
فهرست

۹

۱۱
2۷
۳۰
۳۳
۳۷
۴۴
۴۷
5۱
55
5۷
۶۰
۶۳
۶۶
۶۹
۸۰
۸۳
۸5
۸۷
۹۳
۹۸

سپاسگزاری ها

مقدمه:قصهگویی
]1[شریلسندبرگوکسبوکارفمینیسم
ایدئال ها و واقعیت های فمینیسم
آیا زنان بدترین دشمنان خودشان اند؟
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آن بیرون، دنیا بسی سرد است
در جست وجوی زندگی شیرین
نئولیبرالیسم و »درمان ذهن«
تنها مختص زنان خانه دار نیست
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سپاسگزاریها
ایـن سپاسـگزاری های بسـیاری الزم اسـت.  کم حجمـی ماننـد  کتـاب  بـرای  حتـی 
ینـو بیـراس1 و ریچـارد دینسـت2 مـن را بـا اقتصـاد سیاسـی و تئوری هـای  مارکـوس مار
روندهـای  مشـتاقانه  سـیلور4  ِبِورلـی  و  اریگـی3  جیووانـی  کردنـد.  آشـنا  انتقـادی 
سرمایه داری را برایم تشریح کردند و بسیاری از ایده هایشان در این کتاب به خوبی در 
جای خود اسـتفاده شـده اند. همچنین معلم و دوسـتم َسـم گیندین5 عمیقًا اندیشـۀ 
کر  مرا دربارۀ مقاومت در برابر سـرمایه شـکل داد. جپانیکا براون-ساراسـینو6، مایکا تا
آبرامسـون7، و امیلیـو سـائوری8 پیش نویس هـای فصـول را خواندنـد. مایـکا، در حیـن 
کـرد و امیلیـو و مـن  کمـک  نوشـیدن فنجان هـای قهـوه از پـی هـم، در طـرح مباحثـم 
سـاعت های بی شـماری دربـارۀ کاالیی سـازی بحـث کردیـم. همچنیـن از آدری لیـم 
در انتشـارات ورسـو برای کمک هایش در دسـت نویس کتاب، باسـکار سونکارا  برای 
حمایت و شوروشـوقش و ریمایک فوربز9 برای طراحی جلد دلچسـبش سپاسـگزارم. 

 عمیقًا از دوستان و خانواده ام سپاسگزارم، اگرچه نامشان را آخر می آورم: ِالن ویت و 
دومینگـو  سـوزانا  و  چترجـی  ایندرانـی  عدالـت،  بـه  تعهدشـان  بـرای  نیلسـون  برایـان 

1. Marcos Marino Beiras
2. Richard Dienst
3. Giovanni Arrighi
4. Beverly Silver
5. Sam Gindin

6. Japonica Brown-Saracino
7. Myka Tucker Abramson
8. Emilio Sauri
9. Remeike Forbes



آمسـتوی برای همراهی شـان، و مادرم جون اشـاف برای حمایت پایدارش. بدهی من 
بـه پنـکاج مهتـا، شـریک زندگـی ام، بسـیار بیشـتر از آن اسـت کـه در سـخن بگنجـد. 
کـه اشـتیاق، انـرژی و  کسـانی  کتـاب را بـه دخترانـم ایـا و سـیمی اهـدا می کنـم،  ایـن 

عشقشـان مـرا لبریـز از امیـد می کنـد.



همـۀ مـا قصه گـو  هسـتیم. لحظه هـای زندگی مـان را شـاخ و برگ می دهیـم، نادیـده 
قصـه ای  زندگی مـان  از  تـا  می کنیـم  انتخـاب  را  مهمـش  بخش هـای  یـا  می گیریـم، 
هسـتند.  زندگی مـان  مکمـل  می گوییـم  کـه  قصه هایـی  یم.  بسـاز تکویـن  حـال  در 
ارزش هـا  بیابیـم،  عاشـقانی  و  دوسـتان  تـا  می کننـد  کمـک  مـا  بـه  داسـتان ها  ایـن 
نشـان  را  اعتمادمـان  قابلیـت  و  شایسـتگی ها  می دهنـد،  شـرح  را  باورهایمـان  و 
پیـدا  جهـان  در  را  راهشـان  چگونـه  کـه  می آموزنـد  کودکانمـان  بـه  و  می دهنـد، 
کمـک می کننـد تـا جـذاب، مهربـان، دلسـوز، قهرمـان و  کننـد. قصه هایمـان بـه مـا 
اسـتحکام  مـا  از قصه هـای  بسـیاری  باوجودایـن،  برسـیم.  نظـر  بـه  مسـئولیت پذیر 
و در قیل و قـال قصه هـای دیگـران  مـا پرسـه می زننـد  اطـراف  آن هـا مدتـی  ندارنـد، 
گـم شـده اند. امـا، در موقعیت هایـی بسـیار نـادر، قصه هـا رشـد می کننـد، اغلـب در 
که به قصه هایی  گویندگانشـان، و آن قدر بزرگ  می شـوند  نسـبت مسـتقیم با قدرت 
کـه یـک مـردم، یـک جنبـش یـا یـک لحظـۀ  همه جانبـه تبدیـل شـوند،  قصه هایـی 

می کننـد. تعریـف  را  یخـی  تار
قصه هـا قوی تـر و تعیین کننده تـر می شـوند، زیـرا مـردم قصه ها را دوسـت دارند و 
کردن ابـزار و امکانات،  جامعـه هـم بـه ایـن قصه ها نیـاز دارد. قصه های بـزرگ، با مهیا
از تختخوابمـان  را  مـا  روز صبـح  هـر  بازتولیـد می کننـد. قصه هـا  را   نظـم اجتماعـی 
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بیرون می کشند و به یادمان می آورند که قرار است در زندگی به کجا برسیم. دشمنان 
و دوسـتانمان را مشـخص می کنند، امیدهایمان را به جوشـش می اندازند و از شـدت 
قصه هـای  درمی آورنـد.  کنتـرل  تحـت  را  ازخودبیگانگـی  می کاهنـد.  ترس هایمـان 
سـترگی کـه امـروز می شـنویم و می گوییـم -قصه هایـی دربـارۀ آزادی، تروریسـم و رؤیـای 
کـه قصه هـای نانسـی1،  آمریکایـی- بـه همـان انـدازه ای بـرای جامعـه ضـروری هسـتند 

