
  

 
 

 

 

 (1) یروزیپ یبلکه مبارزه برا ر،یشکست بهتر خ
  

 
 پانک( ی)ک شریمارک ف
 ی هیمن رحیمیترجمه

 

وضعیت داری که به نوعی مهمترین پروژه فکری مارک فیشر بود، حول توصیف رئالیسم سرمایه مقدمه مترجم:
داری در حقیقت نبود رؤیا و گردد. رئالیسم سرمایهداری متأخر و یافتن آلترناتیوی برای این منظور میسرمایه
اند که افقی برای تغییر کند که گویی همه به این اصل معتقد شدهدوران ما را روایت می اندازی برای آینده درچشم

داری را در سیستم ممکن است. مارک فیشر کتاب رئالیسم سرمایهداری در نهایت بهترین وجود ندارد و سرمایه
است. وی مقاله فوق را سه سال پس از چاپ منتشر کرده 2008و در فضای پس از بحران اقتصادی  2009سال 

است. در حقیقت کتاب و در حقیقت پس از جنبش اشغال و عدم استمرار این جنبش به رشته تحریر در آورده
داری در عصر ما اصرار دارد و به دنبال چرایی غال مارک فیشر باز هم روی رئالیسم سرمایهپس از جنبش اش

هایی که رئالیسم گردد. بسیاری از شاخصهداری میهای ضدسرمایهناپایداری جنبش اشغال و سایر جنبش
ایم. یش نظیر آن روبرو بودهسازند، در جامعه ما نیز برایمان آشناست و ما نیز با وضعیتی کم و بداری را میسرمایه

توان اصطالح را نئولیبرالیسم در مورد ایران را با صراحت بکار برد و در میان صاحب نظران این امر اگرچه نمی
هایی که مارک فیشر در بریتانیا، بعنوان یکی از توان بسیاری از نشانهاختالف نظر جدی وجود دارد، اما می

پذیری کار، کند؛ در تحوالت اقتصادی دو دهه اخیر مشاهده کرد. انعطافمطرح می پیشگامان پدیده نئولیبرالیسم،
زای شغلی و وضعیت های اقتصادی خصوصی و خصولتی، ناامنی و وضعیت استرسسازی آموزش، بنگاهپولی

توان بهتر و با مشاهده الگوهای مشابه می هایی هستند که ما نیز به شکلی با آن روبرو هستیمدائمی بدهی پدیده
خواهد گردد و نمی. فیشر بدنبال وجود هماهنگی و حافظه نهادی برای مبارزه منسجم میجامعه خود را درک کینم
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ها و مخاطرات بهتر شکست بخوریم، بلکه بایستی به پیروزی برسیم و برای این منظور بسیاری از ضعف
شود پرسش از وضعیت و شناخت ه فیشر دیده میشمرد. همانگونه در مقالنئوآنارشیسم را در این راستا بر می

های مهمی هستند ها پرسشداری و ماهیت این جنبشهای ضدسرمایهداری متأخر و چرایی ضعف جنبشسرمایه
 که بایستی بدنبال پاسخ آن بگردیم. 

 

 ری کهتوان همچون یک باور و نگرش دید. باوداری، در مجموع و بطور مختصر، میرئالیسم سرمایه
 لی تاچریکای از قاعده داند و بازگویی سادهداری را تنها سیستم سیاسی/ اقتصادی قابل اجرا میسرمایه

 «.هیچ آلترناتیوی وجود ندارد»است، مبنی بر اینکه 

به این سو خیزشی در نزاع جهانی وجود دارد، منجمله  2011گویند که از می 1افرادی مانند پُل میسون
کنند. اما آشکارا چنین نیست. داری را نمایندگی میین مسئله پایان رئالیسم سرمایهها و اشماری از خیزش

داری است که سرمایهمنجر به موقعیتی شده 2008داری از این مسئله حقیقت دارد که بحران بزرگ سرمایه
آن سابقه بوده است و بالتبع از لحاظ ایدئولوژیکی چنان ضعیف شده است که در زمان حیات من بی

شود که چرا رئالیسم است، اما با این اوصاف این سوال مطرح میای بوجود آمدهنارضایتی گسترده
 داری همچنان برقرار است. سرمایه

که است مبنی بر ایناز نگاه من این امر بدین دلیل است که در حقیقت هرگز ضرورتی وجود نداشته
ترین داری تنهادرجهت اقناع مردم بوده که سرمایه است: بلکه بیشترداری مشخصاً سیستم خوبی سرمایه

اً سیستم قابل اجراست و ساخت سیستم جایگزینی غیرممکن است. این مسئله که نارضایتی مشخص
ی ی برارسد که جایگزین کارآمددهد و چنین به نظر میجهانی است، نیز این واقعیت را تغییر نمی

ها را در ارتداری هنوز همه کدهد که سرمایهباور را تغییر نمی ها[ اینداری وجود ندارد. ]اعتراضسرمایه
ویی طبیعی انند نیرداری تقریباً متوانیم کاری از پیش ببریم؛ چرا که سرمایهاختیار دارد و در این زمینه نمی

بتواند است که به این سو تاکنون اتفاقی رخ نداده 2008توان در برابر آن مقاومت کرد. از است و نمی
 داری پافشاریتغییری در این ]باور[ ایجاد کند و به همین دلیل است که هنوز هم روی رئالیسم سرمایه

 شود.می

                                                           

1- Paul Mason 
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 -داری یک باور است، اما در عین حال همچنین نگرشی مرتبط به آن باور استبنابراین رئالیسم سرمایه
داری، در حالیکه رئالیسم سرمایهگیری، اعتراف به شکست و افسردگی. پس از آن، یک نگرش کناره

شناسی در جناح چپ کند، آسیبآمیز هم عمل میشود و خیلی موفقیتتوسط راست نئولیبرال منتشر می
شوند. این نگرشی بود که توسط حزب یا عناصر به اصطالح چپی وجود دارد که تسلیم این نگرش می

داد، داری را نشان نمیای رئالیسم سرمایهه]حزب[ کارگر جدید، اگر ارزش -تقویت شد 2کارگر جدید
چه بود؟ به عبارت دیگر، ما خودمان تسلیم این واقعیت شدیم که هیچ راهی برای دورزدن سرمایه وجود 

