
مطلب پیش رو ترجمه فصل دوم از کتاب "اختراع آینده، پسا ـ سرمایه داری و جهان بدون کار" اثر نیک سرنیسک
می توانیــد مطــالعه کنیــد. نویســندگان در ایــن اینجا و آلکس ویلیامز است. در صورت لزوم، فصل اول کتاب را در

فصل تلش کرده اند به علل شکست و به نتیجه نرسیدن جنبش های مردمی دو دهه ی اخیر ریشــه یابی کننــد. در
 جنبش هــای افقی  گرایــی و جـدا از جریان هـای

 
این فصل جنبش هایی مورد ارزیابی قـرار گرفته انـد کـه اصــطلحا

 جنبش های شبکه ای نامیده شده اند و دامنه ی گسـترده ای داشـته اند، ماننـد جنبـش
 
متعارف چپ بوده اند و بعضا

اشغال، زاپاتیستا . . . چرا این جنبش ها، علیرغم مشارکت گسترده مردم، نتوانستند تغییــرات ســاختاری چنــدانی
را در پی داشته باشند. نویسندگان تلش کرده اند علل ناکامی چپ را را در این جنبش ها مورد ارزیابی قرار دهند. 

محمود شوشتری

چرا ما پیروز نمی شویم؟ نقد چپ معاصر
برگرفته از فصل دوم کتاب اختراع آینده

ترجمه: محمود شوشتری

حتی اگر مرغ پرورش دهی برای گلدمن ساکس اهمیتی ندارد.
جودی دین

معضل شکست حاصل از خیزش ها و مبارزات چند ساله اخیــر چــالش کلیــدی اسـت کـه چـپ معاصــر بایــد بــا آن
شغال، ما شاهد برآمد نوین سیاسی مردمی بوده ایم. چرا این برخورد کند. از جنبش ضدگلوبالیزاسیون تا جنبش اش
جنبش ها، علیرغم بسیج و شور قابل توجه مردمی، در ایجاد تغییرات قابل تـوجه ای در وضــعیت سیاسـی موجــود
شکست خوردند و به نتیجه ای نرسیدند؟ برخی از نویسندگان چنیـن اســتدلل کرده انــد کــه نــاتوانی جنبش هــای

نــاچیز عنصــر طبقه کــارگر، و یــا نفــوذ و تأثیر گــذاریچپ را می توان با پایه ی طبقاتی آن ها، مانند کمبــود و حضــور 
). برخی دیگر بر این نظرند کــه مشــکل در ذات و۱منافع و خواسته های رقرمیستی در این جنبش ها توضیح داد (

طبیعت سیستم و محدودیت هایی که این سیستم در برابر هرگونه پروژه گذار و تغییر ایجاد کــرده، نهفتــه اســت.

هماگونه که ما در فصل قبل بحث کردیم، چنین استدللی تنها توضیح دهنده ی بخشی از علل این ناکامی اســت.
در این فصل و در برخورد با این گونه استدلها بحث ما این اســت کــه مشــکل اصــلی در نظریــه سیاســت  مردمــی
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رم دهنده ی افق استراتژیک سیاسی چپ بوده است. ما در پی رصــد کــردن مرزهــا و
ر

است که در سال های اخیر ف
محدودیت هایی که با اتخاذ سیاست مردمی از جانب چپ بوجود آمد، هستیم. 

همانگونه که در فصل اول بحث شد، سیاست های مردمی در تقاطع و اتصال بین یک واکنش عمــومی نســبت بــه
معضلت اجتماعی رو به رشد در سال های اخیر و نیز تاریخ ویژه  جنبش های چپ در قــرن بیســتم پدیــدار شــدند.
این فصل [از کتاب] سیاست مردمی را که در این فرآیند به موضـع غـالب نهادهــای سیاسـی چـپ معاصــر تبــدیل
شد، بررسی خواهد کرد. ما هیچ ادعایی نداریم که در این جا همه ی عرصه های جنبش های اجتماعی را پوشــش
دهیم، نداریم. تنها بگونه ای ساده روی آن چه که بلحاظ سیاسی در طی پانزده سال گذشته به سیاســت غــالب و
محبوب چپ رادیکال تبدیل شد، تکیه خواهیم کرد. ما همچنین ادعا نمی کنیم که تنها یک تاکتیک سیاسی خاص
اتخاذ شده از طرف این جنبش ها بود که در ذات خود مســئله آفریــن شــد. یــک تاکتیــک معیــن تنهــا زمــانی قابــل
خوانش است که بتوان کارآیی آن را در هر دو زمینه ی سپهر تاریخی وسیع تر و اهــداف اســتراتژیکی کــه هــدف،
گذار به آن بوده، دید. موضع کنونی ما، در جهانی که الزامات سرمایه داری جهــانی شــده بــه شــدت بــر آن غلبــه
ــا] دارد، این است که ما با رویکرد سیاست مردمی استراتژی  ما روی منطقه [محل] و خود بخودی بودن [جنبش ه
ــه متمرکز خواهد شد. [موردی] که ما آن را ضعف اساسی چپ معاصر می دانیم. ما بررسی خود را قبل از این که ب
نظریه ای گسترده که محوریت آن لوکالیسم [محلی گرایی] بود، تبدیل گردد وبه سیاست و واکنش عمومی بیشتر
جریان های اصلی و چپ رادیکال تبدیل شد؛ با یکی از محبوب ترین گرایش هــای سیاســی پــانزده ســال گذشــته ـ

افقی گرایی ـ آغاز خواهیم کرد. 

افقی گرایی [هوریزانتالیسم] 

 در جنبش اجتماعی آمریکــا متبلـور شـد و سـپس توسـط جنبـش زاپاتیســت ها، جنبــش۱۹۷۰افقی گرایی در دهه  
ــد ( ).۲فعالین خواهان تغییر گلوبالیزاسیون و جنبش میدان ها اوج گرفت و به بندرگاه عمده چپ معاصر تبدیل ش

جنبش های افقی گرایی در واکنش به ناکامی سیاست تغییر دولت در قرن بیستم، پدیدار شـدند و خواهــان تغییــر
). نظرات افقی گرایی بر بستر یک سنت طولنی تئوریــک۳جهان از طریق تغییر روابط اجتماعی از پائین بودند (

و پراتیک استوار بود که [پیشینه ی آن] از آنارشیسم، کمونیسم شورایی، کمونیســم لیــبرال و خــودگردانی (خــود
). در قلــب ایــن۴مختاری) برمی گردد و در یک کلم مدافع ـ "تغییر جهان بدون تسخیر قدرت [سیاسی]" است (

جنبش ها نفی دولت و دیگر نهادهای رسمی نهفته است، و جامعه بعنوان جایی کــه تغییــرات رادیکــال بایــد از آن
آغاز شود؛ رجحان دارد. افقی گرایی پروژه هژمونی را بعنوان مقــوله ای ذاتــی [روابــط اجتمــاعی] رد می کــرد و بــه

). افقی گرایــی بجــای فراخــوان دادن و یــا۵جای آن سیاست پیوستگی محور [همبستگی محور] را مطرح کــرد(
حمایت از کسب قدرت عمودی دولتی، استدلل می کرد که باید در جهت همکاری افراد برای جمع شدن و ابداع
کمون های خودمختار و اداره ی زندگی خودشان کوشش کرد. در یک تــرم وســیع تر و در معنــای کلی تــر می تــوان

این نظرات را بلحاظ مضمونی در چهار الزام عمده دسته بندی کرد: 
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ـ نفی هرگونه سلطه ۱
) ۶ ـ پیروی از دمکراسی مستقیم، یا اجماع در تصمیم گیری (۲
 ـ الزام و متعهد بودن در قبال سیاست های و الگوهای از قبل تعریف شده (پریفیگوراتیوـ توضیح مترجم) ۳
 ـ تأکید بر عمل مستقیم. ۴

محیط شدن در چنین مجموعه ای از الزامات، خود مجموعه ای از مشکلت تحمیلی را به همراه دارد کــه مــوجب
محدود شدن پتانسیل مبارزه برعلیه سرمایه داری جهانی می شود. 

تمرکــز [نظـریه ی] افقی گرایــی بــر مقـوله ی ســلطه در همه ی اشــکال آن؛ شــاید نشــان و اشـاره ای آشــکار بــرای
). فراتر رفتن و گذر از تفکر چپ سنتی گذشــته کــه روی دو موضــوع دولــت و ســرمایه متمرکــز۷مشارکت باشد (

شده بود، خود تأکیدی بر ادامه و وجود اشکال دیگری از سلطه در ساختار جامعه (نژادی، پدرسالری، جنسیتی،
وجود تبعیض نسبت افراد کم توان و توان خواه و غیره) بود، گامی بسیار مهم و رو به جلو بود که امروز بسیاری از
چپ های رادیکال معاصر، آن را پذیرفته و در مرکز عمل اشان گنجانده اند و خواهان محــو هرگــونه ســلطه، ظلــم و
فشار اند. تعهد و الزامی که ما معتقدیم هر سیاست ورز جدی چپ بایــد آن را اتحــاذ کنــد. بــا ایــن حــال، میــانگین
تلش جنبش های افقی گرایی در سمت و سوی غلبه بر همه ی اشکال نوع سلطه و ظلم بسیار محــدود بــوده و در
چارچوب سیاست های مردمی خلصه می شود. این جنبش ها در تلش مستقیم  و بی واسطه اشــان بــرای فســخ و
برچیدن هرگونه سلطه در روابط اجتماعی گرایش به چشم پوشی از اشکال نامحســوس موجــود و ظریــف ســلطه
بوده و یا از ارائه یک ساختار سیاسی مقاوم کـه بتوانــد ضـامن تـداوم و نگهدارنــده ی بلندمــدت روابــط اجتمـاعی

جایگزین باشند، ناموفق بوده اند. 
الزام و تعهد به احتراز از همه ی اشکال سلطه در روابط اجتماعی در ارتباطی تنگاتنگ بــا همــه  نمادهــای آن، چــه
بلحاظ مضمونی و چه به شکل سیاسی آن قرار دارد. چنین رویکردی در عمل بیشتر گرایش به نفــی ســاختارهای

ــد، دارد ( ــربه ی۸سلسله مراتبی (هیرارشی)، که وجه مشخصه سیاست ورزی نمایندگان سیاسی موجود ان ). تج
ــش آن هــا بــه تاریخی نشان از فساد در اتحادیه های کارگری و فرسوده شدن تدریجی لیبرال دمکراسی ها و گرای
جذب شدن به ساختارهایی که در جهت منافع و بهره وری تعدادی از نخبگــان حــاکم انــد، دارد. چنیــن گرایشــی
اجتناب ناپذیر بوده است. این ساختارها باید با اشکالی از دمکراسی مستقیم که به دلیل بی واســطه بــودن نســبت

). در ایــن جــا نظــر بــر۹به اشکال با واسطه، از احساسات شخصی بیشتر سیاسی برخوردارند جایگزین شــوند (
این است که "دمکراسی رو دررو" به احتمال زیاد بسیار طبیعی تر و قابل اعتمادتر است و گرایش کمتری بــه تقــدم

). در دمکراسی رو دررو تصمیمات سیاسی نه توسط نمایندگان، بلکه بوسیله ی افراد کــه خــود۱۰هیرارشی دارد (
). دمکراسی مستقیم در نهایت به اعتبار و حمایت۱۱نماینده خویش بمثابه اشخاص حقیقی اند، گرفته می شود (

نظریه ی سیاست مردمی که معتقد است هر آنچه که بی واسطه باشد بهتر از آنچــه اســت کــه بــا واســطه اســت،
ارزشی پایه ای پیدا می کند. در سیاست مردمــی بجــای قــانون اکــثریت ـ روش پارلمــانی و دیکتــه کــردن از طــرف
کمیته مرکزی ـ اجماع عمومی، بعنوان هدف مهمی که باید در اتخاذ هر تصمیمی رعایت شود، قرار داده می شــود

ــرفنظر از۱۲( ). بحث و اداره کردن [فرآیند اجماع] باید تا حداکثر ممکن فراگیر باشد، و روند شور و مشورت، ص
). جذابیت دمکراسی مشارکتی برای بسیاری از مردم؛ با توجه۱۳نتیجه، آن چیزی است که باید ارزشمند باشد (

3



). بســیاری از۱۴به پیشینه ی ژست های تشریفاتی و توخالی دمکراسی های باواسطه ی کنونی، قابل درک اســت (
ــد ( شرکت کنندگان سخن از احساس توانمندی که نتیجه ی مشارکت آن ها در فرآیند تصمیم گیری بــوده، می کنن

). بنابراین فراگیری و اجماع حداکثری در بحــث و فرآینــد تصــمیم گیری ارزشــمندند. بــدین ترتیــب تاکتیــک و۱۵
فرآیند تصمیم گیری بالتر از استراتژی قرار داده می شود. 

