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سالهاي پس از اوايل دههي  ،١٩٥٠طنينانداز اين ادعا بود كه ساختار طبقاتيِ قديميِ سرمايهداري پيوسته درحال ناپديدشدن
است .برچسبهايي به اين نظم نوين اجتماعي ،كه گمان ميرفت از ويرانههاي نظم پيشين درحال ظهور است ،زده شد كه به
كليشههاي رايج مباحث معاصر بدل شده است مانند »دولت رفاه«» ،جامعهي فراواني«» ،جامعهي خانهمحور«]home-
» ،[centred societyجامعهي تودهاي«» ،پساسرمايهداري« و از اين دست اصطﻼحات .تنوع و نادقيقبودنِ اين دست
اصطﻼحات ،نشان از برخي ترديدها در فرايند تشخيص و پيشبيني اين پديده دارد .بهعﻼوه ،ارزيابيها از اين وضعيت نيز در
بسياري موارد با يكديگر متفاوت بوده است :نوع واكنشها به اين روندهاي تشخيصدادهشده ،از پيروزمندي تا دلسردي گسترده
است .اما توصيفاتي كه به روندهاي كنوني پرداختهاند ،عموماً تاحدزيادي با يكديگر همداستاناند :در اين ادعا كه سرچشمههاي
قديمي تنش و مبارزهي طبقاتي پيوسته درحال محو شدن هستند يا ديگر موضوعيت ندارند؛ اينكه ساختار جوامعِ غربيِ معاصر،
در حال پيريزيِ مجدد در قالب شرايط و سبكهاي زندگي طبقهي مياني است؛ و اينكه اين تحوﻻت نشانهي »پايان
ايدئولوژي« است .چنين تصوراتي بهنوبهي خود با حسي از سياليت اجتماعي تلفيق ميشود كه حملِ بر ابطال سرشتنماهاي
پيشين سرمايهداري ميكند.
بااينهمه ،استدﻻلها و شواهد اين ادعاها به يكسان ،بهجاي اينكه با دقت شرح داده و با وسواس موشكافي شوند ،اغلب
بينياز از اثبات انگاشته شدهاند .لفّاظي پيوندها و گسستها در زنجيرهي استدﻻلي اين ادعاها را مبهم و نامشخص كرده است.
حدسيات ،برداشتهاي حسي و فرضيات با امور واقع يكي گرفته شدهاند .تغييرات خُرد با بزرگنمايي به تغييرات كﻼن بدل شدهاند
و دﻻلتهاي شكآميز به برهانِ متقن .مواجهه با شواهدي كه ميتوان آنها را با توسل به تفاسير گوناگوني توضيح داد ،بهگونه
اي است كه گويي تنها يك تفسير امكانپذير بوده است .ادامهي برچسبزني به روندها به »بنيادگرا« ناميدن آنهايي كشيد كه
نسبت به اين رويكرد مشكوك بودند و انتقادهايشان با اين ادعا كه محصول ناتواني يا بيميليِ روانشناختي در پذيرش يك
واقعيت درحالتغيير است ،ناديده گرفته شد .اينها همه دﻻيل خوبي است تا به بررسي و مرورِ حتي اجماليِ درونمايههاي اصلي
و بنانگارههاي] [postulateاين تفسيرهاي بابروز دربارهي سرمايهداريِ نيمهي سدهي بيستم و ادعاي انحﻼل ساختار
طبقاتياش بپردازيم ،كه بيشازهمه در بريتانيا و اياﻻتمتحده صورتبندي شدهاند[١].
اين تفسيرها ،هراندازه هم با يكديگر اختﻼف داشته باشند ،باز هم بر دو فرض پايهاي متكياند .نخست اينكه نابرابريهاي
چشمگيرِ سرمايهداري متقدم ،درحال كاهش و نيز ازدستدادن اهميت پيشينش است .دوم اينكه با ظهور الگوهاي جديد زندگي
و آمالوآرزوهاي مرتبط با آنها ،كه افقها و تعلقات قديمي مقيدبهطبقه را نفي يا در صفوف آن شكاف ايجاد ميكند،
مخالفتهاي راديكالْ بنا به دﻻيل گوناگون ضعيف و ضعيفتر شده است .استدﻻل ميشود نابربرايهاي چشمگير با بازتوزيع
مداوم ثروت و گسترش امنيت اقتصادي ،با افزايش شمار و اهميت مشاغلي با حد متوسطي از مهارت و اجرت ،با كاهش
روزافزونِ نابرابري فرصتها براي پيشرفت فردي و با پخششدگيِ] [diffusionبيشازپيشِ قدرت يا نفوذ ،كاهش يافته است.
