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یانتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بیانگر یکی از سلسله شورش ها و خروش های سیاسی شگرف
 رأی ب((ه برگزی(ت در بریتانی((ا، ع((دمش((املای(ن ش((ورش ها .  خبر از س(قوط هژم((ونی نئولی((برال می دهن((دکهاست 

 برنی سندرز برای نامزدی حزب دموکرات در آمریکا و حمایتانتخاباتیپذیرش اصلحات رنزی در ایتالیا، کمپین 
هدفاین دسته از شورش های انتخاباتی به لحاظ ایدئولوژی و  اگرچه . می باشدفزاینده از جبهه ملی در فرانسه  

،ش((رکتی و کورپوراتی((وهم((ه آن ه((ا در پ((ی نف((ی جهانی س((ازی :  مشترکی دارن((داماج اما هستندبا یکدیگر متفاوت 
در همه این موارد رأی دهندگان به. نئولیبرالیسم، و تشکیلت سیاسی  هستند که از این روندها پشتیبانی کرده اند

 ک(ه خصیص((ه هایب(د ب(ا حق(وق بی ثب((ات مهلک ریاضت اقتصادی، تجارت آزاد، وام های غ((ارتگرانه و ک(ار ترکیب



رأی آن ه((ا پاس((خی  ب((ه بحران ه((ای س((اختاری ای((ن ف((رم از. می گوین((د» ن((ه«سرمایه داری مالی ام((روز هس((تند، 
. به طور کامل بروز یافت  ۲۰۰۸ل ساسرمایه داری است که نخستین بار همزمان با سقوط نظام مالی جهانی در 

اعتراض  چشمگیر و پر جنب و جوش اجتماعی، اما تا حد زیادی زودگ((ذر پاسخ عمده به این بحران  تاچندی قبل
 مص((ون  ب((ه نظ((ر می رس((یدند و ح((داقل در کش((ورهای س((رمایه داری

 
بود.  در عوض سیستم های سیاس((ی نس((بتا

قدرتمندی مانند ایالت متحده، انگلستان و آلمان هن((وز  توس((ط ک((ارگزاران و نخبگ((ان حزب((ی کن((ترل می ش((دند.
. انتخاباتی در کل جهان، از جمله در دژهای سرمایه مالی جهانی، طنین ان((داخته  اس((تشوکموج های عظیم اما

آن دسته از افرادی که به ترامپ رأی دادند، مانند آن هایی که به برگزیت و علیه اصلحات ایتالی((ایی رأی دادن((د،
آن ها با دهن کجی در برابر تش((کیلت حزب((ی، نظ((امی را ک((ه. قیام کرده انددر واقع در برابر اربابان سیاسی خود 

ج((ای تعج((ب اص((ل.موجب فرسایش شرایط زندگی شان در طول سی سال گذشته شده است، رد و نفی کرده اند
اند، بلکه عجیب این است که چرا چنین واکنشی از سوی آن ها  با ت((أخیرزده   چنین کاری دست بهندارد که آ ن ها 
.اتفاق افتاد

چی((زی ک((ه رأی دهن((دگان ب((ه. با این وجود پیروزی ترامپ تنها شورشی علیه نظ((ام س((رمایه م((الی جه((انی نیس((ت
  نئولیبرالیس((م نب((ود، بلک((ه نئولیبرالیس((م پیش((، ترامپ

 
ای((ن ممک((ن اس((ت ترکی((ب ب((ود.رفت  خواه  پس زدند صرفا

متناقضی به نظر رسد، اما این واقعیت  هرچند ناخوشایند  صف بندی سیاسی است که کلی((د درک نتای((ج انتخاب((ات
 در ف((رمیش((رفت  خواه نئولیبرالیس((م پایالت متحده و شاید برخی از تحولت در جاه((ای دیگ((ر را در دس((ت دارد. 

،تیفمینیس(((آمریک((ایی اش از ی((ک ط((رف هم((راه و هم پیم((ان جریان ه((ای اص((لی جنبش ه((ای اجتم((اعی جدی((د 
است، و از طرف دیگر متحد ب((الترین)  کثرت گرایی فرهنگی و دفاع از حقوق دگرباشان جنسیضدنژادپرستانه،

درب((ه ش((مار می رود.) وال استریت، سیلیکون ولی و هالیوود(و خدمات محور » نمادین«سطوح بخش های تجاری 
این اتحاد، نیروهای پیشرفت خواه به طور موثری به نیروهای شناسنده سرمایه داری ب((ه وی((ژه  س((رمایه م((الیه گرا
پیوسته اند. هر چند ناخواسته، اما اولی جاذبه خود را به دومی قرض می دهد. در حال حاض((ر،  ارمان ه((ایی چ((ون
کثرت گرایی و توانمندس((ازی، ک((ه در اص((ل در خ((دمت اه((داف متف((اوتی ق((رار دارن((د، سیاس((ت هایی را خوش نم((ا

می سازند که کارخانه های تولیدی و آنچه که زمانی زندگی طبقه متوسط را تشکیل می داد نابود می کنند. 
 ریاست جمهوری بیل کلینتونبا طی سه دهه اخیر در ایالت متحده گسترش یافت و  فت خواهنئولیبرالیسم پیشر 

کلینتون مهندس و پرچمدار اصلی «دموکرات های جدید» و مع((ادل آمریک((ایی. تثبیت شد۱۹۹۲در انتخابات سال 
او به جای ائتلف نیودیل بین کارگران کارخانه های تولیدی که اتحادیه تش((کیل داده «حزب کارگر جدید» بلر بود. 