کـه آن هـا را سـاخته بوده انـد. مانـاس2، بیوولـف3 و پارواتـی4 بـرای جوامعـی 
جامعـۀ سـرمایه داری نیـاز ویـژه ای بـه قصـه  دارد. زندگـی هـر روزۀ مـا در مسـائلی 
تعریـف شـده اسـت، مسـائلی چـون رفتـن به مدرسـه یا محـل کار، توجه بـه کودکانمان، 
گوش کردن به شایعات، خندیدن و تحمل اضطراب برای این و یا آن موضوع. هنوز هم 
تمام این واکنش های ریز در مجموعه ای از سـاختارها و روابط بزرگ تر جای می گیرند 
کـه هـدف اولیـۀ آن هـا سـودآفرینی اسـت. اکثـر قریـب بـه اتفـاق مـردم مشـغول کارهایـی 
هسـتند کـه بـرای رفـع نیازهای مردم ایجاد نشـده اسـت، بلکـه هدفش بازگرداندن سـود 
سـرمایه گذاری بـه صاحبـان سـرمایه اسـت. همۀ ما، مزدبگیـران و سـرمایه داران، به یک 
میـزان در سیسـتمی گیـر افتاده ایـم کـه بـرای انباشـت هر چه بیشـتر سـود طراحی شـده 
اسـت، نـه بـرای ارضـای نیازهـای مـردم یا ارائۀ خیر عمومـی. این راه حلـی عجیب برای 
سـازمان دهی جامعـه اسـت. ایـن جریـان برخـاف طبیعـِت مـا بـرای زندگـی اجتماعی 
و تعاونـی اسـت. هنـوز هـم بـرای اینکـه سـرمایه داری زنـده بمانـد و رونـق بگیـرد، مـردم 
کننـد و سـاختارها و هنجارهایـش را  بـا میـل باطنـی در مناسـبات آن شـرکت  بایـد 
 بازتولیـد نماینـد. بـرای ادغـاِم فقیرترین و ناامیدترین اعضای جامعه اجبار و خشـونت

1. داستان عامیانۀ سنتی آفریقایی در مورد آنانسِی عنکبوت )Anansi( که با حیله گری بر دیگران پیروز می شود  ]مترجم[.
2. حماسـۀ ماناس )Manas( مروارید درخشـانی در گنجینۀ قرقیزهاسـت که داسـتان  جنگ هشـت نسـل از یک 
خانـواده را بـرای وحـدت اقـوام پراکنـده و همبسـتگی ملل و مقابله با تجاوز خارجی به تصویر می کشـد ]مترجم[.

3. بیوولـف )Beowulf( پهلوانـی بـود کـه بـر هیوالیـی به نـام گرندل و پس از آن مادر گرندل پیروز می شـود. قهرمانان و 
صحنه های حماسه همگی اسکاندیناویایی بوده و غیر از زبان نوشته هیچ چیز دیگرش انگلیسی نیست ]مترجم[.

4. پاراواتی )Parvati( ایزدبانویی در آیین هندو و همسر دومیِن شیواست. پارواتی ایزد ویرانی و  جوان سازی است 
]مترجم[.
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  به کار می برند، اما این دو برای سـودآفرینی در طوالنی مدت اطمینان بخش نیسـتند. 
بخش اعظمی از جمعیت باید به صورتی فعاالنه یا حداقل منفعانه باور داشته باشند 
کـه جامعـۀ سـرمایه داری سـزاوار خاقیـت، انـرژی و شوروشـوق آن هاسـت و مفهومـی از 

معنـا را خواهـد آفریـد که پاسـخ گوی نیازشـان به عدالت و امنیـت خواهد بود.
اما در ذات منطق سودآفرینی هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند چنین مفهومی 
از طرح هـای  ایـن معناهـا  بـرای  بایـد  آورد. سـرمایه داری  پدیـد  را  و عدالـت  از معنـا 
فرهنگـِی خـارج از چرخـۀ سـودآفرینی کمـک بگیـرد: برخی از این معناهـا از هنجارها 
و سـاختارهای سـرمایه داری حمایـت می کننـد و برخـی دیگـر منتقـِد سـرمایه داری 
هسـتند. همان طـور که جامعه شناسـانی چون لوک بالتانسـکی1 و ایـوا چیاپلو2 عنوان 
می کننـد، سـرمایه بـه هـر دو نـوع معنـا نیـاز دارد: در یـک سـازمان نظام منـد هنگامـی 
کـه سـرمایه داران می کوشـند تـا چالش هـا را سـرکوب یـا آن هـا را بـه فرصت هایـی بـرای 
سـودآوری تبدیل کنند، انتقاد برای سـرمایه داری سـازنده و مفید می شـود و این نظام 
را مجبـور می کنـد تـا برخـی از تضادهـا و تناقض هایـش را اصـاح نموده و سـپس خود 
را بـرای مدتـی طوالنـی به مثابـۀ یک نظام حفظ کنـد. درواقع توانایی سـرمایه برای ارائۀ 
کـه اشـتیاق همـکاری جامعـه را برمی انگیـزد  مجموعـه ای از اصـول مشـروِع مقطعـی 
طول عمر سرمایه را علی رغم بحران های عمیق دوره ای تسهیل می کند. بالتانسکی 
کـس وبـر، یکـی از پیشـروترین محققـان جامعه شناسـی در  و چیاپلـو بـه تبعیـت از ما
قـرن بیسـتم، ایـن نظـام فکـری را که سـرمایه داری و برتری سـودآفرینی را توجیه می کند 

و مشـروعیت می بخشـد »روح سـرمایه داری« می نامنـد.1
بودنـد. پروتسـتان های  کلیـدی روح سـرمایه داری  بـرای مدت هـا جـزء  قصه هـا 
سـروده اند.  کارآفرینـی  و  عقایـی  صرفه جویـِی  سـتایش  دربـارۀ  قصه هایـی  زاهـد 
بنجامیـن فرانکلیـن3 بـه مـا آموخـت که »وقت طاسـت« و صرفه جویـی و عقِل معاش 

1. Luc Boltanski
2. Eva Chiapello
3. Benjamin Franklin
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فضایلـی هسـتند نشـان دهندۀ شـخصیتی قابـل  اعتنـا. رهبـران بـزرِگ صنعـت دربـارۀ 
ثبـات قـدم، چشـم انداز، و اینکـه چگونـه »قانـون رقابـت« نـوع بشـر را پیـش خواهـد بـرد 
کار به مثابـۀ فضیلـت1 و سـود به مثابـۀ فضیلـت2 به طـور  گفته انـد. قصه هـای  قصه هـا 
چشـمگیری موفـق بوده انـد. کارکـردن بـرای تمـام عمـر کامـًا طبیعـی بـه نظـر می رسـد. 
کنـون دیگـر کمتـر ایـن مسـئله برای ما پیش می آید که چیزهای بیشـتر و بیشـتری که  ا

