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که چرا این مسئله و این اضطراب یدربارهشش تز 

اتژی راست و شودمیطلبی از مبارزهمانع طور مؤثری به

 1احتمالی برای غلبه بر آن
 

واکنشی غالب خود را  2تأثیرگذاریداری : هر مرحله از سرمایه1

 دارد.
. دبخشبدان انسجام میداری تأثیرگذاری مشخصی دارد که ای از سرمایههر مرحله

ماند تنها تا زمانی پابرجا می 3یک تأثیرگذاری مشخصی اشاعهایستا نیست.  یاین موقعیت

                                                      
 نیخاص جنوب ا طی. شراتسیمرتبط ن کاملطور هب یجنوب جهان اب جانیدر امطرح شده بحث  -1

 یهانظام او ی یدارهیسرمای هیغالب در مراحل اول یانهدارهیسرما یکه اشکال اجتماع است
 نیابرا. بناست قبلی نشده نظامطور کامل جایگزین هداری بو سرمایه رندیگیمقرار  انهدارهیشاسرمایپ

از  یخاص انواع. جنوب است مؤثرترجهان در جنوب  ماللو  فالکت یمحورها ایاسترمبارزه در 
 رد گسترده یاجبار ی: جداسازاست را تجربه کرده پیشین یهادوره مربوط بهمتفاوت  هاییثباتیب

بخش  باالیطور متناظر رشد (، و بهقایدر آفر ژهیو)به یجهان یدارهیاز سرماجهان  میعظ یهابخش
، تقریباً در همه جا وجود است قرار دادهخود  اعشعالرا تحت یبخش رسم باًیکه اکنون تقر ،یررسمیغ

 درکند، همانطور که یخودمختار فراهم م یهااستیس یرا برا زیحاصلخ نیزم یررسمی. بخش غدارد
در  یاجتماع یآبادها که مرکز جنبش ها یاز حلب ندهدهسازمانخود یل آلتو )شهرآشهر  نظیر یموارد

 ییها( و جنبششد اپاسیدر چ انیخودمختار بوماجتماعات جر به )که من ستای(، شورش زاپاتاست یویبول
 مشاهده( یجنوب یقایدر آفر یررسمیغ یهاگاه)جنبش خودمختار ساکنان سکونت آباهاللی مجنتومانند 

دولت  رایز ،دارندقرار  یجمع یثباتیب یاغلب در معرض نوعاین اجتماعات نیز حال،  نی. با اشودمی
 یهاتیالفع ای و کند دیخلعرا  دستفروشان شهریکند،  بیها را با بولدوزر تخرانکس)مثالً( ک است ممکن

 مشخصاً ]مشاهده شد که[. دهدیکار را انجام م نیا ایدوره طوربه و -را سرکوب کند  یرقانونیغ
[ هر]ششورش در  ، منجر بهبود یدولت تیسلب مالک یکه در معرض نوع یابانیخ دستفروش یخودسوز
 یادهنیمشابه به طور فزا لی. به دالافتیگسترش  یبهار عرب دربعداً  وشد [ در تونس]بوزید سیدی 

 یباندها یتحت سلطه یجنوب جهان معموالً نی. همچناست جیرا زین نیگسترده در چ یهایناآرام
 (یسنده)نو .قرار دارند( نیاحزاب اقتدارگرا )مانند اخوان المسلم یشبکه یهاشاخه ای یمراتبسلسله

2- affectدر اینجا است ی ارتباط ترجمه کرده: نویسنده این کلمه را احساس، ترکیب بدنی و شیوه .
 ام. )م(من تأثیرگذاری را برای این کلمه برگزیده

در  ینشواک ی ارتباطشیوهتنها  نیکه ا ستیغالب، بدان معنا نتأثیرگذاری فاده از عبارت است هنگام -3
کارگر  کیمرتبط باشد: ها تأثیرگذاری ریبا سا ایتواند به صورت پویم نوینغالب ری تأثیرگذا. است اجر
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که یا این وشوند  شکستن این تأثیرگذاری مشخصدرهمقادر به مقاومت های راتژیاست که

داری دائماً دچار بحران د. از این رو سرمایهبندی شواین مقاومت صورتمنابع اجتماعی 

 شوند.بندی میهای غالب نوینی دوباره ترکیبشود و حول تأثیرگذاریمی

 4ومیعمکاری پنهان های تأثیرگذاری غالب مربوط به هر مرحله یکیکی از جنبه

و یا در مورد آن صحبت  اذعانآن بر کس اما هیچ دندانزی که همه می، یعنی چیاست

مؤثری  ، به شکلشودعمومی کاری پنهان تأثیرگذاری غالب در مورد کهکند. تازمانینمی

 های علیه آن پدیدار نخواهند شد. راتژیاست و یابددوام می

نها در سطح فردی و شوند. مشکل تسازی میمعموالً شخصی کاری عمومیپنهان

یان هر مرحله قرباندر . استو علت اجتماعی این مشکل ناپید است روانی قابل مشاهده

 تمکه باعث و بانی آن خود سیسد شونمیهایی سرزنش سیستم برای رنج

صورت مشکلی مشروط و هبخشی بنیادی از منطق عملکردی خود را بطی آن و  است

 گذارد.موضعی به نمایش می

، دوم( جهانی پس از جنگ نظم گیریشکل زمانن مدرن )تا در دورا

این بود  . روایت غالب در قرن نوزدهمبود 5فالکتصورت هغالب ب تأثیرگذاری

برسر این روایت،  کاری عمومیپنهانشود. میمنجر به رفاه عمومی داری که سرمایه

تین موج از . نخسزدند فالکت نیا یافشاانقالبیون دست به ی کارگر بود. فالکت طبقه

هایی های اجتماعی مدرن در قرن نوزدهم ماشینی برای نبرد با فالکت بود. تاکتیکجنبش

ها و ی سیاسی، همیاری متقابل، تعاونیدهسازماندستمزد، برسر نظیر اعتصاب، مبارزه 

های داقلحبرخی های مؤثری برای شکست قدرت فالکت با تضمین صندوق اعتصاب راه

 . ستا مؤثرها هنوز هم درهنگام نبرد با فالکت راتژیاست اعی بودند. برخی از ایناجتم

                                                      
 طیاشر نیکه او را در ا است یزیکند، اما اضطراب چیم افتیدر یو دستمزد بد است کسلمرکز تماس 