دمکراســی مســتقیم، اجمــاع و فراگیــر بــودن همــه بخشــی از الزامــات تصــور سیاســی افقی گرایــی در سیاســت
پریفیگوریسم اند، که هدف اش خلق دنیای مورد نظر او در در آینده، همین جا و همین الن است. سیاســت های
پریفیگوریسم سنت دیرینه ای در چپ دارند که پیشــینه ی آن از آنارشیســم کروپکتکیــن و بوخــارین بــه ایــن ســو
است. ولی تنها در طی سال های اخیر است که این سیاست به نوک پیکان سیاست های جنــاح چــپ تبــدیل شــده
است. وعده های نسل گذشته این بود که بعد از انقلب سلسله مراتــب و در حاشــیه بــودن بخــار شــده و بــه هــوا
خواهد رفت. وعده ای که تسلی خاطری برای زنان و مردم رنگین پوستی بود کــه بــه دغــدغه های آن هــا از طــرف
رهبری مردانه ی سفید پوست اهمیتی داده نشده بـود. سیاســت های پریفیگوریســم کوشـش دارد بجـای انتظــار
ــر ــه ب برای آن انقلبی که ادعا شده بود، دنیای نوین بلواسطه ی عاجلی را معرفی کند ـ در این جا بار دیگر با تکی
 بر تلش های باواسطه [اقداماتی که از طریق و در ارتباط بــا تشــکیلت و

 
حس ضمنی که فوریت و بی واسطه ذاتا

نهادهای سنتی صورت می گیرند. ـ مترجم] رجحان داده می شود. سیاست های پریفیگوریســم در بهــترین حــالت
). بــدتر ایــن کـه۱۶تلش اش در مجسم کردن انگیزه ی اتوپیایی و آوردن آینده در زمــان کنکــرت امــروز اسـت (

اصرار بر پریفیگور کردن تبدیل به یک ادعــای جزمــی (دگــم) می شـود، بـدین معنــا کـه میـانه ی راه بایــد بــا انتهــا
همخوانی داشته باشد. و این اصرار همــراه بــا نفــی و نادیــده گرفتــن نیروهــای ســاختاری کــه در مقابــل آن صــف

). ۱۷کشیده اند، صورت می گیرد(
اگر هدف خلق دنیایی که می خواهیم این جا و همین حال است، و اگر اســتفاده از نهادهــای واســطه ی موجــود در
ایجاد چنین دنیایی ممنوع است (و یا حداقل انکار می شود)، بنابراین مناسب ترین شکل عمل باید عمــل مســتقیم
باشد. عمل مستقیم، شکلی از عمل است که می تواند طیف وسیعی از تاکتیک های ممکن را در بر گیرد، طیفی از
اعتراضات نمایشی به شیوه ی موقعیت گرایان (موقعیت گرایان بین المللــی: جنبشــی بــود متشــکل از هنرمنــدان،

 در یک گردهمآیی در ایتالیا فعالیت خــود را آغــاز۱۹۵۷نویسندگان و شاعران اروپایی پیشرو و انقلبی که در سال 
ــرد. ــرح می ک ــم را مط ــم و سوررئالیس ــبی از مارکسیس ــاس ترکی ــرمایه داری براس ــد س ــش نق ــن جنب ــد. ای کردن
موقعیت گرایان در زمینه ی فرهنگ خواستار برداشتن مرز بین هنرمندان و مصرف کنندگان بودند و تولید فرهنگی
را به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل کردنــد ـ مــترجم). تــا اعتصــاب بــه روش گربه هــای وحشــی (اعتصــاب
گربه های وحشی، عملی است که توسط کارگران غیــر ســازمانیافته در اتحادیه هــای کــارگری و بــه رهــبری آن هــا
صورت می گیرد. این ترم در مواقعی به عمل غیر رسمی صنعتی نیز اتلق می شــود. اعتصــاب گربه هــای وحشــی

 در فرانسه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ـ مــترجم).۱۹۶۸نیروی فشار کلیدی تاکتیکی بود که در اعتصابات ماه مه 
ایجاد راه بندان در خروجی ها تا به آتش کشــیدن پروژه هــای ســاختمان های لــوکس. در ایــن شــکل از کنش هــای
اعتراضی ما باز نشانه هایی از سیاست مردمی را می توانیم بــبینیم ـ رجحــان داشــتن عمــل مســتقیم و بیواســطه و
حسی. بدون شک، عمل مستقیم و بلواسطه می تواند در مواقعی مؤثرتر از اعتراضات رایج و معمول باشدـ مانند
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ن برای پوشاندن میخ هایی که بــرای جلــوگیری از تجمــع بی خانمان هــا قــرار می دهنــد، و یــا اســتفاده از ریختن بتر
). باز در این جا کماکان همانگونه کــه مشــاهده۱۸روش های مبارزاتی برای کاهش ضرب آهنگ کار در کارگاه ها (

می کنیم، عمل مستقیم بخاطر انزوای آن، اغلب در تضمین تحکیم و استواری تغییرات درازمدت ناموفق است و
تنها نوع خاصی از ایجاد مانع در مقابل دولت و سرمایه باقی می ماند. 

 نقــص
 
ما در این جا تسریع می کنیم که دمکراســی مسـتقیم و سیاســت های پریفیگوریســم و عمـل مسـتقیم، ذاتــا

). بدون این که قصد تقبیح آن ها را داشته باشیم، باید کارآیی این هــا در ارتبــاط بــا شــرایط تــاریخی و۱۹ندارند (
استراتژی مشخص از این منظر که آیا این سیاســت ها می تواننــد پدیــد آورنــده ی نیــروی واقعــی بـرای یــک گـذار
ماندگار باشند، مورد قضاوت قرار گیرند. پیچیدگی های واقعیت های موجود، جهانی شدن سرمایه داری بگونه ای
است که اقدامات کوچکی که توان گسترش در مقیاس بزرگ را ندارند، بعید است که قادر به سازماندهی دوباره
نظام اجتماعی و اقتصادی ما باشند. همانگونه کــه مــا در نیمه ی دوم ایــن کتــاب پیشــنهاد کرده ایــم، مجمــوعه ی
تاکتیک های افقی گرایی تنها زمانی سودمند خواهند بود که با دیگــر اشــکال باواســطه ی ســازمان های سیاســی و

فت و همراه باشند.  کنش های سیاسی جر
پس از مروری کلی از الزامات و تعهدات تئوریک افقی گرایی و نیز پرسش های کلی که در ارتباط بــا آن هــا وجــود
دارد، حال ما می توانیم به دو پی آمد مهم سیاست در قرن بیســت و یکــم بپردازیــم کــه بتــوانیم بــر هــر دو جنبه ی
امکانات عملی و محدودیت های جدی سیاست مردمی که نهفته در ذات چنین الگوی کنش سیاسی اسـت، پرتــو
ــش اشــغال کــه بیفکنیم. در ادامه ی بحث ما دو نمونه از قویترین اشکال افقی گرایی را بررسی خواهیم کرد: جنب

. در هــر دو مـورد مـا هــم می تــوانیم۲۰۰۱ پدیدار شد و تجربه ی آرژانـتین در سـال ۲۰۰۸پس از بحران مالی سال 
موفقیت های واقعی و هم این که محدودیت های قابل لمس این اقدامات را مشاهده کنیم. 

اشغال 
 نیازمنــد ایــن

 
مهم ترین شکل از اصول افقی گرایی در "جنبش میدان ها" پدیدار گشت. گرچه عمل اشغال ضــرورتا

نیست که از طرف افقی گرایی حکمرانی و اداره شود، (در اصـل مبتکــر ســازه های اولیه ی چنیـن تــاکتیکی ارتــش
 در چنین سمت و سویی سازمان یافتند. موجی از اشغال اماکن۲۰۰۸)، ولی بیشتر اشغال ها پس از سال ۲۰بود) (

 گسترش یافت، کــه هرکــدام بگــونه ای در۲۰۱۱ شهر در سرتاسر جهان در سال ۹۵۰عمومی بسرعت به بیش از 
ارتباط با نوعی سیاست محلی، اقتصادی، فرهنگی و موارد طبقــاتی بودنــد. در این جــا مــا عــدم مــوفقیت جنبــش
اشغال بویژه در جهان غرب را بررسی خواهیم کرد، چرا که این شکست می تواند بــر کمبودهــای تفکــر سیاســت

). قابــل تـوجه اســت کــه ایــن شکسـت علیرغــم طیـف۲۱مردمی در قلب کشورهای ســرمایه داری، پرتــو افکنــد (
گسترده ای از تلش هایی که تحت نام اشغال صورت گرفــت، بوقــوع پیوســت. بــرای مثــال در ایــالت متحــده ی
آمریکا از اشغال وال استریت تا اشغال در اوکلند (جنبش وسیع اشغال که از تاریخ ده تا بیست و پنجم اکتبر ســال

 ادامه یافت و در نهایت بــا دخــالت پلیــس برچیــده شــد. ـ مــترجم)، جنبــش اشــغال در برگیرنــده ی طیفــی از۲۰۱۱
جریان های بغایت خشونت پرهیز و نیروهای ستیزه جو بود، بین لیبرالیسم اغلب متــوهم و کمونیســم آزادیخــواه (
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). علوه بر این گستردگی جفرافیایی باید ترکیب و آرایش مختلط ایدئولوژیک شرکت کنندگان را اضــافه کــرد۲۲
کــه مــوجب گســترده تر شــدن منظــر سیاســی آن هــا می شــد و در برگیرنــده ی لیبرال هــای رفرمیســت، مخــالفین
سرمایه داری، آنارشیست های شورشی، کمونیست های ضد قدرت دولــتی و فعــالن ســندیکایی همـراه بــا تعــداد
کمی از فعالین ضد فدرال رزرو (فدرال رزرو یا فد، به معنـی "ذخیـره فـدرال" بانـک مرکـزی ایــالت متحـده آمریکــا

 با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد. ایـن بانــک بـا تصـویب لیحــه۱۹۱۳است که در سال 
به کنترل مرکزی سیستم پولی را در پاسخ به رشته بحران های مالی تشکیل شد که نیاز ۱۹۳۳فدرال رزرو در سال 

نشان داد. این نهاد مسئول تدوین سیاست های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تشــتت قیمت هــا و رشــد
اقتصادی در آمریکا استـ مترجم)، بود. افــزون بــر چنیــن تنــوعی، مقــاومت گســترده ای در برابــر چگــونگی بیــان

خواسته های سیاسی وجود داشت که اتحاد جنبش را دچار مشکل و فهم آن را بغرنج می کرد. 
درک این که چرا تـوده ی وسـیعی انگیـزه ی پیوسـتن بـه جنبـش را پیـدا کردنـد، چنـدان دشـوار نیسـت. طـبیعت
ــان افقی گرایی (غیر هیرارشی بودن) جنبش اشغال به مردم معنا و امکانی می داد که حضور خود را در جامعه نش

). این موضوع بـویژه در آمریکــا کـه ســاختار۲۳دهند. کسانی که صدای آن ها بندرت در جامعه شنیده شده بود (
دمکراسی انتخاباتی محدود به دو حزب بزرگ است، روزنه ی اظهار نظر و مباحثه سیاســی بــه طـور بــاور نکردنــی
ــته های تنگ شده است. ترکیب شعارها و دلیل مشارکت آن ها در اشغال گواه بر انفجار خشم نهفته و برآمد خواس
ــارکت سیاسی دارد که تاکنون شنیده نشده است. اشغال حتی برای آن گروه از محرومانی که در عمل اشغال مش

 درصدیم" صـدای اعــتراض آن هــا بـر علیـه فقــر اقتصــادی و۹۹مستقیم نداشتند، پلتفرمی شد که در سایت "ما 
). جدا از هر نتیجه سیاسی، در جنبش اشغال فرصــتی بـرای تعــداد زیــادی۲۴محرومیت اجتماعی شنیده شود (

سرخورده از محرومیت پدید آمد که موجب دلگرمی آن ها و رشد این احساس شد کـه اختیــاردار سرنوشـت خـود
شده اند. 

اشغال همچنین موجب ایجاد اخلل در زندگی روزمره ی زندگی شرکت کنندگان و ناظران آن شد و ایـن امکــان را
برای مردم بوجود آورد که کنار هم در یک پروژه سیاسی مشارکت کنند. طبـق گفته ی یــک نــاظر: "عمــل مســتقل،

). فعالین در مناطقی مانند اوکلند بارهــا بــه۲۵درسی برای هر شرکت کننده در پی بردن به قدرت خویش است" (
 سازمان های باواسطه اجازه می دهند، کشیده شــدند. عمــل اشــغال،

 
سیاست های رادیکال تر از آن چه که معمول

ــه مانند بسیاری دیگر از جنبش های اعتراضی، رویکردی بود تا کسانی را که در آن شرکت داشتند، بویژه زمانی ک
با پاسخ بسـیار نامناسـب و خشـن پلیــس روبـرو می شـدند، بـه رادیکالیســم سـوق دهــد. اشــغال ها بـا تصـوری از
جهانی نو که قرار بود بنا شود، صورت می گرفت. اگرچه هنوز تا رسیدن به آن جهان نو هنوز راهی باقی بود، ولــی

). ۲۶جنبش به شرکت کنندگان نشان داد که با همبستگی سیاسی چه چیزی امکان پذیر است (
فراتر از این دستآوردهای درونی، اشغال اماکن بمثــابه پایگــاهی بــرای اعــتراض برعلیــه سیســتم سیاســی عمــل

ــت) ( ــورهای هش ــروه کش ــه گ ــتراض برعلی ــد اع ــرد (مانن ــاهرات و۲۷می ک ــامل تظ ــب ش ــدامات اغل ــن اق ). ای
راهپیمائی های اعتراضی بودند و اماکن اشغال شده بعنوان محلی برای اتخــاذ تصــمیمات جمعــی مــورد اســتفاده
قرار می گرفتند. در ارتباط با کنش های خارجی، اماکن اشغال شده بعنوان ستاد کســب تجربــه و مهــارت بودنــد.
برای مثال، چگونگی انجام نافرمانی مدنی، و یا چگونگی رو در رویی با سرکوب پلیس و یا اطلع رسانی در باره ی
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). در یک مفهوم کلی، کارکرد اشغال اماکن بارزترین نمــاد از یــک برنــامه ی اعتراضــی در ایجــاد۲۸حقوق مدنی (
زیرساخت برای مجموعه ی جنبش بود. اشغال اماکن همچنیــن پایگــاهی (گرچــه نــه همیشــه)، بــرای حمــایت از

) و به کانونی برای جلــب تــوجه رســانه های ارتبــاط جمعــی۲۹محروم ترین اقشار جامعه، بویژه بی خانمان ها بود (
زوکوتی در نیویورک ـ کـه توانســتند بســیاری از مســائل بــه حاشــیهتبدیل شدند ـ بخصوص در جریان اشغال پارک 

ــاکن۳۰رانده شده را مطرح کنند و توجه دولت و توده ی گسترده تری از مردم را به آن ها جلب کنند ( ــغال ام ). اش
توانست حداقل برای مدت کوتاهی توجه بخش قابل توجهی از مطبوعات و تلویزیون های خبری را به مســائلی از

قبیل عدالت اقتصادی را در فضای بغایت نئولیبرالی وسایل ارتباط جمعی، معطوف کند. 
معهذا علیرغــم همــه ایــن دســتآوردها، جنبــش اشــغال از جنبه هــای مهمــی شکســت خــورد. تــاکنون بســیاری از
مفسران درون جنبش، خود به پاره ای از این جنبه هــا اشــاره کرده انــد. از جمله ی ایــن عــدم موفقیت هــا ایــن کــه
علیرغم فراگیر بودن شعارهای جنبش اشغال، یک سری از مسائل اصلی که بر پــایه نــژاد ، جنســیت و وقــت آزاد

). محدودیت های سیاست های مردمی نوع نگاه و عمــل جنبــش را تحــت تــأثیر۳۱بودند، در حاشیه باقی ماندند (
قــرار داد و همیــن گرایشــات بودنــد کــه در نهــایت مــوجب شــدند جنبــش در گســترش دادن خــود در عرصــه ی
جغرافیایی، تداوم و تحکیم خود بلحاظ زمانی و نیز جهانشمول شدن ناتوان گردد. برای ایـن کـه مطمئن شـوید،
بدنیست بدانید که پاره ای از جنبش های اشغال اماکن که صورت گرفتنــد، قصــد و اصــرار چنـدانی بــر تــداوم آن
بلحاظ زمانی و یا جهانشمول شدن نداشتند. بسیاری از متفکرین الگــوی افقی گرایــی (البتــه نــه همــه) تأکیــد بــر
 کوتاه عمر بودن آن و سیاست های خلق الساعه آن داشتند، "دوام و بقاء بلند مدت آن

