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 گر در قلب امپراطوریهای آمریکایی: جریانی ویرانرادیکال

 تامس کوتروت

 رضا اسکندری
 

های انتقادی و/یا مارکسیستی در علوم اجتماعی رشد یافت. حتی دانش ، تاثیرات جریان0691ی های دههدر آخرین سال
د است از این تاثیرات برکنار نماند. در معتبرترین داستان و متحاقتصاد نیز که به صورتی خودانگیخته با قوای پولی هم

ترین مبانی جوامع بورژوایی و امپریالیستی غرب را به چالش کشیدند. در ایپایه آور،نامپردازانی نهادهای دانشگاهی، نظریه
ی بلامنازع خود را با های فنگرا، مهارتگروهی از اقتصاددانان چپ -تر، در دانشگاه هارواردو از آن عجیب–ایالات متحده 

گری را شکل های اجتماعی در هم آمیختند و جریان روشنفکری آشکارا ویرانی مداوم خود برای پیوند با جنبشدغدغه
گیری در ایجاد جریانی های آمریکایی به توفیق چشمرا برای خود برگزیدند. از آن پس، رادیکال« هارادیکال»دادند و عنوان 

توان بدون بازشناسی این مستحکم نولیبرالیسم ظفرمند دست یافتند. مانایی و زایایی این جریان را نمی انتقادی در بطن دژ
سازمانی. بخش -ای سیاسیعلمی است و از سوی دیگر برنامه-ی نظریمساله درک کرد که این جریان از سویی یک پروژه

شود. این درست برخلاف های مولفان آن آشکارا دیده میچنان در روبکردتردید در طول زمان تغییر یافته اما همدوم بی
شوند تا وضع موجود را توجیه کنند و مدعی یک دانش ناب پنهان میکیشی است که در ردای رویکرد اقتصاددانان راست

 شوند بهترین نظم موجود در جهان است.
 

 سازمانی-ی سیاسییک برنامه
ی اقتصاد سیاسی اتحادیه« های آمریکاییرادیکال»که  -فاقی نیستاین تاریخ به هیچ روی ات–بود  0691در سال 

های رادیکال اقتصاد ای که وقف مطالعه، توسعه و کاربست تحلیلانجمنی بین رشته»را تاسیس کردند؛  (URPE)رادیکال 
 شده بود. اعضای گروه تصریح کردند که این انجمن« سیاسی در بررسی مسایل اجتماعی

 
کند و در همان حال داری و تمام اشکال استثمار و سرکوب آن ارائه میی مستمری از نظام سرمایهگرایانهنقد چپ

 هایی سوسیالیستی ایجاد کند.های اجتماعی پیشرویی را برسازد و جایگزینکوشد تا سیاستمی
 

اقعیت تاریخی نیست، بلکه داری، صرفا یک وهای اجتماعی و نقد نظام سرمایهریشه داشتن این جریان رادیکال در جنبش
 اند:های اصلی این جریان توضیح دادهطور که سه تن از چهرهای نیز هست. همانمتضمن سوگیری نظری کاملا آگاهانه

 
گرای اروپایی که های راستدموکراتهای آمریکایی و سوسیالرویکرد ما... از پایه با رویکرد بسیاری از کینزی

شان ارائه دهند، تفاوت دارد. دارانهی پیشرو پیشنهادهایی برای اصلاح اقتصادهای سرمایههادهند به دولتترجیح می
ی ی تغییر اجتماعی، ما مشوق راهبردی هستیم که برای عمل به مثابهدر مقابل رویکرد بالا به پایین آنان به مساله

باید ای برای تغییرات مترقی میه هر برنامهها کطراحی شده باشد؛ ابزاری برای ترویج وثاق توده هاابزار بسیج توده
ی اقتصادی ای یک برنامهگرداگرد آن شکل گیرد تا بختی برای تحقق داشته باشد... در انجام چنین وظیفه
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جایگزین ابزاری ناگزیر است. فراتر از این، ما باور داریم که اگر چنین سازمانی ریشه بدواند، جنبش دموکراتیک 
خواهانه و دموکراتیک است، نقد و چالش قواعد بازی ی راهبردهای رشد برابریبرندهو پیش آیندپیمتحدی که 

 دارانه را آغاز خواهد کرد.سرمایه
 

توانیم چنین روابطی اندازهای سیاسی این جریان تغییر کرده باشد، باز هم میچشم طور که خواهیم دید(حتی اگر )همان
نقد رادیکال اقتصاد ی بدانیم. نشریه -در معنای مورد نظر گرامشی-« ارگانیک»عی را های اجتمامیان روشنفکران و جنبش

