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 جهان در حال آغاز تغییری پارادایمیک در درک نقش و حدود قدرت های محلی در شکل دهی به

چیزی که زمانی شبیه به یک برنامه ی رادیکال حاشیه ای در دولت های. اقتصادهای محلی است  

 محلی به نظر می رسید در حال تبدیل شدن به شیوه ای نوین برای چگونگی کنش های

.دولت های محلی در حوزه ی اقتصاد و در راستای مساوات طلبی بیشتر است

 برای اولین بار طی یک نسل یک برنامه ی رادیکال برای گذار اقتصادی سیستماتیک در میان

واقعیت. در حال شکل گیری است- هم در سطح نظری و هم در سطح عملی-چپ گرایان بریتانیایی  

 نشان می دهد که راه حل های رایج برای مناطق و اجتماعات گوناگون به دلیل ضربات پی در پی اتالف

 سرمایه، صنعتی زدایی، ناپایداری و ناتوان سازی کاری از پیش نمی برند، چنین وضعیتی نیازمند

 پیکربندی جدید در نهادها و رویکردهایی است که قادر به خلق قوام، ثبات و نتایج دموکراتیک

بنابر ظهور این اقتصاد سیاسی جدید که به عنوان یک برنامه ی فرامنطقه ای مورد. بیش تری باشند  

 توجه است، هم چنین رهبری و مشارکت دموکراتیک و بسیج کردن نیروهای بالاستفاده ی بخش

یکی از چیزهایی که [۱]عمومِی محلی، که ریشه در رویکردهای اقتصاد منطقه ای یا مکان محور دارد  

 می توان دریافت و هم چنان به طور فزاینده مشاهده می شود کاربرد قوی این سیاست ها هم در

 انگلستان توسط مقامات محلی ترقی خواه و هم در ایاالت متحده به وسیله  سیاست های چپ

 .جسورانه ی برنی سندرز، الکساندرا اوکاسیو و دموکرات های عدالتخواه است

در مواجهه با چیزی که به طور واضح. مخاطرات می توانست شدت بسیار باالیی داشته باشد  

همچون عمیق شدن فجایع اجتماعی و زیست محیطی و یک- رشدِ یک بحران سیستمی است  

 مدل اقتصادِی نئولیبراِل رو به زوال که به حرکت خود در مسیر تولید نابرابری های خطرناِک

این سیاست های جسورانه اما به عنوان رویکردی عملی برای- قدرت و ثروت ادامه می دهد  

 سوسیالیسمِ احیا شده ی قرن بیست و یک، یکی از معدود سویه های روشن در یک صحنه ی

با توجه به واکنش راسِت افراطی در برابر این اصوِل. بین المللِی غم زده و نفرت بار است  

 بدیهِی موجود از ایتالیا تا هند و از ایاالت متحده تا برزیل، اینکه این رویکرد نوپا چگونه

  به توسعه و پیش رفت ادامه داده و سپس به مقیاسی کامل دست یابد و بر سال های می تواند
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به نظر می رسد به عنوان یک آلترناتیوِ چپ گرا،. پیش رو اثرگذار باشد بسیار حائز اهمیت است  

و هم برای ناسیونالیسم بیگانه هراس، و به عنوان [۲]هم برای نئولیبرالیسم استخراجی  

 دستورالعملی قادر به همه گیر شدن و سریع االجرا بودن، در حال حاضر این تنها راه برای گذار

 از وضعیت اکنون و یا تنها میدان بازی موجود است که انگلستان در قرار دادن این اصول

 اقتصادِی جدیدِ رادیکال در آستانه ی قدرِت دولتی در سطحی ملی، پیشگام ترین کشور در این

[۳] (در جایگاه نوک نیزه قرار دارد)مسیر پرمخاطره در سراسر جهان است  .

است؟        راه در محیل سوسیالیسیت� جنبش یک آیا

 گردهمایی اخیر شماری از نظریه پردازان و دست اندرکاران این سوسیالیسم محلی نوظهور،

 آغاز یک جنبش رشدیافته برای سنجش توانایی و ظرفیت سیاسی این نظریه پردازان را آشکار

اولین دوشنبه ی کاری ژانویه می تواند زمانی نسبتا غم انگیز و سیاه باشد، اما جلسه ای. ساخت  

۷در دانشگاه یورک در « برابری و دموکراسی در حکمرانی شهری و محلی»در خصوص   

. راهی موثر برای از بین بردن کسل باری تمام سال را تثبیت کرد۲۰۱۹ژانویه   

 مشارکت کنندگان در این کنفرانس از میان دانشگاه ها، اندیشکده ها و سیاست گذاران از هر دو