 
دینامیسم خودویژه و نسبتا

 یک فضیلت نیست" (
 
). اینکه چنین رویکردی حتی از قبل مورد نظر بوده باشـد یــا نـه، ولــی جنبـش در۳۲ضرورتا

عمل گرایش به الــویت و رجحــان دادن زمــان، موقــتی بــودن داشــت و درک نــاظر کــه حــاکی از فــوریت داشــتن
خواسته ها بود، موجب تضعیف کلیت آن و نــاتوان شــدن اش شــد. جنبــش اشــغال نتوانســت مــدت زیــادی دوام

داشته باشد تا این شانس را پیدا کند که بطور جدی اهداف پایه ای خود را پیگیری کند. 
ــود. ــتقیم ب طبق اصول الگوی افقی گرایی [غیر هیرارشی]، ویژگی عمده ی جنبش اشغال پیروی از دمکراسی مس
ضمن این که [باید در نظر داشت که] دمکراسی مستقیم می تواند در اشکال متنوعی وجود داشته باشد ـ از شکل
شورا های کارگری تا مدل دمکراسی منطقه ای سویسی ـ وقتی کـه جــایی اشــغال می شــد، محــل اشــغال شـده بــه
مکانی برای برپایی اجلس عمومی تبدیل می شد. برگزاری مجمع عمومی شکل غـالب سـازمانی بـود کـه بوجـود

). یکی از رایج ترین راه های نوین دمکراسی، بویژه در دوران کاهش امکــان تأثیرگــذاری دمکراتیــک،۳۳می آمد (
). گرچه دمکراسی مستقیم بمثابه هدفی وال در نظر گرفته می شد، معهذا۳۴شرکت در این نوع اعتراضات بود (

این الگو بشــکلی اجتناب ناپــذیر محــدودیت های قابــل تــوجه ای داشــت. در درجه ی اول، ســطح تلش و دخــالت
شرکت کنندگان در سیاست و طرح خواسته هایی که در دمکراسی مستقیم مطالبه می شد، موجب بروز مشکلتی
در پایداری آن می شد. برای مثال پروژه ی اقتصاد مشارکتی [اقتصاد مشارکتی یا پارهکن، نوعی سیستم اقتصادی
است که توسط فعال و تئوریسین سیاسی میشل آلبرت و اقتصاددان ملی رادیکال روبیــن هاهیــل پیشــنهاد شــده
است. در این مدل، شـرکت کننـدگان در مــورد مکـانیزم اقتصــادی در خصـوص سـمت و سـوی تولیـد، مصــرف و
بهره وری از منابع در یک جامعه معین، تصمیم گیرنده انــد. ایــن مــدل را نــوعی نظرگــاه آنارشیســم اقتصــادی نیــز
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نامیده اند. این مدل بدیلی در برابر اقتصادبازار موجود و اقتصاد دولتی برنــامه ریزی شــده ی دولــت سوسیالیســتی
است. این الگو گونه ای از اقتصاد سوسیالیستی نیز نامیده می شود، زیرا که مالکیت در این نوع از اقتصاد جمعی
است. ـ مترجم]، نیز در رویای برقراری دمکراسی مستقیم در همه ی سطوح جامعه بود؛ ولــی چنیــن دیــدگاهی در
دنیای پسا ـ کاپیتالیسم، در واقع گذاری بــه برقــراری جلســات بی انتهــای کارکنــان حرفه هــای مختلـف و جزئیــات

 دیدگاهی اتوپیایی است (
 
). در طی اشغال، تجمع هــای عمــومی بــه شــرایط مشــابهی فــرا۳۵زندگی بود که دقیقا

). بحث هـای۳۶روئیدند که در اجلس ها بسیاری از مسایل دنیوی پر زحمت و مشـقت بـه جمـع ارجـاع می شـد (
زننده و ضرب گرفتن های پر سر و صدا در جریــان اشــغال پــارک زوکــوتی، تنهــا نمــونه ای خنــده دار ایــن شــکل از
تصمیم گیری بود. نکته ی کلی این است که دمکراسی مستقیم نیاز بــه میــزان قابــل تــوجهی از مشــارکت مــردم و
تلش فراوان دارد ـ بعبارت دیگر مستلزم کار و تلش بیشتری است. شاید میزان این کار و تلش اضافی در یک
لحظه ی سرشار از شور انقلبی چندان با اهمیت بنظر نرسد؛ ولی پس عادی شدن اوضاع، این کار اضافی بــار و

). کار اضافه ای که دمکراسی مستقیم ایجاد می کند،۳۷فشاری می شود که به زندگی روزمره اضافه خواهد شد (
مسئله آفرین است، بویژه آن جا که بخشی را در حاشیه قرار می دهد ـ بطور مشخص برای آن دسـته کـه امکــان
حضور فیزیکی در گروه های بزرگ انسانی را ندارند، یا کسانی که فاقد آن مهارت لزم برای ســخنرانی در مقابــل
 وجــود دارنــد) (

 
جمع اند (با لحاظ کردن دیگر فاکتورها، مانند پیشداوری هایی در مــورد جنســیت، نــژاد کــه لزومــا

 بدلیل۳۸
 
). با ادامه ی جنبش اشغال، اجلس های عمومی به آسانی از هم پاشیده شدند، چنین فروپاشی عموما

وزن زیاد خستگی و فرسودگی حاصل از چالش ها بود. نتیجه ای که از این نکته استنتاج می شــود ایــن اســت کــه
ــکل امروز مشکل دمکراسی این نیست که مردم طالب اظهار نظر در مورد هر جنبه ی ساده از زندگی خود اند. مش
ــترس واقعی ونقص دمکراسی این است که امکان تصمیم گیری در مورد مهم ترین مسائل جامعه در خارج از دس

). دمکراسی مستقیم در واقع پاسخی به این معضل بــود، ولــی تلش۳۹بخش قابل توجه ای از مردم قرار دارد (
کرد آن را از طریق تجربه و انکار نهاد های واسطه دمکراسی به امری فــوری تبــدیل کــرده و مشــکل را حــل کنــد.
رجحان دادن و عاجل دانستن در این نوع از دمکراســی، خــود بــه مــانعی در برابــر امکــان مقیــاس پــذیری آن در
سطحی گسترده تر شد. به بیان ساده، دمکراسی مستقیم نیاز جوامع کوچک است. قابل ذکــر اســت کــه حضــور
صدها هزار نفر در میدان تحریر در مصر معنایش برپایی یک مجمع عمومی نبود، حتی در اشغال وال استریت نیز
چنین نبـود. مجمع  عمـومی در چنیـن همآیش هــایی تنهــا در برگیرنـده ی بخـش کــوچکی از مجمـوع کـل شـرکت

). مکانیزم و آرمان دمکراسی مستقیم [بحث رو در رو] هستی آن را برای پاسخ دادن به معضــل۴۰کنندگان بود (
ملی، منطقه ای و گلوبال دمکراسی؛ جدا از جوامع کوچک، غیــر ممکــن می ســازد. بعلوه محــدودیت های مکــانی
[جغرافیایی] در دمکراسی مستقیم از جنبه های عقب افتاده ی جوامع کوچک چشم پوشی می کنــد. ایــن جوامــع؛
ــیتی، "خودمانی و در هم تنیده"، اغلب آشیانه ای برای اشکال بدخیمی از بیگانه   ستیزی، ضدیت با دگرباشی جنس
نژادپرستی و شایعات بی اساس مهلک و دیگر افکار عقب افتاده اند. جوامع کوچک مورد نیاز دمکراسی مستقیم
ــآوری ــتفاده از فن هدف مناسبی برای جنبش مدرن چپ نیستند. بعلوه دمکراسی مشارکتی می تواند بخوبی با اس

مدرن موجود امروز، فارغ از این معضلت بدخیم جاری شود. 
نارسایی دیگر سیاست مردمی هنگام تأکید و اصرار آن بر اجماع عمومی بعنوان هدف بنیادین ایــن فرآینــد ظــاهر
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شد. هدف از اجماع عمومی رسیدن به تصمیمی بود که مورد قبول همگان باشــد، کــه بــاز در این جــا در ارتبــاط بــا
ظرفش بی درنگ بودن [بلفاصله رسیدن] است. همان گونه که متفکر آنارشیست دیوید گریــبر اشــاره می کنــد: "در
یک تجمع رو در رو تشخیص این که بیشتر شرکت کنندگان طالب چه چیز اند، بســیار آســان تر از ایــن اســت  کــه

). ولی بــاز آن چــه کــه در یــک مقیــاس معیــن۴۱دیگران را که نمی خواهند با آن جمع همراه باشند متقاعد کرد" (
(تجمع رو در رو) کارآیی خوبی دارد، عملکرد آن در یک مقیاس بزرگ تر، می تواند بسیار دشوارتر باشــد. شــاید در
 پراکنده ای مانند جنبش اشغال، اجماع، اگر چنین اجمـاعی حاصــل شـود، در تصـمیم گیری در

 
مورد جنبش نسبتا

ــایی در ــن تجمع ه باره مجموعه ای از خواسته ها بعنوان حداقل خواسته های مشترک، اجتناب ناپذیر باشد. در چنی
شرایط عدم وجود خواسته های معین، لفاظی های مبالغه آمیز بسیاری نیز صورت می گرفت که تا حدودی رادیکال
 تولیدگر خواسته های انحرافی بودند و موجب شکاف در جنبش

 
بودند. این گونه بحث های درونی جنبش مشخصا

می شدند. پاره ای از این نظرات بالقوه موجب تضعیف نقش جنبش، از طریق دست دراز کردن به نیروهای خارج
). منتقــدین ایــن دیــدگاه۴۲از جنبش ـ مانند دولت ـ بودند و از این رو خواهان همکاری جنبــش بــا دولــت بودنــد (

استدلل می کنند که هرچند طــبیعت ایــن خواســته ها نفاق افکنــانه انــد، ولــی جنبه هــای مثبــتی هــم در ایــنچنین 
خواسته ها وجود دارد: این دیدگاه موجب می شود که تعدادی از شرکت کنندگان در خارج از جنبــش قــرار گیرنــد،
ولی جنبش می تواند بهمان میزان کسان دیگری را بسیج کند که به خواسته های مورد مطالبه برسد. بعلوه برای
رفع اختلفات واقعی سیاسی در جنبش تلش خواهند کرد ـ اختلفات اغلب در عمل برطرف خواهند شــد، حــتی

). ۴۳وقتی که حل آن ها غیرممکن بنظر برسد (
مشکل دیگر در جنبش اشغال همزمان با رد صـوری هرگـونه شـکل عمـودی از ســاختار ســازمانی پدیـدار گشـت.
چنین نگاهی دشواری هایی را در ارتباط با ایجاد رابطه بین جنبش و دیگر گروه های بلحاظ فکری مشــابه، بوجــود
آورد. در حالی که جنبش میدان ها در مصر و تونس پیوند محکمی با جنبش هــای کــارگری موجــود برقــرار کردنــد،

 چنین همکاری را رد کرد (
 
). چنین امتنــاعی ســه گرایــش را مــوجب شــد.۴۴جنبش اشغال در جهان غرب عمدتا

اولین پی آمد آن فلج شدن مکرر ساختار تصمیم گیری بود. اشغال اغلب توسط گروه های کــوچک تر زیرمجمــوعه
ــه اجمــاع در مجمــع  عمل می کردند، صورت می گرفت. عمل اشغال براساس تصمیم خودشان بود و ن

 
که مستقل
). بعبــارت دیگــر، منشــاء کنش هــا از افقی گرایــی نبــود. دوم، شــواهد نشــان می دهنــد کــه حضــور۴۵عمــومی (

سازمان های دارای ساختارها هیرارشی برای دفاع از جنبش در مقابل دولت حیاتی اند. در زمان اشغال، حراست
از اماکن اشغال شده در برابر سرکوب پلیس نه حاصل تلش های افقی گرایی، بلکه نــتیجه ی کوشـش نهادهــای

ــال و۴۶عمودی بود که اعضای خود را برای حمایت از اشغال بسیج می کردند ( ). در مصر طرفداران ورزش فوتب
). و۴۷سازمان های مذهبی نیروی اصلی حمایت از میدان تحریر در مقابــل خشــونت دولــت و مرتجعیــن بودنــد (

آخر این که، رد ساختار عمودی در همه اشــکال آن بعنــوان مکــانیزم کلیــدی در گســترش جنبــش از نظــر تــداوم
زمانی آن و گسترش جغرافیایی از کار افتاده بود. پیوند با نیروی کار، عــدالت اجتمــاعی و حــتی احــزاب سیاســی
می توانست زیرساختی برای جنبش اشغال ایجاد کند که بتواند فراتر از پارامترهای سیاسی مردمی حرکــت کنــد.
برای مثال حضور کارگران سازمان یافته در مصر برای چرخش اعتراض عمومی به سمت یــک اعتصــاب عمــومی

).۴۸حیاتی بود تا کشور را به تعطیلی بکشــانند کـه حاصـل آن وارد آمـدن ضـربه ی نهــایی بـه رژیـم مبـارک بـود (
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همچنین پیوند با احزاب سیاسی به اشغال کنندگان در ایســلند، یونــان و اســپانیا کمــک کــرد کــه بتواننــد دامنه ی
موفقیت های خود را وسیع تر کنند. در پایان، علیرغم وجود آرزو های روشن برای گسترش ایده ی جنبش اشغال ـ
و کسب موفقیت واقعی در جلب توجه عمومی ـ هرگز اقدامی لزم برای گذار در بــافت اجتمــاعی موجــود صــورت

نگرفت. 
 مقید به پیشــبرد سیاسـت پریفگوریســم می دانســت. اســاس و کارپــایه ی

 
جنبش اشغال در اساس خود را شدیدا

ژست و رفتار پریفگوریسم این بود که به مدینه ی فاضله ی آینده در حال حاضر و بلدرنگ جسمیت بدهــد ـ تغییــر
شیوه ی رابطه ی ما با یکدیگر بگونه ای که شایسته ی زندگی در شرایط پسا ـ سرمایه داری، در حال حاضــر اســت.
ــان ــه جه ــد ک ــانه تلش دارن ــب آگاه ــا اغل ــت: آن ه ــن اس ــیکی از ای ــونه ی کلس ــدگان نم ــغال کنن ــش اش نق
غیرسرمایه داری را از طریق حمایت از نفی هیرارشی و کاربرد دمکراسی مستقیم بگونه ای انعطاف ناپذیر، بوجود
بیاورند. علیرغم این چنین مکان هایی چنین فهمیده می شوند که موقـتی سـاخته شـده اند ـ نــه مکان هــایی پایــدار
بمنظور ایجاد تغییرات جدی و یا حداقل کار برای ارائه ی یک بدیل کنکرت، و نه این که تنها برای حرف زدن و یــا
نشان دادن به رقبــای بلنــد پروازی ماننــد ســرمایه داری بین المللــی. بجــای آن چنیــن شـد کــه این هــا فضــاها و یــا
مکان هایی اند با خصلت کوتاه مدت که تجربه ی نچندان پایداری از جامعه ی بی واسطه را در خود نهفتــه دارنــد (

