
 

 
 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

داری شکست خورده است؛ سرمایه

 بعدش چه؟

 

 بالمی فاسترجان 

 ی هومن کاسبیترجمه



 ی هومن کاسبیبالمی فاستر / ترجمهجان  2 

 

 یدارهیاست  که سراا  روشت   کم،یوست  یبقرن آغاز از  پستر از دو دهه کم

 ،یرکدد اقتصادانجالب شتکست  ردردا اس ج جنان در    یاجتماع ینظاا اثابهبه

اشتتتت ا  و  یکاریبشتتتر، همراا با ب خیدر تار ینابرابر  یتر یو شتتت  1گرایییاال

در که  هچو آن ،هااتالف احصدالت و جان ،یفقر، گرستن  ، یثباتیب جمعی، 2ناکافی

 1جفرو رفته اس  ناای  ارایس یطیاحس یز 3«اارپیچ ارگ» تدانیتننا ا برهه  یا

ستترع  از به اا یهزاان کیتکندلدژ شتترف یپ  یتربزرگ یعنی تا ،یجیانقالب د

 ییجاهنظارت، کنتر  و جاب  یج  یوستتتی هبه  ،آزاد  یدلارتباط آزاد و ت یوعت ا 

 یفروپاش ینقطهدر  برا یل یدادکراس ننادهایاس ج  جنش یافته یکارگر  یجمع

همراا دوبارا  یدارهینظام سراا قراو پس عندانبه سمیکه فاش یقرار دارن ، در حال

  جآفتابی ش ا اس ،جنگو  سمیالیااپر ،ینژادپرست با پ رشاهی،

ب ی  اعنا نیس  که  ،شکس  ردردا یدارهیستراا  ستیستتم   که  ای البته گفت

اعناستت  که از  به آن با ای  حا  2جالدقدع استت ی آن قریبفروپاشتتی و تجزیه

و  یضتترورریغ اًخیتاربه نظاای  رددآغاز ستتردر  و رالق یضتترور اًخیتار ینظاا

جنان با انتخاب  ههمیشتتاز  شیب ج ااروزاگذر کردا استت  اخرب در قرن حاضتتر

 نازعتاطبقات  اشترک نابددیکل و  درجااعه  یانقالب یبازساز» ایان ستاز دوران

 3«جاداجه اس 

 رکدد جتدان دی ایجا همه در را یدارهیشتتتکستتت  ستتتراا  یا یهانشتتتانه

به ستتپس که ردد  فداصتتلدر  یگستتترم اال هایحبابهمراا به یگذارهیستتراا

در  ینابرابر صعدد 4جاس آزاد اصطالح بهبازار  ندنِاکی اشخصه، ترکن یا ناگزیر

ج استتت   یجمع بخش اعظم یاتاد  طیشتتترا اتنتارر بتا افد   درآات  و ثروت،  
                                                      
1  Financialization  
2  Underemployment 
3  Death spiral 
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ی ستهپید شیزارغم افع ی اتح ا االتیاکثر کارگران در ا یبرا یواقع هایدستمزد

 افتهی شیش ت کار افزا 5جاریر تکان ردردا اس ستا    چنل ن رت دربه یوربنرا

 رفته  یاز ب ان یشتتکل نظامبه  اشتتاغلدر  یمنیکار و اهای حفار  کهیحال در

ی ندی  در قالب کار قراردادی در اقتصتتاد ننادینه اشتتت ا  ناکافی لیبه دلاستت ج 

به  صتتترفاًها هیاتحاد 6جان گشتتتتهاعنا بیش از پیش بی یکاریب یهادادا 4،گیگ

کنتر  ا عی  یدارهیسراا چرا که  انافتهی تق یلردد  پیشی از شتکدا   ییهاهیستا 

 ،یندع شتتتدرواز جدااع  یاستتت ج با فروپاشتتتشتتت ا ط بانه بر احل کار تماای 

 به احاق رفته «ش اآزاد یدارهیسراا»  یج  یاروپا در فضا دادکراسیستدستیا   

 7اس ج

در  ح  از شیب استثمار تح   یشت ا تدسط جمع  یتدل یارزم اضتاف  تستخیر 

 از طری  یکتار جنان نیروی  5راژتآربی یه واستتتطته بت انتاط  جنتان     یرتریفق

و  یدر ارکز اقتصاد جنان یثروت اال یسابقهیب انباش به  یتیا چن  هایشترک  

 6ارزیبرون وجدادالر  دنی یتر 21ح ود  8جشتتددیا پیراادن انجردر  یفقر نستتب

که  بیکارائ ریدر جزا عم تاً ؛ان گرفته جای یاتیاال یهابنش حا  حاضتر در   در

 یناش کیانحصارات تکندلدژ 9جدهن یا لیتشکرا « بزرگ یهیحکم االستپناه اا ا»

بر وا   یابتن یاال یهیسراا یست طه  شی، همراا با افزایجنان از انقالب ارتباطات

 «درصتت  1»به ثروت  ترشی، باستت ستتدداگرانه  ییدارا ر  به  قادرکه   یاستتتر

نصف ی به ان ازا یدر حا  حاضر از ثروت ردرای یج چنل و دو اان کمک کردا کندنی

 االتیاردان در ا  یثروتمن ترت  از که ستتته  یجنان برردردارن ، در حال  یجمع

                                                      
4  Gig economy 
5  Arbitrage  
6  Offshore 
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 نصتتتف از یترشیب ییدارا -9و وارن باف  8تسیگ لیب 7،بزوسجف  - اتح ا

 ریار یهادر دههجنان  نقاط تمامدر  ینابرابر 10اتحت ا دارن ج  االتیت ا  یت جمع

و   یثروتمن تر ایانشکاف درآا  سرانه و ثروت  11اس ج افتهی شیاشت ت افز به

سرع  عریض بهدوبارا  ،ها بددا اس قرن ط برای اسکه رون   کشتدرها   یرتریفق

 که نفر اردی یح ود دو ادر  ا،یشاغل در دن  یدرص  جمع 60از  شیب 12جشتدد یا

 یجنان میعظ یایرپرولتا ،کنن یکار ا بارفالک  یرسمریدر حا  حاضر در بخش غ

تر از درص  بزرگ 70 اًح ود یجنان ی نیروی کارذریرادهن ج ارتش یا لیرا تشک

 13اس ج یرسمدارای ش ل ارتش فعا  کارگران 

 ی پاکوهداآب، و اناستتب، استتک ، آادزم و پرورم یبن اشتتت یهااراقب 

  ثروتمن یدر کشتتتدرها یحت جمعی از  یبزرگ یهابخش یبرا نت ا یطدر فزابته 

 االتیدر ا ونقلحملکه  یدر حال رارج از دسترس اس ،و اروپا  یشتمال  یکایآار

 به ی وابستباال از  یرانطقیسطدح غع   به   رید یاز کشدرها یاریاتح ا و بست 

 یج سارتارهاشددتر ایدشتدار  یونقل عمداحملدر  یذارگهیرددرو و ع م ستراا 

و شتتنرها به  شتتدن ای 11و ج استتازی 10بنستتازی درگیر بیش از پیش یشتتنر

 یکناربه   ینشتتهیحاشتت  یجمعدر حالی که  ،گردن بازی ارفنی  ب   ایاستتباب

سقفی ، انکددک اکثراًنفر،  دنی یا مین باًیتقراتح ا  االتیدر ا هر شب دجشدیا ران ا

های صحرایی را تجربه هجدم عظیم ادم ،یتیس درکیدین 14جباالی سر ردد ن ارن 

 در ستتراستتر جنانو رون ها را  ،شتتددیا نستتب  دادا هدا گراایشبه کن  که ای

 15جده بازتاب ای

                                                      
7  Jeff Bezos 
8  Bill Gates 
9  Warren Buffett 
10  Gentrification  
11  Segregation 
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 یهایماریب اتیح ی، با تج درآا پر یکشتتتدرها  ریاتحت ا و د  االتیت در ا

در  جدر حا  کاهش استتت  یبه زن گ  یاا، ارتبط بتا فقر و استتتتثمار یی ایت کتدریو

دد عا با ستتل اکندن همراهم استتکدربدت یرا ، ستترفه، و حتتبان  ستتتان، نقرس، 

با  اایستتت یهیر یماریکار، ب یمنیو ا یاقررات بن اشتتتت یناکاف  یبا رعا ان جکردا

از  شیب یاستفادا 16جبازگشته اس اتح ا  االتیسنگ اکشتدر زغا   به جدییانتقام

به بحران اقاوا   ،یدارهیسراا تجاری یدر کشاورز ژایوها، بهکیدتیبیح  از آنت

ها که ادجب با رشتت  رطرناک ابرایکروب ؛شتتددیاانجر  کیدتیبیدر برابر آنت

 ریواارگ از تدان یتا اواسط قرن ا ن ج ای  تع ادشدای ریواارگ شمار روزافزون

 وضعی » اعالمرا به  یسازاان بن اش  جنانو ، فراتر برودسترطان   بر اثر ستاالنه 

کارکرد  از یناشتت اخدف طیشتترا  یا 17جان یزدبرای« یبن اشتت  جنان اضتتطراری

قتل »، کارگر در ان  ستان یطبقهوضتعی   ان  س در کیچه فردربا آن، ستتم یست 

 18ج  اطابق  داردیناا «یاجتماع

و  ،یدارهیستتتراا یریریه یادهایبن کر،یپغد  یهتا شتتترکت   کیت تحر بته 

شتتت ا تدستتتط  یطراح آزادن حد  یعمدا تحصتتتیالت برا ،یندل یهاحکدات  

 کیربات 12اشترک یهستته  ین اردهااستتا  یبزرگ بر استاس اجرا  یهاشترک  

  یرا در ادرد جمع عظیمی یدادا های اایپااار   یاستتت ج ا شتتت ا بازستتتازی

 به در بازار انهیها در حا  حاضر اخفآن بسیاری ازکن  که یا جادیا دزانآادانش

 روزافزونبه تبعی  ، آادزم یسازیو رصدص ستازی یشترکت  19جرستن  یفروم ا

شتتاه  بازگشتت    بیرتتب ی ج  زنداا  ایبازار کاال   ین ینق ازکددکان  یازهاین

امج چدکدم  یو آقا 13گرادگرین تدااس زاخ   یگرایانهفای ا یف سفه ریچشتم  

                                                      
12  Common-core standards 
13  Thomas Gradgrind 
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استت    به نمایش درآا ا کنزیچارلز د 15روزگار ستتخ ه در هستتتیم ک 14چای  

 20ج«نی پردازی کریا  نبای هرگز »و  «هستن  ازیادرد ن یها در زن گ یواقعتننا »

ا ارس در ایاالت اتح ا که اغ ب بیش از همه دارای تفکیک   یرتریاز فق یاریبس

زن ان  یراب انتقا  رطدط های فکری تق یل یافته و صرفاًنژادی هستن ، به سیاهچا 

 21ارتش هستن ج ای

نرخ  ؛ها قرار دارن  هیاتحت ا در پشتتت  ا  االتیت نفر در ا دنی یاز دو ا شیب

ا ر قستتمی ج ی  از تفکیک نژادیکه در جنان،   ریکشتتدر د باالتر از هر یحبستت

ت زاس،  دستتتدنیبا تع اد افراد در ه باًیها تقرکل زن ان  یج جمعده تشتتکیل ای

 احبدستتی درصتت  از  56ج کن ، برابری ایاتح ا االتیشتتنر بزرگ ا  یچنارا

 32 فقط هکیدر حالها آن استت ، ها یو الت تبارهای افریقاییااریکاییاتشتتکل از 

درص  از بزرگساالن  50 باًیدهن ج تقریا لیاتح ا را تشک االتیا  یجمعاز درص  

 انیداو ب تبارهای افریقاییااریکایی انیدر ا تریباال اریو درصتتت  بستتت ،ییکایآار

دن گذران ا یا اکنها ا تی را پش  ای ه هعضد راندادا هستن  ک کی یدارا کا،یآار

اتح ا  االتیدر ا کایآار یاردان بداهم پدستتت  و اایستتت انارد گذران ج همای

، احتما  دارد دس پ یسفاردان دو برابر  باًیتقراسپانیایی اردان و ، سه برابرً بایتقر