بودن((د، آمریکایی ه((ای آفریقایی تب((ار و طبق((ات متوس((ط ش((هری، پیون((د و اتح((اد جدی((دی بی((ن کارآفرین((ان،
حومه نشینان، جنبش های اجتماعی جدید و جوانان جعل کرد که همگی برای نشان دادن خصیص((ه های م((درن و

دول((ت کلینت((ون اگرچ((ه .پیشروشان بر تفاوت و گوناگونی، کثرت گرایی فرهنگی، و حقوق زنان تأکید می کردن((د
این دولت با چرخ((ش اقتص((اد. نیز می شتافت وال استریت استقبال به اما  می کرد ائیدچنین مفاهیم پیشرویی را ت

به سمت گلدمن ساکس، نظام بانکی را مقررات زدایی کرد و برای پیشبرد معاهدات تجارت آزاد که صنعت زدایی
)Rust Belt(در این بین آنچه به فراموشی سپرده شد، منطقه  راست بلت . را تسریع می کرد، به مذاکره نشست



 و اکن((ون ج((ایی اس((ت ک((ه رأی ه((ای مجم((عمحسوب می گش((ت زمانی سنگر سوسیال دموکراسی نیودیل بود که
همراه با مراکز صنعتی جدیدتر جنوب، در ط((ی دو ده((ه گذش((ته  منطقه یادشده. نمایندگانش را تقدیم ترامپ کرد

سیاست های کلینتون که توسط جانشینان او ازضربات عمده توسعه لگام گسیخته مالیه گرایی را متحمل شدند.
 کارگرانی که در تولید صنعتی ک((ار

 
جمله باراک اوباما پی گرفته شد، به تنزل شرایط زندگی تمام کارگران، خصوصا

تض((عیف اتحادیه ه((ا، ک((اهش دس((تمزد واقع((ی، افزای((ش  در کلینتونیس((م  ،به طور خلصه. می کردند، منجر شد
 و عدم امنیت شغلی، زوال دستمزد خانوادگی و در عوض ظهور خانواده هایی ک((ه بای((د دو نف((ر در آن ک((اربی ثباتی
. داردعهده د،  سهم  و مسئولیت سنگینی بر کنن
همانطور که آخرین نکته  مذکور نشان می دهد، حمله به تأمین اجتماعی را در لفافه  کاریزمایی رهایی بخش که از 

،بمب((اران ش((ددر طول سال هایی که تولید کارخانه ای  .می شد، پیچیدند جنبش های اجتماعی جدید به وام گرفته 
را» پیشرفت«این اصطلحات . شد غرق »  تبعیضعدم«و » توانمندسازی«، »تفاوت و تکثر« صحبت از درکشور 

را ب((ا چی((زی» رهایی«به جای برابری، با شایسته سالری پیوند زدند و در عوض اینکه سلسله مراتب را براندازند، 
 تنها ترقی گروهی کوچک از نخبگان 

 
، اقلیت ه((ا و دگرباش((ان جنس((ی درزن» با اس((تعداد«معادل گرفتند که عمل

 لی((برالی فردگرای((انه ازدرکاین  ». برن((ده هم((ه چی((ز را می ب((رد« ب((ود ک((ه در آن کورپراتی((و و ش((رکتیسلسه مراتب 
 شده و جامع تر، ض((دشکوفا  ۱۹۷۰  و ۱۹۶۰ی دهه های از رهایی را گرفت که در درکبه تدریج جای آن » پیشرفت«

وق((تی چ((پ جدی((د رو ب((ه اف((ول گذاش((ت، نق((د. سلسله مراتبی، برابری طلبانه، طبقه محور و ضدسرمایه داری ب((ود
کردند، وفردگرایانه   در کشور خود را بازیابی  افکار لیبرالی –. ساختاری آن از جامعه سرمایه داری کم کم محو شد

با ای((ن ح((ال آنچ((ه .بطور نامحسوسی  از ارمان های «پیشرفت خواهان» و به اصطلح چپ ها عقب نشینی کردند 
متمای((ل ب((هگرای((ش حزب((ی .  این تغییر و تحول تدریجی با آغاز نئولیبرالیس((م ب((ودتقارنکرد، معامله را قطعی که  

شکستن سقف«و » کسب موفقیت« شایسته سالرانه  که روی شرکتیآزادسازی اقتصاد سرمایه داری، فمینیسم 
. برای خود یافتهمکاری عالی را چون متمرکز بود،  » شیشه ای

 از ره((ایی را ب((ا فرم ه((ایته ایبود که ای((دآل های بی س((ر و » شرفت خواهنئولیبرالیسم پی«نتیجه  همه این ها نوعی 
 رد و پس زده شد. مهلک مالیه گرایی ترکیب کرد

 
. همین ترکیب بود که توسط رأی دهندگان به ترامپ تماما

 
مطمئن((ا
برجسته ترین و مهم ترین کسانی که پشت ای((ن دنی((ای جدی((د جه((ان وطنی مته((ور ج((ا گذاش((ته ش((دند، ک((ارگران

رد و تمام کسانی که به مناطق راست بلت و جنوب وابستهشکل صنعتی بودند اما این م  شامل  مدیران، تاجران خر
ب(((رای .بودند، نیز می شدبودند و تکیه داشتند و همچنین روستاییانی که به خاطر بیکاری و مواد مخدر نابود شده 

 ک((ه ب((ه ط((ور ع((ادیپیشرفت خواهیاین افراد و گروه ها، آسیب صنعت زدایی آمیخته بود با توهین های اخلقیات 
رأی دهن((دگان ب((ه ترام((پ ب((ا رد و نف((ی جهانی س((ازی،. آن ها را به عنوان عقب مان((دگان فرهنگ((ی معرف((ی می ک((رد

  این گام ک((وچکی ب((ود ب((رای اینک((ه(اما نه همه)برای برخی . جهانی گرایی لیبرال مربوط به آن را نیز نفی کردند
، رنگین پوس((ت ها، مه((اجران وطرف((داران ص((حت سیاس((یتقصیر بدترش((دن ش((رایط زندگی ش((ان را ب((ه گ((ردن 

 ب((ه ش((خص. مسلمانان بیندازند
 
در چشم آن ها، فمینیست ها و وال اس((تریت از ی((ک قم((اش بودن((د ک((ه ک((ه تمام((ا

.بودندهیلری کلینتون دوخته شده 



به رغ((م خیزش ه((ای. آنچه که آن ترکیب پیش گفته را ممکن می ک((رد، فق((دان ی((ک گ((زینه  آلترن((اتیو حقیق((ی ب((ود
دوره ای همچون تسخیر وال استریت که ثابت شد کوتاه مدت است، ب((رای چن((دین ده((ه در ای((الت متح((ده هی((چ

همچنین هیچ روایت چپگرای((انه  ج((امعی نب((ود ک((ه بتوان((د. حضور و جنبش چپگرایانه  بادوامی وجود نداشته است
شکایت برحق و مشروع هواداران ترامپ را با نقدی مفصل نسبت به مالیه گرایی از یک س((و، و از س((وی دیگ((ر ب((ا

پیون((دهای ب((القوه بی((ن. دیدگاهی ضد نژادپرستانه، ضدتبعیض جنسی و ضدسلسله  مراتبی از ره((ایی پیون((د بزن((د
این قطب های ضروری ب((رای ی((ک چ((پ مان((دنی وکارگران و جنبش های اجتماعی جدید نیز در حال گسست بود. 