). بیانات یکی از پیشروان جنبش اشغال بیان روشنی از چنین نوع نگاهی است: ۴۹
"[دانشجویانی که اصرار بر هیچ خواسته ای نداشـتند] ایـن دانشــجویان مکــان اشــغال شـده را بعنــوان لحظه ای
خلق شده که گشایشی در زمان و مکان سرمایه داری بود می دیدند. یـک بـاز آرایی کـه ترســیم کننـده ی خطـوط و
شمایی از یک جامعه ی جدید بود. ما همتراز با موضع ضد رفرمیستی هستیم. گرچه می دانیم که ایــن منــاطق آزاد
جزیی و ناپایدار اند، معهذا تنشی را که بین امکان واقعی و ممکن افشاء می کنند، باعث خواهد شد که مبارزه بــه

). ۵۰رادیکالیسم بیشتری سوق پیدا کند" (
اذعان به این که اشغال امری موقتی است، در این جا با این باور خام که مبارزه به سمت تغییرات رادیکــال ســوق
داده می شود، ترکیب شده است. مکان هایی کــه قــرار بــود ســمبل جوامــع پریفیگوریســم باشــند، همــواره درگیــر
مبارزه ای دائمی برای برطرف کردن مسائلی بودند که روزانه با آن روبرو بودند. اول این که چنین مکان هایی نیــاز
به حمایت هــای گونـاگون زیرســاختی داشــتند کــه شـامل مســکن، غــذا، امکانــات بهداشــتی و درمــانی و دفــاع و
ــأمین شــوند، و در مشاروه ی حقوقی بودند. بیشتر این امکانات نمی توانستند از درون خود جامعه پریفیگوریسم ت

). بازتولید اجتمـاعی قرارگـاه بســیار دشـوار بـود،۵۱مقابل به گونه ای متکی به شبکه سرمایه داری موجود بودند (
حتی تحت مطلوب ترین شرایط، برای نمونه، حتی برای مجتمع های اتوپیایی جا افتاده (که اغلب ماهیت مــذهبی

). دوم، چنیــن مکان هــایی اغلــب در۵۲دارند) دشوار بود که اسقلل خود را حفظ کرده و خود کفا بــاقی بماننــد (
معرض سرکوب دولت و شرکت های بزرگ بودند و اگــر نیســتند، علــت آن بطــور مشــخص ایــن بــود کــه ژســت و
خودنمایی آن ها تهدیدی برای نظم اجتماعی موجود نبود. برای نمــونه، بــه زاپاتیســت ها آزادی نســبی داده شــد،

). هرآینه که تجمع هــای پریفیگوریســم بــه۵۳چرا که دولت و سرمایه تهدیدی از جانب آن ها احساس نمی کرد (
تهدیدی تبدیل شود، همان لحظه ای است که سرکوب با تمام سنگینی وزن اش بر آن ها وارد خواهد شد و در آن
زمــان اســت کــه تقــدس گرایی افقی گرایــی بــه مســئولیتی جــدی تبــدیل خواهــد شــد. بنــابراین بــدترین ویژگــی
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سیاست های پریفیگوریسم این است که نیروهایی را که در مقابل تلش آن ها برای خلق و گســترش دنیــایی نــو،
صف کشیده اند را نادیده می گیرد. پیش فرض های ساده ی تمرین دنیای نوین بـرای غلبـه بــر چنیـن نیروهــایی در

). ۵۴زمانی که اشغال با سرکوب روبرو می شود، کافی نیستند (
بنابراین پرسش بلفصلی که در برابر هر سیاست پریفیگوریسم قرار می گیــرد ایــن اســت کــه: چنیــن جــامعه ای

) حتی اگــر بتــوان مجمـوعه ی۵۵چگونه می تواند بسط داده شود و مقیاس آن بلحاظ جغرافیایی گسترش یابد؟ (
مسائل و مشکلت مفروض مردمی را که خواهان زندگی در چنیــن اردوگــاهی انــد، برطــرف کــرد، کــدامین تلش
ردوگــاهی را توســعه داد؟ وقــتی کــه تئوریســین های

ر
ممکن لزم است که بتوان بلحاظ فیزیکی و اجتماعی چنین ا

پریفیگوریسم با چنین پرسشی روبرو می شوند، بگونه ای ابهام آمیز دست تکان می دهند: لحظه ها بدون شک در
یکدیگر "پژواک" می یابند. هر حرکت کوچک تبدیل به روزانه برای یک حرکت کیفی می شود که در جامعه "شکاف"
ایجاد می کند، شورش و راه بندان "گسترش می یابد و در یکدیگر ضــرب می شـوند"؛ تجربــه شـرکت کننـدگان بــه

ــرد ( ).۵۶یکدیگر "سرایت" کرده و بدین طریق گسترش می یابد و بسته ی مقاومت پریفیگوریسم فوران خواهد ک
بهرحال، وظیفه ی دشوار گذار از خاص به جهانی، از محلی به گلوبال، از موقتی به پایدار بــا افکــار واهــی و پــوچ

حذف می شوند و ضرورت گسترش استراتژیک آن به هدفی جهانی برآورده نخواهد شد. 
اگر جنبش اشغال در گسترش فضاهای [مکان های] پریفیگوریسم به فراتر از مرزهای جامعه موفق نبود، معهــذا
ردوگاه های اعتراضی کم و بیش می تواننــد در راه انــدازی مســیر و راهــی بــرای اقــدام مســتقیم مفیــد واقــع

ر
این ا

شوند. در واقع یکی از دستآوردهای قابل توجه جنبــش اشــغال ایــن بـود کـه توانسـت زیرســاخت های فیزیکــی و
اجتماعی بوجود آورد که بتوانند بعنوان زیربنایی برای کنش هــای مســتقیم باشــند. در کشــورهایی ماننــد یونــان و
اسپانیا، اعتصابات بدهی ها سازماندهی شدند و شبکه ای برای حمــایت از کــارگران فاقــد حـق اعتصــاب تشــکیل
شد. دیگر جنبش های اشــغال از اشــغال کنندگان خانه هــا حمـایت کردنـد، غـذا بـرای بی خانمان هــا تهیـه کردنـد،
ــت های ــل سیاس ــدند، در مقاب ــیج ش ــوگیری از اخــراج بس ــرای جل ــد. ب ــایتی] راه انداختن ــرات [حم ــانه های پی رس

مواقعی که بلهای طبیعی بوقوع می پیوست،صرفه جویی دولت ها اعتراض کردند و یا کمک های بشردوستانه در 
می رساندند. معهذا نباید در مورد نفوذ جنبش اشغال اغراق شود. برای مثال بسیاری از اقــدامات موفـق بــر علیـه
اخراج و سلب حق اقامه ی دعوی، در واقع پی آمد کــار و تلش جنبش هــایی ماننــد فعــالین سـیاه ـ کـه تحــت نــام

). در گستره ای وسیع تر مشکل این است که عمل مســتقیم۵۷"زمین را باز پس بگیرید"، فعالیت می کردند، بود (
تنها تأثیرش در سطح است و مرهمی بر جراحات سرمایه داری اند و علت این معضــلت و زیربنــای آن هــا دســت
نخورده باقی می مانند. سلب اقامه دعوی با شتاب ادامه می یابد، بدهی مصرف کنندگان بـه نقطــه اوج جدیـدتری
می رسد، و کارگران از محل کارشان به خیابان ها پرتاب می شوند و بر موج و انبوه بی خانمان هــا اضــافه می شــود.

). بــا وجــود۵۸آنچه که در مورد جنبش اشغال آشکار شد، محدویت های ایــن جنبــش در تبلیــغ کــارکردش بــود (
این که عمل مستقیم می تواند موفقیت های واقعی داشته باشد، ولــی دامنه ی آن  در محــدوده ی تنــگ جغرافیــایی
محدود و موقتی می ماند و کماکان تنها یک سیاسـت مردمـی اسـت. عمـل مســتقیم می توانــد در کــاهش بـدترین
افراط های سرمایه داری مؤثر باشد، ولی هرگز نمی تواند بــا معضــل پیچیــده ی پریشــان فکری بین المللــی برخــورد

ــذار از۵۹کند. عمل مستقیم اغلب روی هدف های احساسی تمرکز می کند ( ). پروژه ی یک چپ توسعه یافته در گ
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 بی پاسخ باقی می ماند. 
 
سرمایه داری اساسا

تصویری که در این جا از اشغال پدید آمد، این است که جنبش اشغال جنبشی بود که با پاره ای فرض هــای معیــن
در سودمندی مکان های محلی، جامعه های کوچک، دمکراسی مستقیم و خودگردانی موقتی در حاشیه ی جامعه،
عقد نکاح بسته بود. این باورها بنوبه ی خود، جنبش را در گسترش جغرافیایی، و ایجاد گذار پایــدار و بین المللــی
شدن اش ناتوان کرده بود. جنبــش اشــغال موفقیت هــایی واقعــی در ایجــاد همبســتگی، انعکــاس صـدای مــردم
سرخورده و به حاشیه رانده شده و موجب بال بردن سطح آگاهی عمومی شد، با ایـن حـال ایـن مکان هــا بعنــوان
ــاده ای از جــامعه ی متصــور آینــده بــاقی ماندنــد کــه در محاصــره ی محیــط مجمــوعه ای از جزیره هــایی جــدا افت
سرمایه داری، خصم سرسخت آن ها، بودند. علت بلواسطه و نزدیک شکسـت ایـن جنبــش در سرتاســر ایــالت
متحــده آمریکــا، ســرکوب دولــتی در شــکل و شــمایل فراخوانــدن پلیــس بعنــوان ابــزار ســرکوب در جــارو کــردن
بی رحمانه ی مکان های اشغال شده بود. ولی علل ساختاری آن فرضیات و عملکرد خود جنبش بود. بــدون تمرکــز
مرکزی روی خود مکان هایی که اشغال شده بودند، جنبش شقه شقه و ناپدید شد. شکل سازمانی ایــن جنبش هــا
نتوانست معضلتی مانند مقیاس پذیری و ایجاد شکلی مقاوم از قدرت بوجــود آورد کــه بتوانــد بگــونه ای مــؤثر در
برابر عکس العمل های گریزناپذیر دولت مقاومت کند. آن چه که ممکن است در یک مقیاس معین ـ شاید صد نفر

داشته باشد؛ وقتی که مقیاس اش از آن مقدار فراتر رود، بازدهی مؤثر آن بمراتب دشوارتر خواهد شد (ـ کارآیی 
ــرمایه داری۶۰ ). سیاست بلندپروازانه ی چپ تبدیل شدن و ارتقا یافتن به یک آکتور بین المللی است ـ سیستم س

نئولیبرالی و نهادهــای حـاکم آن، ماننـد دولت هــا، ارتــش و نیروهــای پلیـس آن، و ثروت هــای همه ی شــرکت ها و
نهادهای مالی ـ همه خارج از این مناطق ابتدایی عمل می کنند. گرچه بدون شک درس های بسیار دیگــری وجــود
دارند که می توان از این جنبش ها آموخت، ولی بحث ما ایــن اســت کــه ایــن جنبش هــا بــه خــودی خــود از ایجــاد

تغییراتی در مقیاس بزرگ، ناتوان ماندند. 

آرژانتین
اگر در تاریخ معاصر تنها یک مورد وجود داشته باشد که بتواند در مورد قابلیت و کفایت افقی گرایی امیدوار کننده
باشد، چنین موردی در آرژانتین تظاهر پیــدا کــرد کـه مــوجب تغییــرات گســترده ای بــه ســمت افقی گرایــی شـد و
ــده ی کارگران را ترغیب به کنترل کارخانه ها کرد. با این حال نگاهی کوتاه به تجربه ی آرژانتین در واقع نشان دهن
عرصه های جدیدی از محدودیت های سیاست های مردمی است. در اوضاع آرژانتین، ضرورت عاجــل بــرای یــک
رد کننــده ی بحــران سازمان اجتماعی نوین از دل سقوط اقتصاد ملی سر برآورد. اقتصاد کشور بر اثر ضــریات خرــ

 بیــش از یــک چهــارم از ارزش تولیــد ناخــالص ملــی را از دســت داد.۲۰۰۲ خم شد و تا سال ۱۹۹۸اقتصادی سال 
ــده از۲۰۰۱تنش در ماه دسامبر  ــال ش  به اوج خود رسید، براثر سیاست های ریاضت کشی و محدودیت های [اعم

طرف] دولت و هرج و مرج مالی مردم تحریک شدند که موجب اعتراض عمومی شد. حاصل آن ســقوط دولــت و
قصور احتمالی در پرداخت طلب مردم بود. ناتوانی و عدم تمایل دولت در کمک بــه مــردم اش، مــردم را ناچــار بــه

جستجوی راه های نوینی برای تأمین معاش کرد. 
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در پی آمد ایـن چالش هــا، بسـیاری از مـردم آرژانـتین خـود را ســازماندهی کـرده و ایجــاد ســاختارهای سیاسـی و
 در پیــروی از اصــول افقی گرایــی

 
اقتصادی جدید را خود عهده دار شدند. این اقدامات تا حد قابل توجهی آشــکارا

ــا را۶۱صورت گرفتند ( ). جنبش اشغال در آرژانتین از جنبه های مختلف، فوائدی نیز داشت که ما می توانیم آن ه
ــای رم ه ــتند نر در الگوی سازماندهی افقی گرایی رصد کنیم. مهم تر از همه شاید این باشد که این جنبش ها توانس
حس مشترک جامعه نئولیبرال را مختل سازند و فراتر از فردگرایی و همبستگی منفی جامعه ی بازار حرکــت کننــد.
رشد و پــرورش بنـد بیـن مـردم کمـک کـرد تـا بـر آنتاگونیسـمی کـه اکـثر تظــاهرات و اعتصــابات از جـانب دیگــر
بخش های جامعه با آن روبرو می شدند، غلبه کنند. جنش افقی آرژانتین، همانند دیگر جنبش های اشغال ولی در