توانیم همچون ژستی به سوی عدالت اجتماعی کند و شاید ما میندارد: سرمایه در نهایت امور را اداره می
است: ما در عصر به است، سیاست تمام شدهاساً ایدئولوژی تمام شدهدو بند آن را سفت کنیم. اما اس

پسا »است. این به اصطالح اصطالح پساایدئولوژی، دوران پساسیاست، هستیم که سرمایه پیروز شده
داری خود را در که توسط ]حزب[ کارگر جدید ارائه شد یکی از راههایی بود که رئالیسم سرمایه« سیاسی

 تحمیل کرد.بستر بریتانیا 

هر  رد کهداری همچون یک باور و نگرش مشکلی وجود دااینجا در هر حال در مشاهده رئالیسم سرمایه
سئله ماین  شناسی فردی هستند. بحثی که اینجا مورد نیاز است تحقیق در مورددوی آنها براساس آسیب

جتماعی اجزیه با آن مواجهیم ت گیرند، زیرا آنچه که ماها از کجا نشأت میاست که این باورها و نگرش
ی و مبستگهاست که مسبب پدیدآمدن آنهاست. به همین دلیل، ما واقعاً به روایتی برای توضیح کاهش 
ئالیسم این رکاهش امنیت نیاز داریم که پروژه نئولیبرال با تضعیف آنها به اهداف خود رسید. بنابر

داری[ رمایهسهای گوناگونِ جامعه است. ]رئالیسم داری همچنین پیامد بازتاب ترکیب مجدد نیروسرمایه
ای ندازهام تا اند، بلکه باورهای مردفقط شامل این مورد نیست که مردم متقاعد به باورهای معینی شده

 است.داری معاصر را تشکیل دادهای است که نیروهای جامعه در سرمایهانعکاسی از شیوه

 مدرنیزاسیون
داری برای مردم عادی است. ما اکنون بزرگترین فاکتور در ظهور رئالیسم سرمایهها شاید زوال اتحادیه

داری مالی و سطح کنترلی که این افراد بر یابیم که همه از بانکدارها و سرمایهخود را در موقعیتی می
                                                           

اصطالح حزب کارگر جدید ناظر به تغییر نگرش حزب کارگر در مسائل سیاسی و اقتصادی است که منجر به پذیرش  - 2
تفاق رفت. این اگاصله فدولت رفاه در بریتانیا حاکم بود،  های قبلی حزب که در دورانایده های نئولیبرالی شد و از سیاست

و بیشتر  گرفت های سوسیالیستی و کنزی فاصلهدر دوران رهبری و نخست وزیری تونی بلر رخ داد و حزب کارگر از ایده
 مکرد. کار بریتانیا عمل میو بیشتر نظیر حزب محافظه
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زندگی همه ما دارند، بیزار هستند. همه از غارت، اجتناب از پرداخت مالیات و موارد دیگر وحشت 
توانیم در مورد آن کاری انجام دارند، اما در عین حال این احساس در مورد آن وجود دارد که ما نمی

است؟ بدین دلیل است که واقعاً عاملی برای واسطه دهیم. و چرا این احساس، چنین قدرتمند رشد کرده
تواند گسترش ی میاحساسات مردم و سازماندهی آنها وجود ندارد. تأثیر آن اینگونه است که نارضایت

 ماند.   یابد، اما بدون چنین عاملی در سطح نارضایتی فردی باقی می

ام در کتابم، هایی است که من سعی کردهشود که یکی از داستاناین به آسانی به افسردگی تبدیل می
الیسم و ظهور داری بازگو کنم. من به ارتباط بین پساسیاست، پساایدئولوژی، ظهور نئولیبررئالیسم سرمایه

« 3خصوصی سازی استرس»پردازم. من این فرآیند را همزمان افسردگی، به ویژه در میان جوانان می
 نامم.می

دی مه موارهی از ها تنها مثالاتحادیه -خوام همه چیز را بر گردن افول اتحادیه کارگری بیاندازممن نمی
اند. در هر سال اخیر حذف شده 40تا  30 هستند که از روان و زیرساخت سیاسی زندگی مردم در طول

 ها بروید وشدند، شما ممکن بود به اتحادیهحال، در گذشته اگر پرداختی و وضعیت شما بدتر می
بد، ما یش یاسازماندهی انجام دهید، درحالی که اکنون اگر بعنوان مثال استرس در محیط کارمان افزا

 نیم.مله کای فردی با آن معاود ببینیم و بصورت مسئلهشویم که آن را بعنوان مشکلی از ختشویق می

 ت وسیعیه صورما باید با این ]مشکل[ از طریق خود درمانی با داروهای ضد افسردگی معامله کنیم که ب
حت تکه اکنون -ها درمانی. اما این نگرانیشوند و یا اگر خوش شانس باشیم از طریق روانتجویز می

جتماعی امینه زواقعاً ریشه در شیمی مغز ندارند. آنها ریشه در  -شوندجربه میهای روانی تعنوان آسیب
کند، مل عای که بصورت جمعی ای برای طبقهای، و یا واسطهتری دارند. اما، چون دیگر نمایندهوسیع

 تر موجود نیست.وجود ندارد، هیچ راهی برای مقابله با این زمینه اجتماعی گسترده

و اوایل دهه هشتاد با  70رسیدن به این داستان از طریق بازسازی سرمایه در اواخر دهه  راه دیگری برای
ثبات در کار، تنها در زمان تولید و است. این به معنای افزایش استفاده از شرایط بی 4ظهور پست فوردیسم

                                                           

3-privatisation of stressمجموعه »ر نوشته شده است که در کتاب عنوان توسط مارک فیش : مقاله ای تحت همین
 است. مبه چاپ رسیده «مارک فیشر یهای منتشر نشدهنوشته

است. ویژگی اصلی شده آغازهنری فورد  با پیشگامیفوردیسم روشی برای تولید انبوه است که در اوایل قرن بیستم  -4
کردند و اساس آن جمع شدن انبوه کارگران میوری کمک تولید و بهره های خط مونتاژ است که به بهبودفوردیسم تکنیک

تولید دچار واحدهای ، 1970در دهه  های بزرگ است که امکان ارتباط و هماهنگی کارگران بسیار زیاد بود.در کارخانه
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خواهد یا سرمایه میاست: ما باید به سوی سرمایه خم شویم، مهم نیست « پذیریانعطاف»کلمه وحشتناک 
 شالقی نیچنشد. از سویی، نه؛ بلکه ما نیازمندیم که به سوی آن خم شویم و ما بسوی آن خم خواهیم

پدیدار شد: نئولیبرالیسم تنها به کارگران ضربه  80در دهه  آنوجود داشت، اما حداقل ظاهر همواره 
گر شناخته نشوند. موفقیت او در خارج کردن کرد که دیگر بعنوان کارزد؛ بلکه مردم را نیز تشویق مینمی

 مردم از این هویت و آگاهی طبقاتی بود.

