از چنین قیدوبندهایی شرایط کند. اقتصاد سرمایهاخلاقی( آزاد می

برد. مثل این است که پلنگی دُم خودش را بخورد. بدین اش را تحلیل میای بالقوهزمینه

یگیری شود، پصادی میترتیب همزمان با آنکه زندگی اجتماعی به شکلی فزاینده اقت

محیطی و قدرت های بازتولید اجتماعی، پایداری زیستی سود شکلرویهبی

 بینیم کهکند. بدین صورت میثبات میی که به آن وابسته است را بیاعمومی

که  ایزاست. بحران پیچیدهداری مالی نوعی تشکیلات اجتماعیِ ذاتاً بحرانسرمایه

برای  [داریِ مالیسرمایه]افزایشِ میل درونی م تجلیِ حاد روبهرو هستیامروز با آن روبه

 کردنِ خود است.ثباتبی

ی هژمونیک در اینجا ی واقعی بحران است: همتای ساختاریِ افشاکنندهاین چهره

کالبدشکافی شد. بر این اساس امروز هر دو قطب بحران، یکی عینی و دیگری ذهنی، 

 . حل بحرانکنندیبا هم سقوط م ای مانندیبا هم برقرار م ااند. آنها یکاملاً محقق شده

داریِ مالی دارد: روشی جدید برای عینی نیاز به تحول ساختاری اساسی در سرمایه
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انی. ی انسانی با طبیعت غیرانسپیوند اقتصاد با حکومت، تولید با بازتولید و جامعه

 حل نیست، مسئله است.نولیبرالیسم به هر شکل راه

تواند از جاهای دیگر حاصل شود، از تغییری که به آن نیاز داریم فقط می نوع

ای داری نباشد، دست کم ضدنولیبرال باشد. چنین پروژهای که اگر ضدسرمایهپروژه

نیک ضدهژمو بلوکتواند تبدیل به نیرویی تاریخی شود که در یک فقط زمانی می

ز دوردست به نظر برسد، ولی انداتجسم یابد. گرچه ممکن است اکنون این چشم

ست. اما حتی ا پیشروی عینی پوپولیسم اضافهحلی ذهنی بهبهترین فرصت ما برای راه

د در پایان توانمی پیشروی پایان باثباتی نباشد. پوپولیسم این هم ممکن است نقطه

د دیهای جتواند ایستگاهی سرِ راهی باشد در مسیرِ برخی شکلای گذرا باشد، میدوره
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ی پایان تردید داشته باشیم، یک چیز روشن است: اگر اکنون نتوانیم هراندازه درباره

کردنِ کنیم. این یعنی محکومتر میی تعلیقِ کنونی را طولانیاین راه را دنبال کنیم، دوره

و  یبالونهای کارگران از هر قِسم و هر رنگ به افزایش فشار و کاهش سلامتی، به وام

و ناامنیِ اجتماعی. همچنین این یعنی درغلتیدنِ کارگران  طبقاتیکاری، به آپارتاید اضافه

های های برآمده از خشم و نفرتهای بیمارگونه، به بغضتری از نشانهی وسیعبه دامنه

های آمیز در پی دورههای خشونتابرازشده در وقتِ سپر بلای دیگران شدن، به آشوب

همبستگی محو و نابود  هایپیمانرحم و شرور که در آن سرکوب، به جهانی بی

ی با کنارگذاشتنِ ناسیونالیسمِ قوم گمان باید،شوند. برای رهایی از این تقدیر، بیمی

 سالارِ لیبرال، هم اقتصاد نولیبرال و همکشیدن از فردگراییِ شایستهانحصاری و دست

. فقط اند ترک کنیمرا که اخیراً حامی این اقتصاد بوده شناسیارجهای گوناگون سیاست

ز اساس ا ایاسانهشنارجگرا با سیاستِ با پیونددادنِ سیاستِ توزیعیِ پایدارِ تساوی

ی ضدهژمونیک ایجاد کرد که بتواند ما را از اتوان جبههفراگیر و حساس به طبقه می

 بحران کنونی به سوی جهانی بهتر هدایت کند.

 