های ی جنبشچنان مقالاتی منظم در خصوصا مسایل جنسیتی و تمامی اشکال تبعیض در جامعه، دربارههم سیاسی
کند. سیاسی امپریالیسم منتشر می های کارگری و نزاع طبقاتی در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان، و درباب اقتصاداتحادیه

هایشان در آن هکند که اعضای آن به همراه خانوادیک دانشگاه تابستانی چهار روزه برگزار می URPEهر سال در ماه اوت 
ی انجمن علوم پردازند. هر سال در ماه ژانویه و در خلال نشست سالانهو تفریحی می فکری هایکنند و به فعالیتشرکت می

کند که در هر پنل بین یک تا سمپوزیومی را متشکل از سی پنل بحث و گفتگو برگزار می URPEماعی کاربردی نیز اجت
اند که ی خود ایجاد کردهها جریانی روشنفکری و سیاسی به طریقهکنند. به بیانی خلاصه، رادیکالدویست نفر شرکت می

 دارد.هیولا روشن نگاه میهای تفکر انتقادی و دگراندیش را درست در شکم شعله
 

 ی دانشگاهیو یک پروژه
«. سازدها را از دیگر رویکردهای اقتصاد مدرن متمایز میی بنیادین اقتصاد سیاسی رادیکالسه ایده»ربیتزر،  یبه گفته
ح ترین سطهستند بدین معنا که حتی در انتزاعی« سیاسی»فرآیندهای اقتصادی اصلی از اساس فرآیندهایی »نخست 

های تحت سلطه تقویت های مسلط را در رویارویی با گروهاند که قدرت و اقتدار گروهتحلیل نیز به تنظیماتی نهادی وابسته
پردازند کارآمدی )و/یا عدالت( کمتری نسبت به برخی های مسلط میتنظیماتی نهادی که به تقویت گروه»دوم «. کندمی

های تاریخی معینی توسعه الوقوعساختارهای اقتصادی موجود نتایج محتمل»وم پذیری دارند. ستنظیمات جایگزین امکان
نقش سیاست در اقتصاد، مطلوبیت طبیعت تغییر نهادی «. ای درباب بهینگی یا کارآمدیهستند و بنابراین، فاقد هرگونه داعیه

شی شدیدا متفاوتی را در مقایسه ی پژوهفرضی هستند که انگارهتصادفی ساختارهای اقتصادی، سه پیش-و خصلت تاریخی
 سازند.های مسلط در علم اقتصاد برمیبا انگاره

گاه از ها نهفته است، این رویکرد هیچای که در پس رویکرد رادیکالشدهرغم الهامات مارکسیستی آشکار و اعترافعلی
ها، منابع اصلی الهام برای رادیکالکیش مارکسیستی احتراز نکرده است. ]...[ یکی از مرزبندی میان خود و سنت راست

کار و بریورمن با عنوان  خصوصا اثر هری–ریویو مانتلییجریان انحرافی مارکسیستی باران، سوییزی و اصحاب نشریه
زدایی از کار و سلب دانش از کارگران را توصیف و داری به مهارتسرمایه ی( که تمایل پیوسته0691) ی انحصاریسرمایه

سنتی پویا از تحلیل مارکسیستی مستقل را در  ریویو مانتلیبه این سو،  0611ی دهه هایبوده است. از سال -تبیین کرده
ی اصلی اند. در اینجا تنها به سه حوزهها نیز عمدتا به آن تمایل یافتهایالات متحده زنده نگاه داشته است که رادیکال

بندی بازار هاست: بخشی هویت نظری رادیکالکنندهتوان گفت بازنماییکنیم که میی آنان اشاره میمداخلات نظرورزانه
 کار؛ ساختارهای اجتماعی انباشت؛ و دموکراسی اقتصادی.
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 ای زایابندی بازار کار: انگارهبخش
ر بندی بازابخش»پردازی پیرامون ی جریان رادیکال آمریکای شمالی، آشکارسازی و نظریهی فکری عمدهنخستین افزوده

پرداختند، ای که به مبارزه علیه تبعیض میهای سیاه و فمینیستیبوده است. اقتصاددانان رادیکال، در تعقیب جنبش« کار
]در « جبرانی-غیر»های های جریان اصلی اقتصاد، تفاوتبینیکوشیدند تا توضیح دهند چگونه، درست برخلاف پیش