 سوی اقیانوس اطلس برای گوش دادن به شمار زیادی از طرفداران و دست اندرکاران نامی

سخنرانی اصلی این رویداد توسط. گرد هم آمدند [۴]«ساخِت ثروت جمعی»ایده یا مدل   

استاد دانشگاه ریچموندِ ویرجینیا و مسئول افتتاح دفتر مترقِی [۵]پروفسور تاد ویلیامسون  

در شهر ریچموند ایراد شد، یک برنامه ی آرمانگرایانه ی فعال در سطح« ساخت ثروت جمعی»  

 شهرداری که برای دستیابی به یک کاهش محسوس در میزان فقر شهری و مرزبندی های

 نژادی طراحی شده بود، شهری که زمانی کانون اتحادیه بود اما حاال به اولین پذیرنده ی مدل

 ساخت ثروت جمعِی اقتصاد تبدیل گشته که به طور فزاینده ای شهرهای سراسر ایاالت متحده

.را نیز در بر گرفته است

 به طور واضح اصول رادیکال جدید قدرتمندی در حال پیدایش است و عظمی جدی با

 چشم انداز بازآفرینی یک سیستم عملی تر و دموکراتیک تر، و تغییر مدل اقتدارگرایانه ی

 حکمرانی شهری و محلی به سوی توافقی جدید در خصوص چگونگی اداره ی نهادهای

جالب است که این چشم انداز به واسطه ی. دموکراتیک محلی، در حال شکل گیری است  

 شهرها و مناطقی در بریتانیا و ایاالت متحده که با گذشتن از مدل های تکنوکراتیک و

 استخراجی پیشین دولت های محلی به دنبال میان بر هستند، در دو سوی اقیانوس اطلس در

در [۶]وقتی که شرکت خدمات حرفه اِی پرایس واترهاوس کوپِرز. حال سیطره یافتن است  

منطقه ای- ، شهر پرستون«رشد مطلوب برای شهرها»گزارش ساالنه ی خود تحت عنوان   

را به عنوان یکی از بهبودیافته ترین مکان ها- معروف به مدل پرستونی ساخت ثروت جمعی  

 برای زندگی در بریتانیا مورد ستایش قرار می دهد، پس واضح است که جهان در حال آغاز

 تغییری پارادایمیک در درک نقش و حدود قدرت های محلی در شکل دهی به اقتصادهای محلی



چیزی که زمانی شبیه به یک برنامه ی رادیکال حاشیه ای در دولت های محلی به. خود است  

 نظر می رسیده است به سرعت به سوی جایگزین شدن با جریان اصلی و غالب پیشین در

 حال حرکت است، موضع گیری یک شیوه ی تفکر جدید در خصوص چگونگی کنش های

 دولت های محلی در حوزه ی اقتصاد و اینکه سیاستمداران محلی آینده نگر چگونه می توانند

 .اقتصادهای محلیشان را در راستای مساوات طلبی بیشتری شکل دهند

« ثروت جمعی ساخت»ما در ادامه به طور خالصه تصویری از انعکاس های معدودی از ایده ی   

 و اصول سریع التحوِل فراگیری دموکراسی محلی در درون حوزه ی اقتصادی در بریتانیا و

 .فراتر از آن را به دست می دهیم

« چیست    جمیع ثروت ؟«ساخت

 ساخت ثروت جمعی یک استراتژی برای توسعه ی اقتصاد محلی متکی بر ساختی مشارکتی

در عوِض توسعه ی. است که شامل کنترل پایدار و دموکراتیک اقتصادهای محلی می شود  

 اقتصادِی سنتی از طریق مشوق های مالیاتی منطقه ای و شراکت های خصوصی و عمومی که

 میلیاردها دالر را به عنوان یارانه ی شرکت های افسارگسیخته ی سودآور و بدون هیچ گونه

 مسئولیتی در قبال جوامع محلی مان هدر می دهند، ساخت ثروت جمعی از طریق مدل هایی

این مدل ها تعاونی های کارگری،. متعدد از مالکیت جمعی دموکراتیک در اقتصاد حمایت می کند  

، توسعه ی اجتماعِی نهادهای مالی، اصطالحاً،[۷]حمایت نهادهای اجتماعی از تنظیم قیمت ها  

چنان چه- ، سرمایه گذاری عمومِی محلی و شهری و[۸]استراتژی های حمایتی در تأمین خدمات  

