
ینی اندرشون استاد تاریخ اقتصادی و نگارنده کتاب ها متعددی در مورد تاریخ
معاصر سوئد اس�ت. وی در س�الهای اخی�ر در مؤسس�ه مطالع�ات سیاس�ی
پاریس مشغول تحقیق و مطالعه ب�وده اس�ت. تحقیق�ات اخی�ر وی مرب�وط ب�ه
�وئد و��ی س��یال دموکراس��انی، سوس��گ دوم جه��س از جن��ی پ�تاریخ سیاس
�ی��ده م��دازهای آین��م ان��ز چش�انگلیس، سیاست اجتماعی و اقتصادی، و نی
�ات��خ مطالع��ت و تاری��وم سیاس��ورد راه س��اب وی در م��ن کت��د. آخری�باش
�برالی و��ده نئولی��ران آین��ی بح��ه بررس��ر ب��اله زی��ت. وی در مق��ی اس�سیاس

راههای مبارزه با آن می پردازد.

 آینده در بحران

اثر: ینی اندرشون

برگردان: رضا جاسکی

۴۶۴۱تعداد کلمات:
 
�وپی در��ده و اوت��داز  آین��م ان��دان چش�بحث در مورد امر پست سیاسی ،  فق
سیاست معاصر-عدم توانایی در فرموله کردن یک سیاست الترناتیو رادیکال-

�ون دیوی�د ه�اروی و۱را نشانه می گیرد.��ردازان جه�انی ش�دن همچ� نظری�ه پ
�م را مانن�د م�رده تلق�ی��ون، بعع�د  تخی�ل در دوران نئولیبرالیس�فردری�ک جیمس
�ان-فضا» در ی�ک�می کردند. آدمی شاهد آن بود که آین�ده در زی�ر «تراک�م زم
فضای جهانی در حال کوچک شدن و از طریق ایدئولوژی هایی که ختم تاری�خ

�وعی۲را موعظه کردند، خفه شد. � از این رو، انتقاد چپ از نئولیبرالیسم به ن
�ود، ب�دل گردی�د.�آگهی درگذشت  آینده که سیاست از خود بج�ای گذاش�ته ب
�ان�این بحث، با توجه به انکه به عنوان تنها راه و یا راه سوم سیاست  در زم

�ت در۱۹۷۰پیروزی نئولیبرالیسم از سالهای ��ن اس��د، ممک��رح ش� به بعد مط
�ونی��ود. ام�ا ش�رایط کن��ته ب��ا گش��ت بن��ی درس��ایه تشخیص��ر پ��ود، ب�زمان خ
متفاوت است و خواسته های متف�اوتی ب�ر ق�درت توان�ایی تص�ور م�ا از آین�ده

می نهد، چرا که خود آینده در بحران بسر می برد.
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�د��ان می دهن��ه نش��تند ک��ایی هس�هم بحران مالی و هم   اقلیمی  نمونه ه
�الی��ی و م��تم سیاس�چگونه  آینده، در نتیجه عدم توانایی ما در اداره سیس
�رم دادن��ونگی ف��ولنی در چگ��دهای ط��ا از پیام��دازهای م��م ان�جهانی و چش
جوامع خود، در بحران بس�ر م�ی ب�رد. ولفگان�گ اش�تریکس در کت�اب خ�ود در
مورد بح�ران م�الی، بط�ور ک�امل مطل�وبی و بوض�وح نش�ان می ده�د، چگ�ونه
امروز دولتهای جهان غرب گروگان بازارهای اقتصادی، که ج�و اداره سیاس�ی

�تند.��د، هس��ترل ک�رده ان��ولنی کن��ک۳را طی مدت ط��ز ی��ی نی��ائل اقلیم� مس
�ا را از��ل پ��دتها قب��ا از م�مسأله سرنوشت ساز جهانی است، در جایی که م
مرز اعتباری خود فراتر گذاشته ایم و اکنون بایستی راه دشوار بازپرداخت آن
�ه  فع�النه��ت، ک��ه توان�ایی سیاس��وط ب��ط مرب��ن فق�را بپیماییم. در نتیجه ، ای
�ر��ن ام��ه ای��ت بلک��د، نیس��ی کن�آینده ای که در بحران بسر می برد را بهانه م
حتی در مورد بهترین آینده ای که ما می توانیم بدان امیدوار باشیم نیز صادق
�ع و سیس�تم های�است. ای�ن بایس�تی م�ا را ب�دین ن�تیجه برس�اند ک�ه جوام
�ولنی��ده و ط��اودانه پیچی��ور ج��امل ام��ف ش��کال مختل��ه اش��ا، ب��ی م�سیاس

می شوند که در یک فضای جهانی گسترش یافته است.
�ت،��ی گرف�منظورم این است که می توان دو نتیجه از بحث امر پست سیاس
نتایجی که به ما امکان پیشروی را می دهد. اول لزوم بازپس گرفت�ن چش�م
�ایی ��ه توان�انداز از دست رفته آینده برای تجدید حیات سیاست. سیاستی ک
�افتن��ردم  را در ی��د م��ی توان��ه نم��دارد، ک��ردم را ن��ه م��ده ب�دادن امید برای آین
�ته کننده و��ط خس��ه فق��ه ن��د، ک��اری کن��ان ی�واژه های مناسب برای روباهایش
بیروح، بلکه همچنین میدان را برای ناکجا ابادهای نژادپرستانه و فاشیستی
و کابوس ابادهایی که بیش از پیش متداول می گردند، باز می گذارد. اما به
نظر من چنین چشم انداز آین�ده ای فق�ط ب�ه معن�ی فرم�وله ک�ردن دی�د ه�ای
سیاسی یا رادیکال نمودن ایده های سیاسی نیست، بلک�ه قب�ل از ه�ر چی�ز
�دی��م جدی�ایجاد ساختارهای سیاسی می باشد که بتواند پایه یک رفرمیس