که بر لید، شرایط کار و مسایلی نظایر آن قابل توجیه نیستند(، به جای آنهایی که با اختلاف در سطح تودستمزدها[ )تفاوت
مانند. بر این اساس، اقتصاددانان نوکلاسیک ای محو شوند، در درازمدت برجای میاساس قواعد بازار به صورت خودانگیخته

تری را تحمل کارهای سخت هایی از کارگران هم)مانند گری بکر( فقط قادرند توضیح دهند چرا تمامی اعضای گروه
 یکه دیگران )عموما مردان سفیدپوست(، با چنگ زدن به بهانهتر را، حال آنکنند، هم ناامنی شغلی را و هم درآمد پایینمی

 برند.شده و با حقوق خوب بهره می، از اشتغالی ایمن و باثبات، محافظت«تمایل کارفرمایان به برقراری تبعیض»گروتسک 
بازارهای درونی کار و تحلیل نیروی ( و با عنوان 0691دورینگر و پایوری ) یبندی در متنی نوشتهبخش ییهبنیان نظر

که در های بزرگ شده در دل شرکتحفاظت فضاهایی-« بازارهای درونی»کوشید وجود گذاشته شد. این متن میانسانی 
را تبیین کند. با این همه  -ایش مرتب حقوق برخوردارندهای شغلی خودکار و افزبگیران در این فضاها از پیشرفتحقوق

« بودگیخاص»ی اصلی دانش اقتصاد حفظ کردند. آنان برای توضیح این امر به دورینگر و پایوری پیوندهای خود را با بدنه
. بر همین ساختای را برای کارآمدی کار کارگران ضروری میطولانی کارآموزی یفرآیندهای کار متوسل شدند که دوره

ی مزایا و پیشرفت درباره قیمت را با برقرار ساختن قواعدین به نفع کارآفرین عقلانی بود که این نیروی کار گراناساس ای
 شد.تر کار اعمال میهایی که بر شاغلین در بازارهای بیرونیتر از آنمندانهسخاوت شغلی حفظ کند؛ قواعدی

های ریچارد ادواردز، دیوید گوردون و با نام–بودند  MITاهگگر و پایوری در دانشسه تن از شاگردان دوریناما در عمل 

ی آکادمیک معتبر در نشریه 0691شان که در سال بندی را در مقالهی رادیکال بخشنظریه که حقیقتا -مایکل رایش
تبعیض نژادی، کنترل های خود پیرامون منتشر شد خلق کردند. آنان با ترکیب پژوهش ریویو اکونومیک آمریکن
تبیین کردند که به « فرآیندی تاریخی»بندی بازار کار را به عنوان ی کار، بخشها و بازار دوگانهمراتبی کار در شرکتسلسله
 یکند که به واسطههایی تقسیم میبازارهای مختلف، یا بخش-اقتصادی بازار کار را به زیر-نیروهای سیاسی»ی آن واسطه
شده توسط دورینگر و دوگانگی تبیین«. اندتلف بازار کار و قواعد رفتاری متفاوت از یکدیگر متمایز شدههای مخویژگی

گرفت: بک کم سه بخش را در بر میتری مبدل شد که دستپیچیده« بندیبخش»ی ادواردز و دیگران به پایوری در مقاله
با مشاغل شدیدا مهارتی و/یا « ی مستقلاولیه» ه دو زیربخش ، شامل مشاغل باثبات و با حقوق بالا که خود ب«اولیه»بخش 

شد؛ و ای و تکرار شونده تقسیم میبا مشاغل کمتر حرفه« ی زیردستاولیه»انداز شغلی بسیار خوب، و  نظارتی با چشم
ود که به سرعت ی این تحلیل تا به حدی ببا مشاغل ناپایدار و با دستمزدهای پایین. توفیق روشنفکرانه« ثانویه»بخش 

اقتصادی را از آن خود کرد؛ چالشی که بسیاری از اقتصاددانان « کیشهای راستچالش فراروی نظریه»موقعیت یک 
 های بعد بر اساس آن به کار پرداختند.نوکلاسیک در سال

یاسی است. این بندی، به صورتی ناگزیر اقتصادی و در عین حال خصلتا سگروه ادواردز به خوبی نشان دادند این بخش
های های بزرگ مستقر در جایگاهی شرکتهای انحصاری، دربرگیرندهایجاد تمایز میان بخشگر بندی ملازم و تسهیلبخش

ای است که در موضع فرودست و ضعیف قرار دارند. این ردههای رقابتی شامل موسسات کوچک میانفرادست، و بخش
های های قومی و جنسیتی میان ردهریشه دارد که شکافت« قه بینداز و حکومت کنتفر»ی دارانهسیستم در راهبرد سرمایه