 متخدترک  و کارشکنی، سازییهمانند اتحاد یمیقد یهایراتژاست از ی ویفادهاست مانعدارد و ینگه م
 ()نویسنده .دشویم

4- public secret 
5  - misery 
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فتاد، از کار ا یکنترل یراتژاست کی عنوانبهکه فالکت هنگامی

ی قرن بیستم روایت عمومی غالب این در میانه آورد. یرو 6ماللبه  یدارهیسرما

های به مصارف عمومی، مراقبت شامل دسترسی همگانی -انداردهای زندگیاست بود که

ی آحاد مردم در کشورهای ثروتمند در حال افزایش بودند. همه -سالمتی و آموزش

کاری نهانپخوشحال بودند و کشورهای فقیر به سبک خود در مسیر توسعه قرار داشتند. 

بود  7تیی سیستم فوردیسبودند. این مسئله در نتیجهدلسرد این بود که همه  برسر عمومی

ذران وقت برای گتمامسیستم فوردیستی براساس مشاغل  -رواج داشت 0891ی که تا دهه

ری ای و مشارکت جنبش کارگگرایی انبوه، فرهنگ تودهزندگی، تضمین رفاه، مصرف

جود . وبود ]در رفاه اجتماعی و احقاق حقوق کارگران[ در نبرد علیه فالکت ایجاد شده

آور و داد، اما مشاغل مالله، اضطراب و فالکت را کاهش میامنیت شغلی و تأمین رفا

داریِ اواسط قرن بیستم هرچیز مورد ند. سرمایهبود برساخته از وظایفی ساده و تکراری

کرد. این داد، اما هیچ فرصتی برای زندگی فراهم نمینیازی را برای بقا ارائه می

 ی اشباع آن بود.اجباری بقا تا نقطهی داری، سیستمی مبتنی بر تغذیهسرمایه

ثبات  کردند واقعاً امنیت وی کارگرانی که در سیستم فوردیستی کار میالبته همه

نظیم تری حول آن تاما این شکل مدل اصلی کار بود و سیستم بزرگ - شغلی نداشتند

 «بی»ان ربستان کارگ-بستان وجود داشت که بده-. اینجا درحقیقت سه گونه بدهبود شده

-ی فوردیسمبهترین نمونه از انطباق دوره -مالل در عوض امنیت –( 8)کارگران یقه آبی

 شکافو  است حذف شده یادیتا حد ز «بی». امروزه این سودای کارگران است مالل

برای  یو ناامن خودمختاریو  یمصرف یجامعه یهای)خود 9«سی»و  «یا»کارگران  نیب

 .است ذاشته شدهکنار گ( کارگرانترین ایحاشیه
                                                      
6- boredom 

7- Fordist 
8- B-worker 
9- A-worker and C-workers 
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و در پاسخ  1691ی مقاومت معاصر از درون موج تحوالت دهه .2

 شد. زاده ماللغالب به شکل  به تأثیرگذاری
اگر هر مرحله از سیستم غالب تأثیرگذاری غالب خود را دارد، بنابراین هر مرحله از 

نیاز دارد.  هااریاین تأثیرگذاضمحالل و یا شکستن درهمهایی برای راتژیاست مقاومت به

برای مبارزه با فالکت بود، موج نیروی محرکی های اجتماعی اگر اولین موج از جنبش

( 81ی تا دهه 0891ی ی دههی سی سالهطور کلی بازههو یا ب 0891و  0891ی دوم )دهه

 درونی ما از های زمانهکه جنبش است برای نبرد با مالل بود. این همان موجیمحرکی 

که همچنان بیشترِ نظریات و عملکردهای ما  است شد و معطوف به کشورهاییزاییده آن 

 دهند.شعاع خود قرار میرا تحت

-ی کارای در جهت فرار از چرخههای مقاومتی در این دوران به شیوهبیشتر تاکتیک

امان پیشگ 10ها(،)سیتواسیونیست گرایانند. موقعیتبود مرگ طراحی شده-مصرف

ما جهانی »کردند که ها در نبرد علیه مالل بودند، آنها اعالم میی کلی از تاکتیکامجموعه

آن خطر مرگ بر اثر مالل قبال و در  میریمخواهیم که ضمانت کند از قحطی نمیرا نمی

فاده تاس ها( با امتناع از کار، هم همراه با کار )با)خودگردان 11هااتونومیست«. را بپذیریم

ا مالل ب علیه کار )سست شدن و ترک کار( از خرابکاری و کند پیش رفتن کار( و هم

سست گتری نظیر اجتماعی گسترده فرایندکردند. این اشکال اعتراضی با مبارزه می

 آور همراه بود. های اجتماعی ماللآور و نقشاز اشکال غالب کارهای مالل پادفرهنگی

                                                      
10-Situationists و اتیو تجرب التیکه افکار، احساسات، تما بودند باور نیبر ا انیگرا تیموقع 

انجام دهد، بلکه خود  یچه کار خاصی تیعموق کیکند که فرد در ینم مشخصگذشته  یرفتارها
سازمان  کی( SIگرا )تیموقع ونالیانترناس. همچنین است انجام هر کنشیکننده  نییتع ،تیموقع

ری های هنخواه و جنبشبا مبنای فکری مارکسیسم آزادی یاجتماع ونیمتشکل از انقالب یالمللنیب
 لیتشک یاسیپردازان سهیدان آوانگارد، روشنفکران و نظربود که از هنرمنآوانگارد نظیر دادا و سورئالیسم 

 .یافتانحالل  1972در سال و  لیتشک 1957در سال در اروپا برجسته بود،  این سازمان که. بود شده
 )م(