گردد که آینده و تداوم دراز مدت جوامع ما را جدی می گیرد.
�ود، و آن اینک�ه آین�ده ی�ک مفه�وم پ�وچ و�این منج�ر ب�ه ن�تیجه گیری دوم میش
�ت�توخالی نیست، بلکه یک بعد اختلف واقعی در سیاست است، و سیاس
�ور��ه بط��ت، بلک��وده اس��ا ننم�نئولیبرالی به هیچ وجهی آینده را بحال خود ره
فعالی از موجودی آن برداشت می کند و از طرق مختلف آزادی  عمل  آینده را
�ه��ود. ب��ی ش��تر م��ه کم�بدست گرفته که متعاقب آن ، این آزادی  عمل هر چ
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�د�عبارت دیگر، آینده فقط موضوع یک «چشم انداز» نبوده، بلکه دارای یک بع
�اومت و اختلف��ترل، مق��واع کن��رای ان��حنه ای ب��ت، ص��ی اس��ی واقع�سیاس

است.
آینده از جهات مختلف یک مفهوم دشوار است. ما بخوبی درک می کنیم یک
�ه��ش آنچ�مدینه فاضله، یک افرینش ذهن، رؤیای جامعه نیک و ایده الهام بخ

. در۴که شاید ناممکن اما با این وجود مطلوب است،  چه معنایی در بر دارد.
�ن��رز بی��ال، در م��القوه رادیک��ل ب��وم تخی��ن، مفه��ر ممک�تنش بین مطلوب و غی
انتقاد لزم جامعه و توانایی رؤیا قرار دارد. بدون وجود یک چنین بع�د تخیل�ی،

سیاست امکان پذیر نیست.
�وم��ش عل��ت.  دان��ژه اس�اما آینده چیز دیگری است. آینده هم سوژه و هم اب
�وی]، ب�ا هم�ه نقص�ان و��وف فرانس��ور، محق�ق و فیلس��وری [لت�اجتماعی لت
�ده��ت ک�ه آین��وخته اس�ماهیت گرایی اش، هم در طبیت و هم علم، به ما آم
�کال��ه اش��د ب�دارای هستی است، چرا که حتی پدیده های طبیعی می توانن

�ی۵مختلف در مقابل ما مقاومت کنند. � یا انطور که بعضی از فلسفه سیاس
�ا را��د م��انی، می توان��اطیر یون��ن در اس�سبز عنوان می کنند، گایا، خدای زمی
�ش��ن واکن��ونه چنی��وا  نم��رات آب و ه��د. تغیی��ینی نمای��ب نش��ه عق��ور ب�مجب
طبیعی است که ما را در مقابل این واقعیت قرار دهد که طبیعت می تواند بر
�م اس�ت تأکی�د ش�ود ک�ه پدی�ده های��ن ح�ال مه�علیه ما مقاومت کند. در عی
�ا��ه آن ه��را ک��تند، چ��اعی هس�طبیعی از بسیاری از جهات ساختارهای اجتم
�تند.��امعه  هس��ازماندهی ج��ا در س��اب م��ه  انتخ��ته ب��تقیم وابس��ور مس�بط
�تند،��تی هس��ی و کاپیتالیس��اعی، سیاس��اتی اجتم��ی مخلوق�تغییرات اقلیم
�اد��ه ایج��ی آن ب��ش درون��اطر گرای��نعتی بخ��امعه ص��ک ج��ج از دینامی�منت

بحران های عمیق از طریق بهره برداری بیرحمانه انسان و طبیعت. 
�ت اس�ت– می ت�وان گف�ت مخل�وقی متش�کل از�در این معنا، آین�ده ی�ک عینی
�انطور��م. هم�مجموع آنچه ما انجام می دهیم و یا از انجام آن  سر باز می زنی
�ه�که هانس یوناس، فیلسوف المانی، می گفت انسان تنها حیوانی است ک
ب�ه کم�ک تکنی�ک ط�بیعت را رام می کن�د و متعاقب�ا  ب�اعث و ب�انی ذل�ت خ�ود
�ن�می گردد. او همچنین تنها موجودی است که از نظ�ر عقلن�ی می توان�د ای
�اس��ی، ک�ه یون��ی و سیاس��دهای اخلق�واقعیت را درک کند  که این امر پیام

�ز دارد. ��د، نی��ی نامی��ئولیت» م��یپ مس��ه۶«پرنس��ده ای ک��ئول آین��ا مس� م
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�ه��ا ب��ا، ی��رداری م��ردار و لک��ام ک��ه تم��دتی ک��دهای دراز م��ازیم و پیام�می س
عبارتی عدم توانایی ما در قبول مسئولیت، ایجاد می کند هستیم.