در ستتراسر  ینژاد ماتیتقستت ،در حا  حاضتتر 22جاز تیران ازی پ یس جان ستپارن  

 جاب ییگسترم ا ارایس

 باالتر ستتط   یو همچن ها،دستتتمزد آنتصتتاحب کار بیزنان و  هیرشتتدن  ع 

دهی ی ستتازاانناپذیر از نحداجزئی ج اییها، آن دستتتمزدیکار نیروی  استتتثمار

در پی تقسیم جمعی   گدنهچهو ای  که هستتن ؛   یدارهیستراا  یجااعهق رت در 

 رشدن  ،سدم زنان در سراسر جنان کیاز  شیب جاس  نه وح ت بخشی ن به آن

از  یعندان بخشتتتبه طدر ارصبه ان ج ب ن زناناکردرا تجربته   یجنستتت/یکیزیف
                                                      
14  M’Choakumchild 
15  Hard Times 
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و  شتتیاوارگی ،ابژگیدچار  ،یدارهیستتراا-یانحصتتار یابیبازار یعاد یهاکردکار

 23جگرددیا یش گکاال

 شتترکتی سیاز ااتر یبخشتت عندانبه ،یجمع یهارستتانه پروپاگان ای ستتتمیستت

 یاجتماع یاهرسانه ابتنی برپروپاگان ا  ستتم یست  کی درتر، در حا  حاضتر  بزرگ

به  همیشهاز  شیتر و بی، ااا جنانکیآنارشت  و راهراً ترشتدد که اتخ خل یا ادغام

 اکندنا رن که  یابیبازارو  نظارت یهاکینفع پد  و ق رت اس ج با استفادا از تکن

 عم تاً یهاامیپ اصالحقادر به  اقررانافع  تست ط دارن ،  تا یجیتعااالت د تمامبر 

 اربار»هایی درادرد که ن رانی ،هستن  یاجتماع یهافراد و شبکهبه ا ردان ا نشت ا 

 یدستکاری وکارهای اتع دی که وع اکسب 24جآفرین ای  یدر تمام طرف «یجع 

در حا  حاضر  دهن ای انسراسر جنکشدرهایی در در را دهن گان أیرتکندلدژیک 

 25جگذارن ازای ا ایپیشتتنناد به   یباالتر برایر اات ردد را  و، ان شتت ا پ ی ار

 شتریب، و کنتر  ارکزی تمرکز،  یاتح ا به اعنا االتیدر ا شبکه یطرفیحذف ب

 اس ج یدهن گان ر اات انحصارتدسط ارائه نترن یا تمامبر 

ه از ک  نشدنش ا ایتنظیم «کثیفپد  » یطعمه یروزافزونبه طدر  هاانتخابات

اگرچه  اتح ا االتیج اگیردیا مهسترچشت   هااردری یا یطبقهها و شترک   یرزانه

طدر که پل همان، ده ای نمایشدر جنان  شتترویپ دادکراستتی عندانبهرددم را 

 بیان کردن  ی انحصتتاریستتراایهدر  1966در ستتا   17یزیو پل ستتدئ 16باران

به پیروی  در دول  ترااپ، 26ج«دارای فرم دادکراتیک و احتدای پ دکراتیک اس »

های رداان  از دب شتت اانصتت نهیکه به کاب ی  از افراددرصتت 72 از ستتنتی دیرینه،

 27جان ش ا جذباز ارتش   رانید کهی، در حالباالتر شرکتی هستن 

                                                      
16  Paul Baran 
17  Paul Sweezy 
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 یانن س ستتم یست  رأسبزرگ در  یهاق رت ریاتح ا و ستا  االتیکه ا یجن 

ی  یو تن ش ا  همیشت ی  انهیراورا همچدن کیاستتراتژ  یدر اناط  نفت ،کنن ای

 االتیدول  اوبااا، ا طیاس ج در جنان  18یاهستته گرااالت گستترم تباد  برای

 ه،یاف انستان، عراق، سدر بدد در هف  کشتدر اخت ف  /بمباران جنگ گیراتح ا در

 عندانبهواشن ت   تدسط اج داًشکنجه و ترورها  28و پاکستانج یستداال  م ،ی ،یبیل

و  ،یگروه یهاشبکه ،افراداز  شماراکندن بیی دستهآن  هیقبد  جنگ ع ابزار قابل

جنگ ستترد  کیج ان ردرن  برقرار شتت اای ستت یتروربرچستتب که ی اعجداکل 

در حا   هیاتح ا و روستت االتیا انیا یاهستتته حاتیتستت  یو استتابقه ، یج 

بر سر راا رش  استمر چی  کن  یکه واشن ت  تالم ا یاس ، در حال یریگشتکل 

 یاشتتتاره عندانبهرا  ی یج  ییفضتتتا یروین، دول  ترااپ ان ازی کن جستتتنگ

 یستتازیاتح ا در نظاا االتیای ارتش در تالم برای تضتتمی  ستت طهج اگانه از 

درادرد رطرات روزافزون  با به گدم رسی ن زنگ ارطار جایجاد کردا اس فضتا  

 ساع  روزبرجسته  19یدانشتمن ان اتم  بدلت وهدا، ثباتی آبای و بیجنگ هستته 

 تر، نزدیکشب حرک  دادبه دو دقیقه اان ا تا نیمه 2018را در سا   قیاا  ردد

 29جبدد یاهستهگراا یهاسالحگر رندر نشان که 1953از همیشه از سا  

  یشتتت  یاقتصتتاد  یهامیها، تحرآن راطربه  ای کیانتخابات دادکرات رغمبه

 یهاشددج جنگیا لیتحم کاراگدئهیاانن  ونزوئال و ن ییاتح ا بر کشتدرها  االتیا

در  رن ،یگیقرار ا  یادرد حما ارکز یکشتتدرها از جانب ارزی، فعاالنهو  یتجار

ا برپاتح ا  االتیو ا وپادر ار همچناناناجرت  هیع انه که ادانع نژادپرستتتت یحال

های ویرانه طیآوارا از اح ارداانپناهن ا و  دنی یا 60 کههمچنتان  شتتتدنت  ای

و  ،اس   اینفر رس دنی یا 250ه اناجران در ستراسر جنان ب   یجمعگریزن ج ای

                                                      
18  Thermonuclear  
19  Bulletin of Atomic Scientist 
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 درصتت  جمعی  آن 14بیش از ستتکدن  دارن  کشتتدرهای پردرآا   آنانی که در

 10تر از کمشمارشان  که 2000 سا اقایسته با   دردهن ، یا لیککشتدرها را تشت  

در پی دیدارکشی ایان  ثروتمن  یحا ، احافل حاکم و کشدرها  یج در عبدد درص 

 30جهستن  شدن ردد رها ای تق یرکه به   یبشر و باقی ازیق رت و اات جزایر

دارای جنان،   یدرص  جمع 10از  رتشینفر، ب اردی یا کیاز سه چنارم  شیب

 ورود، ا ام باال ایاتح ا  االتیدر ا ییغذا استرس 31جی ازا  هستن ستدات ذیه 

  یفیبا ک یسم ییاداد غذاکه  شددیاانجر  یمتیقارزان هایبه رشت  سریع ا ازا 

 جفروشن ای  ییپا

از  ،هشتت  راندادا از هر راندادا کیگر نشتتان ،ییکایارآ دنی یح ود چنل ا

کشتتاورزان  32م  هستتتن جیناا به لحاظ غذایی ،کددک دنی یا 13به  کیجم ه نزد

ر درا اردم  جابجایی  یترکه بزرگ یجنان زداییدهقان ن یفرآ کیدر سترسخ   

و  یرصتتدصتت یهیستتراا، تجاری تدستتط کشتتاورزی ،ده تشتتکیل ای خیتارطد  

جمعی  اضتتافه 33جاز اراضتتی ردد بیرون ران ا شتت ن  هحاکمثروت  یهاصتتن وق

که اکندن  به طدری استت   یشتت  اریاز نقاط جنان بستت یاریو فقر در بستت یشتتنر

تخمی  حا ،   یدر هم 34اشارا کردج «هازاغه یارایس»به  یانطق شتکل تدان به یا

با  سهیدر اقا)باش  دالر  دنی یتر 163 جنانی تابازار اسک  شدد که ارزم زدا ای

 5ج7در ح ود  ،اکتدب استتخراج شت ا اس    خیتمام تار در طد که  ییارزم طال

 35ج(دالر دنی یتر

س از بالفاص ه پ یاقتصاد جنانعظیم شتاب  بابار   یکه اول 20انتروپدسی  عصر

ش ا  یاارایست  یدر ارزها بزرگی یهاشتکاف دوم آغاز شت ، باع    یجنگ جنان

انقراض ششم،  ها،اندسیاق شت ن ی یاست  تا یمیاق  راتییاز ت  در طیفی که ،است  

ن ش  یناپ   ،یریآب ش رفت فسفر، از دس   یو چرره یجنان تروژنیارتال  در ن

                                                      
20  Anthropocene  
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اکندن  36جیاب بسط ای ،دیداکتیو راد یسم ییایمیاداد ش یگستردا آلددگی، هاجن ل

ان )از جن وحشداران حیاتجمعی  انرادرصتت  از  60شتتدد که یزدا ا  یتخم

از روی  1970( از سا  هایپرن گان و ااه ستان،یجم ه پستتان اران، رزن گان، دوز 

انرگان در ستتراستتر جنان در  یب یکه فراوان ی، در حالان ی زای  احد شتت اکرا

 21هانس  که جیمزچه آن 37اس ج افتهیدرص  کاهش  45 زانیبه ا ریار یهادهه

ع سری راتییو ت  ییوهداآب راتییت  عیتستر  بر اثر «هاگدنه نابددی» شتناس، اق یم

تر چی ارا پی یستیتندع ز رسرانفقط ای  فراین  عمدای  ،ناا ای یمیاق  در نداحی

با حاضر قرن  انیها تا پاگدنه ماز تما یمین کهشناسان انتظار دارن  س یز سازدجای

 38جانقراض اداجه شدن 

 22«یکرب  جنان یبددجه» ب ،ایادااته   ییوهداآب راتییت کندنی اگر رونت   

 شانزدا عرض در ،جناناتدستط   یدر داا افزایش گرادیستانت  یدرجه 2با  همراا

 یداا افزایش درگراد یسانت یدرجه 5/1که  یاه  ش  )در حالرد شتکسته  ستا  

در  -ستتت وهداآبآن، ک ی  ثبات درازا ت که اان ن در زیر – جنانیاتدستتتط 

دهن  که یهشتت ار ا  یزا ستتیستتتمدانشتتمن ان  (جددارداه   رخدهه  کی عرض

 راتییت  و نزدیک استتت ، یاگ خانه  یبه زا یرطرناکدر ح   اینتک همجنتان  

 یهانهیهز 39ج  بددنرداه ناپذیربازگشتتت شتتت ا و تثبی  ،ییوهداآببار فتاجعه 

ار انتش شیافزا برای بشتری  به راطر ت اوم  یو اقتصتاد  یاجتماع ،یطیاحست  یز

در  یدرص  7ج2 شی)افزا ریار یهادهه همانن درص   0/2 ساالنه زانیبه ا کرب 

درصتت   0/3ح اقل   یو ع م رعا، اتح ا( االتیدرصتت  در ا 4ج3 - 2018ستتا  

در  بارفاجعه یثباتیاز ب یریج دگ یبراکه اکندن  گازها در انتشتتار انهیکاهش ستتال

 40جهستن به احاس قابل ریغ در واقع ،اس  ازیادرد ن  یزا یانرژ تعاد 

                                                      
21  James Hansen 
22  Global carbon budget 
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 ییوهداآب راتییهمچنان در ادرد ت  یبزرگ انرژ یها، شتترک  یا وجدد با