11- Autonomia 
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 91ی دهه مندی دربه شکل نظام« خانگیکار  بار بودنکسالت»در جنبش فمنیستی، 

ی هاسطور»)از  هاییشد. بعدها، از طریق افزایش آگاهی، متون و فعالیتپردازی نظریه

های نخستین جنبشتا [ 0899در سال  Anne Koedtی معروف ]مقاله« ارگاسم واژن

پدیدار  گرفتاز آن سرچشمه می کههای بیشتری نارضایتی سقط جنین( طرفداری از حق

دیدگان، فنون آموزش انتقادی، توان در تئاتر ستممی هایی نظیر این راشد. گرایش

های نبشطلب( و در ج، مبارز و صلحایجشنوارههای اصلی کنش مستقیم )به شکلی سبک

 12ایوآیدی ها، فرهنگخیابان گیریباز پس نظیر جنبش حزب آزاد، 0881ی اواخر دهه

 و فرهنگ هکر مشاهده کرد.

های قرن بیستم از فالکت به مالل، نقشی حیاتی در ظهور گیری مجدد در میانهجهت

ه کی انتهایی این موج قرار داریم. از آنجاییها داشت. ما در دنبالهموج جدیدی از خیزش

 ، بنابراینمؤثر هستندجنگیدن با فالکت  های موج اول، هنوز هم هنگامتاکتیک

 ستاجهای موج دوم نیز هنگام جنگیدن با مالل کارآمد هستند. مشکل در اینتاکتیک

شویم. به همین دلیل مقاومت عنوان دشمن اصلی خود مواجه میهکه ما کمتر با مالل ب

 .است بست کنونی خود گرفتار شدهطلبانه در بنمبارزه

ای مبارزه علیه مالل را ]در خود[ هداری به شکل گستردسرمایه .3

 .است جذب کرده
ای داری مهاجرت به فض. سرمایهاست بهبودی نسبیِ در مبارزه علیه مالل پدید آمده 

بستری که کل جامعه  -را ایجاد کرد 13اجتماعی یکارخانهرا پیگیری کرد و  فراسوی کار

                                                      
12-DIY culture : مخففDo It Yourself  شودیاطالق م یبه افراد« وایآیدی فرهنگ»اصطالح 

از  یعیوس فیط جریان اصلی،ریغ یدر جامعه نیو همچن دهندیانجام م ییکارهاخودشان  یکه برا
. دهندیمستقل را انجام م لمِیهنر و ف ی وقیموس ،ابتدایی یو اجتماعی اسیس هاینظیر کنش هاتیفعال
 )م(
13-Social Factory: پدید آمد تا به  1960ی که در اواخر دهه است مفهومی ی اجتماعیکارخانه

ی که در خارج از حوزه است جا منظور روابطیدارانه کمک کند. در اینل روابط اجتماعی سرمایهتحلی
 )م( .است تولید به کل جامعه سرایت کرده
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شتن تی برای وادار کردن مردم در برگثبا. بیاست ی شدهدهسازمانمثابه یک محیط کار به

 ،ستا ی اجتماعیی کار گسترده که اکنون شامل کل کارخانهبه سر کار در یک زمینه

 شود.فاده میاست

 یمسطح یتیریمد یهامدل ،هاشرکتتوان برشمرد. موارد زیادی از این دنباله را می

کنند،  تیریتنها کارشان را مدتا نه کندیم قیان را تشودنمکه کار اندگرفته در پیشرا 

 در حال حاضر طیف یی مصرفجامعه کنند. یگذارهیسرمانیز آن  یشان را روبلکه روح

ا ارائه ر شودپرتی میچیزهایی که دایم باعث حواسو  بسیار خاصوسیعی از محصوالت 

دیدی شوند. محصوالت جی جمعی تعیین نمیکند که معیارهای آن مثل سابق با سلیقهمی

های اجتماعی، سطوح باالتری از مشارکت فعال فردی و های ویدیویی و رسانهر بازینظی

رد و های خُتفاوتی وسیلهبهشود. تجارب محل کاری تحریک غیراجتماعی را شامل می

گاهی و نیمه بههای کاری گاهبرابر شدن موقعیتمدیریت عملکرد و همچنین چند

د داری رش. سرمایهاست ی پیدا کردهداری تنوع زیادیهی سرماخوداشتغالی در حاشیه

 هایکه در آن خود از طریق رسانه - است کردهای را ترویج ی واسطههای ثانویههویت

که باید –شودالعمر به تصویر کشیده میاجتماعی، مصارف قابل مشاهده و یادگیری مادام

ه خود ای بی قبلی جان تازهمقاومت دوره مختلفی از با وسواس خاصی حفظ شود. اشکال

وباره شده دشکل ضعیفبه  ،یاصل ینسخههای شدن زمزمه خاموشبه محض  ایو  گرفته

 14ی شرکتی و فستیوال موسیقی جایگزین رَیواند: برای نمونه کلوب شبانهشده ایاح

 شوند. می

 غالب اضطراب واکنشی داری معاصر، تأثیرگذاریدر سرمایه .4

 .است
که همه مضطرب هستند. اضطراب از  است اینبرسر  کاری عمومیپنهانامروزه 

ه پیدا اشاع جنسی( به کل بستر اجتماعی هایایشگرهای محلی قبلی خود )نظیر مکان

                                                      
14- raveم(یدنیپر جنب و جوش شامل رقص و نوش ییگردهما ای یمهمان ک: ی( . 
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ن واسطگی و لذت برد، ابراز وجود، ارتباط احساسی، بیهای انواع تواناییهمه .است کرده