گر اشتراکی بگیران در مقام یک عملیابی حقوقکند تا از سازمانبرداری میبگیر را تقویت و از آن بهرهمختلف حقوق
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-اقتصادی-ردید تحلیل اجتماعیتبیداران را به چالش گیرد. تواند نظم مسلط سرمایهگری که میجلوگیری کند؛ عمل
های آمریکای شمالی برجای مانده، به اوج رسیده است: کتاب ادواردز، چه امروز از آثار اصلی مکتب رادیکالتاریخی در آن

(. این گروه در این اثر، با درگیر شدن در یک 0611) شده، کارگران منشعببندیکار بخشگوردون و رایش با عنوان 
« سازیپرولتری»اند: ی، توالی سه شکل عملیاتی و سازمانی در بازار کار ایالات متحده را آشکار ساختهتحلیل ژرف تاریخ

در کتاب (. 0691تا  0611کار )« بندیبخش»(؛ و 0611تا  0111کار )« سازیمتجانس»(؛ 0111تا  0111اولیه )
پردازی دهد و به مفهومداری را ارائه میرمایهرشد س« نوسان بلندمدت»اندازی از بندی پایانی خود، آنجا که چشمجمع

را در تری نسبت به تحلیل صرف بازار کار برسازی نظری بلندپروازانهپردازد، می« ساختارهای اجتماعی انباشت»عبارت 
 دهد.دستور کار خود قرار می

 

 توان گفت؟ی حال چه میساختارهای اجتماعی انباشت: درباره
ی مندل، در تناسب با در سنت اقتصادی کوندراتیف، و نیز به واسطه–، شواهد تجربی فراوانی برای ادواردز و دیگران
داری هستند. هرکدام از این امواج ی سرمایهدر توسعه« امواج بلندمدت»وجود دارد که موید وجود  -اقتصاددانان مارکسیستی

اند و ر طول آن، رکودهای ادواری بسیار کوتاه و سطحیی انبساطی، که دک مرحلهی :تواند تا چنددهه به طول بیانجامدمی
ی پیش از آن. به هر روی، ای از رشد بطئی با خصایلی عکس دورههای شکوفای پایا؛ و از پی آن دورهدر مقابل دوره

های لفهترین نقش را به موبرخلاف نویسندگانی چون کوندراتیف و شومپیتر که در تبیین بسط و افول امواج بلندمدت اصلی
ای از نهادها که تعارضات ی روند بسط و افول مجموعهدادند، گروه ادواردز این روندهای بلندمدت را به واسطهفنی می

کردند، و نیز بر اساس رقابت میان اشکال سرمایه، دهی و هدایت میها و بر سر بازار کار را سازمانطبقاتی درون شرکت
های خود را بر اساس کاران او در تالیف کتاب تحلیلردند. پس از آثار ادواردز، همکسپهر مالی و نظایر آن تبیین می

ی کار یک رابطه-های مختلف مدیریت نیروی کار درون یک شرکت مبتنی ساختند. در نظر آنان، رابطه سرمایهروش
قدر ی تحلیل خود را آنن دامنهکند. اما آنادار ایفا میاجتماعی بنیادین است و نقشی کلیدی را در کلیت پویش سرمایه

های مالی و اعتباری جهانی و استیلای آمریکای شمالی بر سایر المللی، سازمان نظامگسترش دادند تا بتوانند تقسیم کار بین
چنین آنان هم را نیز تبیین کنند.« پکس آمریکانا»ی مواد اولیه(، یا همان جهان )و به طور خاص بر کشورهای تولیدکننده

ای را که تحت تاثیر اقتصاد ی عمومی برای مبارزه با رکودهای دورههای حوزهگذاریهادهای تامین اجتماعی و سیاستن
« ساختارهای اجتماعی انباشت»به اجرا گذاشته شده بودند را نیز در تحلیل خود از « وفاق کینزی»پس از جنگ و مبتنی بر 

دارانه را برای شهروندان از حمایت در برابر منطق صرف سود سرمایه ها و نهادها سطح مشخصیگنجاندند. این سیاست
ی زمان از افول سلطه، هم«نظام شرکتی»شد(. فرسایش نامیده می« شهروند-توافق سرمایه»کردند )که تضمین می

ی خود به ا به نوبههگرفت که هر دوی اینریشه می« نیروی کار-ی سرمایهمعاهده»المللی ایالات متحده و از فروپاشی بین
های بزرگ برای محیطی ولع شرکتهای اجتماعی و زیستی مقاومت اجتماعی در برابر تیلوریسم و افزایش هزینهواسطه