قدرت تا جاييكه متمركز باقي بماند ،ديگر نه از انباشت مالكيت خصوصي بلكه از كنترل انواع گوناگون سازمانهاي بوروكراتيك
ــ خصوصي و دستكم بههماناندازه عمومي ــ نشئت ميگيرد كه در آنها اقتدار از ثروت منفك شده است .درنتيجه ،دو وجه
اساسيِ نابرابري ديگر همچون گذشته با يكديگر منطبق نيستند .تا جاييكه نابرابريها به بختواقبال در كسب ثروت ،سﻼمتي،
امنيت و پيشرفت فردي منحصر باقي بمانند ،اين اختﻼفها ] [disparityنيروي رواني و روحي )و چنانكه اغلب القاء ميشود
اخﻼقيِ( خود را بهعنوان سرچشمههاي تعارض از دست ميدهند ،زيرا با صعود پيوستهي سطوح زندگي و بسط گسترهي حقوق
عمومي »شهروندي« ،تأثيرات چنين اختﻼفاتي به حوزهاي هردم كوچكتر از زندگي محدود ميشود .واكاوي و گمانهزني
دربارهي اثرات جانبيِ فرهنگي ،روانشناختي و سياسي اين تغييرات ،بيترديد اساساً بر طبقهي كارگران يدي متمركز بوده است،
كه اينطور استدﻻل ميشود كه همگوني و سرشت متمايزشان ،بهمرور درحال ازميانرفتن است .بنا به يكي از اين تفاسير ،در
ميان كارگران يدي ،تعلقات طبقاتي قديمي درحال جايگزينشدن با دغدغههاي جديد مربوط به منزلت اجتماعي است :وحدت
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پيشينِ منافع در سياست و صنعت ،با بهوجودآمدن حساسيتي فزاينده نسبت به شأن اجتماعي و تمايزات حسدآميز در سبك
زندگي ،ازميان رفته است و الگوهاي هرروزهي طرد و پذيرش اجتماعي از اين طريق نمادگذاري شده است .در تفسيري ديگر،
چنين برداشت ميشود كه آمالوآرزوهاي كارگران بيشتروبيشتر به خانه و خانوادهشان معطوف شده و توجه به كاميابي مادي كه
وجه غالب يافته است ،چندان شاملِ دغدغههاي همايند با آنْ نسبت به مناسك مربوط به منزلت يا جهتگيريهاي ايدئولوژيك
طبقاتي نميشود .در هر دو روايت ،تعلقات مربوط به كنجِ دنج خانه جايگزينِ تعلقات جهان كار شدهاند؛ ارزشها و چشماندازهاي
بازار مصرفكنندگان جايگزين ارزشها و چشماندازهاي بازار كار شدهاند؛ اتكاء به پيشرفت فردي يا امنيت خانوادگي جايگزين
باورمندي به كنش جمعي شده است؛ خﻼصه اينكه فرض بر اين است كه خصائلي كه بهطور سنتي از آنِ طبقهي مياني قلمداد
ميشد ،در حال گسترش ميان كارگران يدي است .افزونبراين ،چنانكه گاهي استدﻻل يا القاء ميشد ،مرزهاي تقسيمكنندهي
جديدي در رابطه با تمايز فرهنگي يا تنش سياسي درحال بروز است كه هيچ ربطي به تقسيمات قديميِ طبقهي اقتصادي يا
جايگاه اجتماعي ندارد :براي مثال ،ميان بزرگساﻻن و نوجوانان ،اين دومي »فرهنگ نوجوانانهي« متمايزِ خودش را ساخته است؛
ميان »آدمهاي مخ«] [egg-headsيا »چيزفهم« و »عوام« ،فارغ از موقعيت اجتماعيِ آنها؛ در سالخوردگان ،ميان
بازنشستگان و كساني كه به آبباريكهي مقرريشان وابستهاند ،از يك سو و از سوي ديگر درآمدبگيرانِ فعال ،يعني كارمندان و
نيز كارفرمايان؛ ميان نقشي كه افراد بهعنوان توليدكننده دارند و )البته بهنظر ميرسد مبتني بر تلقياي شيزوفرنيايي از فرد( نقشي
كه همان افراد بهعنوان مصرفكننده دارند؛ ميان متخصصها و »آدمهاي سازماني« در ادارات خصوصي و نيز عمومي؛ و از اين
دست خطوط تقسيمكننده.
سرشت عامِ اين استدﻻلها آشناست؛ همان موازانهاي كه درون آنها ميان كذب و صدق ،امر واقع و گمان ،راستنمايي و
راستننمايي برقرار است.
 .١نابرابريهاي ثروت
تز »پساسرمايهداري« ،در سادهترين شكل آن ،وجود گرايشي مستمر را در جهت كاهش نابرابريها در بازتوزيع درآمد و ثروت،
مبناي خود قرار ميدهد .بهطور مشخص ،بر اين نكته دست ميگذارند كه درآمدها چنانكه گزارشهاي ثبتشده در مراجع
مالياتي و پژوهشهاي رسمي نشان دادهاند ،از اواخر دههي  ١٩٣٠حاكي از يك همگرايي نسبتاً چشمگير بهسمت طيفهاي
مياني بوده است .اين استدﻻل را ميتوان بنا به دو دليل عمده زير سؤال برد .نخست ،چنانكه منتقدان هم در بريتانيا و هم در
اياﻻتمتحده تأكيد كردهاند ،كاهش در نابرابريِ درآمديِ محاسبهشده ،دستكم تااندازهاي ،صرفاً بازتاب استفادهي بيشتر از
تمهيداتي است براي كاهش بدهيهاي مالياتي سنگينتري كه در دورهي جنگ و پساجنگ وجود داشت .چنين تمهيداتي
دربرگيرندهي تبديل درآمدهاي واقعي به شكلهايي است كه براي گريز از نرخهاي متعارف مالياتبردرآمد ،در منابع اطﻼعاتي
معمولْ بهعنوان درآمد ظاهر نميشوند .درنتيجه ،براي سنجش ميزان كل درآمدي كه ثبت نشده است هيچ ابزاري وجود ندارد.
اما با توجه به اينكه چنين تمهيداتي براي كسانيكه درآمدهاي نسبتاً باﻻتري دارند بهطور كلي و براي كسبوكارهاي خصوصي
بهطور مشخص ،بيشازپيش بهسادگي دسترسپذير شده است ،نتيجهي نهايي اين سنجشها ،كتمان نابرابري درآمدي در
دادههاي كنوني است .درواقع ،همان تﻼشهاي معدودي نيز كه ،از طريق لحاظ كردن برخي تحريفهاي ناشي از تمهيدات فرار
مالياتي ،براي تعديل اين دادهها صورت گرفته ،بازتوزيع درآمدي واقعيِ بسيار خفيفتري را از آنچه عموماً تصور ميشد نشان
دادهاند ـ بهويژه موردي كه منحصراً يا تاحدزيادي محدود به دههي  ١٩٤٠است.