انکارگرایی ، ردد یدر استتتناد دار ها در حی  پذیرم حقای  گدینت ج آن دروغ ای

 یها براشرک   یاج دهن کنن  و ادرد حمای  االی قرار ایرا ترویج ای 23اق یمی

  یترفیاز جم ه کث کنن ،تالم ای ی یفس یهاستدر    یاستتخراج و تدل  عیتستر 

 زاهای هن فتی و ستتدد، آورن ای را به وجدد ایتری  گازهای گ خانهانداع که بیش

به قطب شتتما   هایخی شتت ن ذوباز نظر ستتراایه، زنن ج به جیب ای طری ای  

نف  و  ریذرا و، شتتددیا  یج  دورادوییا ادجب آفرینش  یجنان شیگراا راطر

 یآن برا یاا هایب ون تدجه به پ تدانای کهگشتتتای  ایرا  عظیمی یگاز اضتتتاف

در پاستتخ به اکستتدن ادبیل شتترک  ج دادقرار  یرداربادرد بنرا  یزا یوهداآب

اعالم کرد که قصتتت  دارد تمام  ییوهداآب راتییت  درادرد یع م یاهت گزارم

 یهاشرک  41ج فروشبو  کن  استخراج دارد اریرا که در ارت ی یستدر  فس  ریذرا

گدنه   که هرنشد اطمئ کنن  تا یدرال  ا ییوهداآبهمچنان در اذاکرات  یانرژ

در  یدارهیستتراا یج کشتتدرهاگردداثر ایبیانتشتتار کرب  ی  اح ود یتداف  برا

می که ثباتی اق یابارزا با بی بر ای ان کع ا یانباش  ثروت را برا ،جنانسرتاسر 

 بخشن جلدی  ایوکن  ای بشری  را تن ی  ایآین ا

ی رقابتی و طبقاتی تدلی  و شتتیدا عبارتستت  از یدارهیستراا بنتری  تعریف از 

صاحب تو  انکار کارگر یروین استثمار  یاز طر هیستراا ابادله، اتکی بر انباشت   

ردد کارگران(ج  های بازتدلی حاص ه فراسدی هزینه )ارزم یارزم اضاف یرصتدص 

 گذردداری، هر چیزی را که از بازار ایذات سراایه در یاقتصاد یحساب ار اس دب

کن ج در ای ت ادل  ارزم تعریفاکاال یا ر ا عندانبه استت  زاو بنابری  درآا 

رارج از بازار در در   یتدل یطیاحستت یو ز یاجتماع یهانهیهز اعظمبخش  نتیجه

به ردد  طناارتبانفی « یاثرات رارج» صرفاًو  ،رون یکنار ا از سنجش شتکل   یا

                                                      
23  Climate Denialism 
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 ،انسان یزن گ انحطاطکاهش و  انظراز  ردااشدن ؛ داری ق م اد ایاقتصاد سراایه

 24کیج وی یام کپ طدر کته ج همتان یعیطب زیستتت طیاح بیت تخراز انظر  رداا

اقتصتتاد  عندانبه  یرا با یدارهیستتراا»ارنار داشتت ،  یطیاحستت یاقتصتتاددان ز

 42«جدرنظر گرف  نش اپردار  یهانهیهز

 ستمیس  یا اثرات رارجیکه  ایمرسی ا کمیوس یقرن ب ای دربه نقطهاکندن اا 

بشتتر و   یزن گ اتالف ،یعیانابع طب یتخ یهجنگ،  هاینهیهز همچدن عقالنیریغ

گدنه ازایای اقتصتتادی اراتب فراتر از هربهاکندن  ارایستتزیستت  طیارتال  در اح

 متراکو  هیانباش  سرااده ج ایداری به جااعه در کل ارائه که سراایهاس  آتی 

و  یاجتماع طیدر شتتترا یناپذیرجبران شتتتکاف به بنای روزافزونطدر بهثروت 

 43ده جیرخ ا  یزا درانسان  یحاکم بر زن گ یطیاحس یز

جه و آی جبه نظر ایادارد فدق اکثر بر  ئیاستتتتثنا،  یاعتقت نت  کته چ    یبرر

 گرچهاس  ) یاقتصتاد  شترف  یپ ناپذیرتدقف نرخ راهراً ،ای  کشتدر  یاشتخصته  

، حا   ی(ج با ای را با ردد به همراا داردقیعم یطیاحستت یو ز یتناقضتتات اجتماع

  یچ س یتدسط حزب کمدنکه ، ریشه دارد  یچ 1949در انقالب   یچ یتدستعه 

 مستیرا از ستت مردد و ب ی  وستتی ه، گرف دونگ انجام تسته  اائد  یرهبرتح  

ی اتمادی هااجازا داد که برای دهه چی به انقالب ای  ج کردآزاد  یستتتتیالیااپر

 ونیروهای رارجی تدسعه یاب ،  اجبارآزاد از  شت ا عم تاً ریزیبرنااه تح  اقتصتاد 

ی پای اا اقتصتادی صتنعتی و کشتاورزی ق رتمن ی استقر سار ج سپس در دورا   

تر همراا دریزی دولتی اح واصالح پس از اائد، انتقا  به سیستم اخت طی از برنااه

صدرت ( بازیسفتهو  یب ه عی)و گسترم وستر بر روابط بازار با اتکای بسیار بیش

« ج د افتادن»برای  ویژابهکه  - یش ن بازار جنانینانج –  یطیشترا  تح گرف ، 

 یم  بددن جآن ردم

                                                      
24  K. William Kapp 
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ثبات یه ف ب به  رید یهاو فشتتار یتجار یهاجنگ  یاتح ا از طر االتیا

را   یرش  چ هایپای ااقصت  دارد تا  از پیش  ،یدر بازار جنان  یچ  یکردن ادقع

 یها یبه راطر ادفقنه چن ان   یچ  یبه چالش بکشتت ج بنابرا یدر تجارت جنان

اس ج عالوا بر  برجسته آن یذات یها یبه راطر اح ود ب که اتأرر یدارهیسراا

را  هینباش  سرااا ستمیست  گرویران یهاشیاز گرا یاریبست  کندنی ینیچ   ا  ،یا

 یانقالب گذار فراین به بازگشتت  به  زین  یچ ین ایآ  ،یج در نناردیگیدر بر ا زین

 44جافتادرداه   ه رااآن بردد  جمعی  دس بهکه  ،دارد یبست 

در  یدارهیسراا یاشتخصته   که یافتن تدستعه  بار فاجعه طیشترا   یا گدنههچ

شدد، یآغاز ا ستمیقرن ب درکه  یدارهیفنم شکس  سراا ؟هستن  جنان ستراسر 

 شیافزاگدنه فقط به هکه چ یاستت  و ا ستتمیبرالیرندر ندل یخیتار یبررستت ازان ین

در قرن   یبشتتر ین ایبه آ میتدانیج تننا پس از آن اکمک کردنظام  گریویران

 جمیبپرداز کمیوس یب

 

 دارینولیبرالیسم و شکست سرمایه
 اشندر که در باال شترح دادا شت    یدارهیم شتکست  ستراا   یاز عال یاریبست 

 اًصرفب که  ستم،یسیک  اثابهبه یدارهیبه سراانه ها اغ ب ، آنحا   یج با اهستتن  

نستتب  دادا  یدارهیستتراا یتدستتعه ی ازراصتت میعندان پارادابه ستتمیبرالیبه ندل

ز ا یاریبس یاج برکرد  ی زیجابا پارادایم دی ر و بنتری  آن را تدانیکه ا  نشدای

 فاجعه عبارتس  از یدارهیسراا ای سمیبرالیندل حل اعضتل رااچپ،  جناحدر  افراد

 یدکراستتداا یستتدست  شتک ی از  ای ،بازار تنظیمدول  رفاا،  ستم یبرالیبازگشت  به ل 

 نهاستتئ ه ج یدارهیستتراااز تر عقالنیقستتمی  بازگشتت  به بیترتب ی و  ،اح ود

نظر  به برا یندل یدارهیسراا، ب که در عدض شکس  یدارهیسرااردد شتکست    

 جرس یا
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داری هیسراا یذات ینتیجهعندان بهرا  ستم یبرالیاقابل، ندل در یستن  اارکست  

 لیتح بنابری  کن ج درک ای انحصتتاری-ی االیی ستتراایههمراا با ستت طهاتأرر 

درک اا از  یزاینته هم برای ، استتت  یاتیت ح ستتتمیبرالیاز ئدل یخیتتار -انتقتادی 

 ایبر هاچرا تمام ب یل که یا لیت دل هم برای افشتتتایاروز و ا یدارهیت ستتتراتا 

 جان بسته ش ا ستمیس ون ردددر ،آن کاپیتالیستی گراییاط  و  سمیبرالیندل

نق   به ،گرددبازای 1920 یدهه لیاوا به ستتمیبرالیندل اصتتطالحراستتت اا 

 ادا  ، دول  و اقتص تح  عناوی  25های لددویگ فدن ایزسکتاباز  یاارکست 

 (، که هر دو1922) یشتتنارتو جااعه یاقتصتتاد لیتح   ستتمیالیستتدستت( و 1919)

  یادینآثار ب و، ن ندشته ش ا بدد ی زهرآگی ستیالیستدس ضت   هایاعالایه عندانبه

که در آن زاان  زسیا 45 جادندیا لیرا تشتتک یدارهیستتراا-برا یندل ی ئدلدژیا

 «یمی ق ستتمیبرالیل»صتترار داشتت  که ا آثار  یدر ا ،بدد  یو یاتاق بازرگان کاران 

و ا ن ،یفرآ  یج در ارا شکس  ده  سمیالیستدست   تا« تقدی  شتدد » یابه گدنه  یبا

، اصترار داش  که انحصار با  گرف اعاد   26«ییگرابیتخر»را با  ستم یالیستدست  

 اعتق  بددو  ،نااح ود دفاع کرد ی، از نابرابراس سازگار  یدارهیارقاب  آزاد سرا

اعما   اس که اعاد  با صن وق رأی  شتان های یرر  ینن گان از طرککه اصترف 

 ،یکارگر یهاهیاتحاد ،یاجبار یاجتماع یمهیکار، ب  یقدان ج او کننای« دادکراسی»

ان دشتتمن عندانبهو تدرم را  اتیشتت ن(، االیا  ایشتت ن ) یاجتماع ،یکاریب یمهیب

 چنان زسیا یبرالیندل یها گااید 46جاحکدم کردشتت ت بهردد  یتازا ستتمیبرالیل

ا رگرا، پ اگدگ زاخ  و فای اچای  ، چدکدمامجطرف  صتتریحاًکه او  ن بدد افراطی

 نزکیکه تدسط د هاییچنرا گرف ؛پ، دج یست یست  ،جدان نافراانقنراان در برابر 

                                                      
25  Ludwig von Mises 
26  destructionism 
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یاد نفر  هادنی یابه » کنزیدادعا کرد که  ایزسج ان ش ا میترس روزگار ستخ  در 