 بیشتر کردن سودشان ایجاد شده بودند.
کنندگان، نقشی مصرف گرا و نیز مبارزاتبومهای آمریکایی، منازعات ضدامپریالیستی، اجتماعی، زیستبه باور رادیکال

شان به مکتب کند. هرچند پیوندها و تعلقاتایفا می 0691ی های دههکلیدی را در تبیین چگونگی به راه افتادن بحران
دهی و کنترل های آمریکایی توجه بیشتری را به صور عینی سازمانتقنینی فرانسوی روشن و آشکار است، اما رادیکال

ی کارگر و به های بازار کار، به راهبردهای کارفرمایان برای ایجاد انشعاب در طبقهبندیو بخشها فضای کار و عدم تجانس
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با این همه،  بود.« ترفعال»تر و آشکارا تر، رویکرد آنان تاریخیبه بیانی خلاصهمبارزات اجتماعی و سیاسی معطوف داشتند. 
های ضدانقلابی را دست کم گرفته بودند. زمان کارآمدی سیاستها هم انسجام و گرایان فرانسوی، رادیکالهمانند قانون

دارانه ببخشد که ای به انباشت سرمایهتواند ساختار اجتماعی تازهها دریابند نولیبرالیسم میزیادی طول کشید تا رادیکال
است، اما با این همه ساختن و کمتر از آن خواهان برابری های پس از جنگ به دنبال متجانستردید کمتر از سیاستبی

های ریگانی را به ها پیوسته سیاسترادیکال 0611ی گذاری را به صورتی دیرپا احیا کند. در دههتواند سودآوری سرمایهمی
ها نبوده است. بر این اساس، ترین و رواترین انتقادات به این سیاستتردید اصلیشان تقبیح کردند که بیدلیل ناکارآمدی

توانست سود بالا و با ثباتی را که برای رشد بلندمدت گرایی نمیکردند، پولکوف اظهار میبولز، گوردون و وایسگونه که آن

ی احیاء ها هنوز مدعی بودند که برنامهرادیکال 0661کم تا چندسال تامین کند. در داری ضرورت داشت، دستسرمایه
بر  0669اش در سال اهد انجامید. گوردون تا زمان مرگ ناگهانیبه ساختار اجتماعی مانایی نخو« کاروکسب»ی سلطه

 فشرد.همین تحلیل پای می

، ظهور ساختار اجتماعی جدیدی از انباشت را شناسایی کرد که 0661ای به سال این فقط دیوید هیوستون بود که در مقاله
تغییر حالت داده، همراه با « سلطه»به « زنیچانه»ز میان سرمایه و کار که ا« توافقی( »0ها استوار شده بود: )این ستونبر 

بگیران مشخص، همراه با استقلالی بیشتر ها و کاهشی قابل توجه در دستمزدها، و برای برخی از حقوقاتحادیه-حملاتی ضد

-میان سرمایه و شهروندان مبتنی بر پروپاگاندای ضد« توافقی( »1ها؛ )ی شرکتدر محل کار و سهمی در سرمایه
ی دهی دوباره به سرمایه به واسطه( ساخت3، و افزایش سود به هر قیمت ممکن؛ )گرایانه و پوپولیستی، شووینیسمدولت

تعطیلی و تغییر مکان بیشتر صنایع سنتی، چرخش در مسیر انباشت به سود بخش خدمات، به ویژه خدمات مالی و به 

ی ایالات متحده با ( دفاع از هژمونی به خطر افتاده1ها(؛ )انسازی خدمات عمومی )آموزش، پلیس، زندی خصوصیواسطه
المللی پول، و جایگاه انحصاری این کشور به عنوان تنها ابرقدرت موجود، به استفاده از ابزارهای بانک جهانی، صندوق بین

ی کوتاهش بیان مقالهگیری منظور تحمیل قوانین این کشور بر رقبای سرسختش. هیوستون این هشدار را در مقام نتیجه
هرچند « گذاری جدید تامین اجتماعی غافل شویم یا آن را دست کم بگیریمنباید از قدرت سهمگین این سیاست»دارد: می

 «. ای از تناقضات پنهان شده باشددر هاله»که این آخری 
، اما بدون آن که تحلیل مفصلی درباب اندگیری و ثبات ساختار اجتماعی جدید انباشت را دریافتههای متاخرتر شکلرادیکال