ساخت. بانکداری عمومی و اجتماعی را شامل می شود- امید است این مورد افزایش یابد  

 .ثروت جمعی تغییر اقتصادِی بنیادنی است که در سطحی محلی در حال آغاز شدن است

  در ایاالت متحده و بر اساس ابداعی از اتاق فکر دموکراسی۲۰۰۵این واژه ابتدا در سال 

دموکراسی مشارکتی از این واژه برای. مشارکتی واقع در واشنگتن  دی  سی ظهور یافت  

 توصیف مدِل محالت درون شهرِی شماری از شهرهای آمریکا استفاده می کرد که در واکنش

چنان چه تبادالت مالی دولت فدرال و ایاالت ته. به بحران ها و ریاضت ها در حال پیدایش بودند  

 کشید، دردهای اجتماعی در جوامعی که پیش از این از سطوِح باالی بیکاری و فقر رنج

مشخصا به دلیل اینکه به لحاظ سیاسی هزینه های وسیع برای. می کشیده اند تشدید شد  

 اشتغال و مسکن غیرممکن به نظر می رسید، بیش تر مردم روی آوردن به گزینه های اقتصادی

 جایگزینی را آغاز کردند که در آن ثروت جدید می تواند به طور جمعی توسط جامعه از پایین

 .به باال ساخته شود

همه   برای  دموکرایس

 همه ی ما دوست داریم اینطور فکر کنیم که در جوامعی دموکراتیک زندگی می کنیم، اما

 جوامعی که ما در آن ها زندگی می کنیم اغلب نسبِت به مراتب کم تری با ایده آل های

در جایی که حکمرانی محلی ضعیف است، جوامع در خصوص شکل دهی و. دموکراتیک دارند  



علیرغم وجود. رهبری اقتصاد محلی و هویت مناطق بوم یشان حرفی برای گفتن ندارند  

 نهادهای دموکراتیِک محلی و رویدادهای انتخاباتِی منظم، مردم اغلب به درستی احساس

 می کنند که تأثیر چندانی در محیط زندگی و کار خود ندارند، در عوض حس می کنند که

 اجتماعات آن ها توسط نیروهای بیرونی قدرتمندی که عموما ریشه های اقتصادی دارند و آن ها

این. کنترل کمی روی آن دارند یا اصال هیچ کنترلی بر آن ندارند در حال صدمه دیدن است  

 احساس ناتوانی امری طبیعی نیست، بلکه نتیجه ی مستقیم گونه ای از تصمیمات نئولیبرالی

 مداوم است که زمینه های رقابت دموکراتیک را از بین برده، و آن را به عنوان مسائل فنی

 کوچکی در نظر گرفته که یا توسط متخصصان حل و فصل می شد و یا به سازوکارهای ظاهرا

 .الیتغیر نیروهای بازار واگذار می گشت

جدی»محور اصلی دفاع از مورد ساخت ثروت جمعی یک ایده ی ساده است در خصوص اینکه   

اگر می خواهیم در جامعه ای دموکراتیک زندگی کنیم،«. گرفتن دموکراسی امری حیاتی است  

 نیازمند داشتن نهادهای دموکراتیکی هستیم که به توده ها اجازه بدهد تا اقتصادهای محلیشان

 را شکل دهند و بر فضایی که اقتصادهای محلی آن ها در طول زمان در آن توسعه می یابند

اینکه اقتصاد را به عنوان نوعی حوزه ی تکنوکراتیک مستقل در. کنترلی واقعی اعمال نمایند  

 نظر بگیریم که در هر صورت ارزش های اصلی یک جامعه ی دموکراتیک در آن اعمال

در مقابل، جدی گرفتن دموکراسی موجب. نمی شود، دیگر به اندازه ی کافی مطلوب نیست  

 آمادگی برای گسترش آن در عمق زندگی اقتصادی، از جمله در مالکیت بنگاه های اقتصادی

تفکر اقتصادی نئولیبرال بیش تر نهادهای دموکراتیِک ما را به شدت استعمار نمود، در. است  

«زندگی»حرکت به سوی گذار از نئولیبرالیسم و برای یک جامعه ی مطلوب که همه مان در آن   

 کنیم، ضروری است که در جهت مخالف نئولیبرالیسم قدم برداریم، از نهادهای دموکراتیک

 استعمارزدایی کرده و بازسازی آن ها را بر اساس اصول و ارزش های واقعی دموکراتیک

ساخت ثروت جمعی درباره ی مردمی است که به عنوان شهروندانی. پیکربندی نماییم  

 دموکراتیک در راستای اعمال کنترل بر جنبه های بنیادین بیش تری از زندگی اشتراکیشان در