ت تبدیل ی محوریِ تبعیاضطراب آغشته هستند. این مسئله اکنون به نقطه در حال حاضر با

 . است شده

 یبهجانهمه ینظارت یشبکهریزی اجتماعی اضطراب، های اصلی پییکی از بخش

 ی تصاویر،سامانه15،یمل تیآژانس امنای نظارتی که شامل شبکه .است یچندوجه

ها در سیستم مزیت 18،دفاتر مرکزی شغلی 17،دعملکر تیریمد یهایبررس 16،مداربسته

شکار آ یهشبک نی. اما اهستند آموزاندانش نیترجوان یبندو طبقه یدائم محک، هازندان

 یبرالینول یدهیکه ا میشیندیب ییهادر مورد راه دی. ما بااست ]این سیستم[ یرونیب ینما تنها

 نیقمردم تل غالب یِزندگ روایاتو  هاتیرا در ذهن ینظارت یهاسمیمکان نیا تیموفق

 .کندیم

راد، از اف یو ظاهراً داوطلبانه عامدانه یکه چگونه خودآگاه میشیندیب نیدب دیباما 

، مختلف دیعقا یدر حوزهها جایگاهرف مشهود و انتخاب امص ،یاجتماع یهارسانه قیطر

 دیبه همراه دارد. ما با زیرا ن یازمج گرانِید یشگیهم و خیره نگاهِ یدر حوزه یعملکرد

 یحوهن این عرصه در گرانیعنوان بازهب برروی مانگاه  نیکه ا میشیندیب ییهادر مورد راه

بار  تینهایب ،یشگیهم یاجرا کیدر  و گذارداثر می گریسنجش و شناخت همد افتن،ی

 ییواناگذارد، از تیم اثر زیخود بر همه چ یاجرا به نوبه نیما در ا تی. موفقاست شده نظاره

امرار  لیه وساب یدسترس درما  ییتا تواناگرفته  عواطف بالفصل انسانیبه  یما در دسترس

 یاندهیطور فزادر قالب اعتبار. بههمچنین نه فقط در قالب دستمزد، بلکه  هم؛ آنمعاش

 کیبوروکرات یمعمو یفضا رای، زپذیر نیستامکان یانظارت رسانه یمحدودهاز  خروج

                                                      
15- NSA (National Security Agency) 

16- CCTV (Closed-circuit television) 
17- performance management reviews 
18- the Job Centre 
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 ت،یخطر، امن لیبه دال یانسان یهاتیاز فعال یاگسترده فی، و طاست شده یو خصوص

 شوند.یم ریانگامجر یضد اجتماع یرفتارها ای یزندگ تیفیمزاحمت، ک

رتباط ا به ما دستور داده شده که، رؤیتشده و قابل شدت امنیتیی بهدر این زمینه

بارمصرف هستند، که همه یکجایی. از آناست شده ناپذیر طردبگیریم. امر رسانِش

هم آن دارد؛سیستم این تهدید برای قطع ارتباط اجباریِ هرکسی در هر زمانی را نگه می

ن قطع . بنابراین ایاست ای که پیش از آن امکان برای هرگونه بدیلی سلب شدهدر زمینه

به یک عدم انتخاب مُهمل بین شمول و  – است نشدارتباط اجباری مستلزم غیر اجتماعی

ای هشود. این تهدید به طرق کوچکی در شیوهشده منتهی میمحرومیت غیراجتماعی

 هایتحریمگرفته تا اخراج و  نترنتیا تیو ممنوع 19«اتمام زمان»از  –انضباطی امروزی 

شود، ها یافت میی در زندانهای انفرادای که از سلولگیرانههای سختدر قالب -سودمند

ی صفر کنترل توسط اضطراب قرار دارند: هایی در درجهرسد. چنین رژیمبه اوج خود می

ی مختصات اتصال در محیطی از خطر دائمی به منظور ایجاد فروپاشی شکستن همههمدر

 شخصیت. 

باتی نوعی از ثبی. است ثباتی شناخته شدهتأثیرگذاری غالب معاصر تحت عنوان بی

ل را بر آنها شود تا کنترعنوان موجودات یکبارمصرفی رفتار میهکه با افراد ب است ناامنی

ندگی های زرو که در آن ضرورتآن، ازاست ثباتی با فالکت متفاوتتحمیل کند. بی

 .شوندمیمتوقف  یمشروط شکلاما به سادگی وجود ندارند. آنها در دسترس هستند، به

. ستا تحریک بدنی دائمی بدون رهاییو شود، ثباتی به ناامیدی عمومی منجر میبی

بیش  -کنند. نسبت قابل توجهی از جمعیتزندگی میای از جوانان در خانه شمار فزاینده

 ولد در حالوکنند. نرخ زادداروهای ضدافسردگی مصرف می -درصد در بریتانیا 01از 

اپن کند. در ژرغبت مییرا ناامنی مردم را نسبت به تشکیل خانواده بی، زاست کاهش

                                                      
19- time-outs 
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که سایرین (، در حالی20کنند )هیکیکوموریشان را ترک نمیها جوان هرگز خانهمیلیون

ها حاکی کنند. بررسیبه معنای واقعی کلمه در یک مقیاس ناتمام تا سرحد مرگ کار می

تصادی کنند. از لحاظ اقیتانیا ناامنی درآمدی را تجربه میکه نیمی از جمعیت بر است از آن

شی از آن، نا سازی و بردگی بدهی، مالی«کم سود»های سیستم اضطراب شامل تولید جنبه

های کار . محلاست شدن تولیدو در نهایت جهانی های مالیارتباطات سریع و خروجی

ند، که در آن هرکسی خودش را نظاره ای رایج هستصورت فزایندههنظیر مراکز تماس ب

مورد نیاز دارد و به دلیل الزامات کمی « سوی خدماتوسمت»کند و سعی در برقراری می

کند، ی که اکثر کارگران را از یک شغل ثابت محروم میفرایندها و در مورد تعداد تماس

ش )آنها باید ش گیرندبه شکلی دائمی در معرض آزمون مجدد و شکست بالقوه قرار می

ماه کار کنند تا حتی شغلی را بدون محیطی برای یادگیری دریافت کنند(. مدیریت تصویر 

 یش از همیشهافتد بکه شکاف بین قوانین رسمی و آنچه به واقع اتفاق می است بدین معنی

دایت جهانی ه استسپتامبر این اضطراب گسترده را به سی 00. و حال و هوای پس از است

 کند. می

 است کاری عمومیپنهان: اضطراب یک 5
رد که موهستند. اصوالً هنگامی کاری عمومیپنهانرس مفرط یک است اضطراب و