 47ج«ه باشن نفرت داشت یدارهیو سرااز  لیبرالیسم ا تابدد  دادا

 یهاتالم تعریف یبرا ،یشیاتر س یاارکست  27آدلرکس ا، ا1921در ستا   

  ی ج ی ئدلدژیا  یاز طر ،ناحد ش  در حا  برا ِیل نظم یبازساز به انظدر ایزس

 ندب  به 1923در سا   سپسکردج  اب اعرا  سمیبرالیاصتطالح ندل بازار،  وارگیب 

 را بیندل ی ئدلدژیاز ا ی بااستع ادشت یاتراارکستیست     28ه   باوئر  یتقاد شت  ان

 یطدالن یانتقاد ،یآلمان س یاارکس 29 ، آلفرد ادز1924ج در سا  رستی   سزیا

 ینشتتریه ی( برا«Der Neu-Liberalismu») «ستتمیبرالیندل»به نام  زسیاز ا

دلف روستتتردبیری تح   30،گزلشتتتاف ،  آلمانی یستتتتیالیستتتدستتت ینظرانم 

 48جندش  31نگی فردیه

ه حم  زسیا یادعاای  به ی اارکستت غنیز  بر استتاس تح یل دئر و اوادلر، با

 سمیالیو سدس عقالنی اس  یتننا نظام اقتصاد نش اتنظیم یدارهیکردن  که ستراا 

داری تصتتتدیر غیرتاریخی او را از ستتتراایهها ج آناستتت  ییگرابیتخربا اعاد  

 دادیا جیبازار ترو ستتمیاکان  یرا از طر زادو تجارت آ آزاد یابادلههماهن ی که 

 لیدر تح  یج  یانطق صها اعتق  بددن  که نقج آن ن یشتت ت به چالش کشتتبه

 به ادجب آن،بدد که او  برا یندلدر باط  ای ئدلدژی  ان نظتام شتتتکتاف   زس،یا

ه در نظر گرفت وکارکستتتب ی بریها یاح ود عندانبه یکتارگر  یهتا هیت اتحتاد 

اثابه به را یانحصار یهاو شترک   انیکارفراا یهااتحادیهکه  ی، در حالشت ن  یا

                                                      
27  Max Adler 
28  Helene Bauer 
29  Alfred Meusel 
30  Die Gesellschaft 
31  Rudolf Hilferding 
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اشتتارا شتت  که   ب،یترت  یج به همکردیا تدجیهبا رقاب  آزاد چیزهایی ستتازگار 

کارگر به نام نظام بازار  یستتترکدب ابارزات طبقه یبرای ق رتمن  از دولت زسیا

  ض عندانبه، کارگران به نفعدول   تااق اا وقتی یکرد، حتدفاع ایگر رددتنظیم

  زارر ات» زسی، اادز  یج براش ن ایاحکدم  یترور طبقات شک ی ازآزاد و بازار 

 ،1926در سا   بع اًبددج  یالم   یب یاال یهیستراا  ای «اتحرکدار هیستراا وفادار 

را برای رجع  به  33نیاگرایانه تالم ،فاشتتیستت  اقتصتتاددان  32اوزاار اشتتپان

انداع ه نام و در اثر ردد ب ،به باد انتقاد گرف  کیکالس سمیبرالیلتر افراطی ینسخه

در ستتا   49اشتتارا کردج« یرون  ندلیبرال»عندان بهرون  به ای   ،اقتصتتادیی نظریه

جج جو یمیق  ستتتمیبرالیل» انیا لیبرالیستتتمبته نام  ردد  اثردر  زسیاردد ، 1927

از  ریغ)ابری در تضاد با رد برابری در دوای بر ابنای تعن  اولی به بر« سمیبرالیندل

 50جتمایز قائل ش فرص (  یاصطالح برابربه

راستت ( در  در جناح هااز چنرا یبرر ی)و حت یانتق ان اارکستت ترتیب،ب ی 

 تراوی ا بدد، سزیطدر که در ابت ا از ق م اهمانرا  ستتتمیبرالیندل ،1920 یدهه

از اراتب بهکه  دانستن ای یاال ای یصارانح یهیسراا ستازی عقالنی یبرا یتالشت 

 یباناا طراحی ش ا بدد ت ندلیبرالیسم جفاصت ه داشت    کیکالست  ستم یبرالیلفراای  

مام تع یه ، ب که سمیالیتننا سدسنه هیع  یدارهیستراا  یجنگ طبقات یبرارا  یفکر

م رحبی ای  حم هفراهم سازد دادکراسیسدسیا و  یاقررات اجتماع اق ااات برای

 کارگرج یبه طبقه ااانو بی

تا ح ی  34،کیهاش ی ریفر اری  اوهمراا با ، ستتمیالیبه ستتدستت ایزس یدرم

ه ی اارکسیسم اتریشی بدد، کتح  تأثیر ندای ی عمی  از وی  سترخ تح  س طه 

، بالعکس  51کار  رنر به آن النام بخشتتتی ن جهتایی اتانن  آدلر، اوتد باوئر و   چنرا

                                                      
32  Othmar Spann  
33  Atavistic  
34  Friedrich Hayek 
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 شیاتر اس یسبر  1932-1919 یهاخ که در سا سر وی  یاست یست  طیاح همی 

 آدلر و اتد بائر قرار داش  نفدذشت ت تح   بهکه  35یکار  پدالن بهبدد،  است ط 

به عمل  گربه بازاررددتنظیم یانتقادی رردکنن ا از اعتقاد ندلیبرالتا  النام بخشتتی 

 52جداد لی( را تشک1946) بزرگ دگرگدنی یابنا که بع اً –آورد 

دوم،  ی، پس از رکدد بزرگ و جنتتگ جنتتان1960تتتا  1930 ایهتتدر دهتته

 لیج در اوابه احاق رف  یدارهیبحران سراا ی تعمی نهیدر زا برا یندل ی ئدلدژیا

 سزی، اشتتت ن جمع ای اروپا بر فراز یدفانت یابرها کههمچنان، 1930 یدهته 

دیکتاتدر فاشتتیستت  اتریشتتی ان  برت  -صتت راعظم یاشتتاور اقتصتتاد  عندانبه

او بع ا به  53جکردر ا  ای هاتصترف اتریش به دس  نازی  از پیش 36دولفدس

 37راکف ر ادیبن  یاز حما ،اتح ا اناجرت کرد االتیت و ستتتپس بته ا  سیستتتدئ

ه ب کیحا ، ها  یج در همبدد درکیدیدر دانش اا ن اش د  ت ریس وبرردردار ش  

اقتصاد  یا رسه در ،یهاول برا یندل بریتانیایی اقتصاددان 38،نزیراب دنلیل یتدصتیه 

 لن ن استخ ام ش ج

شتتنارته  39نزیک عصتتر عندانبهدوم در غرب  یپس از جنگ جنان یهاستتا 

جنگ  ینهیدر زابرای ارتش  ژایوبهدول  ) یهانهیهز شیافزا به ادجبشتت ج ای

 ادج، بازاریابی، گستتترم جنگ زدااروپا و ژاپ   یاقتصتتادها یستترد(، بازستتاز 

، ایعم ا در آستتت یاانطقهو دو جنگ  وپااتح ا و ار االتیت در ا یستتتازلیت اتداب

،  حا  یدر ع 54جسرع  رش  یافتن بهقرن  نیم ا تبه  یدارهیستراا  یاقتصتادها 

                                                      
35  Karl Polanyi 
36  Engelbert Dollfuss 
37  Rockefeller Foundation 
38  Lionel Robbins 
39  Keynes 
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در  ق رتمن  یهاهیو رندر اتحاد ،یشدرو جماهیر اتحاد ب یلا     یبا تن رویارو 

 ،گرایینزیک در جنتت ، غرب 40و  1930 هتتایتتحتدالت دهتته   یجتتهیت نتتت  

 و دول  رفاا حرک  کردج دادکراسییا سدس

به  1930 یدر دهه که از پیش یاقتصتتاد رکددستتدی به  گرایش با ای  حا ،

با به  اًادقتکه اان ،  یباق ستمیس در یستارتار  ینقصت  عندانبه نمایش درآا ا بدد

که  پدشتتان ا شتت درآا  کارگران  شیو افزا عیرشتت  ستتر ییعصتتر طال اصتتطالح

 یدارهیستتراا کریپغد  یهاج شتترک آا دوم  یجنگ جنان به دنبا بالفاصتت ه 

 یاط   و نستتباز هر دو نظر  یترشیاازاد هر چه ب تصتتاحبادف  به  یانحصتتار

به  ای  اار گش جایاتمرکز تری شمارهر چه کمثروتمن ان  انکه در دست ن ،شت  

  اایانج  یاز ح  ررف شیب  یو تدل هیسراا در جن  انباش  بیش از ح  شیگرا

ااا  ،ش جبران ای سمیالیو ااپر گریی، نظاابازاریابی میگسترم عظکه تا ح ی با 

 داش ج اقتصاد کیدر تحر یترکمهر چه  تأثیر

 ستمیس فروپاشیو گسترم دالر در رارج از کشدر ادجب  کایآار ستم یالیااپر

ثبات دوم  یرا در دوران پس از جنگ جنان یشتت  که تجارت جنان 40برتدن وودز

 انیطال پا -دالر یپایهبه  1971در سا   کسدنین چاردیباع  ش  ردد، و بخشی ا ب

به  1960 یاتح ا از اوارر دهه االتیدر اقتصتتتاد ا اف با االزم ای  اتفاق ده ج 

 ستمیست  یبحران ستارتار و به  کرد،ای فروکش تنامیکه جنگ و در حالی، یدد بع 

رکدد  یهاان از آغاز دههکه نش ،ش انجر  1970 یدر اواستط دهه  یدارهیستراا 

 یشتترفتهیپ یرشتت  در اقتصتتادها  نرخدر رون   ا تیطدالن افد و  یاقتصتتاد

 یجنگ جنان را پس از رون  یجرقهکه  اصتت ی یهاج احرکداشتت  یدارهیستتراا

را  یدارهیسراا یشرفتهیپ یاقتصادها  ی رو به نقصتان گذاشتن ، و  ، همزدن دوم 

 55جن ان ارتحا  رکدد  به

                                                      
40  Bretton Woods 
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شکل  1970 یکه در دهه یدارهینظام سراا یپاستخ به بحران ستارتار    یاول

بددج  دول  هایگسترم هزینه یبرا ینزیک یتقاضتا  ترویج از برداریبنراگرف ، 

  یتدل نسب  بهو ر اات  کاالهااتح ا در ادرد  االتیا حکدا  یرنظاایاخارج غ

 واعالای  رون ،  56ج یبه اوج رس کسدنیدر طد  دول  ن)به درص (  ینارالص دار 

که  یبحران، در حال هن ام ردد در یحفظ دستمزد واقع یها براهیاتحاد یابارزابر 

سدد ردد را  یهیتا حاش بردن ای باالها را م یق شت ت به یانحصتار  یهاشترک  

 رکدد اقتصادی همراا با تدرم انجاای ج ای ازدهن ، به دورا شیافزا

  یکن ، تن یا استتتن کرا  یپدل یهاییلب داراکه ثروت انباشتتته در قا تدرم

دار اس ، هیسراا یطبقه جای اا از رکدد اقتصادی برای ترای بسیار بزرگواسطهبی

جنبش  کی ،جهینتدر استت ج  برعکس  یوضتتع ،کارگر یطبقه یبرا کهیدر حال

 راا بردگی کتاب رسی ، که به اس دب رندربه  دارهیسراا یطبقه وندر ینزیکض 

تصدر ا گرتماای ستدسیالیستی یا   ،به جز ندلیبرالیستم ستخ    را هایک، هر چیزی

چررش  57کارگر بددج یطبقهی ها دستتتاورد فروتنانهابطا  دههو به دنبا   کردای

ش در ابت ا تح  پدش یاقتصاد تج ی سارتارو  یاقتصاد اض یر یبه ستد   یشت  

آزاد  بازاررصتتت   ع  ، و برخ داد 42عرضتتتهطرف ار  و اقتصتتتاد  41گراییپد 

 از طرق هایهاتحاد نابددی یبرا یگرف ج تالم هماهن تری به ردد غیرشتتتفتاف 

 43 یجان کن  گالبررا که چه و آن رسی ،انجام به  یو حقدق یاقتصاد ،یاست یست 

 از بی  بدد  اینااگران کار «همسنگق رت »ردد  ییکایآار یدارهیسراادر  زاانی

 58جبرد

                                                      
41  Monetarism  
42  Supply-side economics 
43  John Kenneth Galbraith 
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انجم   ،دوم یجنان جنگ پس از یدر دورا ستتتمیلبرایندل رندر اج د  یت ک 