همچون موقعیت های شغلی، سرمایه گذاری، و مسیری برای- درون اجتماعات محلی خود  

به وسیله ی ترکیب. به شکلی جمعی در کنار یکدیگر قرار می گیرند- توسعه ی اقتصادی در آینده  

-کردن قدرت اقتصادی خود حکمرانی محلی با قدرت محلی مرتبط با موسسات خدماتی

 که به دلیل نقش و اندازه ی دانشگاه ها و سیستم های بیمارستانی بعضا) حمایتی یا همان لَنگَر

-یا همان خدمات بهداشتی meds یا همان آموزش و eds در اصطالحی آمریکایی مخففی از

 پزشکی نامیده می شود، اما هم چنین سایر نهادهای اصلی و مکان محوری چون حکمرانی

 ساخت ثروت جمعی رویکردی می شود که به ،(محلی و نهادهای فرهنگی را نیز در بر می گیرد

 دنبال شیوه هایی است که در آن نهادهای جمعِی موجودمان می توانند جهت اثرگذاری خود را

هدف از بیان این فرآیند دموکراتیک تغییر در وضعیت. به سوی اقتصادهای محلی تغییر دهند  

 یکایک شهروندان نادیده انگاشته شده ایست که درون اجتماعات محلی خودشان تنها قادر به



 تماشای تاخت و تاز قدرت های اقتصادی هستند، همان هایی که می توانند به عنوان

ترویج. مشارکت کنندگانی فعال به آینده ی اقتصادی مناطق بومیشان شکل و جهت بدهند  

، یا شکل هایی از[۹]مدل های آلترناتیو مالکیت اعم از تعاونی های کارگری، امانت سپارِی زمین ها  

 بنگاه های عمومِی محلی که در برابر جامعه پاسخگو بوده و تحت کنترل دموکراتیِک جمعی

 .قرار دارند در قلب این استراتژی نهفته است

چیزی درباره ی. مسئله ی دموکراسی در مدل ساخت ثروت جمعی بحثی محوری و جدی است  

تغییری از: ایجاد تغییر در موازنه ی قدرت است که سرنوشت جوامع محلی را تعیین می کند  

چیزی درباره ی توسعه و تثبیت. منطق نامعلومِ بازار به قدرت دموکراتیِک نهادهای سیاسی  

 تصمیم گیری های دموکراتیک در درون جوامع محلی به وسیله ی فضادادن به آن ها تا برای

.ساختن آینده ی خود قدرت تعیین کنندگی بیش تری داشته باشند

برابر  جامعهای

 اگرچه برای اندیشیدن در خصوص ساخت مدل انسانی ترِ اقتصاد باید اصل بر ارزش های

 دموکراتیک باشد، مورد ساخت ثروت جمعی تنها به اصول دموکراسی محدود نمی شود، درکنار

جان کالم مدل ساخت ثروت. اصول دموکراتیک ارزش های برابری خواهانه نیز جان می گیرند  

 جمعی تنها این نیست که جوامع بر اقتصادهای محلی شان کنترلی دموکراتیک اعمال نمایند،

 بلکه آن ها می توانند از این امکاِن کنترل استفاده کنند تا اقتصاد خود را به اختیار خود در جهتی

مساوات طلبانه به عنوان مثال ساده ترین سطح امکان تحقق این اهداف مربوط. تر شکل دهند   

مشاغل –چنان چه در درون اقتصادهای محلی –به سیاست های حداقل دستمزد است  

 مناسب تری وجود دارد و اینکه عذاب درآمدهای ناچیز و موقعیت های شغلِی استثمارگر کاهش

.می یابد

 اما در اینجا ایده ی عملی برابری، ایده ی گسترده تری است و صرفا به مسائِل مربوط به توزیع

چنین درکی از برابری حاوی ایده ای درباره ی یک زندگی درکنار. اقتصادی محدود نمی شود  

یک جامعه ی مساوات طلب جامعه ای نیست که در آن: خواهد بود« برابرها»همدیگر به عنوان   

 تنها شکافی مادی بین داشتن و نداشتن اندک است، هم چنین این جامعه، جامعه ای است که

 درآن بین منتفعان و محرومان به لحاظ اجتماعی فاصله ای وجود ندارد و هرکسی می تواند به