یافت، زیرا عالوه بر انگیزه داشتن خانه  5های شوراییتوان در فروش خانهنبوغ در مرکز تاچریسم را می
ند زندگی شخصی، روایتی از زمان و تاریخ مطرح بود، که به موجب آن تاچر و افرادی مانند او قصد داشت

بودند که های متمرکزگرای گیر افتاده در گل والی شما را آزادتر سازند. آنها مخالف بوروکرات
هایی بود آمیزی از امیال و خواستهبرداری خیلی موفقیتخواستند زندگی شما را کنترل کنند. این بهرهمی

 بود.رشد کرده 60که مشخصاً پس از دهه 

توان گفت تعلق خاطری بجای آن می -اب پاسخ چپ به پست فوردیسم بودبخشی از مسئله در اینجا غی
بودیم که یک جنبش کارگری قوی به سادگی تضادهای قدیمی وجود داشت. ما این داستان را درونی کرده

وجود داشت که به وحدت وابسته بود. چه شرایطی برای آن وجود داشت؟ در واقع، ما کار فوردیستی، 
فضاهای محدود، احاطه نیروی کار صنعتی توسط کارگران مرد و غیره را داشتیم. در  تمرکز کارگران در

هم شکستن این وضعیت تهدیدی برای فروپاشی جنبش کارگری بود. ظهور جمع کثیری از سایر مبارزات 
منجر به تحلیل رفتن هدف مشترکی شد که جنبش کارگری زمانی در اختیار داشت. اما این نوع نوستالژی 

                                                                                                                                                                                 

رن باید به سمت گوید تولید صنعتی مدای است که میفوردیسم نظریه پست. ندگذار از فوردیسم به پست فوردیسم شد
فوردیسم به کارگران با مهارت بیشتری نیاز دارد و امکان . پستکوچک تغییر کند پذیرانعطافاستفاده از واحدهای تولیدی 

 ارتباط کارگران با هم نیز کمتر است. م
 ییشورا شهرک. استساخته شده یاست که توسط مقامات محل ایتانیبر یاز مسکن عموم یشکل ییشورا یخانه -5

. باشدیا مهمانند مدارس و مغازه  یامکانات رفاه ریو سا ییخانه شورا یاست که شامل تعداد یساختمان ایمجموعه
مسکن س پو از آن  صورت گرفت 1980تا دهه  1919عمدتاً پس از قانون مسکن ها مربوط به این خانهو ساز  ساخت

 یهاه انجمنرا ب ییانتقال مسکن شورا 1988تا  1985 یهاالس یفاصله مسکن در نیقوان. استساخته شده یکمتر اریبس
ر دهنده اکثارائه دیمسکن جد یهاانجمن نیکرد و ا لیتسه یخصوص یبه منابع مال یبا دسترس یرانتفاعیمسکن غ

مسکن  یهاانجمن اریدر اخت یاجتماع یادرصد از سهام اجاره 36.5، 2003سال  تا. شدند یبخش دولت دیجد یهامسکن
 م بود.
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شکست تنها در این نبود که فوردیسم خاتمه یافته است، بلکه ما  -ی فوردیسم در واقع خطرناک بودبرا
 چشم انداز آلترناتیو مدرنی برای رقابت با حکایت نئولیبرال نداشتیم.

است. اگر شما کلمه ]مدرنیزاسیون[ را در پخش « مدرنیزاسیون»در حقیقت اکنون نئولیبرالیسم مالک کلمه 
 -6مثالً در رویال میل–باشد شدن است. هر وقتی نزاعی وجود داشتهوید، مترادف با نئولیبرالاخبار بشن

سازی دارد، اما طرحش از سوی کارگران رویال میل سعی در مدرن»شود که عبارتی نظیر این استفاده می
و « سازیصوصیخ»شان ، منظور واقعی«سازیمدرن»گویند اما وقتی که آنها می«. با مخالفت روبرو شد

کنند، در حقیقت « سازیمدرن»خواستند دیدیم: آنهایی که می 7است. ما این را در بلریسم« شدننئولیبرالی»
خواستند حزب کارگر را نئولیبرالی کنند. البته، اگر شما مخالف مدرنیزاسیون هستید، با واقعیت در می

 ببینید.تماس نیستید و بالفاصله بایستی خود را عقب افتاده 

 ه که درین یافترا در ا« سازیمدرن»رسد که چپ به این مسئله باور دارد و تنها روش تقریباً به نظر می
تواند یمچنان مهوضاع برخی موارد خود را با سرمایه منطبق سازد. اما اشتباه متقابل این بود که فکر کنید ا

ا یک بود که بخطرناکی برای سقوط بود. چالش این و واقعاً این خط بسیار  -مانند گذشته باقی بمانند
ه زودی از بود. اما این نیز بشروع شده 80پروژه ای که در دهه  -گرایی پست فوردیسم پیش برویمچپ

است، شده دیده ریل خارج شد، همچنان که هر تالشی در این زمینه ]در نهایت[ تنها در تمایل به بلریسم
 باشد.ودهحتی اگر ]در ابتدا[ چنین نب

 

 

                                                           

6-Royal Mail   :)است. پُست سلطنتی تا  بریتانیا در تمبر و چاپ خدمات پستیی همسئول ارائ)پست سلطنتی
شرکتی  سال، 449عرضه شد، به مدت  بورس لندن طور کامل توسط دولت درمیالدی، که سهامش به 2015 سال

کار در سازی رویال میل از سوی دولت دیوید کامرون محافظهبحث فیشر در اینجا مربوط به فرآیند خصوصی .بود دولتی
 بریتانیاست. م

7- Blairism :یبلر و کسان یتون ریرهبر سابق حزب کارگر و نخست وز یاسیس یدئولوژیا سمیر، بل ایتانیبر استیس در 
به  سمیداران بلرشد. از طرف دیپنگوئن جد یسیانگل یکشنریوارد د 2000در سال این کلمه کنند. یم یرویاست که از او پ