 نقد رادیکال اقتصاد سیاسیای در ی منتشرشدهآن ارائه داده باشند. این مساله حقیقتا تکان دهنده است که در هیچ مقاله
ها در آن ی متقابل( و نقشهای بیمههای بازنشستگی و صندوقگذاران نهادی )صندوقتوان تحلیلی از ظهور سرمایهنمی
هایی از آثار گیلاردوچی، شود یافت. رایش مسلما نقل قولچه امروز در فرانسه رژیم مالی یا نولیبرالی انباشت نامیده میآن

که کند، اما بدون آنبگیران را ذکر میبر حقوق« هاحکمرانی شرکت»درباب هاولی و ویلیامز، یا از آثار لازونیک و اوسالیوان 
ترین آثار اقتصاددانان رادیکال هم محور گزیدارهای رسد که اصلی. در عمل چنین به نظر میها تعمیق کنددر این نقل قول

ریگانیسم را به دلیل خشونت و  0611ی اند. آثار دههشان پیرامون این گزیدارها را تغییر دادهپیشنهادی و هم روش بحث
دموکراتیک رادیکال را، نه تنها با تشویق -تماعیهای اجای از سیاستکوشید تا مجموعهکرد و میاش نفی میناعدالتی

ی احیاء انباشت مبتنی بر افزایش دستمزدها، تولید و قدرت کینزی، که فراتر از همه به واسطه-تنظیمات عمومی نو

شی خواه و دموکراتیک و نیز فروپاهای برابرینشینی آرمانی عقب، با مشاهده0661ی در دههبندی کند. ها صورتاتحادیه
کوف برای تعقیب کوف محور مباحث خود را از نو تدوین کردند. بر این اساس، وایسدیوار برلین، بولز، جینتیس و وایس
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تر از آن پیوست. اما جذاب« سوسیالیسم بازار»به مدافعان « رویکرد سوسیال دموکراتیک»اهداف سوسیالیستی، به جای 
 تحول نظری بولز و جینتیس بود.

 

 خواهی تولیدمحور؟تصادی: سوسیالیسم خودگردان یا برابریدموکراسی اق
اقتصاددانان رادیکال، با آن که به طور کلی مدافعان سوسیالیسم دموکراتیک و خودگردان بودند، اما با این حال به ندرت 

یکی پس  بر کشورهای اروپای شرقی 0691ی شدند که از دههی می«مدافع بازار»درگیر مباحث نظری درباب اصلاحات 
چون دیگر نشریات )هم نقد رادیکال اقتصاد سیاسیای مقالات در شد. با فروپاشی دیوار، مجموعهاز دیگری حاکم می

پرداخت. به نظر آمریکن( به چاپ رسید که به ضرورت بازسازی الگویی مانا برای سوسیالیسم می-مارکسیستی آنگلو
گیری است. با در نظر گرفتن ها در حال شکلقی مشخص میان رادیکالآمریکای شمالی، تواف آن زمان د در بستریرسمی

های گرا، مسیر سوسیال دموکراتیک )یعنی انباشت کلاسیک سرمایه که با سیاستدولت-های ضدهژمونی ایدئولوژی
ریزی، حتی با و مسیر مبتنی بر برنامهی سرمایه تعدیل شده باشد( های معطوف به توزیع دوبارهگذاریاجتماعی و مالیات

ای که بخشی به گونهی رهاییی پروژه. بنابراین تبیین دوبارهنمودمیهای دموکراتیک، در سطح سیاسی نابسنده جایگشت
توزیع رادیکال حقوق مالکیتی بپذیرد -ناپذیر، اما بر مبنای بازوجوه مختلف نقش بازار را به تمامی و به صورتی بازگشت

و با « شهرهای واقعیآرمان»ی زار خودگردان. بدین ترتیب، در کار مشترکی که در قالب پروژهبا : سوسیالیسمبودضروری 
بندی کردند را کنار گذاشتند و چیزی را صورت« سوسیالیسم»ی مدیریت اریک اولین رایت منتشر شد، بولز و جینتیس واژه

. این ایده فرض را بر تمرکززدایی تام از مالکیت ابزار بر آن گذاشته بودند« هاخواهی مبتنی بر داراییبرابری»که خود نام 
 گفتند:کار بازار آزاد میگذاشت. آنان در اعتراض به طرفداران محافظهتولید و آزادی اراده و بازار می

 
 های تجربی فراوانی در حمایت از این ادعا وجود دارد که تغییراتی در قواعد بازیکننده و دادهمباحث اقتصادی قانع