). ۶۲مقیاسی بزرگ تر، توانست به سرعت الگویی برای بازتولید اجتماعی در شرایط بحران بوجود بیاورد (
ولــی، علیرغــم ایــن تجــربه  ی مثبــت از افقی گرایــی کــه دســتآوردهایی نیــز داشــت، ایــن تجربــه بلحــاظ اصــولی
محدودیت های دیگری نیــز را عیــان کــرد. عمــده ترین محــدودیت هایی کــه بــا آن روبــرو شـد در ارتبــاط بــا شـکل
سازمانی بود که تجمع های محلی همجوار داشتند، بود. الگوی سازمانی افقی گرایی تجمع هــای همجــوار کــه در
واکنش به ضرورت پاسخ دادن به نیازها و امکانات عاجلی که در شرایط بحران بوجود آمده بودند، مشکل آفرین
شد. این تجمع ها مانند اجلس های عمومی در جنبش اشغال، توانستند امکانی بوجــود آورنــد کــه مــردم صــدای
نوینی پیدا کنند. ولی وقتی که این تجمع ها در یک تجمع عمومی مشترک بــه هــم پیوســتند، هرگــز نتوانســتند بــه
سطحی از اقدام مشترک برسند که جایگزین دولت بشوند و یا حداقل توان این را داشته باشند که خود را بعنوان
یک بدیل ماندگار مطرح کنند. جنبش افقی گرایی در شرایطی که مشــارکت در آن بــه بیشــترین حــد رســیده بــود،
حتی به نزدیکی جایگزینی کارکرد دولت که بتواند ـ رفاه، بهداشت و درمان، بازتوزیع، آموزش عمومی و غیره ـ را
ــی در ــدوده ی محل سازماندهی کند، نرسید. بدین ترتیب کارکرد این جنبش در حد پاسخ دادن به معضلت در مح
مقابل بحران باقی ماند. محدودیت دیگر آن زمانی هویدا شد که این تجمع ها تنها به رد منافع ســازمانیافته اکتفــا
کردند ـ که می توان گفت، منافع عمومی بودند ـ و یا این که حداقل با آن هــا متحـد شـوند و بـه همیـن دلیــل درهــم

رد کــردن و تجزیــه کــردن نمی توانســتند در فرآینــد تصمیم ســازی۶۳شکسته شدند ( ). منافع عمومی را بدون خر
وارد کنند، چرا که آن ها اغلب روی تصمیم و بحث ها کنــترل داشــتند. ایــن تجمع هــا، بگــونه ای نــامعین، تنهــا بــر

پایه ی فردگرایی خوب عمل می کنند. 
یکی دیگر از تجربیات سازمانی در آرژانتین درگیــر کــردن گســترده ی کــارگران در کنــترل کارخانه هــا بــود. در پــی
بحران اقتصادی، پاره ای از کسب و کارها تحت کنترل کارکنان اشان قرار گرفتند. این کارخانه ها موفق شدند که
به کارگران کمک کنند که کار خود را داشته باشند و شواهدی در دست است که نشان می دهد که آن ها دســتمزد
بهتری هم برای کار خود دریافت کردند. متأسفانه علیرغم هشدارهایی که به آن ها داده شد، میــزان کــل مردمــی

 کم بود: با خوشبینانه ترین برآوردها، تنها حدود 
 
ــا ترکیــبی از ۲۵۰که در آن مشارکت کردند، نسبتا ۱۰۰۰۰ کارخانه ب
 میلیون، این رقم معنایش ایــن اســت۱۸). با درنظر داشت نیروی کاری حدود ۶۴کارگر در کنش شرکت داشتند (

 درصـد فاصــله ی۰،۱که درصد شرکت کنندگانی که در کنترل کارخانه ها شرکت داشتند، هنوز تــا رسـیدن بــه رقـم 
زیادی داشت. این کارخانه ها نه تنها بخش کوچکی از کل اقتصاد بود، بلکه بشکلی اجتناب ناپذیر در همان روابط
اجتماعی سرمایه داری بازسازی شده بودند. رویای رهایی، تنها در رویا باقی مانــد. کسـب وکارهــای تحــت کنــترل
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کارگران هم وقتی که در ارتباط تنگاتنگ با الزام سودآوری قرار می گیرند، می توانند ظالمانه باشند و حــتی کســب
و کارها کلن، همانند هر کسب و کار کلن دیگر، تخریب گر محیط زیست باشــند، بــا کمــترین مقیــاس بــازدهی
کار. چنین مشکلی ویژگی همه ی تجربیات بدست آمده از کنترل کارگری اســت. نــه تنهــا مــورد خــاص آرژانــتین،

). ۶۵بلکه در الگوی زاپاتیست ها و سراسر آمریکا خود را نشان داده است (
فراتر از این محدودیت های سازمانی، معضل کلیدی در الگوی آرژانتین برای دوران پسا ـ ســرمایه داری ایــن بــود
که این الگو تنها مرهمی بود بر مشکلت سرمایه داری، نه بدیلی در مقابل آن. بمحض این که اقتصاد رو بهبودی
 کــاهش یــافت (

 
رفت، میزان مشارکت در اجلس ها از طرف تجمع های همجــوار و اقتصــادهای آلترنــاتیو شــدیدا

). جنبش افقی گرایی پسا بحران در آرژانتین بعنوان واکنشی اضطراری در برابر سقوط نظــم موجــود بوجــود۶۶
آمده بود، نه بعنوان حریف و رقیبی در برابــر نظمــی کـه کـارآیی نسـب داشـت. در واقعیــت امــر، مشــکل جنبــش
افقی گرایی امروز این است که الگوی این جنبش اغلب در شرایط ویژه مانند وضعیت طوفانی، زلزله، و یا بحران

). می توان گفـت کـه ایـن جنبـش،۶۷اقتصادی ظاهر شده و خود را بعنوان نمادی از دنیای بهتر عرضه می کند (
حداقل ستیزی است برای چگــونگی ایجــاد بهبــودی در شـرایط زنـدگی اکـثریت سـکنه جهــان در شـرایط پســا ـ
فاجعه. سیاستی که بهترین بیان و سیمای خود را تنها در شرایط سقوط نظم اجتماعی و اقتصــادی نشــان دهــد،
یک آلترناتیو نیست، بلکه بیشــتر ماننـد عکس العمــل غریــزی زانـو [در مقابــل یــک ضـربه] اسـت. گرایــش دیگــر
افقی گرایی که بهمین میزان مشکل آفرین است، این میباشد کــه افقی گرایــی ســعی دارد ظرفیت هــای سیاســی
برای سازماندهی در همین جهان خاکی بیابد که بسادگی شیوه ی زندگی روزمره باشند ـ جمع شدن دوســتان دور

). مشکل این است که چنین اشکالی از سازماندهی قادر نیسـتند کـه فراتــر از۶۸هم، مهمانی، جشن ها و غیره (
جوامع کوچک توسعه یابند ـ و نکته ی بیشتر قابل توجه این که چنین الگــویی اســتفاده چنــدانی بــرای یــک هــدف
معین سیاسی ندارد. همانگونه که نمونه ی آرژانتین نشان داد، چنین اشکالی از سازماندهی می توانند برای بقای
تجمع های همجوار کمک کننده باشند کــه بتواننــد حــس مشــترک همبســتگی در بیــن مــردم بوجــود بیاورنــد. امــا
خواســت افقی گرایــی مبــارزه و رقــابت بــرای رســیدن بــه تــأمین منــافعی کــه ســازمانیابی  بهــتری دارنــد، اســت.
ــدت و افقی گرایی تلش می کند که خود را به سطحی عادی و پایداری برساند که بتواند به اهداف سیاسی دراز م
کلنی که می توانند پاسخ بهتری به بهداشت و درمــان بین المللــی، آمــوزش همگــانی متعــالی و امنیــت اجتمــاعی
بدهند، برسد. است. ولی تلش های کنونی تنها مورد استفاده در شرایط استثنایی و فقط برای یک ردیف اهداف

 تهدیدی سرمایه داری بین المللی هستند. 
 
باقی می مانند، و نه در جامعه انقلب می کنند و نه واقعا

در هر دو مورد، تجمع هــای همجــوار و نیــز کنــترل کــارگری کارخانه هــا مــا می بینیــم کــه الگــوی پــایه ای ســازمانی
افقی گرایی ناکافی است. تاکتیک های این جنبــش اغلــب انفعــالی بــوده و در رقــابت و روبــرو شــدن بــا فضــاهای
 در مــورد جنبــش

 
خصومت آمیز سرمایه داری جهانی ناتوانند و شکست می خورنــد. در ســطح تئوریــک و مشخصــا

اشغال در آرژنتین، محدویت های افقی گرایی در طی دهه ی گذشته بکرات روشن شده اســت. مــا ضــمن این کــه
اهمیت تاکتیک های افقی گرایی را در ایجاد حمایت از تجمع ها در مقیــاس کوچــک در ایجــاد اخلل در پــاره ای از
اشکال استثمارگرانه  را قبـول داریـم، ولــی الــزام و پافشـاری تقـدس گونه افقی گرایــی بـر اجمـاع عمـومی، عمـل
مستقیم و بویژه سیاست پریفیگوریسم را عاملی در محدود کردن امکان گسترش آن و گذر از سیستم اجتمــاعی
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موجود می دانیم. 

محلی گرایی (لوکالیسم) 
[لوکالیسم، بیانگر یک سری فلسفه های سیاسی است که محل را ترجیح می دهد. در کل محلی گرایی از تولیــدات
محلی، مصرف تولیدات محلی، کنترل دولــت محلــی و ترویــج تاریــخ و فرهنــگ و هــویت محلــی حمــایت می کنــد.

محلی گرایی می تواند منطقه گرایی را قرینه باشد و در مقابل مرکز گرایی و دولت واحد است ـ مترجم]. 
 به همان میــزان فراگیــر اســت و بمثــابه

 
محلی گرایی بلحاظ سیاسی از افقی گرایی کمتر رادیکال است، اما تقریبا

ــایت از ــاگونی از حم ــت های گون ــده ی سیاس ــم در برگیرن ــف لوکالیس ــت. طی ــپ اس ــترده تر از چ ــدئولوژی گس ای
سرمایه داری، ضدسرمایه داری، رادیکال ها و در عین حال مــدافع فرهنــگ غــالب بــوده و بعنــوان فــرم جدیــدی از
حس مشترک سیاسی عمل می کند. وجه مشترک همه ی جریان های باورمند به لوکالیسم ایــن اســت کــه مقیــاس
گستردگی دنیای مدرن ریشه ی سیاسی معضلت زیست محیطی و اقتصادی کنـونی اسـت و بنـابراین راه حـل در

کنشــگری در مقیــاس کوچــک، اقتصــاد محلــی، جوامــع بلواســطه،). ۶۹رویکرد "کوچک زیباست" نهفته است (
تعامل رو در رو (برخورد رو در رو). همه ی این رویکردها منعکس کننده ی جهان بینی باورمندان بــه لوکالیســم انــد.
در شرایطی که بنظر می رسد اغلب استراتژی سیاسی و تاکتیک هایی که در قرن نــونزده و بیســت توســعه یافتنــد
ند و بی نتیجه مانده اند، منطق لوکالیسم در جلب توجه بخــود اغــواگر شــده اســت. لوکالیســم در همه ی اشــکال کر

، اعطــای وام هــای کــم بــرای توســعه، و)۷۱تا مصرف گرایی اخلقی () ۷۰متنوع اش، از راست ـ مرکز جامعه گرا (
، همه وعده ی کاری کنکرت را می دهند. کنش سیاســی بــرای آن هــا معنــایش)۷۲رفتارهای آنارشیستی معاصر (

تأثیرگذاری فوری تــوجه برانگیــز و برانگیختــن و تقــویت احســاس توانمنــدی در فــرد اســت. ولــی [برانگیختــن و
تقویت] حس توانمندی ممکن است گمراه کننــده باشــد. مشــکل نگــاه لوکالیســم ایــن اســت کــه در تلش بــرای
کاهش معضلت سیســتماتیک مقیــاس بــزرگ بیشــتر در حــوزه و قلمــرو جوامــع کــوچک تر قابــل اداره پیوســتگی
سیســتماتیک ذاتــی معضــلت جهــان امــروز را بگــونه ای قابــل تــوجه انکــار می کنـد. معضــلتی ماننــد: چگــونگی
بهره برداری از منابع بین المللی، تغییرات آب و هوایی زمیــن، افزایــش بیــش از انــدازه ی جمعیــت و بحران هــای
ادواری و تکرار شونده ی سرمایه داری، تنها چکیده ای از این معضلت اند که در سطح دیده می شوند، علت ایــن
معضلت،پیچیدگی ساختاری است و غیر محلی هستند. این معضلت بر همه ی مناطق و محل ها تــأثیر گذارنــد و
هیچکدام از آن ها دارای خصلت محلی کامل نیست. این مشکلت در اساس سیستماتیک و انــتزاعی انــد و بایــد

به همین شکل به آن ها پاسخ سیستماتیک و انتزاعی داد. 
ــگرا رد کــرد ــای واپس ضمن این که می توان بسیاری از [نظرات] پوپولیست های لوکالیسم راست را بعنوان فانتزه
(مانند آزادایخواهان تجزیه طلب)، پوشش گمراه کننده ی ریاضت کشی اقتصادی (در بریتانیا حزب محافظه کار،
"جامعه بزرگ") یا نژادپرستان صرف (مانند ناسیونالیست ها و یا فاشیســت هایی کــه مهــاجرین را بعلــت معضــلت
اقتصادی ساختاری سرمایه داری، سرزنش می کنند)، لوکالیسم چپ کمتر بطور کامل و به دقت مورد بررسی قرار
گرفته است. عناصر مهمی از لوکالیسم در سیاست های اقتصادی هر دو نحله ی چپ؛ چپ رادیکال و نیـز جریــان
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اصلی چپ، بدون شک در خسارت زدن به آن ها سهیم بــوده اســت. در ادامــه مطلــب مــا تلش خــواهیم کــرد دو
ــوع از ــن دو ن گونه ی محبوب از لوکالیسم را با نگاهی انتقادی بررسی کنیم، مواد غذایی محلی و اقتصاد بومی. ای

لوکالیسم بطور کلی دینامیسم مشکل آفرین خود را در مناطق مختلف نشان داده اند. 