با گسستن از یکدیگر، کیلومترها از هم دور شده و منتظ((ر آن ش((دند ک((ه ب((ه عن((وان مخ((الف در مقاب((ل قابل دوام 
یکدیگر قرار گیرند.

حداقل تا وقتی که برنی سندرز  پس از ترغیب((اتی از س((وی جنب((ش » زن((دگی س((یاهان مه((م اس((ت»،  در مب((ارزات
انتخاباتی مقدماتی عالی خود  برای اتحاد آن ها تلش نمود. شورش سندرز با رد عقل سلیم نئولیبرالی ح((اکم  در
سمت حزب دموکرات ها  به موازات   ترامپ بود. برنی  سندرز همانند ترام((پ ک((ه تش((کیلت جمهوری خواه((ان را
کله معلق نمود، به اندازه یک مو از مغلوب نمودن جانشین منتصب اوباما، که ذی نفوذان طرفدار آن تمام س((طوح
قدرت در حزب دم((وکرات را کن((ترل می کردن((د، فاص((له داش((ت.در می((ان انه((ا، ترام((پ و س((ندرز تع((داد زی((ادی از
رای دهندگان را به جنب و جوش انداختند. هنگامی که او ب((ه س((ادگی بس((یاری از رقب((ای جمهوری خ((واه خ((ود، از
جمله کسانی که مورد علقه اهدا کنندگان بزرگ و رهبران حزبی بودند را تار و مار نم((ود،    قی((ام س((ندرز ب((ه ط((ور
موثری توسط حزب دموکرات   بسیار کمتر دموکرات متوقف شد. به هنگام انتخاب((ات گزین((ه چ((پ س((رکوب ش((ده
بود. آنچه باقی مانده بود انتخاب ناگزیر بین پوپولیسم ارتجاعی و نئولیبرالیسم پیش((رفت خواه ب((ود. هنگ((امی ک((ه

باصطلح چپ به هیلری کلینتون ملحق شد، دیگر کار از کار گذشت.
ما به جای پ((ذیرش ش((رایطی ک((ه. با این وجود و از این لحظه به بعد، این انتخابی است که چپ باید آن را رد کند

رهایی را در ضدیت با حمایت اجتماعی قرار می دهد و از سوی طبقات سیاسی به ما عرضه می شود، باید بکوشیم
جتماعی را به سمت روی((ارویی ب((ا نظ((م فعل((ی بکش((انیم و از ای((ن طری((قا شدیدسرمایه  عظیم و رو به رشد انزجار 
به جای کن((ار ه((م ق((رار دادن م((الیه گرایی ب((ه علوه ره((ایی در براب((ر حم((ایت. شرایط و مفاهیم را باز تعریف کنیم

در ای((ن پ((روژه، ک((ه. اجتماعی، باید پیوندی جدید بین رهایی و حمایت اجتماعی در برابر مالیه گرایی ایج((اد کنی((م
ی نیست، بلکهصنف شرکتی وهمان پروژه سندرز را پی می گیرد، رهایی به معنای تکثر بخشیدن به سلسله  مراتب 

 رشد ارزش س((هام ی((ا س((ود ش((رکت نیس((ت، بلک((ه ب((ه معن((ایبه معنایو موفقیت هم  . به معنای نابودی آن است
در بزنگاه فعلی تنها پاس((خ اص((ولی و ب((رگ. فراهم آوردن پیش نیازهای مادی یک زندگی خوب برای همگان است

.برنده ای که باقی مانده، این ترکیب است
من، به شخصه، برای شکست نئولیبرالیسم پیشرفت خواه اشکی نمی ریزم. قطعا، هراس زیادی به خاطر دول((ت
نژادپرست، ضدمهاجر و ضد زیست محیطی ترامپ وجود دارد. اما ما باید ن((ه ب((ه خ((اطر انفج((ار   درون((ی  هژم((ونی

ی((روزی ترام((پنئولیبرالیسم  و نه متلشی ش((دن کن((ترل اهنی((ن کلینت((ون در ح((زب دم((وکرات س((وگواری کنی((م. پ
ام((ا ریاس((ت جمهوری او هی((چ راه حل((ی ب((رای. نشانه ای بود از یک شکست برای ائتلف بین رهایی و م((الیه گرایی



در ع((وض. بحران های فعلی، هیچ نویدی برای یک رژیم جدید، هیچ هژمونی امن و بی خطری به دست نمی دهد
آنچه ما با آن مواجهیم، یک وقفه، یک موقعیت باز و ناپایدار است ک((ه در آن دل ه((ا و ذهن ه((ا را می ت((وان از روی

.جدید» نوچپ «شانس ساختن یک : دارد، بلکه فرصت هم هستندر این شرایط تنها خطر وجود . هوا قاپید
سیر حوادث بخشا وابسته به آن است که خودکاوی جدی در میان پیشرفت خواهانی که در انتخاب((ات از کلینت((ون
پش((تیبانی کردن((د، ص((ورت گی((رد. آن ه((ا بای((د  ای((ن افس((انه ارامش بخ((ش ام((ا غل((ط را ره((ا کنن((د ک((ه ب((ه «دس((ته
تاسف اورها» (نژادپرستان، زن ستیزان، اسلم هراسان، و همجنسگراهراسان) با کمک((ی ک((ه از س((وی ولدیمی((ر
پوتین و اف بی ای دریافت کردند، باختند. آن ها باید به گناه خود در قربانی نمودن هدف حمایت اجتم((اعی، رف((اه
م((ادی، و ع((زت طبق((ه ک((ارگر ب((ه درک ک((اذبی از ره((ایی از نظ((ر  شایسته س((الری، تن((وع و توانمند س((ازی اع((تراف
 در مورد اقتصاد سیاسی مالی گرا فکر کنند، شعار «سوسیالیسم دمکراتی((ک» س((ندرز را احی((ا