دارت تونی زمان ص اصالحات نئولیبرالیستی عمیقی است که درزدایی و بلریسم ناظر به مقررات شود.یم ادی تیریعنوان بل
 بلر صورت گرفت. م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 آموزش

ر دکلیدی  ها و مفاهیمرود و بیشتر مثالکار میی خاص بهداری در بیشتر از تنها یک حوزهرئالیسم سرمایه
هید به پرسش گیرد. بنابراین اجازه بدنشأت می ساله 19تا  16کتاب از تجربه من در تدریس نوجوانان 

 داری در آموزش برگردیم.اصلی رئالیسم سرمایه
است. « 8شناسی تجارتهستی»ام، های اصلی در این حوزه، همچنانکه آن را چنین نامیدهاز ویژگی یکی

شوند که شود که تنها چیزهایی واقعاً حساب میی ساده مطرح میشناسی تجارت این ایدهدر هستی
تجارت را ها، زبان و لفاظی از ی شیوهتجارت مالک ارزیابی آنهاست. در آموزش ما گستره خزنده

است که معلمان اکنون ایم. و این به تدریس نیز، در نوع خود پلیسی و خود نظارتی آن گسترش یافتهدیده
 بایستی آن را اجرا کنند. 

غریب  جیب وداری به آن اشاره کنم، ناهنجاری عکنم در رئالیسم سرمایهیکی از مواردی که من سعی می
را از  که ما در مورد نئولیبرالیسم به ما فروخته شد این بودموجود در اینجاست: یکی از مواردی که 

ت های سرسخهای قدیمی و سوسیال دموکراتبوروکراسی رها ساخته، در حالیکه این تنها استالینیست
پس چرا  کند. بودند که با بورکراسی وسواس داشتند. نئولیبرالیسم قرار بود که تشریفات زائد را قطع

راسی دموک ه انجام وظایف بوروکراتیک بیشتری نسبت به دوران شکوفایی سوسیالاکنون معلمان ملزم ب
 هستند؟ 

شود. ربوط میمقاتی صرفاً زیرا نئولیبرالیسم هیچ ربطی به آزادسازی بازارها ندارد و همه چیز به قدرت طب
ها، انعکاس رسههای ارزیابی معلمان و مدهای معین، شیوهها و استراتژیاین قضیه در توجیه معرفی روش

زار نیسم باستالیادهند. در واقع، هر کسی که به این نوع است؛ چرا که ظاهراً کارایی را افزایش مییافته
]ی  هاداند که آنچه این روزها اهمیت دارد این است که چه چیزی در این فرمباشد، میملحق شده

 مطابقت دارد یا خیر.  شود، قطع نظر از اینکه واقعاً با واقعیتارزیابی[ ظاهر می

آیا جالب  -این ]حزب[ کارگر جدید بود که به این توسعه در آموزش با معرفی اهداف شتاب بخشید
کند، اما با نیست که ]حزب[ کارگر جدید خودش را همچون مخالف سرسخت استالینیم معرفی می

های بد )نه اینکه مثالً جنبههای خیلی بدی از استالینیسم پایان یابازسازی در یک سطح رسمی با جنبه

                                                           

8- business ontology 
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شدگان بازگشته شده نظیر بازگشت سرکوبریزیخوب زیادی هم وجود داشت!(. زبان اهداف برنامه
 است.

یستم سظیر یک نن را دهد، ما نیازمندیم که آبا توجه به اینکه این ]مسئله[ به وضوح کارایی را افزایش نمی
های فرم سته وبینیم. اگر شما معلمی هستید که در خانه نشبا مکانیسم منضبط، ایدئولوژیک و مناسکی ب

اگر  قیقت،حکند، قرار نیست روز بعد بهتر تدریس کنید. در های شبه تجاری پر میزیادی پر از لفاظی
اما صاحبان  اشید.بباشید، احتماالً در این راستا مجهزتر شما فقط به تلویزیون نگاه کنید و آرامش داشته

 ایی شمایش کاردانند و به این مسئله اشراف دارند که در حال افزانیستند: آنها این را میقدرت احمق 
 نیستند.

 توسط پس عملکرد این کارها چیست؟ در واقع، یکی از آنها آشکارا انضباط و کنترل است: کنترل
ای حرفه عهتوس»ای. این چیزها تحت عنوان اضطراب، کنترل توسط ناپایدارسازی اعتماد به نفس حرفه

رید. و اد بگیخواهید بیشتر یرسند. شما همواره میاند و قطعاً به نظر خوب میقاب گرفته شده« پیوسته
 ز معتبرا هرگاکنون شما همیشه به آموزش دسترسی دارید. اما این واقعاً به این معناست که وضعیت شم

 غریب وبازبینی از شکل عجیب  نیست، چرا که به شکل مستمری در معرض بازبینی هستید. و این یک
ای که شوند، بگونهکافکاییِ آن است، زیرا همه معیارهای ارزیابی با یک ابهام استراتژیک مشخص می

نتیجه  ق افتد.تعوی تواند این تحقق پیوسته بهاحتمال دارد تحقق آنها ممکن به نظر رسد. اما در واقعیت می
ا را که م ب دائمی هستند و چنین اضطراب در نگاه آنهاییشود که معلمان در یک وضعیت اضطرااین می

 خواهند کنترل کنند، بسیار هم کاربردی است.می

است. در یک سطح دوم، صرفاً مناسک ایدئولوژیکی است، دقیقاً از نوعی که آلتوسر آن را توصیف کرده
کنید و را تکرار میاست: شما فقط عبارات شدهبرای او بخش خوبی از ایدئولوژی از مناسک ساخته

این اصطالح بسیار مبهم «. 9زانو بزنید و باور خواهید کرد»گوید همچنانکه آلتوسر از طریق پاسکال می
؟ یا این است که در هنگام عمل «زانو بزنید و پس از آن باور خواهیدکرد»است. آیا به این معناست که 

کند که کنم، اما این ایده را تقویت میوی آنها فکر میاید؟ من به هر دزانو زدن شما قبالً آن را باور کرده
داری است. و یکی از منابع این اعتقاد، آلودگی زندگی عمومی و باور واقعاً مهمترین نکته در مورد سرمایه