مواد غذایی محلی

ویژگی مواد غذایی محلــی ایــن اســت کـه دامنه ی آن بســیار فراتــر از محافــل سیاســی کشــیده شــده و نظــریه ی
 در همه ی بحث های مربوط به تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی غلبـه داشـته اسـت. آن چـه کـه

 
لوکالیسم اخیرا

وجه غالب پیوند و اتفــاق نظر درونــی بحث هــای ایــن جنبش هــا بـوده تحــت عنــوان "غــذای ســنتی" و "لوکالیســم"
محلی)، شناخته می شود. جنبش مصرف غذای سنتی در میانه ی دهه ی هشــتاد میلدی در ایتالیــا(مصرف غذای 

شروع شد. این جنبش در ابتدا تا حــدودی اعتراضــی در مقابــل دســت اندازی و گســترش روزافــزون شــبکه های
زنجیره ای غذاهای حاضری [فاست فود] بود. غذای سنتی همان گونه که از نام اش پیداست معنایش هر چیز به
خـت سـنتی، آهسـته غـذا خـوردن، و جز آن است که مک دونالد در خارج از غذاهای محلی، دســتورالعمل های پر

). غذای محلی، غذایی اســت کـه تجســمی از فــوائد روشـن زنــدگی سـنتی بــوده و بــا۷۳تولید ماهرانه  اند، بود (
بازگشت به روش زندگی قدیمی تر آرام گذشته بر ضرب آهنگ تغییرات سریع ســرمایه داری برتــری دارد. در ایــن

ــوع۷۴الگو لذت بردن از غذا با استفاده از تکنیک های تولید سنتی مورد نظر است ( ــن ن ). اما، حتی طرفداران ای
نگاه اعتراف می کنند که پیروی از روش زندگی سنتی مشکلتی را در پی خواهد داشت: "تعداد کمی از مــا وقـت و

). ۷۵پول و انرژی و حتی انظباط لزم را داریم که بتوانیم از این الگوی زندگی پیروی کنیم" (
بدون یک ارزیابی دقیــق در ایــن مــورد کــه زنـدگی مــا چگــونه بــر اثــر فشــارهای اجتمــاعی، سیاســی و اقتصــادی
سازماندهی شده، که مصرف غذاهای از پیش آماده شده را برای ما آسان تر از رویکرد به الگوی مصرف غذاهای
سنتی می کند، [چیزی حاصل نخواهد شد و] نتیجه نهایی کار در نهایت به موضوعی از مصرف اخلقی با یک پیچ
 روشن است برای کسی وقت داشته باشد خوردن غذایی که با حوصــله

 
و خم لذت گرایی تبدیل خواهد شد. کامل

ــه و اســتفاده از و عشق تهیه شده باشد، می تواند تجربه ی لذت بخشی باشد. توجه به غذایی که با اتکاء به تجرب
ابزار تمیز تهیه شده بیشتر از یک تجربه ای اخلقی خواهد بود. ولی دلئل ســاختاری وجــود دارنــد کــه چــرا مــا از
تکرار چندین باره ی چنین تجربه ای پرهیز می کنیم ـ دلئلی که ربطی به عدم موفقیت های اخلقی ندارنــد. بطــور
مثال، ساختار کار یکی از دلئلی اساسی است که بســیاری از مــا نمی تــوانیم بــه رویکــرد غــذا خــوردن ســنتی و یــا
غذایی که طبق نظرات جنبش غذای سنتی تهیه شده است، رو بیاوریم. غذای سنتی شاید همیشه نیــاز چنــدانی
به پول نداشته باشد، ولی همواره وقت گیر است. برای کســانی کــه دارای مشــاغل متعــدد انــد کــه بتواننــد خــرج
ــیتی زندگی خانواده اشان را تأمین کنند، وقت، نوعی حق بیمه است. غذای سنتی بیشتر از جنبه ی سیاست جنس
مسئله آفرین است. ما در جــامعه ای پدرســالر زنــدگی می کنیــم کــه در آن وظیفه ی طبــخ غــذا کماکــان بعهــده ی
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). اگرچه غذاهای "ســریع"، یــا مصــرف غــذاهای از پیــش طبــخ شــده ناســالم انــد،۷۶همسران و مادران است (
محبوبیت و شهرت آن ها تا اندازه ای موجب آزادی زنان می شود تا کمتر بطور روزانــه بـه خـاطر خـوراک دادن بـه

). بنابراین اگرچه جنبش مصــرف غــذای ســنتی۷۷اعضای خانواده  فرسوده شده و زندگی بهتری داشته باشند (
بنظر می رسد، ولی همانند همه ی دیگر اشکال مصرف اخلقی، در گسترش خود بعنوان یــکدر نگاه اول معصوم 

الگو موفق نیست که توضیح بدهد که نظریه اش چگونه می تواند در متــن ســرمایه داری درنــده خو کــارآیی داشــته
باشد. 

 مایل" در ارتباط نزدیکی با جنبش مصرف مواد غذایی سنتی قرار دارنــد ـ سیاســت۱۰۰لوکاواریسم و "رژیم غذایی 
غذایی که تأکید بر مصرف مواد غذایی دارد که در محل تولید شده اند. لوکاواریسم بر این عقیده است که تکیه بر
منابع غذایی محلی نه تنها بلحاظ سلمتی سالم اند، بلکه جزیــی اساســی از تلش مــا در کــاهش میــزان انتشــار
اکسید کربن است و بنابراین روی محیط زیست تأثیر دارد. به این اعتبار این نگاه جایگاه خود را بخشی از پاســخ
به مسائل گلوبال می داند. بهرحــال لوکاواریســم مـدعی اسـت کـه راهــی بـر غلبه ی بیگــانگی مـا بــا غـذا در نظــام
ــود کــه ــواهیم ب سرمایه داری است. با مصرف مواد غذایی که در محیط زندگی ما تولید و بوجود آمده اند، ما قادر خ
در ارتباطی نزدیک با چگونگی تولید غذایمان قرار گیریم و آن را از دسـت فرســوده ی ســرمایه داری کـه آن را بــه

). موضع لوکاواریسم در مقایسه با جنبش مصــرف۷۸مسیر مرگ آوری سوق داده، باز پس گرفته و اصلح کنیم (
مواد غذای سنتی از صراحت سیاسی بیشتری برخوردار است و در مقابل گلوبالیزاسیون (جهــانی شـدن) اسـت.
به این ترتیب لوکاواریسم خود را بصورت مجموعه ای از نظرات سیاست مردمی بیان می کند کــه محــل (منطقــه،
محل زندگی) را به عرصه ای برای عمل سیاسی ترجیح می دهد. با ایــن نگــاه کــه محــل زنــدگی برگلوبــال رجحــان

بیشتری دارد. بلواسطه بهتر از باواسطه است، ساده برتر از پیچیده است. 
این نظرات اغلب مسائل پیچیده و متراکم زیست محیطی را بــه موضــوع اخلق فــردی تبــدیل می کننــد. بنــابراین
 جمعی اند) بگونه ای جدی تبدیل بــه امــر خصوصــی شــده اســت.

 
یکی از جدی ترین بحران های زمان ما (که ذاتا

این تعهد اخلقی زیست محیطی افراد بگونه ای نمونه وار در سیاست های مواد غذایی لوکاواریسم نیز وجود دارد
ـ بویژه در ارتباط با رعایت جنبه اخلقی (در قیمت) در تولید مواد غذایی کشت شـده جایگــاه برتـری دارد. در ایـن
جا ما با بحثی با انگیزه ی اکولوژیکی روبرو هستیم (بـرای مثــال، تعــدیل میــزان مصــرف انــرژی از طریـق کــاهش
فاصله ی بین مواد غذایی و محل مصرف در حمل و نقل) همــراه بــا تفکیــک طبقــاتی (در شــکل شــیوه ی بازاریــابی
جهت معرفی و عرضه مواد غذایی اکولوژیکی) روبرو هستیم. به همین ترتیـب، مـا مشـاهده می کنیـم کـه مســائل
پیچیده و متراکم بگونه ای ضعیف فرموله و خلصه نویسـی شـده اند. بـرای مثــال نظــریه ی "مایـل مـواد غـذایی" ـ
براساس میزان مسافتی که مواد خوراکی حمل شده اند، تعریف می شود. و ایــن مـورد بعنــوان نمـونه ای مناسـب
[در نظر گرفته می شود]که نشان داده شود میزان کربن کمتری منتشر شده است. مشکل ایــن اســت کــه اغلــب

پنداشـته می شــود کـه وظیفه ی اخلقــی بــرای راهنمــای عمــل کــافی اسـت. براســاس گــزارش دپارتمــانچنیـن 
، اگرچه تــأثیرات زیســت محیطی حمــل و نقــل مــواد۲۰۰۵کشاورزی و تأمین موادغذایی پادشاهی بریتانیا در سال 

 قابل توجه بوده، ولی تنها تکیه بر یک شــاخص مجــرد کــه نشــاندهند ی کــل مــایلی اســت کــه مــواد
 
غذایی مسلما

). قابل تــوجه تر ایــن کــه۷۹غذایی حمل شده اند، بعنوان یک معیار برای یک اندازه گیری درست، ناکافی است (
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اندازه ی مایل موادغذایی تأکید بر یک جنبه از تولید مــواد غــذایی دارد کــه ســهم آن تنهــا بخــش کــوچکی از کــل
کربنی که در هوا منتشر می شود، است. وقتی که با ساده لوحی فکر می شود که "کوچک زیباست"، مــا بـه آســانی
می توانیم این فاکتور را که هزینه ی انرژی که برای تولید و کشت و برداشــت مــواد غــذایی در محــل را کــه بســیار

). حتی اگر با۸۰فراتر از هزینه ی حمل و نقل آن است را نادیده بگیریم و آن را برای آب و هوا مناسب تر بدانیم (
این هدف باشد که بخواهیم حمل و نقل مواد غذایی را ارزیابی کنیم، مایل مواد غذایی تراز ضــعیفی اســت. بــرای
 بسیار ناچیزی از حمل و نقل مواد غــذایی را در بــردارد، ولــی همیــن میــزان

 
 میزان نسبتا

 
مثال باربری هوایی تقریبا

 بخش زیادی از کل اکسید کربن را که براثر حمل و نقل مواد غذایی در هوا منتشر می شــود
 
کم، به نسبت، تقریبا

). میزان انرژی که صرف می شود تا غذا در بشقاب ما قــرار گیــرد مهــم اســت، ولــی چنیـن۸۱را تشکیل می دهد (
انرژی مصرفی براحتی نمی تواند با تراز مایل مواد غذایی یا با این تفکر کــه "محلــی بهــترین اســت" انــدازه گیــری
شود. در واقع تکنیک غیرکارآی تولید مواد غذایی محلی می تواند بسیار گران تر از روش تولید مؤثر بین المللی کــه
ــم، اســت. خریداری می شوند، باشد. سئوال مهم تر این جا در ارتباط با برتری نوع مواد غذایی که ما تولید می کنی

تولید چگونه کنترل می شود، مواد غذایی چگونه مصرف می شوند و با چه هزینه ای. 
هنگامی که سیاست مواد غذایی لوکالیسم تلش می کند پیچیدگی های موجود را از طریق ساده کردن آن هــا حــل
ــیار کند، بگونه ای مضاعف رنگ می بازد: گلوبال بد، محلی خوب. برعکس، آن چه که مورد نیاز است، راه حل بس
ساده تری دارد. باید پیچیدگی مسئله را دید ـ یک بررسی که به کلیت سیســتم مــواد غــذایی گلوبــال تــوجه داشــته
باشد، جدا از تلش بگونه ی تندنویسی و فرمول بندی کردنی مانند مایل مواد غذایی، یا مواد غذایی "ارگانیــک" در
مقابل مواد غذایی "غیرارگانیک". به احتمال زیاد روش ایده آل برای تولید مواد غذایی بین المللی ترکیب پیچیده ای
از تلش های محلی، روش کشاورزی صنعتی، و یک سیستم بین المللی برای توزیع خواهد بود. بسیار قابل تصور
است که تجزیه تحلیلی که بتواند بهترین روش برای تولید و توزیع مواد غذایی را محاسبه کند و نشــان دهــد کــه
آن روش خارج از فهم یک مصرف کننده ی مجرد اســت، نیــاز بــه دانــش و تکنیــک قابــل تــوجه  و تلش جمعــی و

هیچ یک از این راه حل ها دستآورد یک فرهنگ نخواهــد بــود، کــه بتوانــد در یــک محــلهماهنگی بین المللی دارد. 
ارزش گذاری شوند. 

اقتصاد محلی
لوکالیسم؛ در همه ی اشــکال آن، تلشـی را نماینـدگی می کنـد کـه خواهــان رهــا شــدن همیشــگی از مشــکلت و
سیاست های مقیاس بزرگ سیستم از جمله اقتصاد بین المللی، سیاست و محیط زیست است. مشکلت ما بطور
فزاینده ای سیستماتیک و جهانی اند و پاسخ به آن ها به همان میــزان نیــاز بــه یــک پاســخ سیســتماتیک و گلوبــال
ــک ــوان ی  نظریه ی لوکالیسم بعن

 
دارند. راهکارها باید همیشه و تا حد معینی در سطح محلی صورت گیرد ـ و مسلما

نیروی محرکه می تواند مفید باشــد. ولــی لوکالیســم بمثــابه ایــدئولوژی بســیار فراتــر از آن می رود، تجزیــه تحلیــل
سیستماتیکی را که می تواند راهکارهای محلی را مدیریت و هماهنگ کرده که بتوانند با قدرت وفشار بین المللی و
 جــایگزین آن شــوند را رد می کنــد.

 
یا تهدیدی که جهان بــا آن روبــرو اســت، برخــورد و مخــالفت کــرده و احتمــال
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هیچگاه  بیشتر از زمانی که لوکالیسم در صدد محلی کردن کسب و کار و بانکــداری و اقتصــاد برمی آیــد، نــاتوانی
، گرایشــات متعــددی در ســطح چــپ در صــدد۲۰۰۸راه حل های آن بیشتر آشکار نمی شود. در زمان بحران مالی 

اصــلح سیســتم اقتصــادی و پــولی مــا بودنــد. ضــمن ایــن کــه بیشــتر ایــن تلش هــا ســودمند بوده انــد، یکــی از
برجسته ترین این گرایش ها تأکید بر گــذار سیســتم اقتصــادی از طریــق لوکالیســم بــوده اســت. بــر اســاس ایــن
نظریه، معضل اقتصاد کلن خصلت استثمارگرانه اش ذاتی نیست، بلکه علت در بزرگی و مقیاس ســرمایه گذاری

 برای تجمع های محلی مؤثرتر اند. 
 