.عنوان شهروند سهمی از یک زندگی اشتراکی ببرد

که احتماال خدماتشان –به عنوان مثال وقتی اقتدارِ محلی از پیمانکاران خدمات عمومی  

 توسط شرکت های بزرگ چندملیتی در تالش برای مدل کسب حداکثر سود با کم ترین

به کوچک ترین – مسئولیتی در قبال رشد و توسعه ی وضعیت کارگرانشان ارائه می شده است  

 شرکت کنندگان مزایده ها سپرده شود، ارائه ی این خدمات به اهل خود باز می گردد و

 کارگرانشان درآمد بهتری کسب می کنند و در حوزه ی گفتار، رفتار محترمانه، آموزش و

 پیشرفت فرصت های بیش تری به دست می آورند، چنین چیزی می تواند گذاری برابری  خواهانه



این فقط به این معنا نیست که کسانی که در حوزه ی خدمات. ورای نظم مطلق موجود باشد  

 عمومی فعال هستند باید حقوقی درخور پرداخت کنند، بلکه وقتی رابطه ی بین کارگران و

 کارفرمایانشان بر پایه ی احترام بیش تری استوار می شود و وقتی که سرمایه های عمومی

 دیگر به عنوان یارانه به شرکت هایی با مدل کسب حداکثر سود که منافع خود را از طریق

 خفه کردن صدای کارگران و کنار گذاشتن آن ها به دست می آورند و به دنبال شیوه های

هستند تعلق [۱۰]استخدامِی نئولیبرال هوسبازانه ی خود همچون قراردادهای صفرساعته  

یک قدرت محلی که به لحاظ. نمی گیرد، این گذار برابری خواهانه اهمیتی ویژه می یابد  

در کنار یک دستمزد – حمایتی -اقتصادی فعال تر است با کمک سایر موسسات خدماتی  

به وسیله ی ارائه ی مشاغلی مناسب در مکانی که کارگران در آن از موقعیت شغلِی – مناسب  

 پایدار، گفتار و رفتار محترمانه برخوردارند، می تواند به دنبال آرمان برابری خواهانه ی کاهش

وقتی این استراتژی ها با. نابرابری در دو حوزه ی اقتصادی و اجتماعی باهمدیگر باشد  

 تالش هایی برای خلق و ترویج شکل های اقتصادی دموکراتیک جدیدی همچون تعاونی ها همراه

 شوند می توانند آغازی بر تغییر شکل در ساخت بخش خصوصی باشند، و گستره ی مالکیت و

.کنترل بر اقتصاد محلی و منطقه ای را نیز وسعت دهند

 

محیل      اقتصادهای در دموکرایس و برابری

 اصول اساسی مدل ساخت ثروت جمعی محصول اهداف و امیدهای سیاسی دوگانه

یعنی این چشم انداز که می توانیم با تالش های جمعی مان ساکن جامعه ای برابرتر و –است  

اما این اهداف دوگانه تنها در کنار یکدیگر حرکت نمی کنند، بلکه در. دموکراتیک تر باشیم  

.پیوندی نزدیک با یکدیگر قرار دارند و متقابال تکمیل کننده ی همدیگرند

 جامعه ای برابرتر، باکاهش فاصله ی اجتماعی، تحکیم یک زندگی عمومی اشتراکی، و

 کم ترشدن سلطه گری، ناامنی و ویژگی های بی ثباِت بدترین جنبه های اقتصاد نئولیبرالی،

دموکراسی. جامعه ای است که پیش زمینه های یک دموکراسِی سالم و شکوفا را خلق می کند  

 در جامعه ای که ناکامِی اقتصادی معنای امرِ سیاسی را از بین می برد، نابرابری های عمیِق

 اجتماعی شهروندان را نسبت به یکدیگر بیگانه می سازد، بی ثباتی اقتصادی مانع اراده ی

 فعاالنه ی توسعه ی اقتصادی توده ها می شود، ساخت رویای شکل دهی آینده ی جمعی مان دست

 نیافتنی می شود و توجه و انرژی مورد نیاز شهروندان برای انجام امورسیاسی شان تحلیل

ما تنها زمانی به عنوان اجتماعات در کنار همدیگر قرار. می رود، جوانه نمی زند و ریشه نمی کند  

که این توانایی را به –می گیریم که برای طرح اراده ی سیاسی مان در درون حوزه ی اقتصادی  