 
کنند.انها باید عمیقا

بی((ش از هم((ه ض((رورت دارد ای((ن نیروه((ا ب((ه ت((وده نمایند و معنی محتمل آن در قرن بیست ویکم را کش((ف کنن((د. 
رأی دهندگان ترامپ نزدیک شوند، به آن هایی که نه نژادپرست و نه متعهد به جناح راست بودند، بلکه خودش((ان

 بس((یج نوش((دههستند و می توانند و باید در پ((روژه ض((د نئولیبرالیس((م جری((ان چ((پ » نظام فریبکار«قربانیان یک 
.شوند

این بدین معنا نیست که نگرانی های موجود در مورد نژادپرستی یا تبعیضات جنسی را خفه کنیم بلک((ه منظ((ور آن
است که نشان دهیم آن ستم ها و سرکوب های دیرینه  تاریخی، ام((روز و در س((رمایه داری م((الی چط((ور بیان ه((ا و

ما با نفی و پس زدن تفکر کاذب و بی حاصلی که بر کمپین انتخاباتی مسلط ب((ود،. زمینه های جدیدی پیدا می کنند
باید گزندها و آسیب هایی را که زنان و رنگین پوستان از آن رنج می کشند، به آن دسته از صدماتی که بس((یاری از

از این طریق جنبش چ((پ ک((ه حی((اتی دوب((اره گرفت((ه اس((ت،. رأی دهندگان به ترامپ تجربه کرده اند، پیوند بزنیم
.می تواند بستر و بنیانی شود برای ائتلف جدید و قدرتمندی که متعهد است به مبارزه برای همگان

«نئولیبرالیسم پیشرفت خواه» وجود نداشت

نوشته: جوانا برنر



 تجزیه و تحلیل نانس((ی فری((زر از انتخ((اب ترام((پ و نق((د عمی((ق وی از دموکرات ه((ای کلینت((ونی در مق((اله «پای((ان
نئولیبرالیسم پیشرفت خواه» حاوی مطالب زیادی قابل قبولی است. اما من مخالف حمله ظریف اما روش((ن وی ب((ه

جنبش های اجتماعی به عنوان ملزمان ظهور نئولیبرالیسم هستم.
فریزر از یک سو عمدتا به ما  آن چیزی را می گوید که از قب((ل می دانی(((م-نقش ش((ورای ره((بری ح((زب دم((وکرات
کلینتون، رابطه گرم حزب دموکرات و سرمایه مالی، افزایش تسلط فرهنگی نخبگان فن اوری، و اتحاد فمینیسم
 
لیبرال و کثرت گرایی فرهنگی در سیاست و ایدئولوژی نئولیبرال. همچنین نسخه او برای حرکت به جلو نیز کامل
اشناست-ایجاد  چپ در بیرون از حزب دموکرات  به منظور  ائتلف مب((ارزه ب((ر علی((ه ظل((م و س((تم اجتم((اعی و ب((ه

چالش کشیدن قدرت سرمایه  شرکت های بزرگ . بسیاری از ما سال ها برای چنین چیزی استدلل می کنیم.
از سوی دیگر استدلل فریزر حامل یک سرزنش پنهانی از فمینیسم و دیگر جنبش های اجتماعی برای شرکت در
آن چیزی است که او «نئولیبرالیسم پیشرفت خواه» می نامد. او معتق((د اس(ت ک(ه ش(ورش ب((ر علی(ه نئولیبرالیس((م
پیش((رفت خواه م((وجب پی((روزی ترام((پ ب((ر کلینت((ون گش((ت. فری((زر در  تغیی((ر تجزی((ه و تحلی((ل از ته((اجم طبق((ه
سرمایه دارکه نظم نئولیبرالی را  به وج(ود آورد و در درج(ه اول مس(ئول ران(ش سیاس(ت ای((الت متح(ده ب(ه س(مت
راست است، به تهاجم  به «سیاست هویت» در مقابل «سیاست طبقاتی» می پردازد. اگرچه او نتیجه می گیرد ک((ه
چپ باید ضد تبعیض جنسیتی و ضد نژادپرستی باشد اما تحلیل وی عکس آن را می رساند- او ب((ه ط((رز اش((کاری

به کثرت گرایی و تنوع مشکوک است.
فریزر استدلل می کن((د ک((ه نئولیبرالیس((م «در فمینیس((م ش((رکتی شایسته س((الرانه ک((ه روی «کس((ب م((وفقیت»و
«شکستن سقف شیشه ای»متمرکز بود، همکار عالی خود را یافت». این درست است. اما فریزر این فمینیس((م را
ب((ا ک((ل فمینیس((م یک((ی می کن((د. او ادام((ه مب((ارزه توس((ط فمینیس((ت های دیگ((ر را -در اتحادیه ه((ای ک((ارگری؛ در
سازمان های  دفاع از  حقوق مهاجران ،  عدالت زیست محیطی، و زنان بومی؛ در پروژه های مردمی حقوق مدنی
و در گروه های سازماندهی کارگران ترنسجندر؛ در محیط های دانشگاهی،  و جاهای دیگر،  را در نظ((ر نمی گی((رد.