میباشد که درگیر آن است. کسب و کار کوچک و بانک های کوچک تر ظاهرا

یکی از کمپین های اخیر که از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است، جنبش "دارایی های خود را جا بجا کن" بوده
است. هسته ی مرکزی نظر این جنبش بر این استوار بوده که، اگر علل بحــران مــالی، بانک هــای بــزرگ بودنــد و
باید آن ها را مقصر دانست، بنابراین مشتریان این بانک ها باید بصورتی جمعــی دارایی هــای خــود را بـه نهادهــای
کوچک تر که پرهیزکارتر و پاکدامن تر اند، منتقل کنند. یک کمپین اخلقی مصــرفی از ایــن دســت در ظــاهر عمــل
مؤثری را پیشنهاد می کند ـ چنین نگاهی راه حل های ساده ای در باره ی مشــکلت سیســتم ارائه می دهــد و اشــاره
براین دارد که یک کنش ساده و بی درد برای حل آن لزم است. چنین راهکاری مانند بیشتر راه حل های سیاست
مردمی، همه ی احساسات و خواست انجام دادن کــاری را در درون خــود دارد. در ایــن نگــاه بانک هــای بــزرگ در

 می توانند تأثیر زیادی بر آن ها داشــته باشـند. ایــن تــأثیر می توانــد تنهــا ازجایگاه شر قرار گرفته اند و مردم 
 
ظاهرا

طریق انتقال پول های خود به کوچک ترها، بانک ها و مؤسسات قرضه ای کوچک تر بالفعل شود. آنچــه کــه چنیــن
ــی و در الگویی نادیده می گیرد پیچیدگی انتزاعی سیستم بانکداری مدرن است. پول بســرعت در ســطح بین الملل
ــه ارتباطی درونی با بازارهای دیگر بگردش در می آید. در شرایطی که یک بانک کوچک و یا مؤسسه ی قرضه ای ک
ــایی ــافتن زمینه ه  در پی ی

 
سرمایه ای بیشتر از آن چه که بتواند در سطح محلی سودآور باشد، داشته باشد، ناچارا

[بازارهای] بزرگ تر در سیستم مالی برای سرمایه گذاری، بر خواهد آمد. درواقع، نگاهی به حسابرســی های مــالی
بانک هــای کوچــک در ایالت متحــده نشــان می دهــد کــه ایــن بانک هــا ماننــد دیگــر بانک هــا در همــان بــازار مــالی
بین المللی ســهیم و مشــارکت داشــته انــد ـ ســرمایه گذاری در خــزانه داری دولــتی، رهن گــذاری و اوراق قرضــه ی
ــا اســت ( ــان بانک ه شرکت هایی که درگیر کارکرد ویرانه گرانه ی وام دادن های اجتماعی اند، عمل اشان مانند هم

). انتظار از یک راهکار روشن و آشکار رفرمیستی مانند "دارایی های خود را جا بجا کنید" این است که حــداقل۸۲
به نوعی گذار و دگرگونی در مجموعه ی سیستم بــانکی ایــالت متحــده منجــر شــود. بــرخلف چنیــن انتظــاری از

ــزان ۲۰۱۳هنگام بحران مالی در سپتامبر  ــه می ۳۷، کل دارایی های شش عدد از بزرگ ترین بانک های آمریکایی ب
درصد افزایش یافته است. درواقــع، علیرغــم همه ی اقــدامات موجــود بانک هــای بــزرگ از زمــان شــروع بحــران

 درصد از کل دارایی ها در سیســتم بــانکی ایــالت متحــده آمریکــا را دارا می باشــند (۶۷تاکنون فربه تر شده اند و 
). در عیــن حــالی کــه در سرتاســر جهــان تمهیــداتی قــانونی بــرای تحمیــل پــاره ای از محــدویت ها در مقابــل۸۳

فعالیت هایی که به بروز بحران منجر شد، صورت گرفته، (الزامی بودن افزایش میزان سرمایه نســبی بانک هــا و
"تست استرس" مداوم در نظر گرفته شده است که بانک ها دیگر نیازی به کمک های نجات بخش نداشته باشند)

ــات ســرگیجه آوری داشــته۸۴اعطای وام های ریسکی کماکان ادامه دارد ( )، و میزان معاملتی که می توانند طبع
). ۸۵باشند، آن هم در سطحی بال، قرار دارد (
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ــت، اگر تلش های لوکالیسم در محدود کردن اندازه ی بانک های بزرگ، بنظر می رسد که محکوم به شکست اس
پس کدامین کمپین بدیل را باید براه بیاندازیم که بتوانیم الگویی مناسب مانند الگوی پاره ای از بانک های محلــی
که بخش زیادی از سیستم بانکی قاره اروپا را تشکیل می دهند، تکرار کنیم؟ بــرای مثــال هفتــاد درصــد از بخــش

). بانک هــای۸۶بانکداری آلمان از بانک های اجتماعی و یا بانک هایی بــا انــدازه ی کوچــک تشــکیل شــده اســت (
اجتماعی و سوئیسی، طرفداران این بانک ها چنین استدلل می کنند که برکه ای از ریسک همه ی ایــن بانک هــا را

بانک هایی که متعلـق بـه همــه انــد و از درجـه بـالیی از اســتقلل داخلـی برخوردارنــدتهدید می کند ضمن این که 
می توانند از مزیت دانش محلی نیز برخوردار باشند. حاصل این بود که در تمام مـدت بحــران مــالی ایــن بانک هــا

). آن ها همچنین استدلل می کنند که این نوع از بانک هــا امکــان بیشــتری دارنــد کــه بــه۸۷سودآور باقی مانند (
کسب و کارهای کوچک تر، تا مؤسسات بزرگ تر، آن گونه که در ایالت متحده آمریکا و بریتانیا معمول است، وام
دهند. الگوی بانک های محلی دارای مزایایی است، ولی نسبت به پایداری و ثبات آن ها اغلب غلو می شود. بــرای
مثال بانک های محلی اسپانیا [کایاس ـ بانک پس انداز اسپانیا] علیرغم درجه بالیی از محلی و تحت کنترل بــودن

 معاملت و سرمایه گذاری های بسیار خطر آفرین با ریسک بالیی در بخش املک و۲۰۰۰از طرف جامعه، در دهه 
 تمهیــدات۲۰۰۸دیگر معاملت مالی احتکارزا انجام داد که این بانک را ناچــار کــرد کــه بعــد از بحــران ســال های 

سخت گیرانه و دقیقی را برای بازسازی سیستم مالی خود انجام دهد. 
گرچه بقول معروف، تصمیمات سرمایه گذاری تحت کنترل و نظارت گسترده نماینــدگان جــامعه بگــونه ای مــؤثر و
مناسب صورت گرفت، ولی باز بنظر می رسد در این جا باز لوکالیسم بلحاظ سیاسی، علیرغم حکمرانی بی طرفانه
و تغییر مسیر کایاس ـ بانک پس انداز ـ پلتفرمی برای سرمایه گذاری دولت های محلــی در طرح هــا و برنامه هــای

). بدترین جنبه ی بحران بانک های اســپانیا کــه۸۸مستقلتی که دارای فرهنگی احتکارزا و پارتی بازی بود، بود (
روی بانک های محلی متمرکز شد، این بود که بازسازی ساختاری به این گونه صورت گرفت که بانک های کوچک
را ادغام کردند که مؤسسات بزرگ تــری بوجــود آورنـد. حــتی در آلمــان کـه همـواره تبلیــغ می شــد دارای بهـترین
سیستم بانک های محلی در جهان است، مشکلتی در مورد پاره ای از بانک های محلــی بوجــود آمــد. بــرای مثــال
بانک کشوری که بگونه ای سنگین در قرضه های زیرساختی سرمایه گذاری کرده بــود، در دوران بحــران ضــعیف
کار می کرد. آموزه ای که در این جا وجود دارد این است که هیچ مکانیسم درونــی در مؤسســات کــوچک تر وجــود
ندارد که آن ها را قادر سازد که بتوانند در مقابل مابازای بحران مالی مقاومت کننــد و عملــی کــردن ایــن نظــریه ی
پاک که امروز بتوان اشکال محلی را از اشکال بین المللی جدا کرد، غیر ممکن است. جبر سیاسی ایجاب می کنــد
که سرمایه گذاری های سودآورتری فراتر از آن چه که در منطقه وجود دارد، جستجو کننـد و بهمیـن دلیــل سـاده،
سود بیشتر معنایش تن دادن به سرمایه گذاری هایی با درجه بالیی از ریسک اســت. این هــا فاکتورهــایی هســتند
که بانک های محلی را ترغیب می کنند که با سیستم های مالی گســترده تر و بــزرگ مشــارکت کننــد. حــتی مــالکیت

بانک تعاونی در انگلستان کهمشترک نیز ضمانتی در مقابل پاکدامنی نخواهد بود، همانگونه که مشقت های اخیر 
 در پی آمد یک تصور ناکافی از ساختمان و ساختار جامعه در سال 

 
). با معضلت موجود۹۰ نشان داد (۲۰۰۹تقریبا

ساختار سیستم مالی تنها از طریق قدرت اقتصادی می توان برخورد کـرد، حــال یــا از طریـق وضــع مقــررات همـه
جانبه (همان گونه که در دوران کینزیسم پسا ـ جنگ صورت گرفت) و یا روش هــای انقلبــی. بنظــر می رســد کــه
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تقدس کردن کوچک و منطقه ای که ساده لوحانه راه های عمده ای را که برای گذار سیستم و بهتر شدن آن لزم
اند را رد می کند. 

مقاومت بیهوده است 
ضعف ناشی از اتخاذ سیاست مردمی که خود را در افقی گرایی رادیکــال و بیشـتر از آن در جنبش هــای لوکالیســم
میانه رو نشان داد، درکی مشابه از جانب بخش وسیعی از چپ معاصر مورد حمایت و پشــتیبانی قــرار گفــت. یــک
سری قضــاوت ها بگــونه ای گســترده مــورد قبـول همه ی ایـن گروه هــا قــرار گرفــت: کوچــک زیباسـت، منطقه ای
اخلقی است، ساده تر بهتر است، بقاء ستمگرانه است، پیشرفت به انتها رسیده است. برای این گروه ها چنیــن
نظریه هایی بیشتر از هر پروژه ی دیگر ضدهژمونی جذاب است ـ حتی سیاستی که ممکن است در ستیز با قدرت
ــد سرمایه داری در مقیاس بزرگ باشد. بنابراین قلب طپنده ی سیاست مردمی معاصر بر "نوعی بدبینی عمیق تأکی
دارد: بنظر می رسد که این بدبینی براین نقطه نظر است که ما نمی توانیم مقیاس بــزرگ را اداره کــرده و تغییــرات

). باور به چنین نگرش شکستی، خودکشی چپ را در پی دارد ـ و شاید دلیل مناســبی۹۱اجتماعی بوجود بیاوریم (
برای توضیح تداوم شکست چپ در طی سه دهه ی گذشته باشد. 

برای احزاب سیاسی چپ میانه، نستالژی گذشته ی از کف رفته بهترین امیدی است که می توانند بدان دل بســته
 
باشند. رادیکال ترین مفهومی که بین آن ها می تــوان یــافت، رویــای سوســیال دمکراســی و آن چــه کــه اصــطلحا

). گرچه دیگــر شــرایطی کـه در یـک دوره برآمـد سوســیال۹۲"عصر طلیی" سرمایه داری نامیده می شود، است (
دمکراسی را ممکن ســاخت دیگــر وجـود نــدارد. "عصــر طلیــی" ســرمایه داری مبتنـی بــر الگــوی [پــارادیم] تولیــد
کارخانه ای منظم بود، جایی که کارگران (سفید، مرد) امنیت و استانداردهای اولیه زندگی کردن را در برابر تحمل
خستگی مداوم و استثمار اجتماعی در تمام طول عمرشان، دریافت می کردند. چنین سیستمی وابسطه به وجــود
یک امپراطوری هیرارشی بین المللی، مستعمرات و یک مجموعه ی پیرامونی در حال توسعه؛ وجود یک هیرارشی
ــیال ملی از راسیسم و سکسیسم، و یک هیرارشی محکم خانوادگی مبتنی بر مطیع بودن زنان بود. بعلوه، سوس

مشخصی بین نیروهای طبقات اجتمــاعی (بــا خواســت و تمایــل مصــالحه) بــود. وحــتیدمکراسی متکی بر توازن 
چنین امکانی تنها در شرایط معینی امکان پذیر بود. همین امکان نیز با بروز رکود بــزرگ و جنــگ جهــانی دوم و در
رویارویی با تهدید خارجی از جانب کمونیسم و فاشیسم به ویرانی کشیده شد. برای چنین نستالژی [دلتنگی] کــه
بسیاری کماکان بلحاظ احساسی درگیر آنند، باید گفت که چنین نظامی دیگر نامطلوب و غیرقابــل بازگشــت شــده
ــم، است. اما، مهمترین نکته قابل توجه این است که حتی اگر ما می توانستیم که به سوسیال دمکراسی باز گردی
نباید می رفتیم. ما می توانیم بهتر انجام دهیم. سوسیال دمکراسی که تنها به توسعه و اشــتغال منتهــی می شــود،
معنای عملی اش این است که به قیمت [رنج] مردم در رکاب و سمت قابل اطمینان سرمایه داری باشــیم. به جــای
این که ما آینده امان را صرف دلتنگی (نستالژی] گذشته بکنیم، باید کوشش کنیم که آینــده ای بــرای خــود ابــداع
کنیم. حرکت بسوی آینده، فراتر از محدودیت های موجود، از مسیر بازگشت و بازسازی یک ســرمایه داری بیشــتر

انسانی از منظر خاطره ای مبهم با چشمانی مه گرفته نسبت به گذشته، نخواهد گذشت. 
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 نه تنها پاسخ کــافی و مناســب نیســت، بلکــه، حــتی تمجیــدی از مقــاومت
 
دلتنگی برای گذشته از کف رفته، قطعا

امروز نیست. مقاومت همواره معنایش ایستادگی در برابر یک نیروی فعال دیگــر اســت. بعبــارت دیگــر، مقــاومت
معنایش رفتاری پدافندی و واکنشی، به دور از این جنبش موجود است. ما در برابر یک دنیای جدیــد کــه در حــال
شدن است، مقاومت نمی کنیم، ما بنام یک دنیای کهنه مقاومت می کنیم. بنــابراین تأکیــد بــر مقــاومت مــدرن در
تناقض با مقاومت در برابر دست اندازی گسترش یابنده ی سرمایه داری است. نمونه ی چنیــن مقــاومتی، موضــع
جنبش اتحادیه ای در برابر نئولیبرالیسم با مطالبه ی "حفظ سیستم سلمتی مــا" یــا "پایــان دادن بــه سیاســت های
ریاضت کشی" است؛ ولی این مواضع به سادگی نشاندهنده ی تمایلت محافظه کارانه در قلب این جنبش است.
برپــایه ی چنیـن خواســته هایی بهـترین چیـزی کـه می تــوان بـه آن امیــدوار بــود ایجــاد مــوانعی کوچــک در برابــر
ــرای آن ــم، ب درنده خویی سرمایه داری است. ما تنها می توانیم برای آن چه که در شرایط موجود داریم مبارزه کنی
ــا چه که محدود شده و دچار بحران شده اند. حتی در آمریکای لتینی که رهبری چپ دارد، با بیشترین موفقیت ه
 تلش هایی بود برای مانع شـدن از شــرکت های ترانسناشــنال، بـویژه در مـورد اســتخراج معــادن بـود،

 
که عمدتا

). در بسیاری از محافل مقاومت کاراکتر محافظه کارانه   چنین موضعی۹۳چنین گرایشی نیز قابل مشاهده است (
ــه ــت ک در پس حجابی از شعارهای رادیکال پنهان شده است. بنظر می رسد که معنای مقاومت همه ی آن چه اس