آورد و هم عملکرد اقتصادی را ارتقا پذیر است که هم برابری اقتصادی بیشتری را به وجود میاقتصاد امکان
دهد. مسلما... نابرابری در اغلب مواقع مانعی بر سر راه تولید است ]و[ از بهبود عملکرد اقتصادی ممانعت می
 کند.می

 
کنند، معمولا ختارهای نهادی که از سطح بالای نابرابری پشتیبانی میتغییر در سا»این مساله سه دلیل دارد. دلیل نخست، 

های جوامعی با بالاترین سطوح نابرابری عموما ناگزیرند بخش بزرگی از توانایی تولید چار که دولت «دشوار و پرهزینه است
 اند.ها ریشه گرفتهآن ها ازای اختصاص دهند که نابرابریی اقتصاد خود را به تقویت همان قواعد بازیبالقوه

 ی خود:ها هم به نوبهشرکت
 

کنند. مسلما خودِ سطح بالای بیکاری را هم سطوح بالایی از هزینه را صرف نیروهای نظارتی و امنیتی خود می
کردهای تقویت نابرابری قلمداد کرد به حدی که تهدید از دست دادن شغل راه توان به عنوان یکی از هزینهمی

آمیز، نیروی کار دهی به کار بازکرده است: در شرایط کمتر منازعهه راهبردهای کارفرمایان برای نظمخود را ب
 های تولیدی دیگری تخصیص داد.توان به فعالیتبلااستفاده را می
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 دلیل دوم نسبت و ارتباط میان کارآمدی و برابری این است که:
 

لاتری از همکاری و اعتمادند که در جوامعهی با تفکیک اقتصادی جوامعی با برابری بیشتر قادر به تامین سطوح با
اند، خصوصا زمانی که بیشتر ناممکن است. با این حال، هم همکاری و هم اعتماد برای عملکرد اقتصادی ضروری

 ای کامل نیست و به صورت نابرابری در سطح جامعه توزیع شده است.اطلاعات ارزشمند در فرآیندهای مبادله
 
هنجارهای رفتار اجتماعی، از »رسند که بر ی نوکلاسیک، میز و جینتیس به نقل قولی از کنت آرو، اقتصاددان برجستهبول

 کرد.تاکید می« بخشیدن شکست بازار ]باشند[های جامعه برای تسلیتوانند[ واکنشجمله قواعد اخلاقی و عرفی، ]که می
تواند ی شرکت باشند، این مساله مین است که اگر کارگران صاحب سرمایهنهایتا، سومین فاکتور به نفع برابری بیشتر آ

بهبودی عمومی در »های نظارتی و نگهداری را پایین بیاورد و ی کار آنان فراهم سازد و هزینهزمینه را برای بالارفتن انگیزه
. دانیل هاوزمن، فیلسوف، در مواجهه را ممکن سازد« سطح رفاه )از جمله بازپرداخت احتمالی تاوان به صاحب قبلی شرکت(

دهد که نه تنها بگیران، به سردی پاسخ میداریِ حقوقهای اقتصادی برای ایجاد بازاری دموکراتیک و سرمایهبا چنین داعیه
خطرناک هم هست، »فایده است، خواهی بیهای تولیدی برابریکاران نسبته به ارزشتلاش برای متقاعد ساختن محافظه

خواهانه را تخریب های برابریگذاریسازد و موضوع حقیقی یعنی سیاستخواهی دشوار میه زمینه را برای برابریچرا ک
ت اخلاقی ذاتی حایز اهمی ، به دلیل ارتباطش با عادلانگی، احتارم به نفس، احترام برابر و برادری،برابری»زیرا «. کندمی

آل تولید بیشتر، به معنی فراموش کردن این اصل است که مبتنی بر ایدهی اجتماعی جایگزین برساختن یک پروژه«. است
نه به معنای آن است که هر خانواده یک دستگاه نینتندو داشته باشند و نه به معنای سفرهای بیشتر به »ی خوب یک جامعه
توانند این گوی بولز و جینتیس میهای خاصی در المولفه»رود: شناس، از این هم فراتر میآنلین رایت، جامعه«. مراکز خرید

ی نقشی حیاتی که در این الگو ؛ درباره«مند جامعه را تحلیل برندتاثیر ناخواسته را داشته باشند که خودشان به صورتی نظام
های خاصی دارند، اما... به طور کلی دشمنان بازارها ارزش»گوید: به عملکرد رقابت آزاد تخصیص داده شده نیز می