جامعه شناس انگلیس�ی بارب�ارا ادام، معتق�د اس�ت ه�ر انچ�ه ک�ه م�ا انج�ام
�اله۷می دهیم عواقب زمانی دارد.��رای زب��ب ب� ما اثر زمان، در قالب زمان  تخری

های هسته ای، جعبه های سوشی و گازهای گلخانه ای، ایجاد می کنیم.
�ک��ول ی��ده ح�جامعه صنعتی در بسیاری جهات به عنوان یک سازمان، بنا ش
�بیعی�دسته منازعات زمانی، درگیری های ذاتی بین امور ابدی اجتماعی، ط
�ورد��ت در م��ونه ای اس��وا، نم��أله آب و ه�و اقتصادی ، فهمیده می شود. مس
�ا��ی ب��ازعه عمیق��ار من��ا دچ�اینکه چگونه امور ابدی  طبیعت و امور اقتصادی  م
�امل ��ران ک��ک بح��ت از ی��ری اس��ونه دیگ��الی نم��ران م��د. بح��ته ان��دیگر گش�یک
�ازار��ل ب�ساخته و پرداخته جامعه، که همچنین حول امور اختلفات ابدی-تمای
�ن��ابع بی�به ایجاد سود فوری و فوتی و نیاز دولت رفاه به توانایی در انتقال من
�ر دو��ردد. ه��ی گ��دت -م�نسل ها و تثبیت سیستم حفاظتی جامعه دردراز م
�وان��ت، را می ت�این بحرانها که امروز گریبانگیر جامعه سرمایه داری شده اس
�ده��ان  آین��ول زم��ای ح��اودانه و درگیری ه�در پرتو مبحث مربوط به پیامدهای ج

درک نمود.
�ی»،��ا «راه سیاس�نظریه پردازان پست سیاسی، وقتی عنوان کردند که تنه
سیاست بدون آینده است، دچار اش�تباه ش�دند. آن ه�ا ب�ا ای�ن ف�رض، جنب�ه
�داز�بسیار مهم نئولیبرالیسم را نادیده گرفتند. پروژه نئولیبرالی فاقد چشم ان
نیست، بلکه برعکس بایس�تی ان�را ک�امل  تخیل�ی و آین�ده نگر، پ�ر از تص�ورات
�ت. اوت�وپی��واهیم بگ�وئیم تم�امیت خ�واه از این�ده، در نظ�ر گرف�جزمی اگر نخ
�ت��ایی اس��تقل و پوی��وی، مس��راد ق�نئولیبرالیستی قبل از هر چیز در مورد اف
�ری را��ئولیت دیگ��چ مس��ود، هی��دت خ��اه م��افع کوت��ورد من��ز در م��ه بج�ک
�یار���هروندان بس���ا، ش���ر لیبراله���ده آل ، از نظ���راد ای���ن اف���د. ای���ی پذیرن��نم
مشکل سازی برای آینده هس�تند، ک�امل  فاق�د  توان�ایی  تجس�م ی�ک آین�ده
مشترک که در آن شرط همبستگی، بر تولید و مص�رف نس�ل ه�ا و ق�اره ه�ا
�ارت ��ره از مه��برالی، ب�ی به��ان نئولی��ر، انس�گذاشته می شود. به عبارت دیگ
آینده نگری است  و نمی توان به وی برای مسئولیت های دراز م�دت اعتم�اد

کرد.
گرایش های آینده نگرانه نئولیبرالیسم، خود را در طرح ریزی مستمر الزامات
سازگارکننده برای آینده نشان م�ی ده�د. ش�عار نئولی�برالی «ب�دون این�ده»،
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در واقع امر مجموعه ای از ضرورتهای آینده بود. در زمینه هایی مانند سیاس�ت
�باط��م و انض��اه و نظ��ت رف��ک سیاس��ابت، تحری��ازار، رق��ازی ب��واوری، آزاد س�ن
�ه��ه ک��ر آنچ��م ه�سیاست های اجتماعی، مهاجرت و مبارزه با جرم و تروریس
�اظت��برالی حف�بدان  نیاز بود، انجام شد تا اینکه بتوان از آین�ده  ج�امعه نئولی
�درت��افع و ق��ه من��رد ک��دیل ک��ری تب��به گ��ازیگران محاس��ه ب�کرد و همه ما را ب
�ن��لحات در ای�شخصی خود را بالتر از هر چیز دیگری قرار می دهد. روند اص
�ریح��روری را تش��ده لزم و ض��ک آین��ه ی�حوزه ها بر اساس توضیح مشکلت ک
�ن��بیعی بی��اب ط��ک انتخ��د ی��ه مانن��ده ای ک��د،  آین��اده ش��ا نه��رد، بن��ی ک�م
�اختار سیاس�ی ی�ا اجتم�اعی�الترناتیوهای مختلف یا به مثابه یک پروس�ه س
�ده از��تند. آین��ی گش��رح م��بیعی ط�مطرح نمی شد، بلکه به عنوان قوانین ط
�اختمانش�یک افق  تغییر سیاسی، از چیزی که می توان به طور فعالی در س
�ا��ابقت ب��رای مط��گی ب��ته های همیش��ری خواس��ک س��ه ی��رد، ب��رکت ک�ش

. آینده می طلبدنیروهای خارجی مبدل گشت:
�ی��ه عمیق�بحث امر پست سیاسی این موضوع را همچون فرایندی که ریش
�رده��اد، درک ک�در زبان دارد، در بیان نئولیبرالی از اینده، جهانی شدن و اقتص
�ه��بت ب��ود را نس��ه خ�است. مدت زیادی طول کشید تا  علوم اجتماعی علق
�اد��ق ایج��د از طری��ی توانن�اینکه چگونه نهادهای اجتماعی، امور جاودانه را م
�ان داد. از��د، نش�قواعد مشخص در سازمانهای اجتماعی در عمل کنترل کنن
این منظر، نئولیبرالیسم مانند نوعی از کنترل آینده، دیکتاتور ماب�انه ت�ر از ه�ر
�دی��ای کلی��ته از رفرمه��ک دس��دف ی��د. ه��ی رس��ر م��ری، بنظ��وپی دیگ�اوت
�ا از��ود، ت�نئولیبرالی، درست به منظور  تعیین راههای مرکزی توسعه  آینده ب
طریق استحکام آن ها، افق آینده ما در آینده قابل پیش بینی، کنترل و محدود