در آن جاهایی که سیاستی که او ما را بدان فرا می خواند، در ح(ال حاض(ر توس(عه ی(افته  اس(ت. پلت ف(رم جنب(ش
زندگی سیاهان، که من فکر می کنم آن را باید به عنوان یکی از پیشرفته ترین و فراگیرترین بصیرت های سیاسی
که ما تاکنون در ایالت متحده شاهد آن بوده ایم در نظر گرفت، از اندیشه، فعالیت و درس های اموخته شده ای((ن

جنبش های اجتماعی در سه دهه گذشته نشأت گرفته است.
فریزر خود اذعان دارد که اصطلح «نئولیبرالیسم پیش((رفت خواه» ی((ک  ترکی((ب متن((اقض اس((ت. ب((ا ای((ن ح((ال او
 نئولیبرالیسم، بلکه نئولیبرالیسم پیشرفت خواه» بود که سیاست غالب در حزب

 
توضیح می دهد که این » نه صرفا

دموکراتی گشت که رای دهندگان (سفید، مرد) «طبقه متوسط» را رها کرد، کسانی که در نهایت شورش نمودند.
او استدلل می کند که نئولیبرالیسم شرکتی ب((ه ط(رز مص((یبت امیزی از «کاریزم((ا»ی جنبش ه((ای اجتم((اعی ب((رای
توجیه خود استفاده نمود-ب((ا ارائه چش((م انداز «ج((امعه نی((ک» ک((ه مبتن((ی ب((ر فرص((ت های براب((ر در دسترس((ی ب((ه
  رقابتی و سلسله مراتبی اقتصادی و سیاسی برای همه بود. فری((زر  در ای((ن ب((ازگویی

 
نعمت های یک سیستم کامل

از جنبش های اجتماعی به طور کامل سه دهه از مبارزه برای تحول نظری و سیاس((ی جنبش ه((ایی ک((ه او از آن ه((ا
انتقاد می کند، را پاک می نماید. او با لیبرالیسم شرکتی مانند  نماینده همه جنبش ها رفتار می کن((د. ، ح((تی اگ((ر آن

چیزی جز یک تحریف نباشد.
 جنبش های رهایی بخش بر علیه ظلم و ستم ، نمود گس((ترده ای در سیاس((ت داش((ت. ب((ا ای((ن ح((ال،۱۹۷۰در دهه 

  نه با فمینیسم رادیکال ی((ا سوسیالیس((تی تعری((ف می ش((د و ن((ه۸۰ و ۷۰سیاست غالب فمینیستی در طی دهه های 
لیبرال فمینیسم کلسیک. در عوض، سیاست های فمینیستی این دوران با آنچه که من فمینیسم رفاه اجتم((اعی

می خوانم، مشخص می شد.
فمینیست های رفاه اجتماعی با تعهد فمینیسم لیبرالی نسبت به حقوق فردی و فرصت های برابر،  اش((تراک نظ((ر
داشتند، اما از آن  فراتر می رفتند. آن ها به دنبال دولتی گسترده و فعال برای رسیدگی به مشکلت زن((ان، ک((اهش
بار کار دو برابر  روزانه، بهبود موقعیت زنان به ویژه مادران در بازار کار ،  ارائه خدمات عمومی که ک((ار مراقب((تی را
اجتم((اعی نمای((د، و گس((ترش مس((ئولیت اجتم((اعی ب((رای مراقب((ت (مثل، از طری((ق مرخص((ی وال((دین، پرداخ((ت

حق الزحمه  به زنان برای مراقبت از اعضای خانواده) ، بودند.
کسب چنین خواسته هایی، نیاز به رویارویی با قدرت طبقه سرمایه دار داشت. با این حال، زمانی که فمینیسم رفاه

 به سر می بردند، سونامی تجدید ساختار س((رمایه داری ب((ه وق((وع۱۹۷۰اجتماعی در قوی ترین دوران خود در دهه 
پیوست که دوره جدیدی از حمله به طبقه کارگری که ابزار کمی برای دفاع از خود در اختی((ار داش(ت، را ب(ه وج(ود
اورد. در زمانی که مردم برای زنده ماندن در این نظم جدید مبارزه می کردند، هنگ((امی ک((ه ظرفیت ه((ای جمع((ی و
همبستگی از دسترس دور شدند، وقتی که رقابت و ن((اامنی کم ک((م افرای((ش ی((افت، دوران((ی ک((ه بق((ای ف((ردی در
دستور روز قرار گرفت، راه  برای ورود  فمینیسم لیبرال  برای افزایش هژمونی نظم نئولیبرالی،  به ص((حنه آم((اده

گشت.
به عبارت دیگر، موج دوم فمینیسم رفاه اجتماعی انقدر هم  به عنوان هم قط((ار پ((ذیرفته نمی ش((د چ((را  ک((ه ان از

نظر سیاسی به حاشیه رانده شده بود.



من کتمان نمی کنم که بسیاری از طرفداران  زنان و اقلیت ه((ا در طبق((ه متوس((ط رتوری((ک و ش((عارهای خ((ود را در
واکنش به مقاومت سیاسی سرسختانه ای که با آن روبرو بودند،  تغییر دادند. مثل، پس از آنکه بی((ل کلینت((ون در

  اصلحات رفاه اجتماعی  را  اوراق کرد، شعار اقتصادی «خودکفایی» برای مادران تنها با این امید که۱۹۹۶سال 
بودجه اموزشی، مراقبت از فرزندان و دسترسی به کار با م((زد ک((افی ت((وجیه ش((ود  را پذیرفتن((د. البت((ه در ع((وض،
مادران تنها مجبور به پذیرش کاری نامطمئن با در آمد پایین، و اغلب بدون دسترسی به خدمات همگانی  مراقبت
از کودکان گشتند. اما همیشه این گفتمان ها مورد اعتراض قرار می گرفتند هر چند که مخالفین آن ه((ا در حاش((یه

باقی ماندند.
 موفقیت های مهمی نیز کسب شد-مثل سازماندهی زنان رنگین پوست،  سازمان های جریان اصلی طرفدار ح((ق
انتخاب [برای سقط جنین]، به ویژه    نارال (انجمن ملی برای لغو قوانین س((قط جنین) ، و س((ازمان فرزن((دپروری
تنظیم شده ( تنظیم خانواده )، که به خاطر  دفاع از « حریم خصوصی»   لیبرال ب((ورژوایی ب((ه دف((اع از ح((ق س((قط
جنین  می پرداختند،   به سمت گفتمان های «حقوق بازتولید» رفتند ک(ه کم((تر می ت((وان آن را در ردی(ف ای((دئولوژی
نئولیبرالی قرار داد. زنان رنگین پوست، فمینیسم  ق((انون و نظ((م  ک((ه طرف((داری  از خش((ونت جنس((یتی را  تث((بیت
می نمود، را به چالش کشیدند. انها استراتژی های جایگزینی (چون پناه گاه های باز و عدالت ترمیم((ی) را توس((عه
دادند و   پیوند خشونت بین افراد و خشونتی ک(ه دول((ت ب(ر جماعت هایش((ان تحمی(ل می کن(د، را  تحلی(ل نمودن(د.