                                                           

هایتان را در دعا تکان دهید و شما باور زانو بزنید، لب»کند چنین است: اصل عبارتی که آلتوسر از پاسکال نقل می - 9
ئولوژی را کری ایدفسازد نظم طرح نامد که ما را قادر میمیآلتوسر این قضیه را دیالکتیک دفاعی پاسکال «. خواهید کرد

 وارونه کنیم. م 
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کنند خدمات عمومی سابق به این نوع جدید افسون و زبان تجارت است. بسیاری از مردم مالحظه می
پرسند که چرا باید این کار را ر محیط کاری انجام دهند کامالً مضحک است و میکاری که آنها باید د

در واقع، »گردد: برمیپاسخ  همچنانکه، شودداری مواجه میانجام دهند. ]این مسئله[ با رئالیسم سرمایه
مجبوریم با آن  دانید که اکنون اینگونه است. البته ما واقعاً به این برنامه باوری نداریم، بلکه فقطشما می

 «.کنار بیاییم

قد آن معت لب بهقاین همه چیزی است که ایدئولوژی واقعاً به آن نیاز دارد. شما مجبور نیستید از صمیم 
این  ر آموزشید. دباشید: تمام آنچه که شما به آن نیاز دارید، طوری عمل کنید که گویی به آن معتقد هست

تی بایس است. امروزه آموزشکنیم، حیاتی بودهمشاهده می امر بعنوان بخشی از روشی که هدف آن را
 دیگر است، اما تقریباًبراساس نیازهای تجارت تعیین شود. البته، چنین گرایشی همواره وجود داشته

 اعتراضی علیه آن وجود ندارد.

 بدهی
از مسائل کلیدی داری در آموزش وجود دارد، اما آشکارا یکی دیگر ابعاد بسیاری برای رئالیسم سرمایه

پس از توانید آن را کنم شما میبدهی است. آنچه که جالب است، پس از صلح ساختگی، که من فکر می
اینگونه بنامید، که چیز حقیقتاً قابل توجهی در به اصطالح نمایش عمومی خشم اتفاق نیافتاد  2008سال 

 . 10بود 2010از نارضایتی جنبش دانشجویی در سال  اولین تجلی واقعی

ی[ ]بودجه زیاد ها[ شروع شود، من به یکی از دوستانم گفتم روی کاهشتنها پیش از اینکه این ]نارضایتی
تواند رخ دهد: مینآموزش عالی، بیانی از خشم اتفاق خواهد افتاد و او به این امر پاسخ داد که این امر 

ه خاصی امبرگونان برای ادعای بصیرت پیاست. من این داستاز طرف من بوده« نوستالژی انقالبی»این فقط 
ه هیچ رسید، چرا کیمبینانه به نظر ام که دیدگاه او واقعکنم، بلکه برای توضیح این واقعیت آوردهبیان نمی

 نشانی از فوران چنین خشم و عصبانیتی وجود نداشت.

ها بحث یزی در مورد شهریهروی داد. چرا چنین بود؟ واقعاً بر سر چه چ 2010اما آن فوران در پایان سال 
تواند در این دار است، چرا که هر کسی میبود؟ واضح است که لفاظی در مورد پرداخت بدهی خندهشده

                                                           

طرحی مبنی بر  2010کار و حزب لیبرال دموکرات( در سال دولت ائتالفی بریتانیا )ائتالفی متشکل از حزب مخافظه - 10
ی این طرح پ. در یا ارائه دادافزایش سه برابری شهریه های دانشگاه و کاهش بودجه دانشگاه به پارلمان عوام بریتان

 اعتراضات وسیعی دانشجویی در لندن و سایر شهرهای بریتانیا صورت گرفت. م
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به نظر ی دانشگاه هر چیزی را تشخیص دهد. حتی در حیطه شهریه 11اقتصاد نکرومانتیک )نابخردانه(
ری و در واقع افزایش کسری بودجه را نیز رسد که تحمیل این سیستم جدید برای حکومت هزینه بیشتمی

ها به دنبال چه چیزی هستند؟ برای است. در واقع آنها با تالش در این گردش باالی هزینهدر پی داشته
من آشکارا این نسخه جدیدی از تولید نوع جدیدی از اضطراب است که جمعیت دانشجویان باید بعنوان 

 بدهکاران برساخته شوند. 

کرد که بدهی وجود داشت که استدالل می 13در پروژه چپ جدید 12ی توسط مارک بولتونیک قطعه خوب
داری است: سرمایه به اعمال همان روشی که پیشتر اکنون یک مقوله کلیدی اجتماعی در سرمایه

بودگی ماست وجودداشته نیازی ندارد، بلکه نیاز دارد که ما بدهکار باشیم که این یک منشأ اصلی سوژه
بدهی چیست؟ آن همچنین تسخیر زمان آینده ماست. بنابراین مقابله با دانشجویان دانشگاه در بریتانیا (. 2)

 یک نبرد بر سر استفاده از زمان.  -یک مثال دراماتیک از نوع چرخشی در اطراف مشاهدات ماست

ها ریهای شهبرهنگامی که من به دانشگاه رفتم، دانشگاه شبیه چه بود؟ اوالً، من یک ریال )پنی( هم 
کردید جویی میپرداخت نکردم، ثانیاً من کمک هزینه خرجی زندگی هم دریافت کردم، که اگر شما صرفه

ارج از الی خواقعاً ]با این کمک هزینه[ امکان زندگی وجود داشت. به عبارت دیگر، آن زمان تأمین م
 له سادهک وسییچرا که اکنون کار به  گویموار کار وجود داشت. من این را بدین دلیل میفعالیت دیوانه

 است. پرداخت بدهی تغییر کرده

گرای وابسته به حزب راست مقاله ]ی مارک بولتون[ در پروژه چپ جدید بر ضد یک کتاب مضحک
کرد که ادعای ]کتاب[ این بود که ، بحث می15تحت عنوان بریتانیایی بدون زنجیر 14کار )توری(محافظه

ایم؟ ما (. بنابراین در نتیجه ما چگونه آزاد شده3اند )است و اکنون زنجیرها پاره شدهودهبریتانیا در زنجیر ب
ها، کار کنیم، زیرا ما نیاز داریم که از ]فرآیند[ کار تر از چینیتر، حتی سختتر و طوالنیتوانیم سختمی