 شوند و اغلبشناختی فردی درک میعنوان مشکالت روانهگیرند، ببحث قرار می

 دانند.یم عامل آنرا  فیضع یسازگاربا  ای و وبیمع یفکر یالگوها

یم تا رس بیشتری نیاز داراست کند که ما به، روایت عمومی غالب پیشنهاد میدر واقع

ریت )از طریق مدی« رقابتی»اوراق بهادار( و  شدن به)از طریق تبدیل « مطمئن»بتواند ما را 

 رسرکوبگ نیقوان دیدور جد ای دیهر سرکوب جدنگه دارد. هر هراس اخالقی،  عملکرد(

های عمومی بیش از حد گذاریرسی که از این قاعدهاست ی اضطراب وبر وزن انباشته

                                                      

 20- the hikikomori در معموالً توسط پسران نوجوان ،یتماس اجتماع برای یرعادیاجتناب غ: به ،
 )م( شود.ژاپن گفته می
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شود. سازی تقویت میافزاید. ناامنی واقعی انسان در جهت کانال بورسیخیزد، میبرمی

کند اوراق بهادار همین وضعیت را تشدید میبه شدن تبدیل  ، زیرااست این یک دور باطل

واقع،  شود. دره سبب اضطراب اولیه می( ک، نظارت، مقررات فشردهبودن مصرف کباری)

ی ابقهشود. بازهم، سیک جانشین نیابتی برای امنیت خود مطرح می عنوانبهامنیت میهن 

 از عظمت ملی برای جبران فالکت و فادهاست :است گردداین مسئله به گذشته باز می

 مالل. ه ازاستکانالی برای سرخوردگی برخ عنوانبهفاده از جنگ جهانی است

شان، شود. عدم کنترل مردم بر روی زندگیاضطراب نیز به سمت پایین هدایت می

 شان راکنترل ،ردخُدر سطح کند تا با مدیریت گونه وادار میآنها را به یک نبرد وسواس

های عنوان شیوهههای مدیریت والدین، ببگیرند. برای مثال تکنیکبازپس فردی مسایلبر 

شود که آنها تبلیغ می ی مشخصدین از طریق ایجاد یک برنامهکاهش اضطراب وال

 ه ناشی ازهای نهفتتر، اضطرابسطح اجتماعی گستردهتوانند آن را پیگیری کنند. در می

زند. های وسواسی مربوط به مقررات اجتماعی و کنترل اجتماعی دامن میثباتی به پروژهبی

 کند. ها سرایت میای به اقلیتندهطور فزایهاین اضطراب نهفته ب

را  جدید که فقرا استهای راز گفتمان -است اضطراب به طرق زیادی شخصی شده

رو فقیر ایناند و ازی کافی تالش نکردهکنند ]گویی به اندازهخاطر فقر سرزنش میهب

ی ا شیوهصبی و یعدم تعادل ع عنوانبههای معاصری که با اضطراب درمان هستند[ گرفته تا

ان، مدیریت زم -«مدیریت»کنند. صدها گفتمان متنوع از تفکر ناکارآمد برخورد می

 یهابه سوژه -21سازیمدیریت خشم، مدیریت والدین، برندسازی از خود و بازی

را  تهیویتسوبژک یانهدارهیبا مدل سرما شتریچه بانطباق هر یتوهم کنترل در ازا ،مضطرب

 همچون یثباتیببا  ،یکردن و جرم انگاریقربان یهااز گفتمان گرید یاری. و بسدکنیم القا

 یاریند. بسکنیم رفتار مارگونهیب یطرد-خود ای ،یتیسئولمیب ،یموضوع انحراف شخص

( بدون یاجتماع یکپارچگی سم،یونالی)ناس سمیفورد یگفتمان ها به دنبال حفظ روبنا نیاز ا

                                                      
21- gamification 
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در  یفرد تیمسئول یهانیهمه( هستند. دکتر یرفاه، شغل برا ،یملآن )اقتصاد  رساختیز

 تیورا تق بودن یختنیرو دور یریپذبیدارند و آس یواکنش متقابل نقش اساس نیا

ها به هرسان یگسترده انیطغ که از طریق دارد جودکنند. سپس صنعت عزت نفس ویم

منابع اضطراب  که ییگو - دست یابند تیبه موفق یشیاندمثبت باچگونه  ندیگویمردم م

 یسازیبه خصوص لیتما ینشان دهنده هانیهستند. اصرف  توهمِ سرخوردگیو 

 .یختشنا، هم مشکالت مربوط به کار و هم مشکالت رواناست مشکالت

که این برایشوند منزوی تر ما بحث کردیم که مردم مجبورند از منظر اجتماعی پیش

اطات کند که ارتب. این در مورد موقعیت جاری نیز صدق میمؤثر باشد کاری عمومیپنهان

، اما به است ای نادر هستند. ارتباطات بیش از هر زمانی فراگیرتر شدهشکل فزایندههمعتبر ب

، شودیم یگریانجیم ستمیکه توسط س ییرهایمسشکلی گسترده ارتباطات تنها از طریق 

ری جهات، از ارتباطات واقعی مردم ممانعت به عمل رو، از بسیااینافتد. ازاتفاق می

با  کند که به همدیگر متصل ومی استکه سیستم از افراد درخورغم اینبهآید؛ حتی می

جای ابراز وجود با تقاضای برقراری ارتباط خود را تطبیق ههم در ارتباط باشند. مردم هم ب