!  نگاه کنید).incite(برای نمونه،  به وب سایت 
) از م((داخلهFMFاین حقیقت دارد  در صحنه  بین المللی  برخی از سازمان ها مانن((د بنی((اد فمینیس((تی  اک((ثریت (

ایالت متحده در افغانستان حمایت کردند. با این حال، گروه های به خ((وبی س((ازمان یافته ض((د جن((گ فمینیس((تی
د پینک و م((ادره) و دیگ((ر س((ازمان های فمینیس((تی،  سیاس((ت های توس((عه طلبانه نئولی((برالی را ط((رد و ب((ه (مانند کر
چالش کشیدند(مانند سازمان محیط زیست و توسعه زنان). جنب((ش مق((اومت انتق((ادی بس((یاری از جوان((ان را ب((ا
چشم اندازی فمینیستی، ضدنژادپرستانه، و ضدکاپیتالیس((تی  ب((ه اع((تراض در مقاب((ل دول((ت کنترل کنن((ده  دع((وت
نمودند. برخی از رهبران فعال رادیکال ترین جنبش های اجتماعی سال های اخی((ر، مانن((د «زن((دگی س((یاهان مه((م
است» و «رویاگران»،  سیاست های خود را از طریق  جنبش های مخالف متنوع   در دانشگاه ها یاد گرفتند، ج((ایی
که رشته مطالعات زنان سیاست های، که تحلی((ل «تق((اطعی» خوان(ده می ش((د  را بس((ط می دادن((د. ظه(ور این(ترنت
فضای بزرگتری را برای به چالش کشانیدن  فمینیسم لیبرال، و ترویج چش((م اندازهای رادیک((ال تر ، ضدش(رکتی و

فمینیستی  باز کرد . همین امر برای بسیاری از جنبش های اجتماعی دیگر نیز صادق است.
فریزر استدلل می کند که ما باید انتخاب قطبی  بین «مالیه گرایی-رهایی» و «حمایت اجتماعی» را طرد کنیم. من
مطمئن نیستم که این «ما» کیست. بار دیگر، اگر فریزر در مورد فمینیست های شرکتی، طبقه سیاس(ی س(یاهان،
یا خودفروشان حزب دمکرات صحبت می کند، بله باید چنین کرد. اما در واقع، بسیاری از گروه ها و سازمان ها در
طی این مدت در مقابل چنین انتخابی مقاومت کرده اند. جری((ان اص((لی فمینیس((تی و س((ازمان های حق((وق م((دنی
 از طری((ق دف((اع از امنی((ت اجتم((اعی در مقاب((ل تلش جمهوری خواه((ان ب((رای

 
برن((امه ریاض((ت اقتص((ادی را مثل

خصوصی نمودن آن، به چالش کشیده اند. جریان اصلی فمینیس((تی همچن((ان خواه((ان  ادام((ه گس(ترش ب((ودجه



مراقبت  با کیفیت   همگانی کودکان  است. بله، آن ها اغلب ناموفق هستند.  و بله، آن ها متأسفانه متکی بر ح((زب
دموکرات طرفدار شرکت های بزرگ هستند. و بلی  اگر با یک جنبش کارگری تجدیدحیات شده متحد می گش((تند،
آن ها می توانستند موفقیت بیشتری کسب کنند. اما آن ها  «نئولیبرال ه((ای پیش((رفت خواه» نیس((تند ک((ه در عش((ق
فردگرایی رفاقتی گرفتار شده باشند، و آن ها همچنان  از نظر سیاسی ب((ا ی((ک برن((امه فمینیس((تی رف((اه اجتم((اعی

مشخص می شوند.
فریزر معتقد است،  امروز چپ آمریکا  به علت آنکه  «پیون((دهای ب((القوه بی((ن  ک((ارگران  و جنبش ه((ای  اجتم((اعی
جدید نیز  گسسته بود»،  این قدر ضعیف می باش((د. البت((ه شکس((ت ایج((اد اتح((اد بی((ن ک((ارگران و فع((الین جنب((ش
 فریزر معتقد است که این امر نتیجه تصمیمات عمدی اتخاذ شده

 
اجتماعی منجر به رشد راست شد. اما آیا واقعا

 اتح((اد ب(ا سیاس(ت ش(رکتی ح(زب دم((وکرات را ب(ر اتح((اد ب((ا
 
توسط فعالین جنبش های اجتماعی بود؟ آن ها واقع((ا

کارگران ترجیح می دادند؟ یا اینکه شکست در ایجاد چنین اتحادهایی نتیجه بوروکراتیزه شدن اتحادیه ها پ((س از
جنگ دوم جهانی بود، که کارگران را  در مقابل تهاجم کارفرمایان بر علیه حق((وق و ش((رایط ک((اری ک((امل بی دف((اع

 آغ((از ش(د و فق(ط در ن(تیجه۱۹۷۰گذاشت و یا آنکه مایل به مقابله با کارفرمایان نبود. ای((ن جری((ان در اوای((ل ده((ه 
جهانی شدن سرمایه داری تشدید شده است. تنها یک جنب((ش ک((ارگری مب((ارز، سیاس((ی و فراگی((ر ک((ه حاض((ر ب((ه
چالش کشیدن قدرت شرکت های بزرگ است می تواند برای ایجاد   اتحاد با جنبش های اجتم((اعی علق((ه داش((ته

باشد و قادر به فایق آمدن بر  اختلفات  درونی فراوان طبقه کارگر است. 
در شرایط  افزایش قدرت سرمایه جهانی شده و تشدید  خلع ید طبقه ک((ارگر سیاس((ت ای((الت متح((ده  ب((ه س((مت
راست رانده شد. اکنون، ره((بری بوروکراتی((ک اتحادیه ه((ا ه((م از درون (مثل، توس((ط رادیکال ه((ای محل((ی چ((ون
«اتحادیه عدالت اجتماعی» در سانفراتسیکو و اتحادیه معلمان ش(یکاگو ک(ه کن(ترل را ب((ه دس(ت گرفتن((د  ) و ه((م
 از طریق مراکز کارگری چون انجمن پیشرو چین، و یا پروژه های  جامعه-محور مانن((د راه نیوی((ورک در

 
خارج (مثل

 دلر و تبلیغات موفق افزایش حداقل دستمزد۱۵بروکلین )  به رقابت کشیده می شود. و البته، مبارزه برای جنبش 
در بسیاری از ایالت ها و شهرها در طی پنج سال گذشته در جریان است.