قعیتِ کار این است که به بسیار بهتر در جهت استثمار خودمان نسبت به حال حاضر بهره بگیریم. اما وا
 کند و این دلیل چرایی آن است که ما اکنون بدهکاریم.اندازه کافی پرداخت نمی

                                                           

11- necromantic  

12- Mark Bolton 

13- New Left Project 

14- Tory شود. مکار توری گفته می: در ادبیات سیاسی بریتانیا به عضو و یا حامی حزب محافظه 
15- Britannia unchained 
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گوید که ای است که مدام میتالش کرده تا بدهی را اخالقی کند. این مشابه ادعای مسخره 16حکومت
های فردی که کارت مسبب بحران شدبود، آنهم فقط شبیه ]حزب[ کارگر جدید با مصارف بیش از اندازه

کند با این زبانی، عمل می-است. )حکومت در یک نوع روش نرواعتباری خود را به حداکثر رسانده
شود(. البته هنگامی اعتقاد که اغلب اگر شما چیزی را به اندازه کافی تکرار کنید، آن تبدیل به واقعیت می

دند، این شکستی اخالقی نبود: این امر کرهای اعتباری خود خیلی زیاد تکیه میکه مردم به کارت
آنها وظیفه خود  -ناپذیر بود. مهمتر از این، کل اقتصاد اکنون به مردمی نیاز دارد که بدهکار باشنداجتناب

دهند! این وظیفه در قبال سرمایه در گذشته نیز همچون دلیلی جدید در زمان را در قبال سرمایه انجام می
شد. ]این نها، برای قطع خدمات عمومی آنها و استانداردهای زندگی استفاده میحال برای استثمار بیشتر آ

سازی مضحک بدهی، همچنان که یک شد. اما این شخصیدار میانگیز نبود، خندهمسئله[ اگر اینقدر غم
 داری است.  شکست اخالقی بود، گوشت و پوست رئالیسم سرمایه

ه ی مربوط بف دیگری غیر از نوع عصبانیت دیوانه کنندهتوانست برای اهداکاهش مدت زمانی که می
ین یل چنجهان کار صرف کرد؛ به این مسئله متصل است. آن کتاب توری بخشی از این تالش برای تحم

الفی ت ائتکنیم! آنچه ما در حکوماضطرابی است چرا که به هر حال ما به اندازه کافی سخت کار نمی
ین اشود.  توانست به شکل متفاوتی استفادهکه زمان میفضا است، جاییایم بسته شدن سیستماتیک دیده

د توانست تولییای روی فرهنگ دارد، زیرا همراه آن فضاها بود که هر آلترناتیو فرهنگی متأثیر گسترده
دولت رفاه،  با فضای ارائه شده توسط 1960شود. بسیاری از تحوالت کلیدی در فرهنگ عامه پس از دهه 

 بودند. رهنگیاست. آنها به نوعی یک بودجه غیر مستقیم برای تولید فجتماعی و غیره تسهیل شدهمسکن ا
همگن  کراری ووز، تداری متأخر بریتانیا رو به زوال، تیره ربا بسته شدن این فضاها، بیشتر فرهنگ سرمایه

 است. شده

ه کاست  یادگیری در کالس درس داری مقررات بیش از حدهای رئالیسم سرمایهیکی دیگر از پارادوکس
دود رهای محارامتپبنابر این مقررات هر انحرافی از برنامه رسمی کنار گذاشته شد. امروزه هنگامی که از 

این  آیا»د شوید، خود دانشجویان شکایت خواهند کرد. آنها خواهند پرسیمشق و تمرین امتحانی خارج 
وق فمحدود همان چیزی است که همراه یک آموزش  شناسییک تمرکز غایت« در امتحان خواهد بود؟

 است.ابزاری تلقین شده
                                                           

و پس از استعفای  2010منظور از حکومت در اینجا دولت دیوید کامرون در زمان نگارش مقاله می باشد که از سال  - 16
 کار با حزب لیبرال دموکرات نخست وزیر بریتانیا شد. مگولدن براون در کابینه ائتالفی حزب محافظه
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ین بکافی شالبته یکی از کارهایی که مدیریت ارشد سعی در انجام آن با معرفی شهریه دارد، ایجاد 
رود که از یمکنند، انتظار دانشجویان و مدرسان است. همچنان که دانشجویان شهریه بیشتری پرداخت می

قانع « های آزردهمشتری»بیشتر مطالبه کنند. مدیریتِ نسبتاً بدبینانه سعی دارد دانشجویان را همچون اساتید 
های اضافی به ز پولباشند. اما مسئله این است که هیچ یک اکند که باید مطالبه بیشتری برای پولشان داشته

رم که اغ داوسسه آموزش عالی سرای از یک مدیر ارشد در یک مگردد. من اطالعیه]جیب[ اساتید بر نمی
ماده آیشتری بما بهتر است که خودمان را برای دانشجویان با تقاضای »ها گوید در پی افزایش شهریهمی

 د.این بدین معناست که استادان باید کار بیشتری برای همان مقدار پول انجام دهن«. کنیم

 در آن با هم؟
داری. مایهع، فقط بدلیل جو ایدئولوژیک کلی رئالیسم سرچطوری تحمیل همه اینها ممکن است؟ در واق

داری هم سرمایئالیسداری[ موافق نیستم، اما رکه من با پُل میسون ]در مورد پایان رئالیسم سرمایهدر حالی
 [2008داری پیش از سال است. درحالیکه ]رئالیسم سرمایهتغییر داده 2008قطعاً شکلش را با قبل از سال 

ر د که اگی هستییا با ما سوار می شوید یا بازنده غمگین»ی سرسختانه را داشت که اعالن کرد: این ویژگ
رئالیسم ، ]2008پس از سال «. میریدخوش شانس باشید با خوردن داروهای متاکس در یک ناوردان می

ر بنی بماست که دروغی پشت لفاظی ظاهراً فراگیر آن داری[ بیشتر یک کیفیت مستاصل داشتهسرمایه
م، مع نشویهم ج گوید که[ اگر ما همه با، قرار دارد. به عبارت دیگر، ]می«همه ما در آن با هم هستیم»

یر ید در زن نیاکرد، ]که این لحن[ نسبتاً متفاوت با پیامد قبلی است که هر کسی به ناوداسقوط خواهیم
 کننده سرمایه خُرد خواهد شد.نیروی عظیم منهدم