کاالیـی بودنـد در بـازار بـه فـروش می رسـند.2 زمانـی خـارج از روابـط 
به چالش کشـیدن سـرمایه داری می گفتنـد، چراکـه  دربـارۀ  نیـز قصه هایـی  مـردم 
نقـد سـرمایه داری بـه انـدازۀ خـود سـرمایه داری قدمـت دارد. قصـۀ قتل عـاِم ِهی مارکـت3 
و آنارشیسـت هایی کـه در راه مبارزه شـان بـرای هشـت سـاعت کار روزانـه مردنـد را همـۀ 
کارگـران در میـدان ِهی مارکـت در شـیکاگو  کارگـران جهـان می گفتنـد. در سـال 1886 
گرد آمدند تا به کشته شـدن چند کارگر به دسـت پلیس در روز قبل اعتراض کنند. یک 
ناشـناس بمبـی را میـان نیروهـای پلیـس انداخـت کـه می کوشـیدند جمعیـت را متفـرق 
کننـد و پلیـس بـا تیرانـدازی بـه روی جمعیـت پاسـخ ایـن کار را داد، چهـار تـن را کشـت 
و ده هـا تـن را زخمـی کـرد. کارگـران سراسـر جهـان بـه ایـن کشـتار و محاکمـۀ سـاختگی 
پـس از آن اعتـراض کردنـد و روز اول مـاه مـه را بـرای بزرگداشـت واقعه به عنـوان روز جهانی 
کارگر تعیین کردند. در سال های اولیۀ قرن بیستم، جو هیل4 و دیگر ُوبلی ها5 دور کشور 
می گشتند و قصه هایی می گفتند و ترانه هایی مانند »اتحاد ابدی« و »دختر عصیانگر« 
را می خواندنـد کـه دربـارۀ اتحـاد کارگـران و سـاختن »اتحادیـۀ بزرگ« بود تـا کارگران را علیه 
رؤسایشـان متحـد کننـد. بازگویـی  مبارزه هـای تلـِخ بی شـمار بـرای سـازمان دهی باربـران 
شـرکت پولمـن6 و اولیـن تحصـن کارگـران ماشین سـازی در میانـۀ دهـۀ 193۰ اشـخاصی 

مثـل ِای. فلیـپ راندولـف7و والتـر رویتـر5 را بـه قهرمانـان طبقـۀ کارگر تبدیـل کرد.

1. work-as-virtue   3. Haymarket Massacre
2. profit-as-virtue   4. Joe Hill

کارگران صنعتی جهان ]مترجم[. Wobblies .5: نامی محبوب برای اعضای 
 

6.  Pullman    8.  Walter Reuther
7.  A. Philip Randolph

8
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منطـق  دربـارۀ  صرفـًا  می کشـند  چالـش  بـه  را  موجـود  وضـع  کـه  قصه هایـی 
سـرمایه داری،  جامعـۀ  در  نیسـتند.  طبقاتـی  نبـرد  و  سـود  تولیـد،  اقتصـادی 
کـه، فراتـر از  جریان هـای قـدرت بـا نظام هـای سـلطه و سـتمی تقویـت شـده اسـت 
مفهـوم طبقـه، بـه جنسـیت و نـژاد و گرایش هـای جنسـی نیـز سـرایت کرده اسـت. 
کینـگ  دهـۀ 195۰ و 196۰ بـا قصه هایـی دربـارۀ خشـم رزا پارکـس1، مارتیـن لوتـر 
کامـی  کـرو2 و نژادپرسـتی زنـده بـود. مـردم بـرای نا و مالکـوم ایکـس در برابـر جیـم 
یچل  بتـی فریـدان3 در فرقـۀ زنانـه اش اظهار تأسـف می کردند و قصه هایـی دربارۀ ر
در  بعدهـا  و  حشـره کش  از  اسـتفاده  محدودیـت  بـرای  تاش هایـش  و  کارسـون4 
کشـتار وونـِدد نـی6  کوتـا5 و ایستادگی شـان در مقابـل اف.بـی.آی و  مـورد اوگاال ال
سـاختند. در سرتاسـر جهـان قصه هـا پیرامـوِن رهایـی از امپریالیسـم، اسـتعمار و 
یسـم می چرخیـد. ایـن قصه هـا بـه چشـم انداز بزرگ تـری از جامعـه اعتبـار  توتالیتار
کـرو،  کـه متفـاوت از شـرایط پیـش از جنـگ جهانـی دوم، دوران جیـم  بخشـیدند 
کنگـرۀ ایـاالت متحـده در  قـدرت اَبرشـرکت ها، بهره کشـی و سـلطۀ داخلـی بـود. 
دهه هـای 196۰ و 197۰ نسـخۀ ضعیف تـری از آنچـه ایـن جنبش هـا می خواسـتند 
زنـان،  کارگـران،  از  حمایـت  قوانیـن  بی سـابقۀ  تصویـب  می کـرد:  پیاده سـازی 
ایـن  بـرای  جهـان  رهبـران  یسـت.  محیط ز و  مصرف کننـدگان  رنگین پوسـتان، 

می کردنـد.3  تأسـف  اظهـار  بیش ازحـد«7  »دموکراسـِی 

1.  Rosa Parks

کـه بیـن 1876 و 1965 در ایـاالت متحـده بـه تصویـب  Jim Crow laws  .2: قوانینـی ایالتـی و محلـی بودنـد 
ولـی  بـا وضعیـت »جـدا  را  ایـاالت جنوبـی  تأسیسـات عمومـی  نـژادی در همـۀ  و دسـتور جداسـازی  رسـیدند 

بـه بعـد، صـادر می کردنـد ]مترجـم[. بـرای سـیاهان آمریـکا، از 189۰  مسـاوی« 
3.  Betty Friedan
4.  Rachel Carson
5.  Oglala Lakota

کوتـای جنوبـی بـه  گـردان هفتـم سـواره نظام ایـاالت متحـده در دا Wounded Knee  .6: در 29 دسـامبر 189۰ 
گشـودند ]مترجـم[. روی سرخ پوسـتان آتـش 