.آماده باشیم –ما می دهد که پیش زمینه های اساسی یک جامعه ی مساوات طلب را خلق کنیم  

 تنها زمانی که دسترسی دموکراسی را گسترش دهیم می توانیم براساس ارزش های خود و

 روابط شخصی ذاتیمان که این ساختارها را خلق می کنند، روز به روز به سوی چارچوب های



 یک زندگی پربار حرکت کنیم، بر این اساس می توانیم به جامعه ای دست یابیم که نشان دهنده 

به عبارتی دیگر، اقتصاد و جامعه ای. و بیانگر جایگاهِ برابرمان به مثابه شهروندان است  

 دموکراتیک تر به ما کمک می کند تا ساختارهایی را بسازیم که به ما اجازه می دهد تا به عنوان

کنیم، و تنها زمانی که روابطی برابر داشته باشیم« زندگی»درکنار همدیگر « برابرها»  

اصول برابری و دموکراسی علیرغم. پیش زمینه های شکوفایی دموکراسی را نیز داریم  

ساخت ثروت جمعی ابزاری است نهادی برای. تمایزاتی که دارند دارای رابطه ای تنگاتنگ اند  

 اینکه اجتماعات محلی بتوانند در این چرخه ی شرافتمندانه ی پشتیبانی و توانمندسازی متقابل

.نفوذ کنند

ایل    نئولیری4 غری� دموکراتیِک تجربهی

را[۱۱]ساخت ثروت جمعی رویکردی نوین برای اقتصادی دموکراتیک تر در یک جهان کوچک  

سیر تخیلی که منطقه ی پرستون در پیش گرفته است و به عنوان یک آزمایشگاه. ارائه می کند  

نه فقط برای ارائه- به نقش گسترده ای که این رویکردها می توانند ایفا کنند [۱۲]کوربینستی  

 خدمات در جوامع محلی بلکه همچنین در کمک به همه ی ما برای تخیل و تجربه و درگیرشدن

اجتماعاتی که در حال تجربه ی استراتژی ساخت ثروت. اشاره دارد- با گذار سیستمی  اقتصاد  

 جمعی هستند می توانند به عنوان آزمایشگاهی برای دموکراسی در نظر گرفته شوند،

 .راهگشای مدل های اقتصادِی آینده که می تواند در حوزه های گسترده ای کاربرد داشته باشد

از شرکت کاپیتا تا کاریلیون و گرنفل و خط اصلی ساحل- در حال حاضر شواهد بسیاری  

وجود دارد که مدل اقتصادی نئولیبرال موجود در حال مغلوب نمودن بسیاری از مردم- شرقی  

اما چیزی که اغلب یک سیستم فاسد را حفظ می کند این تصور غلط است که مسائل. است  

 می توانند به طور اساسی تغییر کنند، و اینکه جایگزین های مشخص و واقعی برای ساماندهی

بخشی از واکنش  ما نسبت به سیستم اقتصادِی ناموفقمان در. سیستم بعدی وجود دارد  

 سنجش عینی و ساخت مدلی که از طرح و اصول جایگزین های نوین که به طور طبیعی قادر

 به خلق بهبودِ گسترده ی نتایج اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است استقبال می کند

وقتی مشقت ها افزایش یافته بود،- چنین چیزی هم در دوران رکود ایاالت متحده. نهفته است  

 و اجتماعات یکی پس از دیگری شروع به آزمون و تدوین رویکردهای جدیدی می کردند که

فرانکلین روزولت که شامل اولین نمونه های امنیت اجتماعی، [۱۳]نهایتا توسط رویکرد نیودیِل  

 شبکه ی امنیت اجتماعی اولیه ی آمریکا در آالسکا و کالیفرنیا بود گسترش یافته و مورد آزمون

[۱۴]و هم در بریتانیای پس از جنگ، وقتی که آنیودین بِوین- قرار گرفت

 ما همواره با بحران های سیستم اقتصاد سیاسی مان در سطوحی چندگانه، از تهدید برجسته ی

 نابودی زیست محیطی در خالل تغییرات آب و هوایی تا واکنش شدید سیاسی که پیش از این

جهانی سازی بازار [۱۶]«آرمانشهر خفقان زده و محِض»کارل پوالنی آن را خیزش در برابر   

 به عنوان اصول تابعه ی سازماندهی اجتماعی نامید مواجه هستیم، واکنشی که اشکال افراطی



کشاکشی که امروز جریان دارد بر سر این است. هر دو سوی چپ و راست را در بر می گیرد  

 که کدام جناح به لحاظ سیاسی مهم ترین و پذیرفتنی ترین پاسخ ها را ارائه کند و میدان را در