زاد بر هنجارهای جامعه، بردارهای مبتنی بر همدلی، بدون تاکیدی درونی رادیکالی خواهانههیچ اصلاح برابری«. اندجامعه
 طلبی بازار ]آزاد[ در نهایت از منظر سیاسی مانا نخواهد بود.اعتماد متقابل و امحاء تدریجی فرصت

 

 گیرینتیجه
ها در درک و دریافت گردش ریگانی دست نگر، بر تاخیر رادیکالو در نگاهی نگاه گذشته 0663مایکل رایش در سال 

داری است و این کردیم که تقلیل نقش حکومت در اقتصاد خلاف تمایل واقعی سرمایهبسیاری از ما گمان می»گذارد: می
یان کینزی(، ی آمریکای شمالی )یا مرکزگرا«هالیبرال»شکست «. گردش ظاهری به سمت عدم مداخله دیری نخواهد پایید

ی «هالیبرال»ها و های ریگانی را بیشتر کرد و در مقابل، از شکافی که میان رادیکاللیبرال-شکاف میان مرکزگراها و اولترا
هایی در تبیین انداخت کاست. در حالی که این گروه دوم )اشتیگلیتز، سولو، ویلیامسون( به بسط تحلیلنهادگرا فاصله می-نو

های انتقالی( مشغول بودند تا با این ابزارهای نوکلاسیک وری، هزینههای با بهرهزار )اطلاعات ناکافی، حقوقهای باناکارآمدی
های کوشیدند تا ابزارهایی از جنس تحلیلها میبندی ]بازار کار[ پاسخ دهند، رادیکالنظریات مربوط به بخش« چالش»به 

همیشه  های آمریکاییبندی کنند. رادیکالبتوانند استدلالات خود را صورتها را بسط دهند تا ی بازیخرد و کاربست نظریه
های تاریخی و آماری در دسترس به آزمون های خود را به دقت و با استفاده از دادهرویکردی تجربی داشتند و تحلیل
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ی مرکزگرا، آنان نیز به تدریج «هالیبرال»شان به و در پی نزدیکی های آکادمیک نوکلاسیکگذاشتند. اما تحت فشار حلقهمی
 شان به ابزارهای جریان بدنه در دانش اقتصاد متمایل شدند.تر کردن ابزارهای مفهومیبه نزدیک

دار تمام اقتصادهای سرمایه»ها دریافتند که گردش سیاسی و گردش نظری یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. وقتی رادیکال
داری را ایجاد کرده که بیش از الگوی ایالات یال دموکراتیک در اروپا الگوهایی از سرمایه، و اصلاحات سوس«مانند هم نیستند
ی روی آوردند و به صورت رو به تزایدی خود را در انگاره« تر نقش بازارپذیرش گسترده»اند، آنان نیز به متحده پذیرفتنی

ین گردش، تلاشی است که بولز و جینتیس برای نشان دادن داد واقعی اای از اقتصاد نوکلاسیک جای دادند. برونشدهاصلاح
داری، آن هم صرفا با استفاده از ابزارهای نظری بگیران بر اشکال پاتریمونیال سرمایهداریِ حقوقبرتری اقتصادی سرمایه

نقد اصیل خود از دهند. نویسندگان اصلی جریان رادیکال، با کنارگذاشتن سنت تحلیل تجربی و استاندارد از خود نشان می
گونه که ی اقتصاد خرد استاندارد، آنی نظریه«مترقیانه»گویی در پشت تلاشی برای واژگونی داری معاصر، واقعیات سرمایه

از  0691ی های دههها را در سالکه رادیکال« دیوار بزرگ»گیرند. شده است، سنگر مینهادگرایان اصلاح-توسط نو
ترین شدهدوشادوش دیوار برلین فروریخت تا حدی که دیگر تفاوت نظری عمیقی که میان شناختهکرد، جدا می« هالیبرال»

تردید نتایج مثبت این تغییرات هرچه که بود، بینهادگرایان وجود داشت نیز قابل مشاهده نبود. -نویسندگان رادیکال با نو
امروزه تا حد زیادی از رمق افتاده است. به هر روی، با در ها در تحلیل انتقادی و تاریخی بود که قربانی آن ظرفیت رادیکال

های جدید اجتماعی که در توانیم امیدوار باشیم که بتوانیم از جنبشی ثقل تاریخی این تفکر، هنوز مینظر گرفتن نقطه
 ر رادیکال تدوین کنیم.اندازهای راهبردی جدیدی را برای تفکاند بهره گیریم و چشمی نو به راه افتادهی شروع سدهآستانه