گردد. 
�وق��تم حق��ک سیس�در سیاست رفاه، پیش بینی افزایش سن جمعیت، به ی

�ک۸بازنشستگی جدید که تا «عصر یخ اینده» ثابت خواهد ماند منجر شد.� ی
�وزه��ه ح��ا آنک��د، ت��ی کن��ترل م��ادی را کن�بانک مرکزی مستقل سیاست اقتص
�ث��ه دارد. بح��یون را دور نگ��اتیو و اپوزیس�عمل سیاسی را محدود کند و الترن
�ت.��ولی اس��ت پ��ن سیاس��ه ای��ادی، ادام�جاری اروپایی در مورد ریاضت اقتص
�وند:�همه این ابعاد آینده با روشنی هر چه بیشتری در شعارها دیده می ش
به عنوان مثال، با وام گیری از مباحث طرفداران محیط زیست گفته می شود
�وقی هس�تند ک�ه م�ا نبای�د کس�ری های�که « نس�ل ه�ای این�ده» دارای حق

  اوربان لوندبری، جواهر تاج، سوسیال دمکراتها و سیستم بازنشستگی جدید.۸



 ن�تیجه  ای�ن اس�ت ک�ه۹بودجه سیستم اجتماعی را به آین�ده موک�ول کنی�م. 
�انون��ودجه در ق��ر ب��د کس��ررات ض��ته ش�دن مق��ودجه از طری�ق نوش�کسری ب

اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر قانونی می شود.
�ده��وعی از آین��ه ن��ت، بلک��ده نیس�بنابراین «بدون آینده» نئولیبرالیسم بی آین
�م می کن�د و��ه آین�ده را مجس��ال ک��ان ح�نویسی است با چشم اندازی از زم
�ناس��امعه ش��ه ج��ت. کلس اوف��ز اس�مشروعیت دموکراتیک آن سؤال برانگی
آلمانی، استدلل می کند که جوامع غربی خود را در نوعی شرایط اضطراری
�ده و��دید ش��ی تش�قرار داده اند، طوریکه ضرورتهای آینده آن ها بطور روزافزون
�ک در��احث دموکراتی��رای مب�هر چه بیشتر اضطراری می شوند. هیچ وقتی ب
�دارد.��ود ن��وند، وج��ل ش�مورد اینکه چگونه باید مقررات بانکی و پیمان ثبات ح
�ته و�اضطرار زمانی باعث تقویت قدرت متخصصین و خبرگان بر سیاست گش
�ل��درت منتق�تصمیم از اتاق های دموکراسی به دالن های داخلی در مراکز ق

۱۰شده است.

�ق�می توان استدلل کرد که نئولیبرالیسم یک پروژه رادیکال با امور ابدی و اف
تغییر ذاتی خود بود ک�ه ه�م از ماش�ین الت سیاس�ت و نی�ز همچنی�ن ان�واع
�امعه��ولت ج��ود را در تح��دی خ��ور اب��د ام�مختلف تولید دانش، برای آنکه بتوان
بسازد، استفاده می کند. جامعه بازار امروزین دارای مک�انیزم ه�ای فراوان�ی
�د��ک تولی��ت. ی��ده اس��ا از آین��ونگی درک م��ترل چگ��ان کن��ه هدفش��ت ک�اس
�ی��طلح  پیش بین��ه اص��ا ب�اجتماعی متنوعی از انواع مختلف پیش نمایی و ی
�ظ��ان حف��ه هدفش��ایی ک�وجود دارد: پیش بینی ها، سناریوها و پیشگویی ه
�م��انعت از تجس��رای مم��وادث ب��د ح��ترل رون��ع کن�اوامر و احکام اینده، یا در واق
�ه�آینده دیگری توسط ما می باشد. یک نمونه آن مدلهای پیش بینی است ک
پیش نیاز بحران مالی ب�ود. ج�امعه س�رمایه داری از طری�ق پیش�گویی ه�ای
�د و�پیوسته و از طریق مدیریت  مداوم و کنترل رؤیاهای انسانی در مورد رش

مصرف، عمل می کند. 
�واره��تی هم��رمایه داری بایس��ه س�ینس بکرت جامعه شناس معتقد است ک
�ظ�«انتظارات ساختگی» در مورد اینکه چگونه آینده هویدا خواهد شد، را حف

 فرایندهای بازار از چنین انتظ�اراتی اح�اطه گش�ته ان�د؛ مع�امله گ�ران۱۱کند. 
�ش نم�ایی��ی و پی��ود از طری�ق پیش بین��امطمئن خ��ترل ن��ی کن��ادی در پ�اقتص
هستند. می توان گفت که منافع قوی در جامعه در پی کنترل انتظ�ارات م�ا از

 یان لو لن و بنجامین لموین، «محاسبات نسلی. ارزش های آینده و تبدیل دولت رفاه.۹
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�ش نم�ایی ه�ا و�توسعه اجتماعی هستند ک�ه ب�ا اس�تفاده اس�تراتژیک از پی
پیش بینی ها، تصاویر ما از آینده را کنترل می کنند.