7.  excess of democracy 
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ایـن ماجـرا بحـران اعتمـاد برای سـرمایه را در اواخر دهۀ 197۰ پدیـد آورد. رقابت 
در دورۀ پـس از جنـگ پیوسـته افزایـش یافتـه بـود و در آغـاز دهـۀ 196۰ نـرخ رشـد سـود 
در شـرکت ها متوقـف شـد. سـپس، هم زمـان بـا افزایش نـرخ بیـکاری و قیمت ها، نرخ 
سـود شـروع به کاهش کرد. بسـیاری از کارخانه ها سـرمایه گذاری روی مشـاغل جدید 
کردنـد و به جـای آن شـروع بـه سـرمایه گذاری در بازارهـای مالـی نمودنـد.  را متوقـف 
کارخانه هـای بـزرگ روایـت بـزرگ پیشـرفت و مدرنیتـه را پیـش می راندنـد و دولـت بـه 
مظنـون اصلـی واقعـه تبدیـل شـده بـود. سـرمایه داری دیگـر به عنـوان بهتریـن دنیـای 
موجـود معرفـی نمی شـد و دولـت دیگـر نـه حافـظ منافـع عمومـی بلکـه منبـع سـلطه 
رنگین پوسـتان  و  زنـان  کارگـران،  دانشـجویان،  همچنان کـه  می شـد.  دیـده  سـتم  و 
خواسـتار چیـزی متفـاوت بودنـد، بحران هـا عمیق تر شـدند و رهبران اقتصـادی واقعًا 

نمی دانسـتند چـه بایـد بکننـد.
صداهـای جدیـدی پدیدار شـدند تا راهنمایی های تـازه ای ارائه دهند. میلتون 
کـرد تـا ادعـا  کـه ایده هایـی بسـیار قدیمـی را مجـددًا مطـرح  فریدمـن1 یکـی از آنـان بـود 
کـه  اقتصـادی ای  فریدمـن مشـکات  روایـت سـادۀ  کـه مشـکْل دولـت اسـت.  کنـد 
کسـری بودجـه  کـه به صـورت  را  را نکوهـش می کـرد و بحرانـی  بـود  گریبان گیـر مـردم 
کـه  بـود می کوبیـد. می گفـت این هـا هزینه هـای بیش ازحـدی اسـت  متوجـه دولـت 
کـرده اسـت. بـرای برگشـت بـه چرخـۀ طبیعـی تنهـا  کارایـی خـود خـارج  مسـائل را از 
کافی اسـت دولت دسـت از هزینه کردن بکشـد و تقاضاها برای شـغِل بیشـتر و بهتر، 

حقـوق مصرف کننـده و حمایـت از بـازار را نادیـده بگیـرد.
هنگامـی کـه رونالـد ریـگان در 198۰پسـت ریاسـت جمهوری را تحویـل گرفت، 
کرد و چشم انداز جدیدی  از قدرتش برای خاموش کردن صداهای مخالف استفاده 
ک  کادیـا کـه  را ترویـج نمـود. او قصه هایـی تعریـف می کـرد دربـارۀ »ملکه هـای رفـاه« 
دولـت  بـار  برداشـتن  و  کـرده،  کمیـن  افـق  در  کـه  کمونیسـتی«  »تهدیـد   می راندنـد، 

1.  Milton Friedman
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از روی دوش مردم از طریق کاهش مالیات و مقررات زدایی. او کارگران سازمان یافته 
ترافیـک  کنترل کننـدۀ  اخـراج 11345  بـا  پات کـو1  اعتصـاب  )بـا شکسـتن  کـرد  لـه  را 
هوایـی و محروم کـردن آن هـا از تمـام مشـاغل دولتـی(، حفاظت های زیسـت محیطی 
را تضعیـف کـرد و کمک هـای مالـی را بـه سـازمان هایی کـه در حیطـۀ امنیـت شـغلی 

کارگـران و بیمـۀ مصرف کننـدگان فعالیـت می کردنـد قطـع کـرد.
فعاالن فمینیست، حقوق بشر و محیط زیست به مبارزات خود ادامه دادند ولی 
نیروهایـی کـه بـا قدرتـی تـازه و متحـد گردآمده بودنـد اعتراض ها را درهم می شکسـتند: 
از  را  اعتبـار خـود  بـود و جنبش هـای طبقاتـی  زیـرورو شـده  کار سـازمان یافته  نیـروی 
دسـت داده بودنـد. مبـارزه بـا مـواد مخـدر، کـه چنـدی بعـد بـا قانون سـه اعتصـاِب2 بیل 
کـه بـا شـدت  گسـترده شـد  کلینتـون دنبـال شـد، آغازگـر رونـد بی سـابقه ای از حبـس 
زیـادی سیاه پوسـتان و اسـپانیایی تبارها را هـدف خـود قـرار داده بـود و روی کار آمـدن 
راست رادیکال زنان را به تضاد و کشمکش مستقیم با همدیگر کشانده بود. چنان که 
مبـارزۀ فمینیسـت ها را، به جـای آنکـه به سـوی نسـخۀ گسـترده تری از رهاسـازی برونـد، 
کـه قبـًا بـه دسـت آورده  بودنـد.  بـه پافشـاری بیهـوده بـر روی مواضعـی مشـغول می کـرد 
تعـادل قدرتـی کـه در اوایـل دهـۀ 197۰ بـه نظـر می رسـید بـه نفـع کارگـران باشـد قاطعانـه 
بـه نفـع سـرمایه چرخیـد. اما شکسـت دهـۀ 198۰ صرفًا نتیجـۀ آن نبود که سـرمایه داری 
ایـن  طـرف داران  کـرد.  خفـه  را  مخالـف  صـدای  و  آورد  هـم  گـرد  را  خـود  نیروهـای 
»ضدانقاب«3 وحشـت های استالینیسـم را دسـتاویز خود کردند و سـلب مشـروعیت 
از دولـت را جایگزیـن نقد هـای چـپ نـو از دسـتگاِه سـرکوب دولتـی نمودنـد، در نقـش 
حیاتـی دولـت در سـاخت شـبکۀ امنیـت اجتماعـی تجدیدنظـر کردنـد و ابرشـرکت ها 
بـا  کسـب و کار  کردنـد.  قاعده منـد  سـرکوبگر،  بـزرِگ«4  »حکمرانـِی  نوعـی  به منزلـۀ   را، 