). گرچــه در پـاره ای۹۴ممکن است، در حالی که پروژه های سازنده تنها چیــزی بجــز یـک رویــا بنظــر نمی رســند (
ساختن دنیای نوین، مقاومت بیهوده و پوچ بنظر می رسد. شرایط چنین موردی مهم است، ولی در تلش برای 

برخــی دیگــر از جنبش هــا رویکــرد انصــراف را اســتدلل می کننــد، کــه بــه مــوجب آن خــروج همه ی اشــخاص از
نهادهای موجود را طرح می کنند. افقی گرایی در ارتباطی نزدیک با چنین تلش هــایی قــرار داشــته و نفــی همه ی
ــخ نهادهای موجود را موعظه و ایجاد شکل هایی از جوامع خود گردان و مستقل را مطرح می کند. در واقعیت، تاری

). چنیـن تلش هــایی اغلـب و بـه۹۵فعالیت ها در سال های اخیر نشــان دهنـده ی وجـود چنیـن گرایشـی اسـت (
صراحت در تقابل با جوامع پیچیده اند، که به معنای این اســت کــه در مقصــد نهــایی بلحــاظ مضــمونی شــکلی از

). دیگران بـه افــراد پیشــنهاد می کننـد کـه بگـونه ای۹۶کموناریسم (تجمع گرایی) و یا آنارشیسم بدوی هستند (
). رادیکاترین استدلل به جنــاح چــپ بقــاء طلب۹۷ناپیدا باشند و بتوانند از سرکوب دولت طفره رفته و بگریزند (
ــرد ( ــر می ب ــاجعه بس ــدرنیته) در ف ــدن (م ــت: تم ــوط اس ــای۹۸مرب ــه جماعت ه ــردن ب ــاه ب ــینی و پن )، و عقب نش

ــود۱۰۰(کمون های) کوچک ( )، چگونگی کشت و کار و تأمین غذای خود را یاد بگیریم، شکار، درمان و دفاع از خ
) را یاد بگیریم. اگر چپ در این مرحله از بقاء طلبی، و اشکال دیگری از ایــن نــوع مواضــع کــه شــاید چنــدان۱۰۱(

جذاب نباشند؛ باقی بماند، بنابراین، باید حداقل دارای حد معینی از ثبات [پیگیــری، اســتحکام، توافــق] باشــند.
این ها باید حداقل دارای این فضــیلت باشـند کـه در مـورد پی آمـدهای نظرات اشــان بــا مـردم صـریح و رو راسـت
ــدن ــاعی بری باشند. بحث گریز و نامرئی شدن و خروج، براحتی موجب ایجاد توهم در مورد منطق نظریه ی اجتم
از سرمایه داری با منطق اجتماعی که با سرمایه داری موضعی خصــمانه (آنتاگونیســم) دارد، و یــا قــوی تر از آن بــا

). واقعیــت ایــن اســت کــه۱۰۲منطقی که خود را تهدیدی در مقابل منطــق ســرمایه داری مطــرح می کنــد، شــود (
سرمایه داری همواره سازگار با طیف وسیعی از اشکال گوناگون تجمع های خودگردان بوده و خواهد بود. شــهرک
اسپانیایی مارینالدا یکی از نمونه های مفید چنین کنش هایی است. در دوره ای بیــش از ســه دهــه، ایــن جــامعه ی
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 ســکنه) توانســت "اتــوپی کمونیســم" را در قطعــه زمینــی مصــادره ای بنــا کــرده در آن۲۷۰۰کوچــک (متشــکل از 
خانه سازی کرده و تعاونی تأسیس کنــد، هــزینه ی زنــدگی را پــائین نگــاه دارد و بــرای همــه کــار ایجــاد کنــد. ولــی
محدودیت های چنین اقدامی برای گذار سرمایه داری بسرعت هویدا گشت: تأمین مالی مواد ساختمانی برای بنــا
کردن ســاختمان ها توســط دولــت صـورت می گرفــت، سوبســیدهای کشــاورزی از طــرف اتحــادیه ی اروپــا تــأمین
می شد، حفظ اشتغال تنها از طریق انکار و یا بکار نگرفتن ابزاری که موجب کــاهش کــار بــدنی می شــدند، میســر
بود. درآمدها کماکان از عرضه و فروش تولیدات در بازارهای بزرگ تر سرمایه داری بدست می آمد و کســب و کــار

). مارینالــدا امــا نمــونه ای۱۰۳کماکان تحت تأثیر و معرض رقابت ها و بحران های مالی بین المللی قــرار داشــتند (
است که نشـان می دهــد پـروژه ی خـروج و گریـز و یــا سـرباز زدن از سـرمایه داری کماکــان در چــارچوب و بســتر
سیاست مردمــی بــاقی می مانــد، کــه حــامی پناهگاه هــای خــود گردانــی در مقابــل یــورش ســرمایه داری، بهــترین
نمونه ای است که می توان به آن دل بست. ما چنین استدلل می کنیم که نه تنها می توان امیــدوار بــود [و بدسـت
آورد]، اما واقعیت این است که در فقدان ستیز سیستماتیک نیز احتمال دارد ایــن بســته های کوچــک از مقــاومت

 ریشه کن شوند. 
 
سریعا

همه ی سیاست ها منطقه ای هستند؟ 

افقی گرایی، لوکالیسم، نستالژی، مقاومت و کنــاره گیری همگــی در بردارنــده ی درجــات کوچــک و بزرگــی از درک
سیاست مردمی از چگونگی سیاست ورزی اند. همه ی این بینش ها در مورد امر چگــونگی گــذار از ســرمایه داری
ناکافی می مانند. ولی این به معنای این نیست که گفته شود این بینش ها را باید در کلیت و یک جا رد کــرد. همــان
گونه که در ادامه ی کتاب نیز بدان پرداخته خواهد شد، عناصر بسیار مهمی در این تلش ها وجــود دارد کــه بایــد
 موقــتی و

 
 بدخیم نیستند، بلکه سیاست های مردمی اند کــه بــه بیــان ســاده، قســما

 
حفظ شوند. این رویکردها ذاتا

ناکافی هســتند. تلش هــای رویکردهــای متنـوع افقی گرایــی، بــرای مثـال، ســئولت مهمـی را در بـاره ی قـدرت،
هژمونی و هیرارشی [سلسله مراتب] مطرح کردند. ولی پاسخی کــه بــه ایــن پرســش ها داده انــد چنــدان توســعه
ــوان یــک گرایــش از یافته نیستند و بنابراین عکس العمل آن ها برای تغییر نارسا مانده است. سیاست مردمی بعن
رویارویی با این دشواری ها برای برطرف کردن آن ها عقب نشینی می کند و از همان ابتدا با دور زدن آن هــا از ایـن
امر طفره می رود. ولی در دنیایی که هژمونی [سلطه]، قدرت، هیرارشی و بهره کشی به ما تحمیل شـده اسـت، بـا

 برخورد کرد (
 
ــب در۱۰۴این مسائل، به جای آن که از مقابل آن ها عقب نشینی کرد، باید مستقیما ــن ترتی ). به همی

یک مفهوم ابتدایی، همه ی سیاست ها خصلت محلی دارند. ما در قبال مسائل پیرامــون خــود بــرای ایــن واکنــش
نشان می دهیم که ساختار های سیاسی بزرگ تر را تغییر دهیم. ما نمی توانیم به همین ســادگی محلــی [منطقه ای]
بودن سیاست ها را انکار کنیم. ولی گرایش امروز سیاست مردمی در مفهوم مطالبه و فراخوان اش دارای غلظت
بیشتری از سیاست محلی است: عقب نشینی به منطقه برای احــتراز از رویــارویی بــا مســائل پیچیــده ی انــتزاعی
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جامعه؛ فرض و باور بر صحت و درستی و طبیعی بودن منطقه و محل و بی توجهی به مقیاس پــذیری [گســتردگی]
و کنش پایدار که بتواند بسیار فراتر از محل (منطقه) گسترش یابــد. مــادامی کـه همه ی سیاســت ها محــدوده  بـه

منطقه اند، سیاست مردمی تنها خصلت محلی خواهد داشت. 
در پایان، بخش کمتر و قابل توجهی از مشکل سیاست مردمی در ارتباط با تاکتیک هــا و کنش هــای خــاص آن هــا
نیست، مشکل در گرایشـی اسـت کـه تمایـل دارنــد خـود را در چــارچوب یــک نگــاه کلـی اسـتراتژیک قـرار دهــد.
تظاهرات، راهپمایی ها، اشغال، تحصن و محاصره همه جای خود را دارنــد: هیـچ یــک از ایـن تاکتیک هــا در بطــن
خود سیاست مردمی نیستند، ولی وقتی که این تاکتیک ها هم گام با دیدگاه استراتژیکی می شـوند کـه افـق دیـد و
موفقیت هایش تنها محدود به تغییرات موقتی و مقیاس کوچک است، و یا وقتی که این تاکتیک ها به فراتــر از آن
ــیوه ی شرایطی که موجب تأثیرگذاری آن ها شده است، تعمیم داده می شود، این تاکتیک ها بناچار در چارچوب ش
ــا تفکر سیاست مردمی محدود خواهند ماند. بطور مثال، اگر تاکتیک اشغال با هدف ایجاد نماد و یا مکانی موقت ب
 در ایجــاد تغییــرات پایــدار

 
روابط اجتماعی غیرسرمایه داری بکار گرفته شود، در این صــورت ایــن تاکتیــک ناچــارا

شکست خواهد خورد. از سوی دیگر، اگر این تاکتیک بعنوان مکانیسمی برای ایجاد یــک شــبکه ی همبســتگی و
ــای ــرای حرکت ه بسیج برای راهکارهای دیگر فهمیده شود، در این صورت چنین تاکتیکی می تواند کارکردهایی ب
استراتژیک ضد هژمونیک داشته باشد. اما این نـوع تفکــر اسـتراتژیک بخـاطر نگــاه تنگ اش بـویژه در عمـل آن
چیزی است که بسیاری از چپ های امروز فاقد آنند. بخش زیادی از اعتراضات و تظاهرات و اشغال ها که کارکرد
نمونه وارشان تهی از هرگونه حس و تفکر استراتژیک است، تنها حرکــاتی پراکنــده و اکوهــایی مســتقل از نــوعی
مقاومت اند. تاکنون در ایـن بـاره کـه چگـونه ایـن حرکت هــای مختلـف را می تـوان بهــم پیونـد زد؛ و چگـونه ایـن
حرکت ها می توانند هماهنگ با هم عمل کنند که بگونه ای مؤثر بتوانند دنیای بهتری بسازند، کمــتر اندیشــه شــده
است. بجای آن ما در محدوده ی حرکت هایی باقی مانده ایم که گاهی موفقیت هایی در پی دارند و بنــدرت نگــاهی

). در فصــل۱۰۵فراگیر دارند که چگونه می توانند نیرویی کمک کننده به اهداف میان مــدت و بلنــد مــدت باشــند (
بعد، ما خواهیم دید که چگونه راست عهده دار چنیــن تفکــر اســتراتژیکی شــد و شــرایط را بگــونه ای هماهنــگ و

موزون کرد که نئولیبرالیسم به تفکر عمومی غالب زمان ما شد. 
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2. WHY AREN’T WE WINNING?
A CRITIQUE OF TODAY’S LEFT
1.These other positions can be seen in the various denunciations of Occupy for being too liberal.
See Mark Bray, ‘Five Liberal Tendencies that Plagued Occupy’, ROAR Magazine, 14 March 2014,
at roarmag.org. Similar arguments have also been made in the past. Marx, for example, argued
that the peasantry provided an insufficient class basis for revolutionary politics, and that only the
industrial  working class  would have interests  in  line  with communism.  Our  argument  is  that,
regardless of  the class basis of  horizontalism, localism and other folk politics,  they all  remain
bound by notions of spatial, temporal and conceptual immediacy.
2.Anna Feigenbaum, Fabian Frenzel and Patrick McCurdy, Protest Camps (London: Zed, 2013),
p. 159. We might observe that variants of horizontalism were present in left politics for some time
before  the  early  1970s,  with  proto-horizontalist  commitments  clearly  visible  in  nineteenth-
century anarchism, as well as much earlier movements.
3.This chapter will leave aside the lengthy history of anarchist thought and practice, in order to
focus  solely  on  horizontalism  as  a  contemporary  embodiment  of  some  of  its  principles  and
practices.
4.John  Holloway, Change  the  World  Without  Taking  Power:  The  Meaning  of  Revolution
Today (London/Sterling, VA: Pluto, 2002).
5.Richard Day, Gramsci Is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements(London:
Pluto,  2005),  p.  8.  See  also  Jon  Beasley-Murray, Posthegemony:  Political  Theory  and  Latin
America (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010).
6.A  commitment  to  consensus  decision-making  is  not  always  an  explicit  mainstay  of
horizontalism  as  such,  but  is  rather  a  popular  contemporary  way  of  procedurally  embodying
horizontality  in  practice.  Some  forms  of  anarchism,  such  as  South  American  ‘platformism’,
explicitly avoid consensus decision-making.
7.Uri  Gordon, Anarchy  Alive!  Anti-Authoritarian  Politics  from  Practice  to  Theory  (London:
Pluto, 2007), p. 20.
8.While we remain unconvinced of the large-scale prospects for direct democracy in its face-to-
face  and/or  consensus-driven  forms,  this  certainly  does  not  preclude  thinking  about  how
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participative democracy might be conceived along more complex, technologically mediated lines.
9.Murray Bookchin, Post-Scarcity Anarchism (Edinburgh: AK Press, 2004), p. xxviii.
10.Ibid., p. 58.
11.Manuel  Castells, Networks  of  Outrage  and  Hope:  Social  Movements  in  the  Internet
Age(Cambridge, UK/Malden, MA: Polity, 2012), p. 11.
12.The origin of the form of consensus decision-making used in contemporary left  activism is
generally thought to have been with the Quaker religious movement around 300 years ago. The
procedure was introduced to political activism via Quaker participants in anti-nuclear campaigns.
L. A. Kauffmann, ‘The Theology of Consensus’, in Astra Taylor and Keith Gessen, eds, Occupy!
Scenes from Occupied America (London: Verso, 2011).
13.Marina Sitrin, ‘Occupy: Making Democracy a Question’, in Federico Campagna and Emanuele
Campiglio, eds, What We Are Fighting For: A Radical Collective Manifesto(London: Pluto, 2012),
pp. 86–7.
14.Colin Crouch, Post-Democracy (Cambridge: Polity, 2004).
15.Kauffmann, ‘Theology of Consensus’.
16.Federico Campagna and Emanuele Campiglio. ‘What Are We Struggling For?’, in Campagna
and Campiglio, What Are We Fighting For?, p. 5.
17.Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, p. 11.
18.South London Solidarity Federation, ‘Direct Action and Unmediated Struggle’, in Campagna
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