تئوری اقتص�ادی ام�روز ب�ر پ�ایه ف�رض «انتظ�ارات عقلن�ی» ق�رار دارد، ک�ه در
واقعیت امر نوعی تئوری در مورد آینده است، یعنی  اینکه اقدام های عاملین
و بازیگران بر پایه چگونگی درک آن ه�ا از آین�ده  س�اخته ش�ده و اینک�ه آن ه�ا
�ن��ن ، همچنی��ابر ای��د. بن��ی کنن��به م��ی محاس��ور عقلن��ده را بط��ونه آین�چگ
�ارات»،��دیریت انتظ��ق «م��ده را  ، از طری��ا از آین��ونگی درک آن ه��وان چگ�می ت
�داد�کنترل نمود و از این طریق آنچه که تئوری نئوکلسیک به عنوان ثبات قلم
�ی��ورت م��گویی ص��ی و پیش��ق پیش بین�می کند، ایجاد کرد. این مثل، از طری
�د و��اری ارائه می دهن�گیرد: رتبه بندی اعتباری که مؤسسات رتبه بندی اعتب
�وند.��ی ش��م م��زی تنظی�یا نرخهای بهره کنترل کننده ای که توسط بانک مرک
�ت.��خص نیس��ود، مش��ی ش��ات م��اعث ثب��دام ها ب��ن اق��دی ای��ه ح�اینکه تا چ
�الی��ران م��ورد بح��العه در م��ک مط��عه در ی��ادی و توس�سازمان همکاری اقتص
�ی در��ات اساس��دم ثب��اعث ع��الی ب��ی م��دلهای پیش بین��ه م��ود ک��د ب�معتق
�انه در��د خوش بین�سیستم مالی،  از طریق پیش بینی های مداوم بیش از ح

�ن پیش بین�ی۱۲باره رشد مالی، گشت.� اما پس از بحران مالی، ن�ه تنه�ا چنی
�د،��ته ان��ز گش��تر نی�هایی مشروعیت خود را از دست نداده است، بلکه مهم
�ده»  در�چرا که آن ها می باید در پی به اصطلح «سیگنال های هشدار دهن
�ود��یگنالهایی ن�ه در خ��ن س�بحران های جدید، باشند. انها اغلب  بدنبال چنی
بازارهای مالی، بلکه دقیقا  مانند اقدام های تروریستی، در م�ردم و تظ�اهرات

اجتماعی که از نظر شان می تواند ثبات مالی را تهدید نماید، هستند.
�ده��ای آین��ی ه��ف پیش بین��واع مختل��ه  از ان��تند ک��الی نیس��ای م��ط بازاره�فق
�ود.��ز م�ی ش��ی نی�استفاده می کنند، بلکه این شامل سیستم های سیاس
�ن��ناریوهای ممک��دادی از س�سیاست امنیتی جهانی، از جمله بر اساس تع
�اوران��ان و مش��واع کارشناس��ط ان��ل توس�جهانی ، که در واشنگتن و بروکس
آینده ارائه می شوند، بنا می گردد. «روندهای جهانی» و تهدیدهایی که در
�ده��وادث آین��گویی ح��ی پیش��ع در پ��وند، در واق��ی ش��ی م�این سناریوها معرف
�اد��ان ایج��ه قصدش��تند، ک�نیستند. آن ها بیشتر نوعی اسناد دیپلماتیک هس
�ان��ی، آین�ده جه�مدیریت و تأثیر فعال بر اینکه چگونه عاملین جامعه بین الملل
را درک کنند، می باشد. هدف آن ها شکل دادن آینده قبل از آنک�ه رخ بده�د،

از طریق ایجاد درک متمرکز از تهدیدات و امکانات مرکزی و کلیدی است.
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�کال��ا اش��ایش ب��ه آزم��تی ک��دا، وق��ان ابت��اطی و ارزش اور از هم��د ارتب�این بع
�ود.��م ب��د، مه��از ش��انی آغ��گ دوم جه��د از جن��گویی بع�مختلف مدلهای پیش
�رض��ود، ک�ه ف��انی ب�هدف آن ها ایجاد هنجارها و اعتقادات حول یک آینده جه
�رار��تی برق��تی و کمونیس��عه کاپیتالیس��ک توس��ن ی��وازن بی��د در ان ت�می ش
خواهد بود. امروزه همان مدلهای پیشگویی در پروسه یکپ�ارچه س�ازی اروپ�ا
�ده��انع کنن��ناریوهای ق��اد س��رای ایج�به ابزار اصلی ساختمان بازار داخلی و ب
حول آینده پروژه اروپا ، تبدیل ش�ده ان�د. از ای�ن رو عمل ک�رد ان�ان، حف�اظت و
بازتولید سیستم لیبرالی در ی�ک آین�ده طراح�ی ش�ده، ک�ه در واق�ع می توان�د

آینده ایی با بحرانی عمیق در نظر گرفته شود، است.
�را��ت ان�می توان ادعا کرد که آینده بخشی از آنچه که میشل فوکو می توانس