1.  PATCO
2. Three Strikes law
3.  counterrevolution
4.  big government
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»خود سـازمان یافته«،  فردیت هـای  بـا  شـرکتی1  مـرداِن  کهن الگـوی  جایگزین کـردن 
»شـبکه ای« و »خـاق«، بـا امنیـت شـغلی پاییـن و اسـترس بـاال، خواسـته های کارگران 
کـرد. شـرکت ها  و دانشـجویان را بـرای انعطاف پذیـری و خودمختـاری در خـود هضـم 
نیـز شـیوه های نوینـی بـرای تضعیف اتحادیه ها به جای تقابل مسـتقیم بـا آن ها یافتند: 
کارگـران قدیمـی و  بـرای  تمرکززدایـی و برون سـپاری تولیـد، پیشـنهاد امنیـت شـغلی 
درعین حـال ازبین بـردِن شـغل بـرای کارگـران تـازه کار و افزایـش جایگزینـی تکنولـوژی بـا 
نیـروی کار. در مرحلـۀ آخـر، آن هـا تولید کاالها و خدمات را متوقف کردند و به جای آن 

بـه کسـب درآمـد از بازارهـای مالـی امیـد بسـتند.
کـه پژوهشـگران  در دهـۀ  199۰ نـوع جدیـدی از سـرمایه داری پدیـدار شـد، چیـزی 
گونی استفاده می کنند: پسا فرویدیسم، پسا مدرنیته،  برای توصیفش از اصطاحات گونا
جهانی شـدن.  و  نئولیبرالیسـم  حتـی  و  متأخـر  سـرمایه داری  پساسـاختارگرایی، 
جنبش هـای دهه هـای 196۰ و 197۰ همچنـان ادامـه داشـت، امـا دیدگاه هـای رادیـکال 
کردنـد بـه بازگویـی قصه هایـی  گسـترده ای تضعیـف شـده بـود. مـردم شـروع  آنـان به طـور 
و  فعالیـت  درگیـر  مدنـی  جامعـۀ  در  مـردم  کـه  دورانـی  یعنـی  بهتـر.  روزهـای  آن  دربـارۀ 
جنب وجوش بودند. همان طوری که فرانسسکا پولتا2، جامعه شناس، می گوید: فعاالن 
حقـوق مدنـی و پژوهشـگران مترقـی قصه هـای زیـادی -مثـل قصه  هایـی دربـارۀ تحریـم 
کـه به جـای  اتوبـوس  در مونتگومـری3 و تابسـتان آزادی4- تعریـف می کردنـد، قصه هایـی 
اینکـه برنامـه ای برای تغییر جامعه باشـد به خدمت مقاصـِد یادبودی درآمـد.4 امروزه این 
گلـن بـک5 و سـارا پالیـن6  قصه هـا بـه خوراکـی بـرای جریـان راسـت تبدیـل شـده اسـت: 

ککشان هم نمی گزد که در حرف هایشان از مارتین لوتر کینگ نقل قول می کنند.

1.  Company Man
2.  Francesca Polleta
3.  Montgomery bus boycott
4.  Freedom Summer

Glenn Beck  .5: مجری تلویزیونی و مفسر سیاسی محافظه کار آمریکایی ]ویراستار[.
Sarah Palin  .6: فرماندار سابق آالسکا و سیاست مدار راست گرای آمریکایی ]ویراستار[.
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که مردم در اواخر قرن بیسـتم می گفتند دیگر ربطی  مهم تر از همه، قصه هایی 
بـه دورنمایـی وسـیع بـرای جامعـه ای متفـاوت نداشـت. زندگـی پـس از سـرمایه داری 
عمومـی  فرهنـگ  روبه رشـد  افسـوِن  نبـود.  نیـز  ممکـن  حتـی  بلکـه  محتمـل  نه تنهـا 
احسـاس  جهـان،  پایـان  نمایشـنامه های  و  آخرالزمانـی  روایـات  به همـراه  رسـانه،  و 
گسـترده ای را منعکـس می کـرد کـه در آن تخریب جامعه به دسـت خـود از زندگی بعد 
بـه نظـر می رسـید. سـرمایه داری به شـکلی موفقیت آمیـز  از سـرمایه داری محتمل تـر 
کـرد و متصـرف شـد و ماجـرا بـه آشـفتگی، به هم ریختگـی  نقدهـا را در خـود جـذب 

فکـری و حـس منکوب کننـدۀ سرنوشـت گرایی منتهـی  شـد.
قـدرت  و  آورد  بـه همـراه  از سـودآوری  در دهـۀ 198۰ موجـی  کامیابـی سـرمایه 
و  تجـارت«  نفـع  »بـه  مقـررات  و  قواعـد  مالیات هـا،  عظیـم  کاهـش  بـا  را  نخبـگان 
کـرد. امـا در سیسـتم سـرمایه داری روزهـای خـوب  کوچک ترکـردن دولـت رفـاه تقویـت 
زودگذرنـد. همان طـوری کـه دیویـد هـاروِی1 جغرافـی دان می گویـد: »سـرمایه گرایشـش 
سـال های  می کنـد«.5  منتقـل  را  آن  صرفـًا  بلکـه  نمی کنـد،  حـل  را  ذاتـی   بحـران  بـه 
پررونـِق میانـۀ دهـۀ 199۰ نابرابـرِی درآمـدی عظیمـی را بـه وجـود آورد، فقـر را افزایـش 
کشـید،  کـرد، بدهـی مصرف کننـدگان سـر بـه فلـک  داد، محیط زیسـت را تخریـب 
گیـر شـد.  گسـترده دربـارۀ آینـده فرا تقسـیم بندی جنسـیتی تـداوم یافـت و اضطـراب 
کرد و برای دیگربار پرسش دربارۀ  بحران مالی 2۰۰8-2۰۰7 احساس بحران را تشدید 
گالـوپ در  کـه مؤسسـۀ  کـرد. بـر اسـاس نظرسـنجی ای  آینـدۀ سـرمایه داری را برجسـته 
سـال 2۰13 انجـام داده اسـت2، هشـتاد درصـد آمریکایی هـا از شـیوۀ رسـیدگی دولت 
بـه مسـئلۀ فقـر ناراضـی هسـتند و بیـش از نیمـی از طبقـۀ متوسـط اجتماعـی عـدم 

امنیـت مالـی را به عنـوان نگرانـی اصلـی خـود مطـرح می کننـد.6
بگوینـد  مـا  بـه  کـه  آمدنـد  پدیـد  قصه گوهـا  از  جدیـدی  نسـل  مرحلـه،  ایـن  در 
کرد. قدرتمندتریِن این قصه گوها  مشکل جامعه چیست و چگونه باید آن را برطرف 