 ،هایک ،سزیا جشتت  یگذارنام سیستتدئ گرمآب افتخاربدد که به  44نپ رادن

در سا   سایری و  48آرون مدنیر 47  ر،یجدرج است 46 ا ،یفر  تدنیا 45،نزیراب

با هم االقات جا در آن برا یندل یاستتیستت یها ایو ا اقتصتتاد جیترو یبرا 1947

به  کیکالستت هایبرا یل را رددشتتان یبه طدر ک  نپ رادن  انجم یضتتاج اعکردن 

 یستتتیاارکستت انتقادات یادآوریبا ها آن  یج ب ون تردناای ن ای ییاروپا یاعنا

اجتناب  برا ی، از برچستتتب ندل1920 یدر دهه برا یندل ی ئدلدژیت از ا گرویران

کنفرانس  در 1938 و در سا کردا  اتخاذ 1927در سا   ردد ایزسکه ن   یورز

در  59جاطرح ش ا بدد حضدر داشتن  کیو ها زسیکه ا سیپاردر  49والتر لیپمان

عندان بهنه  نپ رادن انجم آن در  یتدستتط طرف اران اصتت   ستتمیبرالیعدض، ندل

ناد تل اسعندان بسط آن و قاببهب که  کالسیکلیبرالیسم  اجزا از یاسیس ی ئدلدژیا

فدکد  شلیطدر که اهمان ،طری   یارائه ش ج به ا بشر ع یطب یذات رصدصیاتبه 

 60ش ج لیتب  50سیاس زیس  یبه ندع ،ا بددادعا کرد

کنار  را برا یحتا  که برچستتتب ندل  همتان  در نپ رانجم  ادن،  یا بتا وجدد 

ن ر ستت کاگدیاقتصتتاد در دانشتت اا شتتی دانشتتک اهمراا با که بنا بدد ، گذاشتت ای

 یجنان یهاجنگ  یکه در ابت ا ب اهمان اعن به اًقیدقباشتتت ؛  برا یندل ی ئدلدژیت ا

 زس،یای اانن  یهاچنرا 1960و  1950 یهادهه ینزیج در دوران کا بددراهر ش 

                                                      
44  Mont Pèlerin Society 
45  Robbins 
46  Milton Friedman 
47  George Stigler 
48  Raymond Aron 
49  Walter Lippmann  
50  Bio-politics 
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 از طرفشتتت ت اان ن ، گرچه به هیدر حاشتتت 51نابدکان مزیو ج  ا یک، فریها

در  یااا با بازگشت  رکدد اقتصاد  61جشت ن  حمای  االی ای یرصتدصت   یادهایبن

استخ ام  یانحصار یهیسراا تارکفعاالنه در  برا ی، روشتنفکران ندل 1970 یدهه

قتصاد ا ی ا اوم در تج ی سارتارشرکت کارزار یبرا را کی ئدلدژیا یابانشت ن  تا  

 یافتهینتدسعه ی، دول  و اقتصادهاکارگران عاا انهکه  فراهم کنن  یدارهیستراا 

 ججنان را ه ف قرار دادا بددجندب 

اساسی  از ابت ا عناصری یطبقات یهااتمرکز و س س هی شرکتی هیادفاع از سرا

ار آزاد باز ینیرقاب  و کارآفر بازنمددی از عندانبه که ،ن بدد برا یندل یف ستتفه از

دد اعنا بای  به  برا یندل یستیالیسدسض  رصدا  62جش ن ر کشتی ا ای یبه تصتد 

کردج اینماین گی ا حیات اجتماعی ر سازیرصتدصی -یبازارحرک  به ستم   که 

و  ایکاانن  ه ییهاچنرا 53، انیرونال  ر و واشتتتن ت ِ 52اارگارت تاچر در لن نِ

ب   شتت ن ، که گاهی اوقات عصتتر هایک ناای ا   برا ینماد عصتتر ندل به  ا یفر

ی بانک سدئ  در ع دم ی ندبل ج ی  در اقتصاد، یا جایزااصطالح جایزابهشت ج  ای

 1969که تدستتط بانک ستتدئ  در ستتا   ی آلفرد ندبل، اقتصتتادی به یاد و راطرا

کار احافظهابر برا ِیاقتصتتاددانان ندل تح  کنتر ردد شتت ، از زاان آغاز  سیتأستت

 زای، جانابدکانو    ریاست  ا ،یک، فریاز جم ه ها نپ ردج هف  عضد انجم  ادنبد

صاددانان اقت یکه حت یکردن ، در حال اف یدر 1992تا  1974 یهاسا  ایاندر را 

 63ش ن ج احروماز آن  زیدادکرات نا یسدس ایذرا

 یهااست  یستتاز نظر  عم تاً یاقتصتتاد ی ئدلدژیا قستمی  عندانبه ستم یبرالیندل

قضتتتاوت رشتتت   جیدر ترو  یفق ان ادفق که با- بدد ناکارآا  یعاد یاقتصتتتاد

                                                      
51  James Buchanan 
52  Margaret Thatcher 
53  Ronald Reagan 
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  یقعا( وسازیعقالنی ایانکار ) در پی کیاقتصاد ندکالس زیرا اانن  ردد -شتدد ای

در ، حا   یبا ا 64جبدد اتمرکز بزرگ و ق رتِ هایوکارکسب یاقتصاد تح  س طه

ی بزرگ و طبقههای وکارکستتب به اؤثری یاستتیستت-یاقتصتتاد یاستتتراتژ اقام

به دنبا   یاال-یانحصار یهیکه سراا عصریدر  ،کردای ر ا رندر ند اردری یا

 یاقتصتتتادهارکدد  هاگرچ  65در جتااعه استتت ج  یپدل یهتا انیت کنتر  تمتام جر 

 در ی اضافیسراایهیاب ، هاس  که ادااه ایدهه رش  نرخ کاهش و یدارهیستراا 

ش ن جنانی ،گراییا د االی که بهب تننا افزایش یاف ،نه شرکتی ثروتمن ان اندست

 66جایجاد شتتت  از تراکم ثروتوری دیجیتتا ، اشتتتکتا  جت ی ی    نتا و انقالب در ف

 برای ار ی یج  یهاراا -هیاال به  یقتصتتتاد از تدلت ییر نستتتبی ا- گراییاتالی 

 ی یتدل  یدر ررف یگذارهیاز ستترااج ا  ثروت نستتبتاً یریگو شتتکل بازیستتفته

 جگشدد( یواقع یهیانباش  سراا یعنی)  یج 

  یاز طر -تر از همه ، ب که انم یج  یبازارها یبه اعنا تننانه شتتت نیجنان

 از هن فتی های اضتتتافیارزم تصتتتاحباعنای  به - یکار جنان اژ نیرویرآربیت

 یاال یهاصتتتن وق بهکه  بدد، پیراادندر  ارزانکار  نیرویاز ح   شیب استتتتثمار

 67جش ن ایسرازیر  ثروتمن  یو افراد ثروتمن  در کشتدرها  یتیا چن  یهاشترک  

شتتاال   رید ستتمیالیااپر یایازا، یدارهیکارگران در ارکز اقتصتتاد ستتراا  یبرا

  یردر بنت ب که ،نبدد  یتدلبر  یجنان یستت طهاز  یشتتت ا  و درآا  ناشتتا شیفزاا

به  ،یتیا چن  یهاتدسط شرک   یتدل یسپاربرونطری  از تدان گف  که یحال  ا

حا ،   یدر عاارت استت ج که نماد آن رشتت  وا  کن یکمک اتر ارزان یهام یق

ی  یج  یجنان ینظارت یدارهیسراا پایه و استاس  ادجب ر   تا یجید یتکندلدژ

ج ای   کنایو فروم   یرر بازاریابی یان یزابه  عم تاًرا   یاطالعات جمعکه ش  

 68جانجاای اطالعات عظیم  فناوری انحصارات جادیبه ا اار

که  ،شتت تدجیه ای یندآور پادامعندان بهو ثروت  ینابرابر وستیع در  شیافزا

جااعهج در عصر  یه احصد  جمعو ن ش ان کی نستب  دادا ای  شتمار به  شته یهم
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ونقل، حمل ،یبن اشتتت منظا  آادزم، را بای  قاپی  زی، همه چستت ب االکی   یج 

تمام  جیسرگرا ردراک و ،یحقدق بازنشست  مه،یب ،هاشنرها، زن ان  ،یاستک ، زا 

 راکزوجدهی که به اگردن ، با  یو اال شرکتی ،کاالیی کااالً  یابادالت در جااعه با

زنن ؛ داا  ای هیحاصتل از سراا ستدد   بربازی ستفته به   و نشتد یا ازیرستر  یاال

 به کاال بای  یارتباطات انستتان ردد استت جای که با ب هی به دستت  آا ا ستتراایه

 جآزاد بازار یجااعه کیش ج همه به نام تب یل ای

بر رالف  ،یدارهیالعادا ادف  بددج سراافدق یاستراتژ  ی، اا ارانق رت یبرا

 یثروت طبقهدرادرد  ، ب کهدر ادرد ثروت ا لنه هرگز   ،یآدام استتم هایفتهگ

رکدد  یهاشیبا گرا یتا ح ادف  شتت   گراییاالی فراین ج بددا استت  دارهیستتراا

وکار کستتب یکه چرره یادورا یهای االبحران به بنای، ااا کن اقاب ه  یاقتصتتاد

همچنان شتتتتاب گرف ، و وت در باال ثر تراکم حا   یج با اکنن را قطع ای یعاد

  یدر ا ن جشتتت انجر  یاال ترشیب حتیتمرکز و  تراکمبه  هتای االی ردد بحران

 یاال انباشتت و   یانط  ستت ب االک به یان ایبه طدر فزا ستتمیبرالیندل  ،یوضتتع

 جاتدسل ش 

 بهآن  یو نقش ک  ،قرار گرف  گرایانهیاال استت یستت تح  تابعی  زیدول  ن

 2009-2007 یهابزرگ سا  یدر بحران اال 69جیاف  رییارزم پد  ت حفار  از 

نه  اخمصتته رالش شتت ن ، ی از تماابه بددن  کهبزرگ  یهاها و شتترک بانک

 ردد یبرا شتتت ی ی گر بحرانکه نشتتتانای  یبزرگ به جا یبحران اال جمعی ج

 بازتابرا   یواقع  یا و تری بخشتتی ،ان یزم بیشبه آن  ناتن باشتت  ستتمیبرالیندل

  ب االکی س فراگیری از ستمیس کی ئدلدژیا انیبه ب برا یندل اس یکه س ده ای

 70ش ا اس ج تب یل یاال

تر از روز بیشبهای  اس  که روز عصر ج ی  انباش  االی رصتدصیات از  یکی

که تضتاد ایان ارزم ابادله )شکل   شتدد، واقعیات تدلی  و ارزم اصترف دور ای 
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کل طبیعی( را درون فراین  ک ی انباش  و تدلی  تش ی  ارزم( و ارزم اصرف )ش