�د.��ی باش��د،  م��برالی بنام��ی نئولی��ای اداری و۱۳زیست سیاس��دف ابزاره� ه
وسایل کنترل، مانند روش های پیش بینی که در بال بحث شد، خنثی سازی
بعضی از راههای توسعه و سلب افق تغییراتی است که ممکن است بتواند
�ه��ده ای ک��ع آین��ه نف��ده ب��ادی آین��تم انتق��اند. سیس��الش بکش��ه چ��ا را ب�آن ه
�ات��ی و امکان��عه فن��تنی، توس��د ناگسس��ورد رش��ن در م��دهای امروزی�امی
�ن اس�ت ک�ه��ت ای�مصرفی را تأیید می کنند، بدور انداخته م�ی ش�وند. واقعی
�ه��برالی ارزوی چ��ت لی��ه دول�آینده پروژه عالی زیست سیاسی است، چرا ک
�ر��ا فک��د؟ م��د نمای�چیز بهتری  جز کنترل تجسم شهروندان از آینده را می توان
�ل ��ر، اص��ت ام��ا در واقعی��ت، ام��از اس��ا ب��ده ب�رای رؤیاه�ای م��ه آین�می کنیم ک
اینگونه نیست. می توان افک�ار فوک�و در م�ورد ق�درت و نظ�م را توس�عه داده و
�ه��انی ک��د زم��ک بع��الی ی��ور احتم�عنوان کرد که دولت لیبرالی نمی تواند حض
�ده��د. آین��ل کن��د را تحم��اق بیفت��اوت اتف��ا  متف��ره و ی�ا اساس��ر منتظ�چیزی غی
�ی و��ی سیاس��ل واقع��رای عم��ی ب��ت، محل��درت اس��اختار ق��متی از س�قس
اشکال واضح و مشخص کنترل؛ نه یک فض�ای ب�از و غی�ر وابس�ته، بلک�ه ی�ک

بعد زمانی که از حال به استعمار کشیده شده و متعهد است.
�ا،��ی م��ده واقع�ما باید خود را برای این قدرت بر آینده و پیامدهای آن برای آین
�دات و��ه تولی��ن هم��له بی��اقض در فاص��ا  متن��زی اساس��ائیم. چی��د نم�علقه من
سناریوهای معاصر، پیشگویی ه�ا و پیش بین�ی ه�ا در م�ورد ت�وازن سیس�تم
�ود دارد.��ی وج��کل اقلیم��ا در اداره مش��ی م��ایی جمع��دم توان��برالی و ع�لی
�ان��وا در می��أله آب و ه��دازه مس��ه ان��ه ب��ود دارد ک��ی وج��یار کم��ائل بس�مس
�ن��ادری چنی��کلت ن��ول مش��د، و ح��ده باش��ق ش��ث و تحقی��مندان  بح�دانش

  سخنرانی های میشل فوکو در مورد زیست سیاست.۱۳



�رد ک�ه از�اجماع گسترده ای (در مقایسه می توان به مدلهای مالی اش�اره ک
�ده��اطه ش��یده، اح��ایص پوش��وئیم نق��واهیم بگ��ر نخ��ادین، اگ�عدم قطعیت بنی

�ود دارد. ��د )، وج��ایلت۱۴ان��ی از تم��ی، ناش��ران دموکراس��ه بح��وان ب� می ت
�ر��ن ام��کل از ای��ران متش�التزامی  آینده ای که فشار زمانی ایجاد می کند، بح
�ک�که جامعه ما چنان بشدت مشغول  آینده نزدیک است، که در  واقع فقط ی
�الش واقع�ی ک�ه�زمان حال طولنی تر می باشد، و از این رو نمی تواند ب�ه چ

مسأله مرگ و زندگی است بپردازد، را نیز اضافه کرد.
�ور دراز�گاهی اوقات گفته می شود که سیستم سیاسی ما نمی تواند به ام
�ی ب�ر دادن��دگی  مبتن��ه دار از نماین��اریخی ریش��ور ت�مدت رسیدگی کند. تص
�ا�رای به نسل های حاضر است، و نه منافع نسل های اینده.  سیستم ما ب
توجه به دوره نمایندگی و پاسخگویی در طول مدت نماین�دگی ، و ن�ه م�اوراء

�ت.��ه اس��کل گرفت��ورج۱۵ان، ش��ت، مثل  ج��ط زیس��وفان محی��ی از فیلس� بعض
�لی��کل اص�مونبیوت، معتقدند که برای حل خطر اقلیمی، خود سیاست مش
است: سیاست کند و بدون فانتزی است. الترناتیو ای�ن دی�د ک�ابوس گران�ه و
سیاه می توان�د ت�وجه ب�ه آین�ده و مس�أله پای�داری درازم�دت ج�امعه م�ا ، ب�ه
�زی��ده های مرک�عنوان روشی برای رادیکال نمودن بحث سیاسی و احیای ای
�انی و��انی و انس��تراک جه��ک اش��ابه ی�در مورد انتخاب سیاست، آینده به مث

مسئولیت همه ما، در مقابل ما خودمان و همه موجودات زنده ، باشد. 
�ری�آینده در واقع یک مسأله رادیکال دموکراتیک است، و همزمان مسأله دیگ
�تی��انه و فاشیس��ایلت دیکتاتورماب�را،  حول آنچه امروزه چه چیزی را باید تم
�ورد��ا در م��ورات م��ه تص��ود ک��اعث می ش��ن ب��رد. ای��ی گی��ر م��ز در ب��د، نی�نامی
�ه مرتب�ا��ته ش�ود. اینک�دموکراسی، سیاست و عدالت به بوته آزمایش گذاش
�ر��ان حاض��ال  زم��واقب اعم��ه ع�بحران را به امان آینده بسپاریم ، از طریق آنک
�ط��ه فق��ق، ن��ه ح��وان ب��م، را می ت��ل کنی��ده منتق��ای آین��ل ه��ه نس��ود را ب�خ
نا کارامد، بلکه همچنین غیر دموکراتیک قلمداد کرد. نس�ل ه�ای آین�ده فاق�د
رأی هستند، اما آنچه که ما انجام می دهیم گریبانگیر آن ها می شود. از این
رو بحران آینده همچنین بنوعی بحران نمایندگی نس�ل حاض�ر و آین�ده اس�ت
که ما را در مقاب�ل ی�ک حک�م اخلق�ی ق�رار م�ی ده�د. بن�ابراین م�ا بایس�تی
بیاموزیم که محتوی دموکراتیک سیاس�ت آین�ده ک�ه دائم�ا  در مقاب�ل م�ا ق�رار
�یار��انع بس��ک م��ی ی��رات اقلیم��ا تغیی�داده می شود، را ارزیابی کنیم. در اینج
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بزرگ است.
�دی��ی جدی��ای سیاس�سیاست اقلیمی بخودی خود در راه ایجاد یک جغرافی
است، چرا که منافع ق�وی س�رمایه داری  فرص�تهای ب�ازاری جدی�دی ه�م در
�ی��ه ک�ه «مهندس��ول آنچ��وآوری ح��م ن��ق گازه�ای گلخ�انه ای و ه��ه ح�عرص