با ظهور اقتصادسیاسی جدید ساخت ثروت جمعی و تحوالتی متنوع هم چون در. دست بگیرد  

سیالیت و مکان محوری، تمرکززدایی در قدرت اقتصادی، بازسازی و تحکیم- مدیریت شهری  

بهترین مدعی چپ را که می تواند امروزه حرفی برای گفتن داشته- مناطق و اجتماعات محلی  

 باشد، امکان یک دموکراسی واقعی و مشارکتی را تحقق ببخشد، از سیاست های جدیدی که

 مختص دستیابی به تغییرات اجتماعی واقعی، ثبات زیست محیطی و تحول اقتصادی است

از« خودمان»ما باید به این که . حمایت ساختاری و سیاسی بلندمدت نماید، را خواهیم یافت  

 پس این کارها بربیاییم امیدوار باشیم، چرا که گزینه های جایگزین از فکر کردن به آن پرهیز

]«خیلی دیر شده است و هیچ فرصتی برای بدبینی نیست» [۱۷]به قول دی وارد هاک. می کنند

۱۸] .

 این متن ترجمه ای است
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پانویس ها

↑۱ Place-Based

↑۲

Extractive Neoliberalism: در سیستم نئولیبرالیسم استخراجی، به دلیل منبع ثروت طبیعِی 

 یک کشور که منحصراً در اختیار دولت است و عموماً به عنوان نفت از آن یاد می شود، یک

 اقتصاد دولتی جریان دارد که علیرغم دولتی بودن، توزیع ثروت در آن نابرابر است و حرکت

سرمایه در آن با رویکردهای نئولیبرالی و سرمایه دارانه صورت می گیرد

↑۳
tip of the spear: اصطالحی آمریکایی است که عموماً برای رفتارهای پر ریسک مورد 

.استفاده قرار می گیرد
↑۴ Community Wealth Building
↑۵ Thad Williamson

↑۶

Price water house coopers: یک شرکت چندملیتی خدمات حرفه ای بریتانیایی است که در 

 زمینه ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، مشاوره مالی و سرمایه گذاری، مشاوره حقوقی و

 مالیاتی، و از این دست فعالیت می کند و هم اکنون پس از شرکت دیلویت به عنوان دومین

.شرکت خدمات حرفه ای جهان محسوب می شود

↑۷

(CLT) (عمومی)شرکتی غیرانتفاعی است که مسکن ارزان قیمت، باغ های مشارکتی،  

 ساختمان های مدنی، فضاهای تجاری و سایر دارایی های عمومی را به نمایندگی از جامعه توسعه

.داده و در آن ها دخیل است

↑۸

 که در لغت به معنی لنگر است و در راستای تسهیل امور Anchor شرکت های موسوم به

 اجتماعی و عمومی استراتژی های حمایتی را در دستورکار خود قرار می دهند و متکی بر

.سازماندهی محلی و مکان محوراند
↑۹ Land trusts
↑۱۰ Zero hour contracts: مطابق این نوع قرارداد، پرسنل فقط در زمانی که به آن ها نیاز باشد 
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 در محل کار خود حاضر می شوند، به میزان تعداد ساعت کاریشان حقوق می گیرند و حقوق

نظم خاصی در بین روزهای کاری وجود ندارد و مرخصی برای کارگران. بیکاری هم ندارند  

۵به گزارش عصر ایران و به نقل از بی بی سی بیش از (. عصر ایران: منبع)محسوب نخواهد شد  

به خستگی و مریضی« ساعت صفر»میلیون کارگر در بریتانیا امنیت شغلی ندارند و قرارداد   

قراردادهای»هم چنین گزارش مفصِل خبرگزاری یورونیوز را تحت عنوان . آن ها منجر خواهد شد  

بخوانید« صفرساعت در بریتانیا، افتخار یا شرمندگی؟
↑۱۱ Microcosm

↑۱۲
 به سیاست های اقتصادی حزب کارگر بریتانیا اشاره دارد که زیر نظر جرمی کوربین در}

.دستورکار قرار می گیرد و شامل مخالفت با سیاست های ریاضتی است

↑۱۳

The New Deal: مجموعه ای از برنامه ها شامل پروژه های مشاغل عمومی، اصالحات مالی و 

۱۹۳۹ تا ۱۹۳۳مقررات مصوب توسط رئیس جمهور فرانکلین روزولت در ایاالت متحده بین   

.بود

↑۱۴

Aneurin Bevan: توانست با الهام گرفتن از. ( از اعضای حزب کارگر ولز بوده است  

 این مجموعه در سال :Tredgar Medical Aid Society))مجموعه ی کمک های بهداشتی ترِدگار

  در ترِدگار در جنوب ولز بنا شد که در ازای همراهی اعضای خود خدمات مراقبت های۱۹۱۱

این مجموعه زمینه ای برای. بهداشتی رایگان را در مواقع مورد نیاز به آن ها عرضه می کرد  