و لترناتیب یک آاست، اما اقدامات خشن خیلی سریع در غیاداری تغییر کردهرئالیسم سرمایهبنابراین لحن 
شد هیچ یماست. در حقیقت حتی بدتر از قبل است، زیرا شکل قدیمی سیستم که به ما گفته تحمیل شده

سرمایه  ارد.وجود ند 2008آلترناتیوی وجود ندارد اکنون غیر ممکن است. بازگشتی به سرمایه پیش از 
د ندارد که منتهی شد، ندارد. هیج تضمینی وجو 2008هایی که به سال ی هیچ راه حلی برای بحرانایده

زایش زد و افاشتن دستمکنونی بتوانند خاتمه یابد، زیرا خود بدهی ابزارِ سرمایه برای پایین نگهد بحران
رد و د نداگیرد؟ هیچ پاسخی وجومی تر شود، پس چه چیزی جای آن راتقاضا بود. اگر بدهی شما سنگین

 آشکارا مدافعان سرمایه در این باره نگرانند.
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خی است تاری تنها پاسخ آنها استراتژی ریاضت ]اقتصادی[ است، که تا حد زیادی بر مبنای یک فراموشی
ن بعنواه دارها، بلکرویی سرمایهبود. آن نه فقط از روی مهربانی و گشادهکه چرا دولت رفاه ایجاد شده

اموش را فر های گسترده به انقالب سرایت نکند. آنها اینبود که نارضایتیایجاد شده« بیمه انقالب»
رش رند. شوبگذا کنند که می توانند ایمنی اجتماعی را بدون هیچ مشکلی کناراند و در نتیجه فکر میکرده

 دهد.قب ممکن را میسال گذشته ]جنبش اشغال[ به ما نگاهی اجمالی در مورد برخی از عوا

ورد ماین  ها است، البته منتوانیم انجام دهیم؟ در واقع ضرورت اولیه شکست آنارشیستپس ما چه می
 وانان ویان جهای نئوآنارشیسمی در مگویم. ضروری است که بپرسیم چرا ایدهرا به حالتی نیمه شوخی می

ه اگرچ لب است. پاسخ صریح این است کهاند، اینقدر غابویژه کسانی که هنوز فارغ التحصیل نشده
همه  رمایهها هستند، اما ساثرترین تاکتیکهای آنارشیستی در تالش برای غلبه بر سرمایه بیتاکتیک
ش رها ن جنباند، نابود کرده و این توده ]آنارشیست[ را برای انتشار دروهایی که مؤثر بودهتاکتیک

ها و مفاهیم و بسیاری از ایده« جامعه بزرگ»لفاظی  افزایی ناخوشایندی بیناست. یک همکرده
های غالب دهنئوآنارشیستی وجود دارد. برای مثال یکی از این چیزها که مشخصاً در مورد برخی از ای

 آنارشیسم در لحظه کنونی مخرب است، قطع ارتباطشان با جریان اصلی است. 

ته این د. نکلی بصورت یکپارچه ذاتاً فاسد هستنهای جریان اصای وجود دارد که رسانهبرای مثال ایده
ای [ زمینههمان های جریان اصلیاست که آنها کامالً فاسد هستند، اما نه به صورت یکپارچه. این ]رسانه

ها[ جنگ بر لشود که ]ازقضا نئولیبراها کنترل میاست که در حال حاضر به طور مؤثری توسط نئولیبرال
 بسیار جدی گرفتند و متعاقباً در این مبارزه پیروز شدند.  ضد رسانه جریان اصلی را

بعنوان  –ای در میان برخی از جوانان استیکی از چیزهایی که من بر آن اصرار دارم افزایش آگاهی رسانه
آن شکاف را  17های یک ساعته برای مناظره بین سه فیلسوف داشت. اکنون برادر بزرگبرنامه 4مثال کانال 

                                                           

17- Big Brotherانجامد شرکت در هر دوره که حدود سه ماه به طول می .است سرگرمی مجموعهیک ادر بزرگ : بر
 بیرون دنیای به خانه ساکنین. کنندمی زندگی بزرگ برادر ینفر است در خانه 15ها کمتر از کنندگان که معموالً تعداد آن

زنده از  تر اوقات به صورتبیش و ضبط هاآن حرکت تمام بسته مدار هایدوربین توسط مدت تمام در و نداشته دسترسی
هر هفته برادر بزرگ تعدادی از شرکت کنندگان را فرا خوانده، تا از بین سایر  .شودهای تلویزیونی پخش میطریق کانال

اعضا چند نفر را برای کاندیدای حذف شدن معرفی کند. اخراج نهایی توسط رأی بینندگان برنامه از بین این کاندیداها 
 این یاخراج نشدن از برنامه تا انتهای آن است. آخرین بازمانده، به عنوان برندهگیرد. هدف شرکت کنندگان صورت می

 م .باشدمی جورج اورول نوشته 1984 نام این برنامه برگرفته شده از رمان. کرد خواهد دریافت نقدی ایجایزه بازی،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84
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، Locationبود، اکنون با اشغال شده 18شکافی که زمانی توسط سینمای هنری اروپاییکند. پر می
Location ،Location )است. اگر شما می خواهید به تغییرات در جایگزین شده 19)مکان، مکان، مکان

وجود  4سال گذشته نگاه کنید نمونه بهتری از کانال  30جامعه بریتانیا از لحاظ سیاسی و فرهنگی در 
 دارد.ن

رد و ر فیلم ظهورکای برای کنترل مواردی نظیدر نتیجه انواع نبردهای رسانه 4چرا چنین است؟ زیرا کانال 
داشت. هر جودو، مبارزات فرهنگی نیز 80مردم آن را بسیار جدی گرفتند. در کنار مبارزات کارگری دهه 

د ا به یاگر شماد که چنین خواهدشد. دوی آنها شکست خوردند، اما در همان زمان به هیچ معنا آشکار نبو
 و همچنین یک« چپ شلخته»زمانی بود که یک وحشت اخالقی در مورد شوراهای  80آورید دهه 

راً پخش با چپ گرایان از لحاظ سیاسی درست آن وجود داشت که ظاه 4وحشت اخالقی در مورد کانال 
 را بر عهده داشتند.