ايراد دوم به همين نكتهي قبلي مربوط است .حتي زمانيكه خبري از اثرات فرار مالياتي نيست ،باز هم چنين كاهشي در
نابرابري درآمدها ،چنانكه ميتوان آن را در واكاويهاي بريتانيايي و آمريكايي رديابي كرد ،دركل پديدهاي است مربوط به جنگ
جهاني دوم و دقيقاً سالهاي پس از آن .نشانههاي مبني بر هرگونه كاهش مستمر در اختﻼف درآمدها در دادههاي ثبتشده در
طول دهههاي پيش از آن ،ناچيز و عاري از قطعيت است؛ و چنانچه محتمل شمرده شود كه در دههي  ١٩٥٠ابزارهاي فرار
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مالياتي بيشازگذشته رشد و گسترش يافته و زيركانهتر نهادي شده بودند ،تقريباً همين دهه نسبت به دههي  ١٩٤٠احتماﻻً شاهد
حتي پسرفتي ناچيز نيز به سمت نابرابرترشدنِ بازتوزيع درآمد واقعي بوده است .البته اين گمان كماكان اثباتنشده است .اما
واضح است كه چنين كاهشهايي در نابرابري درآمد چنانچه رخ داده باشند ،هم مقدارشان محدود بوده و هم تااندازهي بسيار
زيادي نتيجهي الزامات ويژهي اقتصاد دورهي جنگ و سياستهاي مطرحشده در همين دورهي زماني يا همين حدود بوده است.
اين درست است كه عواملي وجود دارد كه ميتوان انتظار داشت موجب روندي كلي و بلندمدت در جهت برابرسازي درآمد
بشوند :سهم كاهشيافتهي كارگران ناماهر و موقتي از نيروي كار و نيز ديگر تغييرات در ساختار مشاغل؛ كاهش افتراقات
پرداختي مبتني بر مهارت ،جنسيت و سن؛ افزايش تصاعدي در نرخهاي مالياتبردرآمد .باوجوداين ،در مورد آخر ،اثرات بازتوزيعي
توسط اهميت پابرجاي شكلهاي غيرتصاعدي مالياتستاني و عملكرد كاهشيِ تخفيفهاي مالياتبردرآمد و بهعﻼوه بهكارگيري
تمهيدات فرار مالياتي محدود شده است .افزونبراين ،بهطور كلي بهاستثناي دههي  ،١٩٤٠بهنظر نميرسد اثرات بازتوزيعي اين
عوامل و برخي عوامل ديگر بهشكل چشمگيري براي بياثر كردن آن دسته از عوامل بلندمدتي كه در جهت مخالف دركارند
كافي بوده باشد :از اين ميان ،مشخصاً سهم افزايشيافتهي افراد بازنشسته و سالمند در جمعيت ،در كنار اين واقعيت كه ــ
دستكم در بريتانيا ــ درآمدهاي افراد بازنشسته كه به حمايت دولتي وابسته است همپاي افزايش كلي درآمدها پيش نرفته است.
اين امر ميتواند حاكي از چرخشي در ماهيت نابرابري درآمد باشد؛ چرخشي از اختﻼف بين طبقات و مشاغل به اختﻼف بين
گروههاي سني .درواقع ،چنين تفسيري بارها ارائه شده است و ذيل همان تز كلي انحﻼل ساختار طبقاتي جاي ميگيرد .اما اين
نوع تفسير اساساً گمراهكننده است .فقر در سالخوردگي پديدهي عام بازنشستهها نيست ـ بلكه پديدهاي عام در ميان افرادي است
كه در دوره بازنشستگي نه درآمد حاصل از مالكيت] [property incomeدارند و نه عوايد طرحهاي بازنشستگي خصوصي
)هرچند مبتني بر ماليات( كه بر آن تكيه كنند .فشار فقر ــ بنا بر تعريف معاصر آن ــ بهشكل روزافزوني به زندگي بخشهاي
تحتاني طبقهي كارگر و طبقهي ميانيِ روبهپايين منتقل شده است؛ اما كماكان مسئلهاي است كه براي كليت آن طبقات
موضوعيت دارد.