1. David Harvey
2. Gallup
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برجسـته ترین  امـروزه  اَبرنخبـگان هسـتند.  بلکـه  نیسـتند،  کارگـر  یـا  فقیـر  آدم هایـی 
تقبیـح  را  نابرابـری  و  فقـر  کـه  گیتـس  بیـل  ماننـد  کسـانی اند  منتقـدان سـرمایه داری 
کـه بـرای تبعیـض جنسـیتی مزمـن ابـراز تأسـف می کنـد،  می کنـد و شـریل سـندبرگ1 
امـا آن هـا خواسـتار پایـان سـرمایه داری نیسـتند. درعـوض بخشـی از هم سـرایان نغمـۀ 
که خواستار نوع متفاوت تری از سرمایه داری اند. فهرست  نخبگان جدیدی هستند 
بلندباالیـی از انـواع »جدیـد« سـرمایه داری که تبلیغ یا تحقیر می شـود -سـرمایه داری 
عادالنـه،  سـرمایه داری  پایـدار،  سـرمایه داری  خاقانـه،  سـرمایه داری  وجدانمندانـه، 
گیـر و  سـرمایه داری بشردوسـتانه، سـرمایه داری محیط زیسـت محور، سـرمایه داری فرا
کـه سـرمایه داری  گاوبنـدی2- ایـن احسـاس همه گیـر را آشـکار می کنـد  سـرمایه داری 

نیـاز بـه تغییـر دارد.
ایـن  از  نفـر  کـه چهـار  بررسـی می کنـد  را  پیامبـران جدیـد سـرمایه قصه هایـی 
جـان  فیس بـوک(،  عملیاتـی  ارشـد  )مدیـر  سـندبرگ  شـریل  گفته انـد.  قصه گوهـا 
)غـول رسـانه ای(، و بیـل  مک کـی )مدیـر ارشـد اجرایـی هـول فـودز(3، اپـرا وینفـری4 
گیتـس5(.7 مـن در این بـاره صحبـت خواهـم  گیتـس )بنیان گـذاران بنیـاد  و ملینـدا 
رفتـار  سـرمایه داری  در  جدیـد  پیامبـری  هماننـد  قصه گوهـا  ایـن  از  هرکـدام  کـه  کـرد 
می کنند. آن ها معتقدند که سیسـتم سـرمایه داری و یا اثرات آن بر روی جامعه دچار 
تی جـدی اسـت و بـرای این مشـکات برنامـه و چارچوبی دارنـد که می توانیم  مشـکا

کنیـم. از آن به مثابـۀ راه حـل اسـتفاده 
کس وبر پیامبر را شـخصیتی  »پیامبر« سـرمایه داری بودن به چه معناسـت؟ ما
)وحـی(  شـخصی«  »پیـام  یـک  دریافـت  زمـان  از  کـه  می کنـد  معرفـی  کاریزماتیـک 

1. Sheryl Sandberg
2. conscious capitalism, creative capitalism, sustainable capitalism, equitable capitalism, 
philanthrocapitalism, eco-capitalism, inclusive capitalism, crony capitalism
3. John Mackey (CEO of Whole Foods)
4. Oprah Winfrey
5. The Gates Foundation
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رسـالتی را بـرای انتشـار دکترینـی جدیـد آغـاز می کنـد، یعنـی دیـدگاه جدیـدی دربـارۀ 
اینکـه چگونـه می توانیـم زندگی مـان را پربارتـر کنیـم و جهـان را به  جـای بهتری تبدیل 
و  او  آیـات  می گیـرد:  نشـئت  خـدادادی اش  داشـته های  از  پیامبـر  قـدرت  نماییـم. 
کاریزمـا عبـارت بـود از توانایـی پیامبـر در اسـتفاده  کاریزمـا. در عصـر پیشـاصنعتی، 
از خـوارق عـادات یـا ارائـۀ معجـزات بـرای نشـان دادن قدرتـش. پیامبران امـروزی دیگر 
معجـزه و سـحر نمی کننـد: کاریزمـای آن ها از توانایی شـان در انباشـت ثروت نشـئت 
کـه پیامبـر را از  کلیـدی  کـس وبـر عنـوان می کنـد آن عامـل  می گیـرد. عاوه برایـن، ما
کـه تـاش  کـه مهـرۀ مـار می فروشـد( متمایـز می کنـد ایـن اسـت  کسـی  کشـیش )یـا از 
بـرای بهترسـاختن زندگـی مـردم و حـل مشـکات اجتماعـی تاشـی بـدون  پیامبـر 
انتظـاِر دسـتمزد اسـت، یعنـی او بی جیره ومواجـب پیغامـش را انتشـار می دهـد. اپـرا 
وینفری و ملیندا گیتس دیدگاهشـان دربارۀ جهانی بهتر را برای به دسـت آوردن سـود 
کـه خودشـان  کار را بـه ایـن دلیـل انجـام می دهنـد  مالـی ترویـج نمی کننـد، آن هـا ایـن 
که دیدگاهشـان برای حل مشـکات جامعه درسـت و  می خواهند، چراکه باور دارند 
مؤثر اسـت. باورمندِی راسـتیِن آن ها، در ترکیب با تجلی صاحیتشـان )که از قدرت 
جاذبـه ای  قصه هایشـان  بـه  می گیـرد(،  نشـئت  ثـروت  انباشـت  در  آن هـا  جادویـی 

جهانـی می دهـد و آن هـا را تبدیـل بـه پیامبـر می کنـد.
ایـن قصه گویـان از جنبه هـای خاصـی با پیامبران گذشـته شـباهت هایی دارند. 
آن هـا مـردم را بـه دیـدگاه خـود دربـارۀ زندگـی بهتـر سـوق می دهنـد و قصه هایشـان تـوأم 
اسـت با تفسـیری از مشـکات جامعه و راه حلی برای آن ها. اما این روایت های جدید 
کـه نگـرِش آن هـا دربـارۀ  بـا قصه هـای محبـوب 196۰ و 197۰ تفـاوت دارد، قصه هایـی 
زندگِی پس از سرمایه داری با جنبش های اجتماعی ، که این قصه ها در خاِل آن رشد 
کـرده بودنـد، بی اعتبـار شـده بـود. آرمان شـهِر آن قصه هـا مثـل شوروشـوقی غیرمنطقـی 
و هیسـتریک طـرح شـده بـود. نخبـگان جدیـِد قصه گـوی امـروز برای مشـکات جامعه 
سـاختارهای  منطـق  در  را  آن هـا  می تـوان  کـه  می کننـد  ارائـه  کاربـردی  راه حل هایـی 
سودمحوِر تولید و مصرف بازیافت. آن ها برای مشکل قدرت ابرشرکت ها، تکنولوژی، 
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شکاف های جنسیتی، مشکل محیط زیست، ازخودبیگانگی و نابرابری راه حل های 
بازارمحـور را ترویـج می کننـد. دیـدگاه آنان حامل تفکری نظام مند و منسـجم اسـت که 