 72اس ج «یاارایساحیطی وضتعی  اضطراری اجتماعی و زیس  » ،جهینت 71جکن ای

 جشتتاه  هستتتیم  یعیطب زیستت طیاح عیستتر بیدر تخربیش از همه  را اار  یا

 یشدن ، حتیها وارد اشرک  دفتر به یاال یهاییعندان دارابه ی یفس یهاستدر  

ها آن ،طری   یج به اوجدد دارن   یدر زا ا فدن ریکه فقط در قالب ذرا یزاتان 

هستتتن ج  یانحصتتار یدارهیستتراا یانباشتت  اال ن یکل فرآاز  ناپذیرجزیی ج ایی

وابسته  ی یفس یهیسراا به  یوا  استتر  یهاییدالر از دارا ای یاردها ،ترتیبب ی 

از استتتخراج و استتتفادا از  نی روگرداباع  شتت ا استت  که   همی  اار 73استت ج

و باد  ی یردرش نیروی همچدن  ارتریپا هایب یلستم   به  ی یفست  یهاستدر  

 از ای  روج ستت یباد ن ای  یردرشتت یپرتدها االککس چیج هغای  دشتتدار گرددبه

ج در ردیگیتدجه قرار ا دردتر اکمگتذاری در ای  اشتتتکا  از انرژی  ستتتراتایته  

ی آتی به جاری و بالقدا یهاستتدد ،ی ریهر زاان د از شیااروز، ب یدارهیستتراا

 دراان ا راهراً یانستتان  یجمع جکنن چیز را دیکته ای همه اردم و ستتیارا بنای

را تماشتتا شتتمار یب یهاگدنه رفت وهدا و از دستت  آب بیتخر ایستتت  وکناری ای

 لیر تحمبازاابتنی بر  یجااعه ناپذیربهغ  راهراً یروین تدستتط هم یکه  کن ،ای

  جنشدیا

 رایز بددا با لستته فر به اعنای اکی  آن اخالف استتتقیماًهمدارا  ستتمیبرالیندل

  با دول  در ر ا انهیگراو ستتار جدیانه ا ار های ق رتمن ، همیشتته بر رابطه

 به  یلبراگ جک مزیچه جآن ای ،بازار ییاقت ارگراو  یرصتدص  یهیستراا  میاستتق 

 یحکدا  اط قه 74جاستت  داشتتتهتأکی  ناای ا، « غارت ردول  » یانتقاد شتتکل

 شددج نقش جادیا  یبا ؛ سینجدم ردد یاحصتدل  برا ی گاا ندلیدر ددار هیستراا 

طدر مانه ب که، کردادعا ای  یکه اسمچنان س ،ین االکی حفار  از  دول  صرفاً

 فعا  سار برداد، به   یتدضبه دررشانی ردد  سیاس زایش زیست  که فدکد در 
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 بازستتازی اار به اعنای  یا 75جاب ییا طبستت یزن گ جدانبتمام  بربازار ی طهستت 

 اس ج بازار ایدول  و جااعه بر اساس ا   شرک  

 یک  ما تدان اعای گدنهچه کهججج اس   یا سمیبرالیندل یاسئ ه»به بیان فدکد، 

 راتیتأث»  یج دول  نبا«شکل داد اصد  اقتصاد بازار بر استاس  را یاست یق رت ست 

، گذارن اثر ای رارج از بازار« جااعهبر »، جایی که «اخرب بازار را اصتتتالح کن 

و  ارکه گستتت تربیشاق ااات  تحمیل یبرا آثار اخرب  یاز ادر عدض بای  ب که 

سرا از یککه  نیست    یه ف ا 76ن جاستتفادا ک ستدا  ن دهیا بستط را  زارنفدذ با

اقی   رقابتی ستتراایه-هانحصتتارط بان ایاتغآن را به   یب که با ،برویمدول  فراتر 

دول   پابن های تحمیل شتت ا بر 77کن جیا غیتب  قدیاً ناانبدککه  ی گاهید ،ستتازیم

کردن هر  ح ودا یبرا ویژابه یانحصتتار-ی االیهیستتراای تح  ستت طه برا یدلن

 اس یرو، هر دو س  یج از اان طراحی ش ا داردبر ارزم پد   یانف ریتأثکه  یرییت 

 یدر آن ادارد؛  نشدیاحکدا  رارج از دسترس ردد  ن ایطدر فزابه یو پدل یاال

به  یارکز یهاج بانکردیگیادرد تدجه قرار ا ستتتراایهانافع  هیع  راتییکته ت  

ها کنتر  که در واقع تدسط بانک ان شت ا  لیب استتقل دول  ت  اریبست  یهاشتاره 

 میتنظ یهاج آژانسکن ای اح ود هایستتقف ب هرا  یداررزانهادارات شتتدن ج یا

 میبه نفع استتتق و عم تاً هستتتن ، یاال-یانحصتتار یهیستتراا در تصتترفاقررات 

 78جکنن عمل ای رارج از کنتر  حکدا  یهاشرک 

بازار به اصتتتطالح  یجااعه کی برستتتارت   یبرای تالشتتت  یچن یجته ینت

 جادیو ا هیراااز طرف ستت ا اومی ا ارالت دولت استتت زمدر واقع  - گرمیرددتنظ

به اعنای تضتتتعیف  نشتتتان داد اًیقد یگدنه که پدالنهمان - غارت ردولت    کیت 

 چیهااروز،  یرداهیستتتراا نظراااا از  79جاستتت  حیاتردد جااعه و بنیتادهتای   

شتت ن،  یجنان ،یستتازیرصتتدصتت  ،یگراییج رکدد، االدر کار نیستت  یبازگشتتت

 یهیسراا»به  ع یو طب «یانانس یهیستراا »به  و تق یل اردم ستازی دول  بازاری
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 یانحصار - ی االیهیسراا ناپذیرگش ازب یژگیرا به و یبرالیندل اس یست  ،«یعیطب

 جآن شدد  ی زیتدان  جایا یدارهیسرااض  اس یس که فقط ان ب   کردا

بحران ی در زاینهادغام شتت ا استت ؛  ستتتمیدر ستت ستتمیبرالیندل بیترتب ی 

آن که ای  بحران  یجنان یانحصتتار-یاال یهدر ارح  یدارهیستتراا یستتارتار

شمد  و جنان، ده  و آن را درون ستیستتم  ستارتاری را به تمام جااعه بستط ای  

داری، ستتراایههای به تمام شتتکستت  واکنش بیترت  یبج گردان ای نیاا نیفائ 

و طمع اصتتل بازار را تدضتتی   پیچ استت ، که بخش اعظم حرش  تربیش پیچان ن

با هر کن ؛ که ردد ایجاد ایشتتتدد ق م اد ایی حل اشتتتک راا ائماًزیرا د ده ای

 شددجی ان ک گشددا ایشکس ، نداحی ج ی ی از سددآوری برای ع ا

 ، یطیاحستت یو ز یاقتصتتاد یفاجعه صتترفاًنه عقالنی ریانط  غ  یا یجهینت

 سمیبرالیندل ب،یترت  یج باست   کیدادکرات-برا یردد دول  ل یجیت ر ارگب که 

ستا، دونال  را  یدر ا شددجنئدفاشتیسم انتنی ای  یبازار و حت ییاقت ارگرا بهناگزیر 

 80جس ین کجراهی به هیچ وجه ترااپ

تدان ینم»آشکارا اعالم کرد   سمیبرالیلدر  1927در سا   زسیطدر که اهمان

 استتتقراربا ه ف  ]در جناح راستت  اشتتابه  هایجنبشو  ستتمیانکار کرد که فاشتت

اروپا  تم ن ها تا به ااروزنآ یو ا ار ه هستن  تاین  یاز بنتر ، سرشاریدرکتاتید

ا آورد ردد به دس  یبرا بیترت  یبه ا سمیکه فاش یست یشادادا اس ج نجات را 

 همچدنها برا یندل  ریهمراا با د هایک 81ج«زن ا رداه  اان  خیدر تارتا اب   ،اس 

ستتا   در ی یدر شتت ندشتتهیژنرا  آگدستتتد پ ین، فعاالنه از کددتااانکو بد  ا یفر

 کیادکراتدا که با انتخابات سالدادور آلن  یستیالیسدس حکدا  ی، سترن دن 1973

ج کرد  یحما،  یجمع بر یشتدک اقتصاد   یدکتر لیو تحمبر روی کار آا ا بدد، 

 هیع  ندشهیبه پ شخصاً 1978در سا   ی یبه ش ردددر ستفر   کیها نه،یزا  یدر ا

در ستتا   ردد ستتفر دوم یدر طاو  جهشتت ار داد« نااح ود یدادکراستت» رستتتاریز

 ازتر برا یل ،ردد یهااس یججج امک  است  در ست  یکتاتدرید»اعالم کرد که  1981
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و نظم  ییفردگرا در 1949 ا طدر که او در سهمان 82ج«باشت   کیدادکرات یاجمع

ا ب یفرد یدکه حفظ آزاروبرو شتتدیم   یواقع  یبا ا  یاا با» ندشتت ، یاقتصتتاد

 83ج«س ین سازگار یعیع ال  تدز درادرداا  یها گاایکاال د رعای 

ب که  ،دور ان ار که بتدان  ستت ین یمیپارادا صتترفاً ستتمیبرالی، ندلستتخ  کدتاا

طدر س ج همانای انحصاری االیهدر عصر  ستمیس گرایاط   یهاشیگرا بازنمدد

 فردبهانحصر کاربس با تدان ای طرا فق« یدارهیسراا یبقا»که فدکد اشتارا کرد،  

با  84جکردتا ا تی تضمی   یشنارتجااعه ادجددات یهمه درآن  یانط  اقتصتاد 

 نابددیتدان  به یافقط  54،ای اس با تق یل به اصتتل ناب یدارهیستترااحا ،   یا

اکندن  یدارهیاگر ستتتراا رتم شتتتددج ااا کنن را لمس ایی که آن اتادجدد تمام

 ؟چهبع م اس     یاا  ؤس، شکس  ردردا

 

 بعدش چه؟
اریخ ها، تعصر ننای اعتبر ردد به نام اثر در  س یادرخ اارکس مابزهاب کیار

نشان داد  کمیوست  یقرن ب کردیرو با ن اهی به ،1991-1914 هایجنان در ستا  

صتتر ع»تر از بیش یحتامک  استت    یوجدد دارد که قرن ج برای ن رانی  دالی ی

 اب ی که قرن ؛باشتتت   یبشتتتر یبرا ی یتن  از آن آا ا بدد که پیش« هاننای 

شتت ا و  زیاتما یاقتصتتاد یهارکددو  یستتتیالیااپر یهاتعارض ،یجنان یهاجنگ

با  او ا ح  یبا ا گری اداجه ش ا بددجویرانبار با ااکان ردد نخستی  یبرا  یبشر

در  یترشیب یرطرات حت  یج  یقرن )و هزارا( که گرف  جهینت نظر بته آین ا 

 ده جاقابل اا قرار ای

 ،«میکنیا یزن گ جنانی که اا در آن»  کرد اشارا 1994در سا   هابزبام

                                                      
54  Midas  
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ی آستتای تدستتعه غد  55ع می-فراین  اقتصتتادی و تکندی به واستتطه

 و  کشتتهیراستتتدلی بددا، ستته قرن گذشتتته  که در دو یا داریستتراایه

ای  که  ی استت قدلفرض اعح اقل  ای میدانیاستت ج اا ا دگرگدن شتت ا

 تدان  استمرار گذشته باش ، وتدان  تا اب  ادااه یاب ج آین ا نمیوضتع نمی 

 یبه نقطهدارد که  وجددهایی هم رارجی و هم تا ح ودی دار ی نشتتانه

ی ع م-شت ا تدسط اقتصاد تکند   یتدل یروهایج نمیا ایرست  یخیبحران تار

 ادیبن یعنیزیستت  هستتتن  تا احیطبزرگ  یکاف ق ردر حا  حاضتتر به 

 از جم ه یجدااع بشر یسارتارهاردد ج کنن نابدد  را انسان یزن گ یااد

ای هستن  در نقطه یدارهیاقتصتاد سراا  یاجتماع یهابنیاداز  یربر یحت

شدن ج ینابدد ا میابه ارث بردا یبشتر  یگذشتته چه از آن تخریبکه با 

ج قرار دارداز درون  هم از بیرون و همانفجار در اعرض رطر اتا   یایت دن

 ای  جنان بای  ت ییر کن ج

  یاا را به ا خیکه تار میدانیفقط ا رویمجبه ک ام سد ایکه  میدانینم اا

 -هم   باشتتتن کتاب   یبح  ابا اگر ردانن گان -نقطه آوردا استتت  و 

  قرار اس  یاس ج اگر بشر روش  زیچ کیحا ،   یچراج با ادانیم که ای

 نبای  گذشته یا حا  را اات اد بخش جداشته باش ،  یصیخقابل تش ین ایآ

اساس بنا کنیم، شکس  رداهیم  همانی سدم را بر اگر ستعی کنیم هزارا 

                                                      
55  Techno-scientific 
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، ر مات یافتهتحد ی ابرای جااعهب یل  یعنی ردردج و بنای شتتکستت ، 

