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اشاره
در روزهای اخیر و در شرراط خیش

تنررن ان در خوزسررپانن پینن اد

حیرتان یشی از سروی برخ ه رههای «خیّر» فعال در شبکههای اجپماع
مبن بر جمعآوری پول برای ارسرال آ معنن به خوزسرپان تنرنه شنینه
شرن .ووط با هنین راهکاری م توان منررکخ خنررکسا

و میلیاردها مپر

مکعب آ بر ای اطن سرزمین تننه را برطرف کرد .اما هنین پینن ادی صرف ًا
ناشر از ناآواه اههان سرادهن و و خو نیتن نیسرت .پینن ادهاط از اطن
دسرت حاصرخ طک اطنلو و ی اسرت که انج اوطسر طا سمنوراط نامینه
م شرود .هنین روطکردی علاوه بر سرلب مسلو یت از دو تها برای تأمین و
رفاه اجپماع ن شرریوهی خاصرر از ترکر را تروطم م کنن که به جای ن اه به
سرراخپارهای بنیادی قنرت در جامعهن تلا

م کنن انر ی معطوف به اصررلا

امور در میان شر روننان را به آن مجاری هناطت کنن که ساخپار قنرت را به
ها ش نم کنرن و عوامخ موجن فرر و نابهسامان در اطن ساخپارهای معیو
را نادطنه م ویرد .مرا هی حاضرر بشن از مرا هی بسیار مرصخ نوطسننوان
در نرن روطکردهاط است که منجر به حاکمیت هنین دطنواههاط در دهههای
اخیر شنه است« .نرن اقپصاد سیاس »
سازمانهای بهاصطلاح مردمنهاد و غیردولتی  ،NGOsعلاوه بر تقویت نفوذ بخش
خصوصی بر نهادهای رفاه اجتماعی ،شیوهی خاصی از حل مشکلات اجتماعی را ایجاد
میکنند که ساااختارهای بنیادی ساارمایهداری را به چالش نمیکشاادچ چا امروز باید
خود را از کنترل نامحساو این شکلِ «پول در سیاست» که کمتر بررسی شده است
خلاص کندچ
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اخیراً اتفااقی برایم افتاد که مرا بهیاد هیاهوی زن ثروتمندی انداخت،
من او را یک بار در نیویورک ملاقات کرده بودمچ «سوسیالیسم! آیا این کار
مؤسااسااات خیریه را از بین نمیبرد؟ بدون خیریه ها چه باید می کردیم؟
من کار برای فقرا را بیش از هر کار دیگری دوست دارمچ» لینکلن استفنس
در سااال " ،5102مارک دودزیچ" و "آدولف رید جونیور" با تأسااف اظهار کردند:
اگر «منظور ما از چا ،منطقاٌ مجموعهای منساجم از ایده ها ،برنامهها و سایاستهای
طبقاتی و ضاااد سااارمایهداری اسااات که توسااا گروهی از رهبران و فعالانی که در
سخنرانیها و بسیج مردم در حوزههای انتخابیه با ابعاد وسیع اعلام میشود »،پس «در
ایالات متحده کار دیگری باقی نمانده و برای هیچ نسااالی نیز باقی نمیمانَدچ» 0اندکی
بعاد بود کاه چا در اولین کارزار برنی ساااندرز به هوم آمد ،اما اکنون ،پس از یک
دورهی کوتاه سارخوشی ناشی از احیای پوپولیستی ،با آگاهی دلسرد کنندهای ،طوری
متنبه شاد که بنا به گفتهی "مَت کارپ"« ،بعد از برنی ،چاها سرانجام آنقدر قدرت
پیدا کردند که بفهمند چا ،در واقع چقدر ضعیف استچ»5
برای درک ماهیت این ضااعف ،لازم اساات هم با تحولات گسااتردهی ساایاساای -
اقتصاادی دورهی نولیبرالی که امروز کار چا را دشاوارتر کرده است و هم با تغییرات
داخلی در ترکیب چا و جهتگیریهای سیاسی آن دستوپنجه نرم کنیمچ همانطور
کاه ساااازماانهای طبقهی کارگر از نظر اندازه و قدرت تنزل یافتهاند ،چاها به طور
فزایندهای تحت ساالطهی گروههای نخبه ،بهویژه طبقات متوساا تحصاایلکرده قرار
گرفتهاندچ بخشهای خاصی از علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاهها ،از قطبهای
مهم در این تغییر بوده اسااتچ بخش مرتب دیگر ،بخش درحال رشااد سااازمانهای
غیردولتی اسات ،که در چند دههی گذشاته بسایار گساترم یافته اساات ،درست در
0 Mark Dudzic and Adolph Reed Jr, “The Crisis of Labour and the
Left in the United States,” Socialist Register 51 (2015), 351–2.
5 . Matt Karp, “Bernie Sanders’s Five-Year War,” Jacobin 38
(Summer 2020).
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همان فضاااهایی که پیش از این اتحادیهها ،سااازمانها با اعضااای بیشاامار و احزاب
سیاسی اشغال کرده بودند.
همانطور که بسایاری از منتقدان پیش از ما متذکر شادهاند ،سازمانهای مردمنها
( )NGOتمایل دارند رویکرد خاصای را برای حل مشکلات اجتماعی اشاعه دهند که
اغلب سَامَنگرایی " "NGOismیا «کنشااگرگرایی» نامیده میشااودچ – 0در دههی