ازاينرو ،نابرابري درآمدها تااندازهاي از طريق ميزانِ دسترسي متفاوت به مزاياي اضافهبرمزد ] [fringe benefitsو
بهطوركلي منابع درآمدي معافازماليات حفظ شده است .اختﻼفهاي قديمي شكلهاي جديدي به خود ميگيرند كه متناسب با
اقتصاد شركتي ميانهي سدهي بيستم باشند .اما ،بهرغم كاهش در نسبت ثبتشدهي درآمد حاصلازسرمايه به درآمد حاصلازكار
درطول دههي  ،١٩٤٠مالكيت كماكان منبع قدرتمند و مستقيمِ نابرابري درآمد باقي مانده است؛ بهويژه اگر درآمد واقعي و نه
اسمي درنظر گرفته شود .و توزيع مالكيت خصوصي كماكان بهشكل چشمگيري نابرابر باقي مانده است .در ميانهي دههي١٩٥٠
در بريتانيا ،برآورد ميشد كه دوپنجمِ كل مالكيت خصوصي تنها در دستان يك درصد از جمعيت بزرگسال و چهارپنجم در دستان
ده درصد از جمعيت بزرگسال متمركز بوده است .دورهي چهلسالهي پيش از اين تاريخ شاهد تمركز شديدتري بوده است؛ اما
ايجاد چنين پخششدگياي ــ و شايد خود اين برآورد نيز اغراقآميز باشد ــ صرفاً بهميزان ناچيزي بخش اعظم جمعيت را
تحتتأثير قرار داده بود .مالكيت حقوقي بر كسبوكارهاي شركتي خصوصي مشخصاً تا حد بسياري از تمركز برخوردار است؛
چهارپنجمِ كل سهام سرمايه از آنِ يك درصد از جمعيت بزرگسال و تقريباً تماميِ يكپنجمِ باقيمانده ،از آنِ  ٩تا  ١٠درصد
جمعيت بزرگسال است .تمركز مالكيت خصوصي در اياﻻتمتحده تااينحد شديد نيست ــ اين امر بيشك تااندازهاي ،نتيجهي
پخششدگيِ گستردهتر مالكيت خانهها و تداوم نسبتاً بيشترِ عنصر سرمايهگذاري كوچكمقياس ،بهويژه زراعت ،است؛ اما با
اينهمه ،بازهم ميزان تمركز بسيار قابلتوجه است .در ميانهي دههي  ،١٩٥٠يكچهارمِ كل مالكيت خصوصي از آنِ يك درصد
جمعيت بزرگسال بود .افزونبراين ،آمار و ارقامِ مربوط به آمريكا هيچ كاهشِ چشمگير و مستمري را در طول زمان در توزيع
نابرابري مالكيت نشان نميدهد؛ و بهرغم اندك پخششدگيِ بيشتر سهام ،تمركز مالكيت حقوقي شركتهاي تجاريِ خصوصي
تاحد زيادي همان الگوي عام بريتانيا را دنبال ميكند.
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باايناوصاف ،بهسختي بتوان اين استدﻻل را معتبر دانست كه روندي مداوم درجهت برابرسازي درآمد و پخششدگيِ وسيع در
مالكيت درحالِ انحﻼلِ ساختار طبقاتي جامعهي سرمايهداري است .بنابراين ،همچنين ديگر نميتوان هرنوع تضعيفي در »آگاهي
راديكال« را به چنان نيروهايي نسبت داد .البته مقصود اين نيست كه اهميت معنادار تقسيمبنديهاي اقتصادي كه سرشتنماي
سرمايهداري است بيتغيير باقي مانده است .واضح است كه از دههي  ،١٩٣٠سرشت نسبتاً معتدلتر چرخهي تجاري ،ناامنيهاي
زندگي طبقهي كارگر را كاهش داده است ـ اگرچه كارگران يدي كماكان بيشازپيش و بيش از ديگران در معرض مخاطرهي
كارهاي كوتاهمدت و افزونگيِ چرخهاي يا فناورانه قرار دارند؛ و اگرچه در دههي اخير بيكاري در اياﻻتمتحده افزايش يافته
است .بهعﻼوه ،روشن است كه گسترش خدمات اجتماعي عمومي ــ با اينكه در اثرات بازتوزيعي آنها اغراق شده است ــ
موجب آزاد شدن درآمد شخصي براي صرفشدن در حوزههاي ديگر شده و تأثير افتراقات درآمدي را از حوزههاي مصرفي
»اساسيتر« به »كمتر اساسي« سوق داده است .بااينحال ،رشد و گسترش حقوق اوليهي »شهروندي« نه فرايندي مستمر است
و نه فرايندي خودكار .در تاريخ متأخر بريتانيا و نيز آمريكا ،اين امر پديدهاي است اساساً متعلق به دهههاي  ١٩٣٠و  .١٩٤٠در
خود همين دههي  ٤٠و بعدتر ،نشانههاي چنداني از گسترش چنين سياستهايي ديده نميشود :در بريتانيا ،درواقع در برخي
جنبهها حتي پسرفتهايي نيز وجود داشته است؛ همزمان در اياﻻتمتحده ،اقداماتي كه اساساً در طول برنامهي نيوديل براي
نخستينبار اجرا شد ،حوزههاي وسيعي از امنيت يا عدمامنيت اجتماعي پايهاي ــ مشخصاً سﻼمت و مسكن ــ را براي
نقشآفريني افسارگسيختهي نيروهاي بازار ،منافع مالكيت و خيريهي خصوصي گشود ،بهشكلي كه يادآور بريتانياي اواخر سدهي
نوزدهم است.