.در بریتانیا تاسیس شد (NHS) مدلی شد که بعدها به عنوان سازمان بهداشت همگانی
↑۱۵ Tredgar … Continue reading، یک ابتکارعمل جامعه محور در زادگاهش در جنوب ولز، مدلی 

مدل هایی که توسط شهرداری ها توسعه یافت و به. برای سازمان بهداشت همگانی طرح کند  

 اجتماعاتی انجامید که امروز شکل مهمی از پیکربندِی پارادایم اقتصادی بعدی را تشکیل داده، و

 دنیای واقعِی جایگزین های عملی از پیش موجود را نشان می دهد که امروز می تواند از حاشیه

.به سوی جریان اصلیِ  جدیدی حرکت کند

 در هر دو سوی اقیانوس اطلس، ساخت ثروت جمعی ظرفیتی بنیادی برای یک زیربنای جدید به

 سوی سیاست های برابری خواهانه، حمایت های همه جانبه برای مدل های اقتصادی جدید و

 رویکردهایی که از ابتدا در مسیری است که دلهره ی کم تری دارد و بیش تر در مقیاس محلی

چنین چیزی عناصر ساختی محلی. فهمیده می شود تا اینکه گاهی در سطح ملی دیده شود است  

این مدل. را ارائه می کند که ما به وسیله ی آن می توانیم خود را برای گذار اقتصادی مهیا کنیم  

و در عوِض بازارهای جهانی. در عوض تمرکز ثروت، به معنای پراکندگی وسیع مالکیت است  

به جای. یخ زده ی بی تفاوت، اقتصاد محلی دموکراتیک مشارکتی ریشه داری را ارائه می کند  

 شرکت های چندملیتی استخراجی، بر مدل های جدید مالکیت بنگاه های اقتصادی، همچون ساخت

در عوض واگذاری اموال به بخش. مالکیت کارگرمحور یا اجتماعی سازی مالکیت متمرکز است  

  این مدل به و. خصوصی، شکل های متکثرِ سرمایه گذاری عمومی دموکراتیزه را مطرح می کند

 جای سیاست های ریاضتی و اعطای امتیازات خصوصی به وسیله ی اصول مالِی رانتی، زیربنای

 قدرت بالقوه ی عظیم بانک های مشارکتی و عمومی و خلق و گردش مجدد پول و ثروت عمومی

 .است

 از جنگ جهانی دوم انگلستان و ایاالت متحده دوبار به وسیله ی تغییر دادن نهادهای اساسی و



تغییرات سیاسی رادیکالی- ابتدا با کینزگرایی و سپس با رویکرد نئولیبرالیسم- الگوهای مالکیت  

هر کدام به روش خود مقرراتی را برای. را در خصوص تحول در اقتصادهایشان اعمال نموده اند  

با شواهد فزاینده ی. چیزهایی که باید در دهه های آینده در دستورکار قرار می گرفتند تعیین کردند  

 فرسودگِی مدل نئولیبرال، تالشی جدی برای یافتن پارادایم اقتصادسیاسی بعدی که می تواند

ساخت ثروت جمعی روشی برای آغاز و. جایگزینی برای این مدل باشد در حال انجام است  

 ایجاد تغییرات سیستمِی ممکن در اقتصاد در سطحی محلی است، در نهایت طرح چیزی است

  از۲۰۰۱ تا ۱۹۵۰از اعضای حزب کارگر انگلستان که بین سال های  :Tony Benn))که تونی بِن

جنگ را» به عنوان رئیس ائتالف ۲۰۱۴ تا ۲۰۰۱بن سپس از سال . اعضای پارلمان بوده است  

فعالیت داشت« متوقّف کنید .
↑۱۶ stark utopia
↑۱۷ Dee ward Hock: بنیانگذار و مدیرعامل سابق مجموعه ی کارت های اعتباری ویزا است.

↑۱۸
 «It’s far too late and things are far too bad for pessimism » این جمله به یکی از 

.شعارهای معروف در حوزه ی حفظ محیط زیست در سراسر جهان تبدیل گشته است
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