رای بناتیوی ی آلتردر مورد آلترناتیو مدرنیته مورد نظرم است، یعنای[ است که من این بخشی از آن ]پروژه
ه که فرهنگ جریان گردد. اما این ایدباز می 19که در واقع در بسیاری جهات به قرن « نئولیبرال»مدرنیته 

یوب یقاً معم، عمتوانیم انجام دهیم از آن کنار بکشیاصلی ذاتاً همدست هم هستند و تنها کاری که ما می
 ست.ا

های های پارلمانی نیز صحیح است. شما نباید همه امید خود را به سیاستهمین در مورد سیاست
، شما وده بودن بیهکننده و مزخرف است، اما در عین حال، اگر آپارلمانی گره بزنید، زیرا این امری غمگین

 کند.یمزینه منافع خود هباید بپرسید چرا طبقه تجاری منابع بسیاری را برای تسخیر پارلمان در جهت 

است، و اینکه ما نیازی به مشارکت در آن اصالً نداریم، باز هم ایده نئوآنارشیستی که دولت به پایان رسیده
اگر  -رسدهای پارلمانی به خودی خود به بیشتر اهدافش میعمیقاً مخرب است. اینطور نیست که سیاست

است. قدرت ود، موضوع درسی است که اتفاق افتادهشما معتقدید که مثال آن ]حزب[ کارگر جدید ب

                                                                                                                                                                                 

 
18 -European Arts cinema  :رواج داشت.  ستمیدوم قرن ب مهیاست که در ن نمایاز س یااروپا شاخه یهنر ینمایس

 م .بود وودیهال کیکالس ینمایس یها کیبر اساس رد اصول و تکن سینما نیا
19 - Location ،Location ،Location در مورد امالک و مستغالت است که توسط آلسوپ و  4کانال  ای ازبرنامه

کنند خانه میی تهیه شده است. برنامه چنین است که تهیه کنندگان آن هر هفته سع  IWCاسپنسر ارائه و توسط رسانه 
 م پخش شد. 2000ای از خریداران مختلف پیدا کنند. اولین بار در ماه مه مناسبی را برای مجموعه
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معناست. بدون هژمونی به طور مؤثری همان چیز است که حزب کارگر جدید ]دارای آن[ بود. اما این بی
یابید. اما سخت است توانید امیدوار باشد که تنها از طریق ماشین انتخاباتی به هر چیزی دست میشما نمی

توانند موفق شوند. ما بایستی به این ایده بازگردیم ون عضویت در گروهی میبفهمیم چگونه مبارزات بد
 رسد.های مختلف به پیروزی میکه نبرد هژمونیک در جامعه بصورت همزمان در جبهه

اند، آنها دادهاند، در نهایت هیچ چیزی انجام نظهور کرده 90داری که از دهه های ضد سرمایهزیرا جنبش
ر ساده ا بسیاسرمایه هیچ نگرانی ]بابت این مسئله[ نداشته باشد چرا که دور زدن آنهاند که سبب شده

 های محیط کارها و با نادیده گرفتن سیاستاست. بخشی از دالیل آن این حقیقت است که آنها در خیابان
در  را حداقلزیرسد، اند. و این برای مردم شاغل عادی دور از ذهن به نظر میو امور روزمره اتفاق افتاده

ت وجود سیاس ها با همه ایرادهایی که داشتند، یک ارتباط مستقیمی بین زندگی روزمره ومورد اتحادیه
 داری ]جایگزین[ آن را مهیااست و جنبش ضد سرمایهداشت. این ارتباط اکنون از دست رفته

 است. نساخته

 هماهنگی
عدم  گرایی در مقابلهایی در مورد تمرکزمناظرهرسد که پرسش اصلی اکنون هماهنگی است و به نظر می

کنند، که شامل یبهم ممتمرکزگرایی، ]مکانیسم[ از باال به پایین در برابر ]مکانیسم[ افقی، مسائل واقعی را 
ی نیاز این مورد است که مؤثرترین شکل هماهنگی در مقابل سرمایه کدام است. هماهنگی به تمرکز

ر دریم که یاز دانباشند، نیازی ندارند که متمرکز شوند. ما هدف مشترکی داشتهندارد: برای اینکه چیزها 
  اند، مقاومت کنیم. های نئوآنارشیستی روایت شدهبرابر مخالفان کذایی که از درون ایده

داری درست در زمان جنبش اشغال توانستند نارضایتی را های ضد سرمایهبدیهی است که همه جنبش
ای که سبب مشکالت دراز مدت در سرمایه شود، کنند، اما قادر به هماهنگی بگونهبسیج و مدیریت 

های محیطی را تواند نارضایتیها را هماهنگ سازد؟ و چه چیزی میتواند نارضایتینبودند. چه چیزی می
ها بخشی از مشکالت مرتبط به این به یک وضعیت تخاصم پایدار تبدیل کند؟ عدم پایداری این تخاصم

است، فقدان مطرح کرده 20ها همانطور که رفیقم جرمی گیلبرتها است. مشکل دیگر این جنبشجنبش
توانید حافظه نهادی حافظه نهادی آنهاست. اگر شما چیزی نظیر یک ساختار حذبی ندارید، شما نمی

 کنید.باشید و شما این اشتباه را بارها و بارها تکرار میداشته
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ها[ وجود دارد. اگر من مجبور باشم همیشه این عبارت در طرف ما ]چپ تحمل شکست بسیار زیادی
شد. ، دیوانه خواهم«21دوباره تالش کن، دوباره شکست بخور، بهتر شکت بخور»ساموئل بکت را بشنوم 

آور هم نیست مادام که کنیم؟ هیچ افتخاری در شکست نیست، گرچه شرمچرا ما حتی اینگونه فکر می
د که موفق شوید. بجای آن شعار احمقانه، هدف ما باید این باشد که از اشتباهاتمان ایشما سعی کرده

ای که ما همچنان بازنده باشیم، انباشته ها ممکن است بگونهبیاموزیم تا دفعه بعدی موفق شویم. فرصت
شوند، اما نکته افزایش هوش جمعی ماست. اگر نه ساختار حزبی نوع قدیمی، حداقل نوعی سیستم 

ماهنگی و همان سیستم حافظه چیزی است که مورد نیاز است. سرمایه این ویژگی را دارد و ما نیز به ه
 آن احتیاج داریم تا قادر باشیم که با آن بجنگیم.
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