ازاينرو ،تخفيف اثرات نابرابري از طريق گسترش حقوق شهروندي و امنيت اقتصادي بر ادعاي وجود يك »آگاهي راديكال«
متكي بوده است و خواهد بود .ترديدي نيست كه سطوح كلي زندگي نيز ،بهعنوان پيامد نيروهايي با سرشت مستمرتر و بهطور
مستقيم كمتر ناشي از سياستگذاري باﻻ رفته است :روندي درازمدت و صعودي ،هرچند پرافتوخيز ،در بارآوري؛ و )عاملي كه
اغلب ناديده گرفته ميشود( گسترش الگوي خانوادهي كوچك ،كه شاملِ محدودشدن برخي نوسانات سنتيِ چرخهي اقتصادي
خانوادهي طبقهي كارگر و موكول كردنِ فقر نسبي به مرحلهاي خاص از اين چرخه ،يعني سالخوردگي ،ميشود .مختصر اينكه،
نابرابريهاي درآمد و مالكيت صرفاً بهميزان ناچيزي كاهش يافته است .اما اين نابرابريها در آن حوزههايي از مخارج عمل مي
كنند كه بهشكل فزايندهاي از شمول حوزههاي لوازم معاشِ حداقلي خارج شدهاند و عملكردشان خﻼف پسزمينهاي است از
افزايش كلي سطوح ميانگينِ درآمد واقعي .بنابراين ،محتمل است نابرابريهاي پابرجاي ثروت ،در نظر كساني كه كماكان
»نابرابرتر از ديگران« هستند ،اهميت و معناي متفاوتي بيابد .رؤيتپذيري نابرابري اقتصادي ميتواند كاهش يابد و با افزايش
سطوح كلي زندگي در گذشته و چشمانداز آن در آينده از نظر محو شود .چنانچه اثرات اختﻼفهاي پابرجا بهجاي مراحل اوليهي
دورهي كاري يك كارگر ،بهشكلي فزاينده در اواخر زندگياش احساس شود ،خود اين اختﻼفها نيز ممكن است از نظر پنهان
بماند .به هر ميزان كه نابرابري به حوزهي »زوائد« زندگي ،و نه ضروريات ،انتقال يابد ،امكان كاستهشدن از احساس غبن و
شكست يا تغيير ماهيت آن نيز فراهم ميشود .درواقع استدﻻلهايي از اين دست را ميتوان آشكار و ضمني در شماري از
روايتهاي پيچيدهتر تز »پساسرمايهداري« نيز يافت .اشارهي اين استدﻻلها نهچندان به دگرگوني ساختار اقتصادي طبقه
بهمعناي واقعي آن ،بلكه بيشتر به دگرگوني شرايط مرتبط با صورتبندي و سوگيري آگاهي طبقاتي مربوط است :آنچه كاهش
يافته است نه نابرابري طبقاتي ،بلكه »شفافيت« اين نابرابريها است .اما در اين چرخش از واكاوي اقتصادي و نهادي ساختار
طبقاتي به واكاويِ روانشناختيِ ادراك طبقاتي ،فرضياتي وجود دارد كه نه صحت آنها بهخوديِخود معلوم است و نه هنوز اغلب
بهاندازهي كافي به آنها وضوح بخشيده شده است .از اين ميان ،كانونيترين ــ و البته صريحترين آنها ـ اين پيشفرض است
كه آنچه ناظري عيني بهعنوان »زوائد« تلقي ميكند ،بهصورت كلي نيز به همين عنوان تلقي خواهد شد .اگر واقعبين باشيم
نميتوان انكار كرد ــ هرچند ممكن است به فراموشي سپرده شود ــ كه »استانداردهاي« زندگي ،از زاويهي تصورات ما از آنچه
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سطح زندگي معقول يا قابلقبول را تشكيل ميدهد ،ثابت نيستند و گرايش دارند تا كموبيش همپاي سطوح زندگي واقعي
افزايش يابند .ازاين رو ،منطق تز »پساسرمايهداري« چنين ايجاب ميكند كه كموبيشِ تصورات ما از استانداردهاي زندگي و
سطح واقعي زندگي ،همواره به سمت كفهي »كم« و نه »بيش« سنگيني كند .يعني اين تز بر اين فرض دﻻلت دارد كه يا
افزايش سطوح واقعي زندگي دركل يك گام جلوتر از ،يا همگام با ،افزايش استانداردها يا انتظارات موردنظر مردم تغيير ميكند؛ يا
اينكه هرگونه مغايرت با اين الگو در جهات ديگر ،براي ايجاد درجهاي از تنش كه درگذشته عنصر اصلي راديكاليسم سياسي و
ستيزهگري در حوزهي صنعت بود ،نابسنده خواهد بود .درواقع ،بهنظر ميرسد اين استدﻻل كه در ميان افراد طبقهي كارگر،
دلمشغوليِ فزايندهاي نسبت به منزلت ،يا دغدغهي »خانهمحور« نسبت به كاميابي مادي تمامعيار بهشكلي فزاينده جايگزين
آگاهي طبقاتي شده است ،اين فرض را مبنا قرار ميدهد كه هر نوع افزايشي در انتظارات مربوط به سطح زندگي كه درواقع در
مقطع زماني مشخصي امكان برآوردهشدن داشته باشد ،پيامدش نه ظرفيتي بالقوه براي اعتراض بلكه صرفاً مشوقي است براي
تﻼش فردي بيشتر در درون محدودهي نظم اقتصادي و سياسي موجود ـ يعني محركي براي همنوايي كارآمد .بااينهمه ،چنين
بنانگارهها و مفروضاتي به توضيحاتي نسبتاً واضحتر و شواهدي انضماميتر در مقايسه با آنچه مفسران تاكنون ارائه دادهاند ،نياز
دارند .روندهاي سياسي جهان غرب در دورهي پساجنگ بههيچوجه گواهي بر صحت اين ادعاها نيست؛ چرا كه آن روندها را
نميتوان صرفاً از زاويهي كاهش تدريجيِ مبارزهي طبقاتي تشريح كرد؛ بهعﻼوه ،تا جايي كه نيز چنين باشد ،اين ادعاها صرفاً از