 85جاس 

باقی  استت  یرطر اصتت  اکندنهمدر ادرد آنچه ان کی   یشتتک و ترد هابزبام

سط انابع به تماای تد ،به اقتصادی که در آن شنارتیایمان یزدان» ینعی، گذاشت  

راین ی ف ؛ش ن تصاحب ای «رقاب  نااح ودتح  شرایط  قی  و بن بی بازار کااالً

رطر اصتت ی در ایان  گرف جهر چه اتمرکزتر انجام ای یهاتدستتط شتترک  که 

 و ناپذیرگشتت بازعداقب »احتما  وجدد عبارت بدد از  رطرات چنی  ستتیستتتمی،

ن از آ یاز جم ه نژاد بشر که بخش ارا،یس  یا یعیطب زیست  طیاح یبار برافاجعه

 86«جاس 

 عندانبه از طرف بستتتیاری در جناح چپ یحت ن،در آن زاا ادضتتتع هابزبام

ش ت ادرد به یدارهیسراا یتدسعهدر رابطه با اسیر « ب بینانه» ش ی اًدی گاهی 

واض  اس  که او  پس از گذشت  ربع قرن  ااروزا حا   یبا ا 87انتقاد قرار گرف ج

 ترشیب ا حتیااروز ،ابراز کرد در آن زاانکه  ییهاین ران را  زدا بددجبه درس  

 یدارهیشکس  سراارویکرد به در  ییگراواقع  یچن ، یا وجدد ج باهستن اشتندد  

 ،یرکدد اقتصاددرآایخته با  برا یندل یدرم هاه با دههندر اداج ی، حتدر زاان اا

روشنفکران جانب هندز در  ،یطیاحس یز انحطاطرش  و بهرو ی، نابرابرگرایییاال

ی ان ارااست  که به    یا جیپاستخ را  کیج است  نادر ثروتمن   یچپ در کشتدرها 

 کی همیشتت ی یاستتطدراج بر ای  استتاس، شتتدداشتتارا  اضتتاعف جنبش پدالنی از

 احافظ  از یبرا یدفاع هایجنبش رندر هب ریناگز ،گرمیبازار رددتنظ یجااعه

که آونگ  به ای  اای  داا  زدا اس آن ان ارا  88جانجاا یا س یزطیجااعه و اح

ه تر یا باثب  یستتتبک دربه لیبرالیستتتم  و دوبتارا به عقب ندستتتان رداه  کرد 

های اان  که شتتتکستتت باقی ایباور   یشتتتددج ایا انجر یاجتماع دادکراستتتی
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عصر  ،ش اتنظیم یدارهیسراا به بازگش تدان با نشت ا را ای یمداری تنظستراایه 

 جباش تاریخ از حرک  بازایستادا  ج ان ارکرد جبران ،ج ی  کینزی

از ای  ندع، چنار واقعی  اادی را  یاضتتاعفجنبش حا ، اای  بستتت  به   یبا ا

بدد  ربه وجدد آا  و پای ا یتا زاانفقط  دادکراسیستدسیا  کن ج نخست ،  انکار ای

ها دوام هیو ق رت اتحاد حضدر داش ادجدد  واقعاً یستیالیجدااع ستدس   یتن که 

ااروز در ردد  ستتمیبرالیندلآورد، و بالفاصتت ه با ارگ هر دو از بی  رف ج دوم، ای

عصر پیشی   جریشه دارد یاال - یانحصار یهیستراا  یدر ارح ه و یدارهیستراا 

قرار داش ، اکندن رفته  ی آنهیبر پا ینزیکه اقتصاد ک یصنعت یی سراایهست طه 

در ه کبدد  یستیالیااپری نظاااتکی بر در عمل  یداکراس ا یاست ج ستدم، ستدست    

 - برا یدول  ل ،ج چنارمقرار داشتتت   یبشتتتر میعظ  یانتافع اکثر  قتابتل بتا   ت

 به لیکه ااروشتتنفکر  راهراً یصتتنعت-دارهیستتراا یطبقه یستت طهو  کیدادکرات

 یها اایاو پاس  گذشته  بقایای هستن ، عم تاً گرانبا کار یاجتماع تعاال در وفاق

 ان جناپ ی  ش ا تقریباًآن  یسارتار

 و ،به ق رت برسن  طیشترا   یدادکرات در ا ا یکه احزاب ستدست   یزاانی حت

تری تر و االیمانربان یدارهینظام کار کنن  و ستتتراا درون وعت ا بت هنت  که   

شتتدن ج در ای  ارح ه ای یدارهیحرک  ستتراا قدانی ی بیافرینن ، ناگزیر طعمه

 اااروز» ندیس ،داری ایی شکس  سراایهدر زاینه 56طدر که اایکل ییتسهمان

 که ،یو اقتصتتاد یاستتیستتی پروژا تری فروتنانه یاستت  که حت رامک یغای  باور 

زاانی پذیرفتن  و به ثمر رسی ن آن کمک  یاسیو احزاب ست  یکارگر یهاهیاتحاد

 89ج«احیا رداه  ش   ریبار د ،کردن 

یدن زاستتیا رن-کیتکندلدژ کردیرو برری از افراد، برا یل اصتتطالح چپبهدر 

در  جا یا ان جاعتنا بددابه روابط اجتماعی بی و عم تاً ان ای را اتخاذ کرداگستتتردا

                                                      
56  Michael Yates 
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 یانن ستت تا ،یجید یرود که فناوریانتظار ا ،یضتتمن کیتکندلدژ ییجبرگرا ندعی

بنا به ادعای چنی  کنن ج  فراتایی حکم ،برا یل یمتانته  یحک  یت ریو ات   یمتاع اجت

 انیپابی یبه فاجعه سمیبرالیندل گرایی کاپیتالیستیاط   کهدرس  اس  اتفکرانی، 

تا با هر ضتترورتی،  ت ییر داد تدانیا از باال احتماالًرا  یدارهیج ااا ستترااانجاا یا

، یفع  کیتکندلدژ الزاااتبا  در انطباق اشتت از دور رارج کردن ستتدد و انب یحت

 های عریانچارچدب، رداه  اان  یباق افندم  یدر ا ستمیس چه ازآنج اطابق  یاب 

درهای ادت و صرفاًی طبقاتی یا اکتسابی ها و بازارهای اکندن عاری از هر رانهشرک 

 کارایی رداهن  بددج

، ح  و ارزهای رش  یاص  ستن گان یاز ند یکی 57،یدرگ  ران رزطدر که همان

اعالم  - ن ای( از جااعه در چنل سا  آ2012در سا  ) وی ینیبشیپ – 2052در 

 اواستتط قرن حاضتتر رندر رداه  کرد  که در« شتت ااصتتالح یدارهیستتراا»، کرد

ج «یاب لدی  ایوبر سدد فردی ا یعمدا بنروزی ،که در آن ی رداه  بددستتم یست »

ا یری   و با« رردان حکدا  » اهنماییر تح شتتت ا اصتتتالح یدارهیستتتراا

تر و آزادی بازار دادکراستتتی کم» حاکی از، در حالی که رداه  بدد هتا تکندکرات

و داری روبرهای سراایهبا شتکس   به جای ای  که استتقیماً  ران رز جاست  « ترکم

و ت اوم  یبزرگ اقتصاد یهاق رت یبرا یدرکدد اقتصا گرچه چنل ستا  –شتدد  

ر ردد از به تصدی چنی  اسائ ی را عم تاً - کن را فرافکنی ای« ی جنانباق»فقر در 

غالب،   یواقع که او ای  استت بینی دان ج پیشاینااربدط  2052جنان در ستتا  

از دنیای  ر اگرچه به لحاظ فیزیکی اح ودتریی کتارآات تر و پتایت ارت    نستتتخته 

 90جرداه  بددااروز  یدارسراایه

 و از پیش روش اس ،  گذشتتتهکتاب او تحریر از هف  ستا    فقطحا ،   یبا ا

 نانا جه بنهمه لحاظ اشتباا بددن ج وضعی  اداجهای ران رز از بینیاس  که پیش

                                                      
57  Jørgen Randers 



 ی هومن کاسبیبالمی فاستر / ترجمهجان  32 

و های ت ریجی حلاستتت ، زاانی که راا 2012تر از ستتتا  بته لحاظ کبفی ج ی 

 حجنار د بسیاری از افراد انیدر ا یحت دزهن ییوهداآب راتییت  یبرا کیتکندکرات

 کااالً کیدادکرات - برا یکه دول  ل یطیدر شرا، و ن رسی ایستر به نظر ای چپ 

رکدد  ،ییوهداآب راتییت  ی تستتتریعزاینهدر  اج ااروزآا یبته نظر ا  بتاثبتات  

 واض  اس  که ک،یتیرو به رش  ژئدپ  یثباتیو ب یاسیتحدالت ست  ،امت  یاقتصتاد 

ستتازتر از تر و هم دورانهم عظیم شتتددای داجها هاکه جنان با آن ییچالش ها

صدر ان رز تاانن  ر شرویپ کیاکدلدژی چیزی رداهن  بدد که طرف اران ا رنیتهآن

 جهستن تر دشدار اریاکندن بس پیش روی اا، یهانهیج گزکردن ای

از   یدق یهاینیبشیپ یبرای ارائه ییهاتالمچنی  تمام  با خیتار راستتتتیبه

اگر به سادگی رون های ادجدد را بسط دهن  و  ویژابهاست ،   ناانربان بددا ن ایآ

ه اس  ک لیدل  یهم به ها را از نظر دور ب ارن جبخش اعظم بشری  و ابارزات آن

 تداننمیهرگز  را خیتار یواقع استتیرانم استت ج  به ای  ان ازا یکیالکتید  گااید

  که استت ید ابارزات، وجدیخیتار اترییت  استت م درادرد زیتننا چ جکرد ینیبشیپ

م از ها هانفجار کنن جآن را تضمی  ای یناپیدسته رص  و رانن  یا شیآن را به پ

 ج ی  یهانستتل برایجنان را و  ،شتتدن ناگزیر احق  ایبه درون و هم از بیرون

اشارا دارد  یاتع د یاجتماع یهاستمیبه س خیتار سازن جنسل ق یم ایاتفاوت از 

 یاستتتتفادا به انظدرردد  یروابط اجتماع  یتطب یبراشتتتان ییتدانابه ح ود که 

 یگذشتهو ر  یج از اان رستی ا  تدستعه در حا   ی یتدل یروهایاز ن  اریو پا عقالنی

اس  که همه  یانقالب یهاشتابروی و به دنبا  آن، پس یهادورا ام د از یانستان 

کار در ادرخ احافظه 58بدرکنارت یاکدب هطدر کهمان کنن جرو ایوچیز را زیر

در کل  یبحران»که ده  یرخ ا یزاتان  «یخیبحران تتار »اعالم کرد،  قرن ندزدهم

 اناز اردا یاریبس ای  یها و همشت ا اس ، شاال تمام دورا  ایجاداادر وضتعی   

                                                      
58  Jacob Burckhardt 
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ه نظر ب گیردجبه صتدرت وحشتناکی شتاب ای ناگنان  یخیتار ن یججج فرآهمان تم ن