این نیز درست است که برنی سندرز مردم جدید بسیاری را به فعالیت واداشت، طنین پیام او از نمونه ه((ای قبل((ی
مقاومت مانند جنبش اکوپای و «زندگی سیاهان مهم است» قدرت گرقت. ای((ن چالش  ه(((ا-که توس((ط فری((زر ب((ه
عن((وان «طغی((ان» رد می ش(((وند-عمارت هژم((ونی نئولی((برالی را ض((عیف نم((وده و ش(رایط را ب((رای انفج((ار مب((ارزه

انتخاباتی سندرز آماده کردند. 
 موافق این هستم که رای دهندگان  سفیدپوست طبقه ک((ارگر طرف((دار ترام((پ، خش((م

 
در نهایت، اگر چه من قطعا

خود را به لیبرالیسم نخبه گ((رای ح(زب دم((وکرات (و نی(ز مقام((ات جمهوری خ(واهی ک((ه در انتخاب((ات مق((دماتی رد
شدند)  ابراز نمودند ، اما من فکر می کنم فریزر تا حدی امتیازهای  سفید ب((ودن و مردانگ((ی ک((ه در ش((کل گیری و
بیان درک و پریش((انی آن ه((ا نق((ش داش((ت، را دس((ت ک((م می گی((رد. هم((ان طور ک((ه دیگ((ر نویس((ندگان نی((ز تأکی((د
نموده اند، کارگران سیاه و لتین دلیل زیادی برای مقصر شمردن کلینتون ها و همدستان حزب دموکرات داشتند
(رفرم رفاه اجتماعی، مجتمع زندان-صنعت، اخراجی ها و غیره).با این حال، این فرار طبقه ک((ارگر سفیدپوس((ت



در ایالت های چرخشی بود که ترامپ را به قدرت رساند. واضح است که اک((ثریت ک((ارگران سیاهپوس((ت و  لتی((ن
نمی توانستند  زن ستیزی و نژادپرستی شنیع ترامپ را نادیده بگیرند. اما این برای م((ردان (و زن((ان) س(فید ک(ارگر
ام((ر  آس((انی ب((ود. پ((س بی((ائیم تقاب((ل «سیاس((ت ه((ویت» و «سیاس((ت طبق((اتی» را رد کنی((م. بی((ایم در ع((وض از
کثرت گرایی لیبرال و فمینیسم لیبرال انتقاد کنیم، در عین حال  بینش سوسیالیست-فمینیستی، ضدنژادپرستانه
و ضدسرمایه داری را به پیش ببریم. بیائیم شکاف های فرقه ای که م((انع ماس((ت را پش((ت س((ر گ((ذاریم و فرص((ت

برای ایجاد یک چپ نو را دریابیم.

بر علیه نئولیبرالیسم پیشرفت خواه، یک پوپولیسم پیشرفت خواه نو

نوشته: نانسی فریزر
خوانش جوانا برنر از مقاله من، مرکزیت مشکل هژمونی را نادیده می گیرد. نکته اص((لی م((ن ای((ن ب((ود ک((ه س((لطه
فعلی سرمایه مالی فقط از طریق زور بدست نیامده است بلک((ه همچنی(ن حاص(ل چی(زی ک(ه گرامش((ی «رض((ایت»
می خواند، می باشد. من ادعا کردم نیروهایی که طرفدار مالیه گرایی، جهانی سازی شرکتی، و صنعت زدایی بودن((د
موفق گشتند که از طریق ارائه این سیاست ها ی آشکار ضدکارگری به عنوان پیشرفت خواه، کن((ترل را   در ح((زب
دموکرات به دست گیرند. نئولیبرال ها از طریق مزین کردن پ((روژه خ((ود ب((ا اخلق جه((ان وطنی جدی((د، ب((ر مح((ور
تنوع،توانمندسازی زنان، و  حقوق دگرباشان جنسی تمرکز نمودند. آن ها با جل((ب طرف((داران ای((ن ارمان ه((ا ی((ک
بلوک هژمونیک جدید را که من نئولیبرالیسم پیشرفت خواه می نامم، ساختند. من با شناسایی و تحلیل ای((ن بل((وک
هرگز آن طور که برنر مدعی است، قدرت سرمایه مالی را نادیده نگرفتم، بلکه توضیحی ب((رای غلب((ه سیاس((ی آن

ارائه نمودم. 
لنز هژمونی همچنین پرتویی بر موقعیت جنبش های اجتماعی در مقابل نئولیبرالیسم می افکند. من به جای آنک((ه
به تجزیه و تحلیل اینکه چه کسی تبانی نمود، ک(ی همک((اری ک(رد، ب((ر تغیی((ر گس((ترده در اندیش((ه،  از براب((ری ب((ه
شایسته سالری متمرکز شدم. اش((باع ام((واج رادی((و تلویزی((ونی در دهه ه((ای اخی((ر در م((ورد ای((ن ط(رز تفک((ر فق((ط
فمینیست های لیبرال و طرفداران کثرت گرایی که آگاهانه اخلق فردی آن را در آغ((وش کش((یدند را تح((ت ت((أثیر
قرار ندادند،  بلکه بر افراد بسیاری در درون جنبش های اجتم(اعی نی(ز ت((أثیر گذاش(تند.   ح(تی آن ه((ایی ک(ه برن((ر
فمینیست های رفاه اجتماعی می نامد نیز در نئولیبرالیسم پیشرفت خواه چیز مشترکی یافتند، و بدین خ((اطر چش((م
را بر تناقضات آن بستند. بر خلف ادعای برنر گفتن چنین چیزی به منظ((ور س((رزنش آن ه((ا نیس((ت، بلک((ه ب((رای
روشن نمودن اینکه چگونه هژمونی عمل می کند-از طری((ق کش((اندن م(((ا-می باشد ت((ا اینک((ه دری((ابیم چگ((ونه ب((ه