در داخـل سـرمایه داری نیـز ممکـن، ایمن و دسـت یافتنی اسـت.
گیتـس و جـان مک کـی می گوینـد  کـه بیـل  قصه هـای عامه پسـند و محبوبـی 
ضرورت و الزمۀ سرمایه داری است، بنیان های روحی اش را شکل می دهد و محملی 
اینکـه دیدگاه هـای آن هـا مشـکات واقعـی  بـا وجـود  ایدئولـوژی اش می سـازد.  بـرای 
مرتبـط بـا سـرمایه داری ماننـد اسـتثمارگری ابرشـرکت ها و مشـکات زیسـت محیطی 
بـه  را  آن  مخـرب  آثـار  و  سـرمایه داری  پیشنهادی شـان  راه حـل  می کنـد،  برجسـته  را 
چالـش نمی کشـد. برعکـس، دیـدگاه آن هـا و راه حل هایشـان سـرمایه داری را تقویـت 
می کنـد. پیامبـران جدیـد، با ارائۀ راه حل های مطمئن و بازاردوسـتانه برای مشـکات 
اجتماعـی، منطـق و سـاختار انباشـت سـرمایه را قـوت می بخشـند. قصه هـای آن هـا 
بـر ایده هـا مسـلط  شـرایط و دایـرۀ امـکان بحث هـا و مواجهـات را تعییـن می کنـد، 
می شـود و قصه هایـی کـه وضـع موجـود را بـه چالش بکشـد می بلعد. قصه هـای آن ها 
سـرمایه داری را قادر می کند تا نقد را دچار دگردیسـی و جذب کند و خود را به عنوان 

یـک سیسـتم حفـظ نماید.
پیامبـران قصه هـای قدرتمندی می گویند و ابزارهایـی دارند که به آن ها اطمینان 
کـه مـردم  کـه قصه هایشـان شـنیده می شـود. امـا ایـن بدیـن معنـی نیسـت  می بخشـد 
همیشـه قصه هایشـان را باور می کنند و فریب پیامشـان را می خورند. ایدئولوژی بسـیار 
دقیق تـر از این هاسـت. همان طـوری کـه مـورخ معتبـر باربـارا فیلـدز 1  توضیـح می دهـد، 
زمخـت  احسـاس  از  برآمـده  اسـت،  روزمـره  زندگـی  توصیفـی  »لغت نامـۀ  ایدئولـوژی 
کـه مـردم روزانـه آن را زندگـی می کننـد و می آفریننـد«.8 امـا، آن طـور  واقعیـِت جامعـه ای 
که فیلسوف و منتقد اجتماعی اساوی ژیژک می گوید، این چیزی نیست که بتوانیم 
کنیـم، تـا دنیـای حقیقـی و عـاری از ایدئولـوژی را  کشـف و از میـدان دیدمـان حـذف 

1. Barbara Fields
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کـه در آن زندگـی  کـه تمـام فضایـی  داشـته باشـیم. ایدئولـوژی خـوِد آن جهانـی اسـت 

می کنیـم و می اندیشـیم را سـاختاربندی می کنـد.9 
اپـرا، شـرلی سـندبرگ و دیگـران نمی خواهنـد سـاختار واقعـِی نهفتـه در پشـت 
جامعـه ای  از  انعکاسـی  قصه هایشـان  کننـد.  پنهـان  را  مـا  روزانـۀ  انفعـاالت  و  فعـل 
کـه قبـًا  کـه قبـًا وجـود داشـته و از طریـق باورهـا و ارزش هایـی  سـرمایه داری  اسـت 
کـرده اسـت منکسـر می شـود. آن هـا بـه روایت هـا  کمـک  بـه سـاختاربندی دنیـای مـا 
کنونـی باورهـا و ارزش هـای مـا را تقویـت  و طرح هـای رایـج متوسـل می شـوند و نظـام 
اسـتثنایی  به صورتـی  کـه  می کننـد  اسـتناد  مشـترک  واقعیتـی  بـه  آن هـا  می کننـد. 
همراسـتای نیازهای سـرمایه اسـت. به چالش کشـیدن این قصه ها نیاز به بازاندیشـی 
خشـونت  از  تـرس  کـه  چشـم اندازی  دارد،  جاری مـان  زندگـی  شـیوۀ  در  بنیادینـی 
کنـد و دلهـره ای عمیق تـر بیافرینـد از اینکـه چه بسـا در رونـد  و نابهنجـاری را بیـدار 
کنیم. به چالش کشـیدن  گم  کیسـتی مان را  تحول جامعه خودمان، احساسـاتمان، و 
کـه  چیـزی  بـا  جنگیـدن  و  اسـت  سـلیم  عقـل  زیرسـؤال بردِن  مسـتلزم  قصه هـا  ایـن 
جامعه شـناس فرانسـوی، پی یـر بوردیـو، » اعتقـاد عمیق ما بـه تقدیرگرایی اقتصادی« 