زاويهي استدﻻلهاي طرحشده در باﻻ امكان ارائهي تبييني قابلقبول را دارند .بهعﻼوه ،مطالعات متعدد ،مشاهدات مبتني بر
برداشت حسي و حدسوگمانها هيچ گواهي در اختيار نميگذارند كه نشان دهد آمالوآرزوهاي مادي افزايش يافته و كارگران
بيشازپيش استانداردهاي زندگي »طبقهي مياني« را اتخاذ كرده باشند .دراينجا ترديدي دربارهي صحت عام چنين مشاهداتي
وجود ندارد ،بلكه ترديد بر سر تفسير آنها است .اينكه كارگران با اتخاذ آن دسته از عادتهاي خرج كردن كه پيشتر تنها براي
افراد طبقهي مياني ممكن بود ،بايد ارزشها و جهتگيريهاي طبقهي مياني را »اخذ كنند« ،بيشك تصوري بهمتنهايدرجه
خامانديشانه است .تقريباً ضرورتي ندارد بهتفصيل به اين نكته بپردازيم كه فرايندي كه از رهگذر آن كاﻻهاي تجملي ديروز به
كاﻻهاي ضروري امروز بدل ميشود و جاي خود را به كاﻻهاي تجملي جديد داده است ،فرايندي ديرپا است كه سپري شدن آن
درنظر نميآيد .بااينهمه ،مهم اين است كه اين فرايند ممكن است سرشت خود را تغيير دهد؛ البته نه الزاماً رو به مسيرهايي كه
مباحث بابروز ميپندارند .چرا كه دﻻيل خوب و درواقع قابلقبولي وجود دارد كه كاﻻهاي تجملي امروز هرچه بيشتر ،نهتنها
براي فردا يا يك آيندهي دورتر بلكه براي همين امروز نيز ،كاﻻهاي ضروري قلمداد ميشوند؛ كه امتيازات ويژهي يك طبقه
بهشكلفزايندهاي بهعنوان حقوق همگان مطالبه ميشود؛ بهطور خﻼصه ،اينكه نرخ افزايش استانداردها يا انتظارات زندگي بيش
از نرخ افزايش سطوح واقعي زندگي سرعت گرفته است .استانداردهاي متداولِ آمالوآرزوها ممكن است در آغاز با سطوحي تعيين
شود كه بهواقع تنها يك اقليت مرفه از آن بهرهمندند ـ از طريق مقايسهي مستقيم ،يا بهطوركلي تحتتأثير تبليغات و رسانههاي
جمعي .بهواقع ،همچنانكه مدافعان تبليغات در معرض فشار قرار دارند ،سازوكار اقتصاد سرمايهداريِ معاصر نيز مستلزمِ فشار
مستمري براي مصرف است.
اگر واقعاً چنين باشد ،ماهيت ساختار طبقاتي بيگمان درحال تغيير است .سرشت تكتك طبقات بهعنوان »شبهاجتماعات«،
چنانكه تاحدي هريك از خردهفرهنگها را با مجموعهي نسبتاً متمايزي از هنجارها ،استانداردها و مطالبات مجزا ميسازد،
بيشازپيش سست خواهد شد .حدوحدود كوتهبينانه و مقيد به سنت اميدها و مطالبات ،در ﻻيهها و گروههاي مختلف طبقهي
كارگر ،با سنجهي رايج »طبقهي مياني« ،يعني كاميابي مادي ،در فرايند جايگزيني قرار خواهد گرفت .شتاب معاصر و محتملِ
اين فرايند ،اگرچه پديدهي جديدي نيست ،اما داراي اهميت است .به يك معنا ،اين پديده دقيقاً همان چيزي است كه هواخواهان
سرمايهداري معاصر مدعياند كه درحال وقوع است؛ هرچند نتايجي كه ميگيرند بههيچوجه خودبهخود بهدست نميآيد .و دقيقاً
متضاد اين نتيجهگيريها ،بههماناندازه و ياحتي بيشتر قابلقبولاند .چرا كه همزمان كه سنجهي رايج »طبقهي مياني« پيوسته
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بسط مييابد ،سطوح كاميابي مادياي كه مقرر ميكند دائماً ،و طبعاً بنا به تعريفشان ،وراي دسترسي بخش عمدهي جمعيت قرار
ميگيرد .بنابراين ،نابرابريهاي متداوم اقتصادي تضمينكنندهي تنشي ماهوي ميان اهداف و امكانهاي عيني دستيابي به اين
اهدف است .اينكه اين تنش ،به راديكاليسم سياسي ترجمه شود يا شكلهاي بروز ديگري بهخود بگيرد ،پرسش مستقلي است و
جلوتر بهطور مختصر به آن پرداخته خواهد شد .پاسخ اين پرسش ،تااندازهاي به عوامل غيراقتصادي مربوط خواهد بود .اما اگر
اين واكاوي صحيح باشد ،واضح است كه دستكم در يك جنبه ،ظرفيت بالقوهي مبارزهي طبقاتي در سرمايهداري معاصر ،نهتنها
كاهش نيافته بلكه درعوض شايد رشد نيز داشته است.
 .٢نابرابريها در فرصت
درونمايهي اصليِ اكثر مباحث معاصر اين است كه جوامع غربي پيوسته درحال »سيالتر« شدن هستند .تصور ميشود نهتنها
تمايزات اقتصادي و ديگر تمايزات بين ﻻيههاي اجتماعي درحال محو شدن است بلكه فرض ميشود كه حركت در ميان اين
ﻻيهها نيز بيش از گذشته شده است؛ يعني فرصت براي چنين حركتي ،بيشازپيش بهشكلي برابر توزيع شده است .ازاينرو ،چنين
استدﻻل ميشود كه همگني دروني ،تمايز بيروني و سرشت موروثي طبقهي كارگر درحال تضعيفشدن است ـ يعني افراد
بهشكلي فزاينده بهجاي به ارثبردن موقعيت طبقاتي خود ،آن را كسب ميكنند؛ و درهرصورت رشد پيوستهي شمار مشاغل
يقهسفيد مجراهايي را براي تحرك اجتماعيِ روبهباﻻ فراهم ميكند .ادعاهاي نهفته در اين سطور عموميت دارند ،حتي در مباحث
كليِ اجتماعيـ سياسيِ دانشمندان علوم اجتماعي كه بنا بر نقششان بهعنوان متخصصان فني ،بايد سستي اين شواهد را
تشخيص دهند.