کنند. مشابه این مورد، ی میکه در فضاهای میانجی خودسانسوردهند و هم اینمی

 دیشدتکشیدن کارگران را کند، بلکه درد و رنجتر نمیتأثیرگذاری کار اضطراب را کم

قین )محق کندیپرت منیز کنندگان را حواس مصرف به سادگیحال  نیکند و در عیم

م کردن کارگران برای تظاهر به خوشحالی، در واقع سبب مشکالت لزماند که کشف کرده

 شود(. جدی برای سالمتی می

نیروهای اجتماعی  -پیوند مجدد -22بندی مجددحجم ارتباطات مهم نیست. ترکیب

ریق آن باشند که از ط هایی وجود داشتهکه کانالبخش اتفاق نخواهد افتاد مگر اینرهایی

صحبت کرد. در این حالت، مردم اساساً تنهاتر از هر زمانی  کاری عمومیپنهانز بتوان ا

را آنچه تا واقعیت هر است ها( دشوارجمله بسیاری از رادیکالازهستند. برای بیشتر مردم )

                                                      
22- recomposition 
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ود گیری یا میانجی شتصدیق کنند. چیزی باید اندازه کنند،تجربه و احساس میکه 

ه سیاسی تشخیص داد عنوانبهتر برای ما که پیش صورت واقعی پخش شود( و یاه)ب

کند این معیارها را رعایت نمی کاری عمومیپنهانواقعیت اعتبار پیداکند.  عنوانبهشد، می

 ماند.و بنابراین نامرئی باقی می

های فعلی دیگر جوابگو نیستند. ما به ها و نظریه: تاکتیک9

 اضطراب نیاز داریم. هایی برای نبرد با ها و نظریهتاکتیک
ی بسیج و تغییرات مؤثر اجتماعی، مردم حس قدرتمندبودن، توانایی در طول دوره

زدایی و یا ضدیت با ازخود بیگانگی را دارند که ابراز وجود، حس اصالت و سرکوب

ی تواند نظیر درمان مؤثری برای افسردگی و مشکالت روانی عمل کند. یک نوع تجربهمی

 دارد.که فعالیت سیاسی را زنده نگه می است ودن. این همان چیزیدر رأس ب

 اند. های اخیر بسیار نادرتر شدههایی در سالچنین تجربه

توانیم روی دو نوع تحول مرتبط متمرکز شویم: پیشدستی و مجازات جا میما در این

که آغاز یش از آنرا پهای پیشگیرانه آنهایی هستند که اعتراضات . تاکتیکفرایندبراساس 

کنند. به شوند و یا پیش از آنکه بتوانند بتوانند به موفقیتی دست پیدا کنند، متوقف می

ه جمعی، توقف و جستجو، قرنطینه، یورش بهای دستهسرکوب کشاندن، دستگیری میدان

ت براساس اها هستند. مجازهای پیشگیرانه مواردی از این نوع تاکتیکها و دستگیریخانه

پذیری از طریق داشتن مردم در موقعیت ترس، درد و یا آسیبمستلزم نگه فرایند

م در داشتن مردنظیر نگه -است شده برای اهدافی دیگرهای طراحیفاده از رویهاستسوء

ختل ی آنها را مشرایط پیش از اتهام و یا قرار وثیقه پیش از محاکمه که فعالیت روزانه

 مخالفان تیآزار و اذ یبرا یتوقف مرزپرواز ممنوع و  یهاستیلفاده از است کند،می

ها و تعداد افراد[ صورت ظرفیت ]زندان های خشن در براساس، انجام یورششناخته شده

که تحت  سروصدای کسیشناسایی بی فاده از پابرجایی انطباق با درد، و یااست گیرد(،می

ی ، این مسئله توسط شبکهکه ترس از دخالت دولت القا شودیزماننظارت قرار دارد. 
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 نوانعبهشود و تقویت می ،است شده یبندشبکه یعموم یدر فضانظارت مرئی که 

 کند.راتژیک آسیب و اضطراب عمل میاست محرک

های ترسناک در مورد تأثیر چنین اناستحکایات بسیاری در این زمینه با د

رای بها انتظار مردم پس از سالبرای  -است شاهد ماجرا ارائه شده عنوانبههایی تاکتیک

ماند و یا پس جا ربشده ، اعصابی ویرانندبود هکه به خاطر آن تبرئه شد یبا اتهامات محاکمه

 یادثبعد از حوشان مرتکب خودکشی شدند، و یا ها عدم ارتباط با دوستان و خانوادهاز ماه

ه همان ها بترسند. تأثیرات اینمی مورد اذیت و آزار واقع شدند، از بیرون رفتن که در آن

سائل باشد، اما این م اندازه واقعی هستند که گویی دولت مردم را کشته و یا ناپدید کرده

پندارند در پایان ها میتا حد زیادی نامرئی هستند. عالوه بر این، بسیاری از رادیکال

ثبات و سود تنبیهی هستند. ما در فرار از تولید اضطراب خدام بیاست ی برهای مبتننظام

 ایم. شده شکست خوردهعمومی

 رد با ماللبرای نب نیروییبرای نبرد جنگ با فالکت و موج دوم  نیروییاگر موج اول، 

 ا اضطرابب نبردبرای  نیروییاکنون بدان نیازمندیم،  چیزی کهفراهم کرد، 

یم، نگراضطراب ب به نداریم. اگر از درونکه ما هنوز  است مان چیزیو این ه -است

همچنانکه  ،را – جای قدرتهنگاه کردن از منظر میل ب - 23«معکوس دیدگاه»هنوز 

 مقاومتاشکال اصلی  امروزه. ایماجرا نکردهاند، گذاری کردهگرایان آن را نامموقعیت

 که مالل با اضطراب جایگزین شدهجاییو از آن خیزندهنوز از مبارزه علیه مالل برمی

 اند.، دیگر کارایی خود را از دست دادهاست

رزه کند. تواند مباکنند و نه میفعلی با اضطراب نه مبارزه می یطلبانهمبارزهمقاومت 

ود. شهای با اضطراب باال میگیری در معرض موقعیتاغلب شامل کنکاش در مورد قرار

های منفی به خشم و عمل کردن روی این خشم از طریق ان با تبدیل تأثیرگذاریشورشی

راب کنند. از بسیاری جهات، این کار بدیلی برای اضطاثر پرتابی حمله بر اضطراب غلبه می