که اکنون هسـت باشـد«.1۰  می نامد: باور به اینکه جهان نمی تواند متفاوت تر از آنچه 
حـدی از غلبـه بـر تقدیرگرایـی سیاسـی و اقتصـادی با بررسـی انتقـادی ادعاهای 
ایـن پیامبـران نوظهـور و پی بـردن بـه کاسـتی آن هـا ممکـن می شـود. ایـن کتاب تاشـی 
و  بااسـتعداد  پژوهشـگران  کار  از  و  اسـت  هـدف  ایـن  راسـتای  در  کوچـک  بسـیار 
متخصصی اسـتفاده می کند که توسـعه، اقتصاد سیاسـی، بوم شناسـی، جنبش های 
اجتماعـی، نیـروی کار، جنسـیت و آمـوزش را مطالعـه می کننـد تـا دریابند که نخبگان 
قصه گـو بـه مـا چـه می گوینـد. ایـن کتـاب می گویـد چـرا بایـد نسـبت بـه ادعاهـای آن هـا 
دربارۀ کاهش فقر، مسـائل زیسـت محیطی، نابرابری و ازخودبیگانگی دیرباور باشـیم.
کار خـود را بـا تمرکـز بـر فراخـوان مدیـر ارشـد عملیاتـی فیس بـوک، شـریل  مـن 
سـندبرگ، آغـاز می کنـم، فراخوانـی بـه زنـان برای پیـش روی و تصاحب قـدرت و بحِث 
گسترده تر او مبنی بر اینکه تمام استراتژی های فمینیستی با یکدیگر سازگار هستند. 
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سندبرگ صدای قدرتمندی برای زنان محسوب می شود و به پروژۀ فمینیستی اعتقاد 
دارد اما مدل رهایی بخش او به اهداف فمینیسم منجر نخواهد شد. درخواست های 
کارسـاز باشـد، امـا در مقیاسـی نظام منـد نیروهـا و  سـندبرگ شـاید بـرای برخـی زنـان 

عواملـی را تقویـت می کنـد کـه زنـان را سـرکوب و از هـم جـدا می کننـد.
و  تولیـد  روبه رشـد  رونـد  و  محیط زیسـت  بـا  سـازگار  سـرمایه داری  دوم  فصـل 
مصـرف »پایـدار« را بـا نـگاه به سـرمایه داری وجدانمندانه1 بررسـی می کند. سـرمایه داری 
کـه مدیـر ارشـد اجرایـی هـول فـودز، جـان مک کـی، ارائـه  وجدانمندانـه مدلـی اسـت 
کـرده اسـت. روایـت مک کـی مشـکات کلیـدی گسـترش سـریع سـرمایه داری جهانـی 
ایـن مـدل در  امـا  برجسـته می کنـد،  را  بـر روی محیط زیسـت  آن  ویرانگـر  تأثیـرات  و 
به چالش کشیدن تناقضات اساسی و تضادهای تولید سودمحور شکست می خورد. 
نیازهای انسان می تواند اشباع شود، اما انگیزۀ سود هرگز اشباع نمی شود، یعنی حتی 
تولیـد »پایـدار« در یـک سیسـتم سـرمایه داری نمی توانـد محیط زیسـت را از اسـتعمال 

مفـرط و آسـیب های برگشـت ناپذیر بالقـوه محافظـت نمایـد.
فصـل سـوم از الیه هـای مـدل سـرمایه داری معنـوِی خودیاریگـِر2 غـول رسـانه ای، 
اپـرا وینفـری، پرده بـرداری می کنـد کـه بـر کمـک به خود اسـتوار شـده اسـت. در زمانی 
کـه رؤیـای آمریکایـی دسـت نیافتنی تر از هـر زمان دیگری به نظر می رسـد، پیام اپرا در 
سراسـر شـیوه های زندگـی طنیـن می اندازد و تکرار می شـود. پیـاِم یاریگر التیام بخش 
و خودتوانمندکننـدۀ او وارد دانشـگاه ها می شـود، توسـط گروه هـای کارآفریـن اینترنتی 
طنین انـداز  آزادکاران3  اتحادیـۀ  ماننـد  سـازمان هایی  دیـدگاه  در  و  می گـردد  اتخـاذ 
کید بر اسـتراتژی های شـخصی برای موفقیت  می شـود. امـا اپـرا و دیگـر پیامبـران با تأ
می دهنـد. جلـوه  بی اهمیـت  را  جامعـه  در  نابرابـری  و  قـدرت  اصلـی   سـاختارهای 
 آن هـا طـی ایـن فراینـد مسـئولیت موفقیـت را روی شـانه های اشـخاص می گذارنـد، 

1. conscious capitalism
2. selfhelp, spiritual capitalism
3. Freelancers Union
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کاسـتی های جامعـه بـه شکسـت های شـخصی تغییـر داده  کـه در آن چهـرۀ  رونـدی 
کـه ازخودبیگانگـی و  می شـود و چشـم مـا را نسـبت بـه دیدگاه هـای جمعـِی تغییـر، 

نابرابـری را بـه چالـش می کشـند، می بنـدد.
ایـاالت  در  آموزشـی  اصاحـات  و  جهانـی  فقـر  مشـکات  بـه  چهـارم  فصـل 
گیتـس  متحـده از طریـق تحلیـل و بررسـِی فلسـفه و روش هـای بنیـاد بیـل و ملینـدا 
گیتـس اغواکننـده اسـت. آن هـا ارتباطاتـی  می پـردازد. اطمینـان و پیچیدگـی پیـام 
کـه چطـور بایـد بـر  بسـیار قـوی و منابـع مالـی فـراوان دارنـد. درظاهـر نه تنهـا می داننـد 
کـه از مدت هـا پیـش در تـاش  مشـکات فائـق آمـد، بلکـه این طـور نشـان می دهنـد 
بـرای حل وفصـل مشـکات بوده انـد. بااین حال سیاسـت های بنیاد گیتـس، به جای 
کاهـش مشـکات بازارهـای سـرمایه داری، دسترسـِی بازارهـای سـرمایه داری به تأمین 
نیازهـای اساسـی انسـان ماننـد مراقبت هـای بهداشـتی و آمـوزش را عمیق تر می کند و 

از ایـن رو شـکاف بیـن غنـی و فقیـر را تقویـت می  کنـد.
فصل پایانی به روح سرمایه داری برمی گردد. در این زمانۀ باتکلیفی و بحران ها، 
یک روح جدید سرمایه داری شکل گرفته است که انتقادها و ایده هایی را که نخبگان 
قصه گـو در ایـن کتـاب و در سرتاسـر جهـان مـورد بحث قـرار می دهند دربرمی گیـرد. اما 
پیامبـران جدیـد سـرمایه ممکن نیسـت حرف آخـر را بزنند. جنبش هـای اجتماعی نیز 
کـه اساسـًا وضـع موجـود را بـا  قصه هایـی می گوینـد و طرح هایـی را گسـترش می دهنـد 
کیـد بـر دموکراسـی، کاالیی زدایـی و بازتوزیـع ثـروت بـه چالـش می کشـد. ایـن قصه ها  تأ
و طرح هـا چشـم اندازی جدیـد از جامعـه را پـرورش می دهنـد: جامعـه ای کـه بـرای مردم 

طراحی شـده اسـت، نه برای سـود.