زيرا ،درواقع اين شواهد برخي جمعبنديهاي اين تز را صراحتاً نقض ميكند و باقي را در معرض ترديدي جدي قرار ميدهد.
نخست ،تا جاييكه ميتوان مشاهده كرد ،بهطوركلي نابرابريها در فرصت براي ترقي و تنزل اجتماعي ،چه در بريتانيا و چه در
اياﻻتمتحده ،در طول اين سده كاهش نيافته است ـ و همين امر در مورد بيشتر كشورهاي غربياي كه اطﻼعاتشان دردسترس
است ،صدق ميكند .براي مثال ،درمقايسه با پسر يك فرد متخصص يا مدير ردهباﻻي تجاري ،براي پسر يك كارگر يدي
احتمالِ دستيابي به يك جايگاه تخصصي يا حتي يك شغل طبقهي مياني بهطور كلي ،بسيار كمتر است و اين امر كه مشابه با
آستانهي سدهي بيستم است ،هنوز هم تا حد بسيار زيادي صادق است .شايد دادههاي متناسبتر ،جزئيات اين تصوير را تغيير
دهد ،اما بعيد است بتواند تغييري در اين نتيجهگيري كلي بدهد .بيشك بيشتر اين شواهد مربوط به تجربهي افرادي است كه در
پيشهي خود نسبتاً بهخوبي پيشرفت كردند و هيچ ربطي به نسل جوانتر امروز ندارند .اما دادههاي مربوط به بازتوزيع فرصتهاي
آموزشي در بريتانياي معاصر و روندهاي پساجنگ تحرك طبقاتي در اياﻻتمتحده ،هيچ چشماندازي از تغييرات چشمگير در آينده
را نشان نميدهند .دوم اينكه ممكن است استدﻻل شود كه نابرابرايهاي نسبي در فرصت ،ميان آنهايي كه در طبقات
مختلف به دنيا آمدهاند اهميت كمتري از شانسهاي مطلق پيشرفت دارد :براي مثال ،شانس مطلق يك پسر طبقهي كارگر
براي ترقي از طبقهاي كه در آن زندگياش را آغاز ميكند .چنانچه تغييرات در ساختار شغلي )يا تغييرات ديگري( بهشكل
چشمگيري چنين شانسهاي مطلقي را براي تحرك روبهباﻻ افزايش دهد ــ حتي اگر همين تغييرات باعث شود تا چشماندازهاي
حرفهاي كساني كه در بخشهاي باﻻيي مقياس اجتماعي بهدنيا آمدهاند نيز بهبود يابد و باز هم فرصت نسبي به همان اندازهي
پيشين نابرابر باقي بماند ــ اين امر ميتواند در كاهش درجهي دائمي و موروثي بودن جايگاه طبقهي كارگر و فرانمود آن
اثربخش و قابلتوجه باشد .درواقع ،در ساختار شغلي چرخشهايي رخ داده و البته هنوز هم درحال رخ دادن است ،كه بهنظر مي
رسد ميتواند برخي از چنين انتظاراتي را توجيه كند .پرداختن به پيامدهاي كليِ اين چرخشها نيازمند بحثي جداگانه است .اما
تأثير خاص آنها بر تحرك اجتماعي در رشد حركت روبهباﻻ ،تأثيري ناچيز بوده است .شواهد اين ادعا كامل و منسجم نيست.
بااينوجود ،هيچ نشانهاي از گسترش آشكار در بختواقبال براي صعود در مقياس اجتماعي وجود نداشته است .البته ذكر اين
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نكات به اين معنا نيست كه كشورهاي سرمايهداريِ غرب جوامعي »بسته و مسدود« هستند ـ برخﻼف تصورات قالبي قديمي،
اين نكته در مورد بريتانيا و اياﻻتمتحده بهيكاندازه صادق است .ميزان حركت افراد در ميان ﻻيههاي اجتماعي متفاوت
قابلتوجه است ،هرچند بيشتر اين حركتها فاصلههاي نسبتاً كوتاهي را در فضاي اجتماعي ميپيمايند و چرخشهايي را شامل
ميشوند كه بيشتر در داخلِ خود گروههاي يدي يا گروههاي غيريدي رخ ميدهند تا بين آنها ،و نابرابريهاي مستمر و شديد
در توزيع فرصتها سرشتنماي اين حركتها است .مسأله اين است كه اين جوامع صنعتي ،بااينكه تااندازهاي »گشوده« هستند،
در طول اين سده بيشازگذشته گشوده نشدهاند .عواملي كه احتماﻻً انتظار ميرفت نرخهاي مربوط به تحرك را تغيير بدهند،
با گذشت زمان يا درعمل تأثيرگذار نبودند يا اثربخشي يكديگر را خنثي كردند .براي مثال ،فرصتهاي آموزشي گسترش يافته
است .گسترش اين فرصتها ،در مقياسي گسترده تمام طبقات را منتفع كرده بود .اما نابرابريهاي فرصت آموزشي همچنان
بهشكل چشمگيري پابرجا است ،البته بهطور كلي در مقايسه با گذشته ،امروزه بيشتر در سطوح عاليتر آموزش وجود دارد.