ااا عرض چن  در  ،کشن ها طد  ایر ای  صدرت قرنتحدالتی که در غیرست   ای

  یو اا «جرسن گذرن ، و به انجام ایسترع  برق و باد ای اانن  اشتباحی به هفته  ای

 91ج یناا« یخیتار ین هایشتاب فرآ» راوضعی  

فرانسه را در نظر داش ، اانن  انقالب  اجتماعی یهاانقالب در اصل بدرکنارت

  یاداد،   یتدض یادرخ ا رن فرانستد  59که ژرژ لدفدرج همانطدر 1789 ستا   در

آغاز شت  و با سرع   گستتردا   یهااز انقالب ایست ست ه   عندانبه یخیشتتاب تار 

 ای و بع ارد از انقالب آریستتتدکراتیک به انقالب بدرژوایی به انقالبوحشتتتناکی 

 ب دک، یک چیز»سترانجام رص   یک  ای  انقالب  .جنش یاف  یانقالب دهقان به

جنان  خیتار بخش اعظمکه  ،را به ردد گرف  ناپذیرشکس  راهراًو  یخیتار« واح 

 92دادج رییرا ت 

در   تدانیاتر، بزرگ ننای ی بیاسیدر اق گرچه خ،یتار یشتاب انقالب  یچن ایآ

 کیژادنه یدر کشدرها وضع ادجدد؟ اکثر افستران  بیفت اتفاق  کمیوست  یبقرن 

به  اح ود  گاایو د شاناح ود ردد اتیاستاس تجرب  بر یستت یالیااپر ینظام جنان

به  ینظام جنان پیراادن درها همچنان انقالب حا   ینهج با ا رداهن  گف  خ،یتتار 

 یاسیس ،یا ارالت اقتصاد ریثأتدر حا  حاضر تننا تح   یو حت پیدن ن ،وقدع ای

 اسیدر اق یرداهیشکس  سرااااروز  عالوابه  جنشینن ی فروایستیالیااپر یو نظاا

اگر  جکن یا  یتن  شناسیمای ارایس ای  یروکه  حیات راتم ن و  تمام ،یاارایست 

 یحت ایدرجه  4 به ایزانقرن   یا یجنان یداا چشم یری صدرت ن یرد، راتییت 

 یطیکه به شرا ،رداه  یاف  شیافزا یصتنعت -پیشتا از زاان   رادیستانت  یدرجه 6

 یدارهیان ازدج در ضم ، سراایبه اخاطرا ا کل دررا  ی د که بشتر دشت ایانجر 

 احصتتتدرهای وجدد اادی را ر ع ی  و تمام پای ااتا کن  یتالم ا ااروز افراطی

                                                      
59  Georges Lefebvre  
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 یعیبط زیس نمای  و احیطتخ یه ایرا  یرالص اجتماعتمام اازاد  که تقریباً کن ،

 کن جایغارت  شمارای ان ش ع ا میاستق انفع  یرا برا

اینک رویارو  یااد یهاچالش ،یدارهیسراا یروابط اجتماع میقاست یهجینت در

اجعه ف دی ا ش ا اس ، که به انباش  با بشری  بیشتر از هر چیزی هستن  که قبالً

ا ب نبرد به طیشرا  یا تح نفر  دنی یص ها ا 93جانجاا یا هیهمراا با انباش  سراا

 دیسراسر جنان به سرا در  ج ی یجنبش  ی، که ابناشدن کشتان ا ای  ستتم یست 

  تدانیاکارگر  یطبقهآیا  به نام در کتاب رددییتس ج کن ر   ای ستتمیالیستتدستت

نبردی   یااا تننا از طر تدانت ج دهت  ب ته ای  پتاستتتخ ای  ؟دهت   رییجنتان را ت  

ای  کار  تدان یااصیل  سمیالیه ف سدس بهتدستط کارگران و اردم   بخشوح ت

 94جبه انجام رسان  را

 قرار گرفته و شکس  شیادرد آزاا سمیالیتراض شدد که سدسامک  اس  اع

  یحا ، اانن  نخست  یبا ا وجدد ن اردجب یل عندان به  ریرو د یاردردا است  و از 

که به  یدر اوارر قرون وستتط ایتالیا یشتتنرها-دول در  یدارهیستتراا یهاتالم

ها را که آنآورن   دوام یجدااع فئددال انیدر ا تا نبددن  نیروان  یکاف یانت ازا 

فقط گداا بر ندزایی  مسیالیها در سدسشیآزاا  یشکس  نخست، بددن  ردااحاطه ک

 یبررستت را هااستت  که شتتکستت   تریو جنان ترننایی آن در فرای ج ی ، انقالبی

را   یاز  یا سمیالیدر شتکست ، ستدست     یحت 95جردیگیا درس هااز آن وکن  ای

، شددبران یخته ای« یبه طدر ک  یآزاد» یتقاضا برا بادارد   یدارهینسب  به سراا

 آن اًقیدقریشه داردج سدسیالیسم   اریپا یانسان یتدستعه و  یاستاست   یکه در برابر

 انیپایب نبردو  یخیضتتترورت تار ازکه کن  انعکس ایرا  یجمع یروابط اجتماع

 96تی هستن جن  و برای بقای انسان در دوران اا حیاشدیازادا  یانسان یآزاد یبرا
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اادر  ریوز در اقامکه  کار بزرگاقتصتتتاددان احافظه  60شتتتداپیترجدزف 

ستی دس  دو س یالیسدسبرای ا تی با حکدا   سترخ   یدر و شیاتر یاقتصتاد 

ندش  که  زاانی رد،یگیطرف ادرد حم ه قرار ا همهبدد و اتدجه ش  که از  دادا

در عدض به راطر  ب که «یوزن شتتکستت  اقتصتتاد  » راطربه  نه یدارهیستتراا

ی ردیش نابدد رداه  ش ، نظرانهدر تعقیب غایات اقتصتادی تنگ  ردد« ادفقی »

رد اعالم ک تریشداپج اس را تضتعیف کردا   آنشتنارتی وجدد  که بنیادهای جااعه

قادر نخداه  بدد به زن گی کن  که یا جادیرا ا یطیشرا ریناگزبه» یدارهیسرااکه 

 نجراآن وارث بالفصل  عندانبهبه سدسیالیسم  یط لزوااًردد ادااه ده  و ای  شرا

به  شتتدد که از بستتیاری جنات ح  با او بدد، گرچه نه تماااًاع دم ای 97ج«شتتددیا

با  گرایییو اال یانحصار یدارهیسراای جنانی طریقی که او انتظار داشت ج تدسعه 

ر وی  ستترخ دبه داری همان ندلیبرالیستتم ضتت انفالبی که ابت ا در واکنش  طالیه

ای ایفا نقش عم ا تریشتتداپردد که  یدر زاان -های بی  جنگ راهر شتت  ستتا 

و  یجنان یب که جااعه یدارهیردد سراا چن اننه  یااد یهاهیپا اکندن - کردای

 اًبیتقر رصدا  یفضا» جه،یج در نتاس  تضتعیف کردا را  یاارایست  ست  یزطیاح

ی زاینهدر  گرچه، به رندر رستتی ا استت  حاکم یبه نظم اجتماعنستتب  « هم انی

دد ر تا باشتتدد احستتدب ایتر اخالف  با ندلیبرالیستتم بیش ،یکندن ستتردرگم

 98جیدارهیسراا

کارگران و   یدر ننا یدارهیسرااتدسط  انستان  وجددو استاس   هیپا فیتضتع 

و  ریفراگ یجنبشتتستتازدج رو به ج د وادار ای  یج  یهاراا ط باردم جنان را به 

داه  ررا   یج  یفیک، ااکان تحدالت قرن  یدر ا ستتمیالیستتدستت ستتدیبه  یقاتطب

با رقاب   تدان ینم احتماالً یدارهیستتتراا ربازا یوارج جااعههرج گشتتتدد کته 

 ااکان  یا 99ارائه ده ج ی رددنهیو حرش و طمع نناد  یشتت  ی، نابرابریانحصتتار

                                                      
60  Joseph Schumpeter 
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درد ا هم اشکا  تکندلدژی که ،اس  یستیالیسدس یتکندلدژی تدسعه یدربرگیرن ا

گیرد در جنات ستتدستتیالیستتتی ها قرار ایی که در ر ا  آناه اف هم استتتفادا و

 یزیران از برنااهچشتتتم 100جشتتتدن ه ای  ای یو طبقات یانافع فرداخالف با 

ده  کن  که اجازا ایرا اعرفی ای درازا ت در تمام ستتطدح جااعه کیدادکرات

در  ستتم،یالیستتدستت  101جانط  نق ین ی رخ دهن از  گیری و تدزیع رارجتصتتمیم

 ی اریو پا یاجتماع یهمبست  ،یاستاست   یآن، اربدط به برابرشتکل    یترکا یراد

 کار اس ج - میتقس نه صرفاً - وح ت ،آنه ف اس ج  یطیاحس یز

 ،یواقع یانسانو  یاصرف یهادر ارزم شهیربا   اریپا یانسان یکه تدسعه همی 

، پیشترف  تاریخی را تعریف کن ، آین ا که اکندن بسته به  لهاباد یازهایندر نه و 

 تر وج ی ، کیفیتماای بهرست  در هزاران راا گشتددا رداه  ش  و اشکا    نظر ای

 تدان در انداع اق اااتیرا ا اار  یا 102جایستر رداه  سار  تدستعه   را از یجمع

طدر به یفع   یدلت یشیدا اتخاذ کنیم ااا تح  ستیمتدانیکه ا دی  ضتروری  عم ی

ثر که اک- یاازاد اقتصاد فق ان ای یکیزیع م ااکان ف شدن جیا کنار گذاشته کاال

 کیراا کنتر  دادکرات ستتتربر که نیستتتتن   - رودبر باد ایدر حا  حاضتتتر  آن

، پدشتتاک، ردراک، پاک و آب هدا – یاستتاستت یازهاین ارضتتای ای یگذارهیستتراا

 یبرا -  یونقل و کار افحمل ،یبن اشتتت یهااستتک ، آادزم و پرورم، اراقب 

یر ت یکه از  ستتت ین یااد وستتتایل ای یفن کاردانیج کمبدد گیرن  ان قرار ایهم

 میتقس ندعی 103جکن ای یری دگج یانرژ  ارتریپا اشکا  احیطی ضروری بهزیس 

ران و کارگج ی  از  انترناستتیدنا از برستتار  یک اانع  ی  نیستت  کهانستتان یذات

در دسترس  ها ای تمام 104جشددای جنگو  سمیالیااپر ،یدارهیسراا هیع  اناردا

 اس ج یدارهیسراا را نیاز دارن  که اخالف با انط  یانطق یریگی، ااا پاا هستن 

گیرد به ناگزیر تننا ورایفی را بر دوم ای»که انسانی   کار  اارکس ندشت  

مدارا نشان رداه  داد که ردد تر هدقی  ن اهیها باش ، چرا که که قادر به حل آن

گیرد که شرایط اادی برای حل آن از پیش اسئ ه تننا وقتی پیش روی اا قرار ای
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ردد اتالف و افراط  105«جگیری قرار دارن حاضتر هستتن  یا الاقل در استیر شکل   

که   یارتباطات ج وستتایل  یهمراا با تدستتعه ااروز یاال-یانحصتتار یهیستتراا

 ها ایسررا بیش از همیشته برای انسان  کیدادکرات کنشو  یزیربرنااه ،یهماهن 

و  یاساس یبرابری از جنان یشمار به سدیب یرهایده  که اسینشان استازن ،  ای

  همی  که دنیا از غل و زنجیر ستتتراایه رها د دارنوجد یطیاحستتت یز ی اریپا

 106جشدد

هستتتن ج  یطیاحستت یز هم و یاجتماع هماا  رویاروی یهابه بحران هاپاستتخ

  یتح  کنتر  انسان ع یو طب هاانسان ایان سمیاتابدل یعقالن میبه تنظ ازیها نآن

 ،یسالم، اح  هایها و دی ر فراین های حیاتی اکدسیستمها، چررهکه جریان–اتح  

 در انطباق با -ن کرا بازسازی و حفظ ای (هاگدنه یهاست اای)و ز یو جنان یاانطقه

در  یانسان کنش یاص  هایسرچشمهج دارن  یانسان یهانسل یرایکل زنج یازهاین

ا روابط اا ب برچیرگی  یانسان و ابارزا برا یآزاد یبرا ستائ  در  خ،یتار ستراستر  

 یار یتدسعه و پا ی،اس ؛ دوا اجتماعو  یرداهان برابر ی ننایتاًاول ان جننفته جنان

استت  اتکا کنیم اگر بن یجمع شتترف یپ یابارزات برا  یا بر بای  ننایتاًج یانستتان

 ای داشته باش جآین ا انسانی  اصالً
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