بهترین وجهی می توان ضدهژمونی را ساخت.
  تا ام((روز ایج((اد می کن((د. برن((ر  ب((ا ب((ازنگری آن۱۹۸۰ایده دوم استانداردی برای سنجش سرنوشت چپ از دهه 

دوره، به بررسی قسمت موثری از فعالیت چپ که هم او و هم من آن ها را تحسین می کنیم می پ((ردازد. ام((ا ت((وجه



به این نکته که این کنشگری و فعالیت هرگ((ز ت((ا س((طح ی((ک ض((دهژمونی رش((د نک((رد، چی((زی از تحس((ین م((ا ک((م
نمی کند. به عبارتی،  آن نه  در ارائه خود به عنوان یک گزینه معتبر در مقاب((ل نئولیبرالیس((م پیش((رفت خواه موف((ق
بود، و نه در جایگزینی دیدگاه آخری با دیدگاه خود،  که چه کسی را باید  به عنوان «م((ا» و چ(ه کس((ی را «انه((ا» در
نظر گرفت. برای توضیح این امر نیاز به یک مطالعه طولنی وج((ود دارد، ام((ا ح((داقل ی((ک چی((ز مش((خص اس((ت:
کنشگران چپ گرا ب(ه خ(اطر ع(دم تمای((ل ب((ه چ((الش ص(ریح روایت ه((ای پیش(((رفت خواه-نئولیبرال از  فمینیس(م،
ضدنژادپرس((تی، و ک((ثرت گرایی هرگ((ز ق((ادر نبودن((د ک((ه ب((ه «پوپولیس((ت های ارتج((اعی» برس((ند (یعن((ی، ب((ه

سفیدپوستان طبقه کارگر صنعتی  دست یابند) که به ترامپ رأی دادند.
 
برنی سندرز استثنایی است که قاعده را ثابت می کند. کمپین انتخاب((اتی وی، ه((ر چن((د بی نق((ص نب((ود، مس((تقیما
خطوط گسل سیاسی تثبیت شده را به چالش کشانید. او با هدف قرار دادن «طبقه میلیاردر» به کسانی  دسترسی
یافت که توسط نئولیبرالیسم پیشرفت خواه به حال خود رها شده بودند، جماعت هایی را مورد خطاب قرار داد ک((ه
برای حفظ شیوه  زندگی «طبقه متوسط»  که سزاوار احترام هستند، به عنوان قربانیان یک «اقتصاد خدعه امیز»
مبارزه می کنند و می توانند  با دیگر قربانیان، ک(ه بس(یاری از ان((ان هرگ(ز دسترس(ی ب((ه کاره((ای «طبق(ه متوس((ط»
نخواهند داشت، هدف مشترکی داشته باشند. در عین ح((ال  س(ندرز تک((ه بزرگ((ی از کس((انی ک(ه ب(ه نئولیبرالیس((م
پیشرفت خواه متمایل شده بودند را کند. او اگر چه مغلوب کلینتون شد، اما راه یک  ضدهژمونی ب((القوه  را نش((ان
داد: او به جای اتحاد پیشرفت خواه-نئولیبرال مالیه گرایی باضافه رهایی، به ما نگاهی اجمالی از یک بل((وک جدی((د

«پوپولیستی پیشرفت خواه» ارائه داد که رهایی را با حمایت اجتماعی ترکیب می نمود.
به نظر من، گزینه سندرز تنها استراتژی اصولی و برنده در دوران ترامپ باقی می مان((د. م((ن ب((ه کس((انی ک((ه زی((ر
پرچم «مقاومت» بسیج می شوند پیشنهاد  ضد- پروژه«  اصلح مسیر» را دارم.  در حالی که اولی پیش((نهاد بس((ط
تعریف پیشرفت خواه-نئولیبرالی «ما» (پیش((رفت خواه) در مقاب((ل «انه((ا» (طرف((داران "اس((فناک" ترام((پ) را دارد،
دومی به معنی ترسیم مجدد نقشه سیاسی است-از طریق ایجاد یک هدف مش(ترک بی(ن هم(ه آن ه(ایی ک(ه ای(ن
دولت به آن ها خیانت نموده است: نه فقط مهاجرین، فمینیس((ت ها، رنگین پوس((تانی ک((ه ب((ر علی((ه او رأی دادن((د،

Rustبلکه لیه های طبقه کارگر راست بلت (  beltو جنوب ک((ه ب((ه او رأی دادن((د. ب((ر خلف نظ((ر برن((ر، ه((دف (
مضمحل کردن «سیاست هویتی» در «سیاست طبقاتی» نیست. بلکه به وضوح نشان دادن ای((ن موض((وع اس((ت
که ریشه مشترک بی عدالتی های طبقاتی و مرتبه ای سرمایه داری مالی است، و برای مبارزه ب((ر علی((ه ه((ر دو ان((ان

باید اتحادی میان آن هایی که باید به هم بپیوندند، ایجاد نمود.
 

نانسی فریزر استاد فلسفه و سیاست در مدرسه نو برای تحقیقات اجتماعی است. از آخری((ن آث((ار او می ت((وان از
«سرنوشت فمینیسم: از سرمایه داری با مدیریت دولتی تا بحران نئولیبرالی" نام برد.

جوانا برنر نویسنده » زنان و سیاست طبقاتی»  است. آخری((ن مق((الت او  در نش((ریات  مطالع((ات سوسیالیس((تی،
ژاکوبن، « در برابر جریان» و لوگوس منتشر می شوند.



۲۰۱۷برگرفته از نشریه دیسنت، بهار 

– توضیح مترجم: این مباحثه قلمی شامل دو مقاله از نانسی فری((زر و ی((ک مق((اله از جوان((ا برن((ر اس((ت.)1(
۲۱قسمتی از مقاله اول نانسی فریزر توسط خانم مرجان نمازی ترجمه و در نشریه قلمرو رف((اه ش((ماره 

به چاپ رسیده است. در متن حاضر تا حد ممکن از ترجمه خانم نمازی استفاده شده است.
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