�ت.��رده اس��اد ک��ود، ایج��اداور۱۶ژنتیکی» نامیده می ش��تیکی ی��ی ژن� مهندس
تمامیت خواهانه ترین ازمایشات اعمال قدرت انسان ب�ر ط�بیعت اس�ت، مثل 
یون های نقره که در فضا منتشر می شوند و  اکسید اهن که در اقیانوس ها
برای ج�ذب دی اکس�ید کرب�ن ریخت�ه م�ی ش�ود.در س�طح انس�انی، مع�ادل
�ورد اص�لح ن�ژاد و��تیکی، در م�ایده های علم�ی و ش�به علم�ی مهندس�ی ژن
ب�ه ن�ژادی می باش�د ک�ه مثل  از س�وی «ترابش�ریت گ�را»  نی�ک بوس�تروم از
�ون��ی چ��ی معروف�دانشگاه معتبر اکسفورد، و همچنین تئوریسین های علم

 ترابشریت بر پایه نظریه های هوش مصنوعی۱۷استیو فولر، مطرح می شود.
�یار��رادی بس��وان اف�قرار دارد و معتقد است که نسل های آینده را باید به عن
�ا��ت.  آن ه��ر گرف�کامل، که نیازمند خیر خواهی پدر سالنه ما نیستند، در نظ
بر خلف ما برخوردار از نسل ها توسعه فنی و اص�لح ژن�تیکی هس�تند. اگ�ر
�وا��أله آب و ه��م، مس��ا کنی��ود ره�فقط ما نا امیدهای کودن آن ها را به حال خ

برای این بشریت فوق العاده آسان خواهد بود.
رد کردن این گونه ایسم ها می توانست آسان باشد، اگر آن ها از نظر قدرت و
�د. م�ا بای�د پاس�خ آن ه�ا را از طری�ق ایج�اد ی�ک تئوری��وذ رش�د نم�ی کردن�نف
�ا��ه م��زی ک��وان چی��ه عن��ده ب��دهیم: آین��رد ب�سیاسی که آینده را در بر می گی
مسئولیت کامل انرا به عهده داریم، که برای سیاستی که ما پیش می بریم
�ل��ای عم��ک فض��د ی��ال می توان��ن ح��ا در عی��د،  ام��ی کن��اد م��دودیت ایج�مح
سیاسی ، در جایی که باید  راه حل بسیاری از مشکلت اجتماعی ما واقعا 
�ت،��وم نیس��ک مفه�وجود داشته باشند، را باز کند. بنابراین اوتوپی ان فقط ی
�دگی و��ای زن��اودانه الگوه��دی و ج��دهای اب��ه پیام��ت ک��وعی اس��ه  موض�بلک
�ک��زای ی��ون اج��ا را همچ��تی آن ه��رد،  و بایس��ی گی��ر م��ا را در ب��رفی م�مص
�د��د و  بای��رد، دی��ر می ب��اختاری بس��ران س��ک بح��ه در ی��انی ک��تم جه�سیس
�ت، در��ادر ب�ه ایج�اد تغیی�رات اجتم�اعی اس�خودمان را مانند ابژه فعالی که ق

  کلیو هامیلتون، استادان زمین. صلوع عصر مهندسی اقلیمی.۱۶
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پیشگیری و راههای پیشگیری به عنوان  طیف ایدئولوژیک راست جدید و چپ جدید قرن
بیست و یکم. 



۱۸این سیستم درک کنیم. 

در اینجا منظور من این است که یک امکان برای رادیکالیزه کردن سیاست از
طریق جایگزین نمودن احکام تکنیک�ی آین�ده گ�را ب�ا فراین�دها و پروس�ه ه�ای
�ته جمعی را�مشورتی و مشارکتی وجود دارد که انتظارات و نگرانی های دس
�ات��س، تجربی��ورها، مثل  انگلی��ی از کش�در مرکز توجه قرار می دهد. در بعض
�ود دارد.��ورتی وج��ای مش��ی ه��ونه پیش بین��اس اینگ��ر اس��زی ب��وفقیت امی�م
�ه��بت ب��ب  نس��هروندان اغل��ه ش��د ک��ان می ده��ات نش�نتیجه گیری این تجربی
کارشناسان خردمندانه تر برخورد نموده و حاضر به قبول مسئولیت بیش�تری