                                                      
23- reversal of perspective 
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 تاس کند. با این حال، برای مردم گذرکردن از اضطراب به خشم کاری دشوارایجاد می

دلیل تروما و آسیب به عقب برانند. ما از گرایش هها را بر روشکه سای است تر اینو ساده

های روانی برای اقدامات گرفتن وجود محدودیتخاص شورشیان برای اجتناب از جدی

«. ده!فقط این کار را انجام ب»جویانه آگاه هستیم. ]عموماً[ آنها تمایل دارند، بگویند: مبارزه

نه صرفاً یک شبح. مطمئناً، منابع آن اغلب  - است یاما اضطراب یک نیروی واقعی و ماد

د آن را ر های یک شبح که آگاهانهریشه در اشباح دارد، اما مسئله غلبه بر چنگ زدن

ی کلی از انسداد روانی وجود دارد که امجموعهتواند ساده باشد. ندرت میکند بهمی

گذارد. جا میرتأثیرگذاری واکنشی بو در نهایت ردی از  است ی قدرت متوهم شبحزمینه

کسته که به کسی که پایش ش است شبیه این« فقط این کار را انجام بده»که گفتن این

 «فقط راه برو!» بگوییم

دلیل تأثیر هرسد، اما چنین نیست. بنظر میناپذیر بهمیدانه و اجتنابوموقعیت ]کنونی[ ن

ش از حد و مداوم، انقباض زمان به یک زمان رس بیاست -شودثباتی چنین احساس میبی

ط ی سیستمی( و تسلصورت جداگانه )یا به واسطههپذیری هر فرد بحال ابدی، آسیب

. است ذیرپهای فضای اجتماعی. از منظر ساختاری، سیستم آسیبی جنبهسیستم بر همه

فاده است اییو در غیاب اشکال قدرتمند همنو است تکیه بر اضطراب یک معیار مستأصل

های ناگهانی داشتن مردم، گسیختگیی کار با ناتوان نگهشود. تالش سیستم برای ادامهمی

یم که ای برسدارد. پس چگونه ما به نقطهو وقوع ناگهانیِ قیام را در برابر ما باز نگه می

 دیگر احساس ناتوانی نکنیم؟

 

 .ستا باتی مورد نیازثسبک جدیدی از افزایش آگاهی متمرکز بر بی
های جدید به اضطراب، ما به ترسیم یک نقشه بندی پاسخدر عوض صورت

ها و نظریات را از بنیان بسازیم. برای این منظور، ی نوینی از دانشنیازمندیم. باید مجموعه

های متراکمی بین تجارب وضعیت فعلی و ها نیامندیم که تالقیما به انبوهی از بحث
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ار محروم اقشهایی را در میان کل فرایندکنند. ما باید چنین خواهانه ایجاد میت تحولنظریا

 اما دلیلی وجود ندارد که از خودمان شروع نکنیم. -آغاز کنیم و تحت ستم

ه سسه به موارد پیشین عملکردهای مشابؤدر توضیح احتمال برای چنین رویکردی، م

، 91-0891ی های افزایش آگاهی فمنیستی در دهه. با بررسی گزارشاست نگاهی انداخته

 ایم:های محوری زیر را خالصه کردهویژگی

 مان ات اکنون. باید از نو با تجربیی جدید مبتنی برتجاربی پایهنظریه تولید

ه ک است جا اینهای مراحل پیشین. ایده در ایننه تئوری -ارتباط برقرار کنیم

 تاس مان توسط فرضیات غالب مسدود و یا تنگ شدهتادراکات خودمان از وضعی

 تمرکز شویممباید روی آن دسته از تجربیاتی و نیازمندیم در این زمینه صریح باشیم. 

هم ادغام ابمرتبط هستند. این تجارب باید بازگو شوند و  کاری عمومیپنهانکه با 

 طور عمومی.هها و سپس بابتدا در گروه -شوند

  جارب . اعتبارسنجی از واقعیت تسیستمیِ تجارب ما اهیتمشناخت واقعیت و

د مان واقعاً درد هستنهای. ما باید تصدیق کنیم که درداست ما بخش مهمی از این امر

یک  که مشکالت ما تنهاکنیم واقعی هستند و اینبینیم و احساس میو هر آنچه ما می

 است یمطرح کردن تجارب ی شخصی نیستند. گاهی اوقات این مسئله مستلزممسئله

کنیم. گاهی اوقات این مسئله مستلزم انگاریم و یا سرکوب میکه ما آنها را ساده می

 .است سازی مشکالتبه چالش کشیدن شخصی

  از چیزی بیش این کهونشان و درک کلی از احساسات بی نام. تحول احساسات 

عدالتی درکی از بی ت بهاین احساسا الزم است. کندمردم را فلج می ستیم،نیآشغال 

ابند. ، تحول یاست تری دارد و متمرکزترکمشخصی ای از خشم که دلخوری و گونه

 .است سازی مجدد مقاومتو فعال بازسازیسوی هاین حرکتی ب

  ا ر کاری عمومیپنهان. فرهنگ سکوت پیرامون صدا آمدن و بیان کردنبه

یده و به چالش کش دانستباید غیرطبیعی را موجود  مفروضات. ن کردواژگوباید 
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 حقیقت و یتمرجعآمدن صدا به ی خود بیرون کنیم. ها را از کلهشوند و پلیس

کند و در معکوس کردن به گوینده منتقل میگیرد و میواقعیت را از سیستم 

 انداز و امیال خودنگاه کردن به جهان از طریق چشم -کندها مشارکت میاندازچشم

ی مهمی های متفاوت شیوهاناستتنیدن تجربیات و دهمام. درانداز و امیال نظو نه چشم

 . است تبیین و همچنین بیانگرییک  فرایند. انجام این است سخن گفتنبرای بازیابی 

  ی . جدایی اجتماعی با وجود چنین فضایشدهزدایی-ازخودبیگانهفضای ایجاد

امن  ینوعی شبکه ی مهمی در زندگی شخصی ویابد. این فضا فاصلهکاهش می

نباید  کند. اینتحوالت و از بین بردن ترس فراهم می یعاطفی برای تالش در زمینه

 های موجود تلقی شود، بلکه دراقدام خودیاری در جهت حفظ فعالیت عنوانبهصرفاً 

 .است انداز رادیکالچشمی دوبارهفضایی برای بازسازی عوض 

 جربهها در تساختاری براساس شباهتپردازی منابع تحلیل و نظریه .