 0691بود که پایهگذاران ساااازمانهای غیردولتی و کنشاااگران جنبشهای اجتماعی
صامیمیتر شادند و بههم پیوساتند و تأثیرگذار شادندچ بنیادها که جهان را پرآشوب
میدیدند و میخواسااتند آن را در جهت «راساات» هدایت کنند ،بهطور مسااتقیمتری
هم به تخفیف بیماریهای اجتماعی و هم به تشاادید «کنش س ایاس ای» دساات زدند
(حرکتهایی که منجر به ظهور بنیادهای محافظهکار شد که امروز لیبرالها از آن ابراز
تأسف میکنند)چ 5گروههای چا بازی خوردند و بهنوبهی خود ،نهادهای غیرانتفاعی را
نهتنها به عنوان یک اساتراتژی سیاسی متناسب بلکه همچنین بهعنوان یک استراتژی
مشروع مشاهده کردندچ 3پول ،نفوذ به همراه داشت و نفوذ ،یک فرهنگ سیاسی جدید
که هر چند بهآرامی اما بااطمینان از منقاد کردن افراد به میدان آمدچ4
با مایکل بارکر موافقیم که «توجه س ایاسای بساایار کم به چا باعث شااد بر تأثیر
مخرب بنیادها (و بهویژه بنیادهای لیبرالی] در قلمرو سیاسی» توجه نشودچ ما امروز به
نقش حیاتی چا برای شاناسااایی حضااور سَامَنها ،به حداقل رسااندن تأثیر آن و در
0 Liza Featherstone, Doug Henwood, and Christian Parenti, “‘Action
Will Be Taken’: Left Anti-Intellectualism and Its Discontents,” Left
Business
Observer
(accessed
March
30,
2021), leftbusinessobserver..
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نتیجاه رهایی از کنترل ظریف این شاااکلِ کمتر مطالعه شااادهی حضاااور «پول در
سااایااسااات» نیااز داریمچ در این راساااتا ،این مقاله قصاااد دارد ویژگیهای خاص
«سَ امَنگرایی» را تعریف کنیم ،مفهومی که معمولاً مورد اسااتفاده قرار میگیرد ،اما از
نظر ما ،هیچ کجا به طور نظاممند توصیف نشده است.
ساامَنها (سااازمانهای
اسااتدلال اصاالی ما دوگانه اساات :نخساات آنکه فعالیت َ
غیردولتی) برای تقویت نفوذ بخش خصااوصای بر نهادهای رفاه اجتماعی اسااتچ و دوم
نیز آن که منطق نهادین آنها فرهنگ س ایاس ای خاص ای ایجاد میکند که ساارشااار از
لفاظیهای رادیکال است ،اما ساختارهای اساسی سرمایهداری را به چالش نمیکشد و
نمیتواند به چالش کشادچ ما تا حد زیادی با "جوآن رولافس" موافق هستیم که بخش
سااوم «لایهای محافظ» برای جامعهی ساارمایهداری فراهم میکند - 0با شااروع مجدد
کمبودهای ناشااای از رکود صااانعتی ،کالاها و خدماتی که بازار نمیتواند مهیا کند و
خاموم کردن انتقادات نسبت به ابَرشرکتها  -سهم ما در اینجا توضیح این است که
چگونه محدودیتهای داخلی «بخش» (سااوم) بهمثابه یک کل ،ایدهی َساامَنگرایی
) (NGOismنوعی «راهحل» برای مشکلات اجتماعی بهوجود میآورد که در نهایت
به وضااعیت موجود کمک میکندچ بخش اول تاریخچهی اساااساای «بخش سااوم» در
ایالات متحده را ارائه می دهدچ مورد دوم انگیزه های سااختاری مربوط به سَمَنگرایی
را توصایف می کند ،و سوم ویژگیهای اصلی آن را مشخص میکندچ ما با لحاظ کردن
پیامدهای مربوط به چا نتیجهگیری میکنیمچ
نکتهی آخر آن که در این مقاله اصطلاحات سازمانهای مردمنهاد و «بخش سوم»
و «بخش غیرانتفاعی» را مترادف یکدیگر بهکار خواهیم برد؛ برای ارجاع به مؤساساتی
از ساویی مجزا از دولت ،و از سااوی دیگر جدا از صانعت سااودآورچ 5بنیادهای بزرگ و
چندمنظوره در ساااازماندهی بخش ساااوم اهمیت محوری دارند ،به همان اندازه که
گرفتن پول از بنیادهای بزرگ برای سااازمانهای مردمنهاد طبیعی به شاامار میآید و
0 Roelofs, Foundations and Public Policy, 21.
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برای حیات ساااازمانهای غیرانتفاعی لازم اساااتچ چنانکه "نینا الیاساااوف" در مورد
کارگران بخش غیرانتفاعی میگوید« ،وابساااتگی آنان و بودجهی ساااازمانیشاااان به
اندازهی نام آنها مهم اساااتچ» 0بنیادها با ارائهی بیشاااترین مشاااارکت در اجتماع و
همچنین با فعالیت خود بهمثابه منبع اصاالی شاابکههای سااازمانی و کمکهای فنی،
تأثیر غیرقانونی بر پروژههای غیرانتفاعی دارندچ 5به همین دلیل اسااات که ما در مورد
بخش ساوم که شامل سازمانهای غیر انتفاعی و بنیادهای تأمین مالی آنهاست ،بحث
داریمچ ولو این که نوشتارهای مرتب با آنها مستقل از یکدیگر اما مرتب با هم استچ
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