برای خطرات بلند مدت هستند.
�د اختلف��ای  بع� همچنین این نوع از فرایندهای مشارکتی، روشی برای احی
مرکزی در سیاست است، چ�را ک�ه در مب�احث آین�ده مرب�وط ب�ه ی�ک منطق�ه
�ه��ود: ک��خص می ش��امل  مش��بیعی ک��ده ط��اظت ش��اطق حف�مسکونی یا من

�د و ��ود دارن��تیمنافع و چشم اندازهای مختلفی برای آینده وج��ز بایس��هنی� ب
�رای دادنیک از کدام��ود. تلش ب��یدگی ش��ا رس��ن انه� اختلفات کلیدی در بی

�ای��ردن نهاده��الیزه ک��رای رادیک��ی ب��د روش��ز می توان��ده نی��ه آین��دگی ب�نماین
�ن�سیاسی باشد، چرا که بدین طریق آشکار می شود چه تنازعات درونی بی
�ع��ود دارد. در واق��دت وج��دار دراز م��داف پای��دت و اه��اه م��د کوت��دف رش�مثل  ه

�دهدارند،امروزه نمونه های چنین نهادهایی وجود ��ه آین��وان از کمیت� مثل  می ت
در پارلمان فنلند نام برد.

تبدیل آینده به یک موضوع و ابژه، بجای یک ض�رورت و بایس�تگی، نی�ز از نظ�ر
�ود.��ی ش��وب م��م محس��اد از نئولیبرالیس��زی انتق��ته مرک��دئولوژیک هس�ای
سیاست نئولی�برالی از ای�ن جه�ت ک�ابوس گراس�ت ک�ه آن مس�ائل ارزش�ی

�ر آزاد،اساسی��ده آزاد و غی� را، در مورد خوب و بد، عدالت و بی عدالتی، آین
�ده��ت آین�منع می کند: آن از نیاز انسان ها برای فرموله کردن چشم انداز مثب

�ن رو��ودی،،جلوگیری می کند.  از ای��ر وج��ائل بزرگ ت��ه مس��خ ب��د پاس� آن فاق
�ت، م�ی��ادر ب�ه تحق�ق آن اس�ایدئولوژیک و سیاس�ی ف�رای آنچ�ه ک�ه ف�رد ق
باش�د. ام�ا دقیق�ا  ب�ه همی�ن خ�اطر، موفقیت ه�ای آن احتم�ال  از نظ�ر زم�انی

�ای،محدود است، چرا که آن� فاقد مکانیزمهایی است که می تواند نگرانی ه
انسان ها در مورد اینده را به عمل سیاسی تبدیل کند.

�ترک��ئولیت مش��ک مس��ده ی��ه آین�یک قدرت انفجاری سیاسی در این تفکر ک
است و می توان انرا تغییر داد، وجود دارد. ما شاید باید از گمانه زنی در مورد
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�م. ام�ا م�ا��ودداری کنی�ترجیحات و دیدگاههای سیاسی نس�ل ه�ای آین�ده خ
�دگی��ه زن��رم دادن ب��رای ف��رایط ب��دگی، ش��ای زن��ا فض�تعهد داریم که به آن ه
اشان و امکان زندگانی را بدهیم. این به معنی گسترش  ایده آزادی لیبرالی
�د��رای آزادی نبای��ن ب�از نظر زمانی است(ازادی حق من است، اما اشتیاق م
�ی��ده اساس��ک ای�باعث دست درازی به نسل های آینده گردد) و همزمان ی
در مورد مسئولیت م�ا ب�رای پیام�دهای روش زن�دگی م�ا، را ت�دوین و فرم�وله

می کند.
�ه ��ت ک��ی اس��ی مهم��ائل سیاس��ن مس��اای��ته ه��ر دوشخواس��ادی ب�ی زی

 بهنمی توانند هیچ کجای دیگری بجز در سیاست اسیاست می نهد، اما انه
�ی��ال دموکراس��ر رادیک�اجرا گذاشته شوند. شانتال موف معتقد است که فک
که نهادهای و سیاست حزبی را رد می کند، در مع�رض ارتک�اب ی�ک خط�ای
بزرگ و قض�اوت نادرس�ت از نی�روی س�رمایه جه�انی ق�رار دارد و ب�ر ای�ن ب�اور

�ارکتی��ت مش��ان را،است که سیاس��د جه��ازمانی می توان��وآوری س��دون ن� ب
�د.��ر ده��د۱۹تغیی��کال جدی��و و اش��انی ن��ای جه��ه نهاده��از ب��ده نی��دیریت آین� م

�دهای��د پیون��ال نیازمن��ن ح��ا در عی��انی دارد، ام�نمایندگی از نظر زمانی و مک
جدید بین شهروندان و سیاست نیز می باشد.

�برالی، از��رورتهای نئولی��ته ض��ک دس��ده را از ی��وانیم آین��ا می ت��تیجه م�در ن
زباله دانی برای آنچه که سیاست نمی خواهد به آن رسیدگی کن�د، ب�ه ی�ک
ضرورت سیاسی واقعی و به یک نوع موضوع که التزاماتی بر م�ا و سیاس�ت
�ورد��روز در برخ��ه ام�می گذارد، اما در عین حال روش کامل  متفاوتی نسبت ب
�ک��ابه ی��ه مث�با انتظارات و نگرانی های مردم است، تبدیل کنیم. آنگاه آینده ب
�ف��واع مختل��رای ان��ه ای ب��د عرص��ی، و مانن��ارزه سیاس��زی در مب��د مرک�بع

درگیری های سیاسی که در واقع هم  اکنون جریان دارد، عرض اندام میکند.

 ۴۶–۴۷برگرفته از نشریه فرونسیس شماره 
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