مسئله صرفاً بازگویی تجارب نیست، بلکه انتقال و تجدید ساختار تجارب از طریق 

شان را از طریق کنندگان معنای غالب تجارب. شرکتاستهپردازی آننظریه

ن دهند. اینها اغلب از طریق یافتمتفاوتی تغییر می مفروضاتکردن آن با ترسیم

هستند  بخش مرتبطهای رهاییپذیرد که با نظریهیی در تجربیاتی صورت میالگوها

هایی از مشکالت ساختاری های کوچک را نشانهعدالتیو مشکالت شخصی و بی

 گانیواژ ،اندازی جدیدداند. این انتقال و تجدیدساختار ما را به چشممی ترگسترده

 دهد.سوق میبودن  سیاسی ضد ی در مخالفت باافقها و از انگیزه

ناگاه در ای که منبع ساختاری مشکالت بهلحظه -است 24تلنگرایجاد یک هدف 

حول که خشم را متمرکز و آن را مت است کند. این تلنگررابطه با تجربیات معنا پیدا می

ا خشم ب فشار روانی را تسکین دهد و پاسخ دادن به آن است کند. درک بیشتر ممکنمی

 عنوانهببا ترویج آنها  است تر سازد. حتی ممکنسادهرا افسردگی و یا اضطراب نه با 

                                                      
24- click  
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نها حتی اگر آ -افراد را به ورود به چنین گروههایی تشویق کند ی از خودیاری،شکل

 های درمانی و ایجاد اعتماد به نفس را رد کنند. فرایندسوگیری منطبق با 

مل. انداز و تحلیل و نه عسوگیری به چشم ، اما بااست قرابت گروهی نتیجه نوعی از

ای از هکه این هُشیاری جدید باید به گون ای تشخیص دادشکل گستردههبا این حال، باید ب

ی گرایانه باقای درونمیدانهوعمل چرخش پیدا کند و در غیر این صورت تنها به طرز ن

 ماند. می

ند توانیها مگروه نی، اکند. اوالً یکمک مما  نیبه تمر وجهاز چند  یراتژاست نیا

یزش خلحظات  یتوانند مردم را برایم اً،یاز همدستان بالقوه را فراهم کنند. ثان یامجموعه

 یکار عموماصطالح افبهکه  ،یعموم سپهر تغییر لیآماده کنند. ثالثاً، آنها پتانس ندهیآ در

. راهم سازدف کنش یبرا یترآسان بسترکنند که یم جادیا ییهاه شیوهبرا  شود،نامیده می

از  ینینشعقب یابر ییفضا عنوانبهو  یزندگ پشتیبان ستمیس عنوانبه نیها همچنگروهاین 

ه را ب تو مخالف کالیراد میمفاه چیرگیکنند. آنها یور شدن در زمان حال عمل مغوطه

  فاقد آن هستند. یامروز مردمکه اکثر  کنندفراهم می ایگونه

از ما چه  «بازار»د که هرگز مشخص نیست که کناین واقعیت تقویت می را اضطراب

 ستا ی مبهمی از معیارها مرتبطکه تقاضا برای انطباق با بازار به مجموعهخواهد، و اینمی

مروزه نیز ا شوندکه همرنگ جماعت می یتوان آن را از قبل ایجاد کرد. حتی افرادکه نمی

های جدید مدیریت و یا تولید، ]موجوداتی[ یکبار مصرف هستند. یکی فناوریعرفی با م

ه ک است اندازیاز کارکردهای مباحثات گروهی کوچک و افزایش آگاهی، ایجاد چشم

 وضعیت را تفسیر کند. توانددر آن هر کسی می

برای ار شدر بستر زمان ثابت و فمنظم  یحفظ تعهدات زمان یاز مشکالت اصل یکی

و مقیاس انسانی  ترکم ی، سرعتفراینداین . خواهد بودها برآوردن نیازها و خواسته

ها ، دارد. با این حال، این واقعیت که گروهاست تری از آنچه امروزه پذیرفته شدهبزرگ

تری از تعامل و شنیدن را ایجاد دهند و شاید سبک آرامی روزانه مهلت میبه مبارزه
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ب جذا است ممکن دهد، نیزرا کاهش می هاا و خواستهبرآوردن نیازهکنند که فشار می

ن و تحلیل را دادکردن با صدایی خودبیانگر و گوشکنندگان باید صحبتباشد. شرکت

 پاافتادهگذاریِ اطالعات پیشاشتراککه روی به یولیبرالجای عملکرد نهبگیرند )ب یاد

 رار دارد(.صا

 هایو نشانه هانییآ های ظریفی که درتبعیض .است مشکل دیگر پیچیدگی تجربیات

خش شود که بند. این امر سبب میاشدت با هم متفاوته، باندجای گرفتهدارانه سرمایه

 ای برخوردار باشد.از اهمیت ویژه فرایندتحلیلی 

 هایخاستگاههای جدیدی در مورد باید گزاره فراینداین ی این موارد، تر از همهمهم

های ند مبنایی برای اشکال جدید مبارزه، تاکتیکتواها میاضطراب ایجاد کند. این گزاره

ا برای جنگ ب نیروییسرکوب کنونی باشد:  دل از کنشگرجدید، و احیای نیروی 

 اضطراب. 
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