صﻼحيتهاي آموزشياي كه بهطور معمول در نقاط مختلف مقياس شغلي موردنياز است ،درواقع نسبت به گذشته افزايش يافته
است .اين واقعيت دارد كه گسترش كليِ آموزش با مقداري كاهش در نابرابريهاي فرصت آموزشي همراه بوده است .اما اين
روند ــ تا جاييكه بريتانيا مورد نظر است ،روندي كند بوده و بعد از  ١٩٤٤نيز بر سرعت آن بهشكل چشمگيري افزوده نشد ــ
در حدواندازهاي محدودتر از آنچه غالباً تصور ميشد رخ داده است؛ محدود از اين نظر كه قيدوبندهاي مﻼزم با تحرك اجتماعي
از مجراهايي غير از نظام آموزشي ،پيامدهايش را بهوضوح تقريباً بياثر كرده بود .اين قيدوبندها اغلب ناديده گرفته شده است؛ اما
تأكيد فزاينده بر نقش آموزش در استخدام در سطح جامعه ،بازتاب مستقيم همين قيدوبندها است .بهويژه ،با حرفهايشدن،
بوركراتيزهشدن و اتوماسيون كار ،گماشتهشدن در مشاغل در بخشهاي باﻻيي و مياني مقياس شغلي ،بيش از خصوصيتهاي
شخصي و تجربهي ﻻزم براي كار ،به صﻼحيتهاي دانشگاهي ،كالجي و مدرسهاي وابسته ميشود .بسامد تحرك اجتماعي
افزايش نيافته بود؛ اما ميزان وقوع آن بيشازپيش پيوسته به يك مرحلهي واحد از دورهي زندگي محدود شده است .چنانچه
فردي قرار باشد تحرك اجتماعي داشته باشد ،ميبايست در طول سالهاي آموزش رسمي خود اقدام كند :بختواقبال براي ترقي
يا تنزل آن فرد ،زماني كه ترقي شغلياش را در بزرگسالي آغاز مي كند ،تقريباً بيشك كمتر و كمتر ميشود .موقعيت يك كارگر
يدي بزرگسال ــ و در مراحل اوليه ،اين يعني يك كارگر دفتري با ردهي عادي ــ به موقعيتي بيشازپيش و نه كمتر از پيش
دائميِ او بدل ميشود .بااينهمه ،ميتوان اينطور استدﻻل كرد كه دقيقاً خود اين تغيير در سرشت تحرك اجتماعي ممكن است
درك مردم از بختواقبال براي پيشرفت را تغيير دهد .تحرك اجتماعي بيشازپيش به فرايندي نهاديشده بدل ميشود .نظام
آموزشي منطبق با آن شكل گرفته است .فرصتهاي شغلي با وابستگيِ هرچه بيشتر به انواع رسمي موفقيت تحصيلي،
قابلپيشبيني ميشوند» .خود را جا كردن«» ،پارتيبازي« ،رابطه و بختواقبال ديگر اهميت كمتري خواهند داشت .درنتيجه،
اينطور بهنظر ميرسد كه بختواقبال براي صعود بيشتر در مقياس اجتماعي ممكن است ،حتي اگر درواقع چنين نباشد؛ و ناكامي،
اگر نتيجهي يك فرايند »منصفانهي« گزينش باشد ،ممكن است با رضاي بيشتري پذيرفته شود .باوجوداين ،اين استدﻻلي
دووجهي است .پذيرش ناكامي اگر بهمعناي تصديق »فرومايگي« ذهني يك فرد باشد ،ميتواند ناپذيرفتيتر از پيش بشود.
گذشته از اين ،دقيقاً خود نهاديسازيِ آموزش در مقام راه شاهانهي موفقيت ،ميتواند انتظارات را تا جايي افزايش بدهد كه با
واقعيت زمخت محدوديتها يا فرصتهاي موجود در تعارض قرار گيرند .در اينجا باز هم پرسش اصلي پيرامون مؤلفههاي
سنجشناپذيرِ روانشناختي شكل ميگيرد ،كه چيز چنداني نيز در مورد آنها نميدانيم .اما كامﻼً موجه است گمان كنيم كه
مطالبهي آموزش ،در سطوح پايينيِ مقياس اجتماعي بهسرعت در حال گسترش است .درواقع ،اين امر تااندازهاي ،واكنشي است
منطقي به اهميت روبهرشد آموزش رسمي ،در مقامِ مجراي اصليِ تحرك اجتماعي :هرچه اميدهاي كارگران بزرگسال براي ترقيِ
خود آشكارا واهي از آب در ميآيند ،آمالوآرزوهايشان معطوف ميشود به دورنماي زندگي فرزندانشان .اما بااينحال ،اين
تصديق فزونييافتهي اهميت آموزش ،مثال ديگري است از تضعيف تمايزات فرهنگيِ ميان طبقات .اما دقيقاً اينگونه است كه
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كارگران هرچه بيشتر براي آموزش و آيندهي شغلي فرزاندانشان در آمالوآرزوهاي »طبقهي مياني« سهيم ميشوند،
محدوديتهاي موجود و نابرابريهاي پابرجا در فرصتهاي آموزشي ناگزير به سرخوردگي از آن آمالوآرزوها ،بهعنوان يك
تجربهي رايج ،ميانجامد .تاب آوردنِ چنين سرخوردگياي ممكن است حتي دشواتر هم باشد ،زيرا محكوم شدنِ توأمانِ والدين و
فرزندان به جايگاهي هميشه فرودست برگشتناپذيرتر و فرجامينتر از گذشته است .ضعفوقوت عوامل متنوعِ تأثيرگذار كماكان
ناشناخته است .از اين رو ،كفهي ترازوي امكانهاي مختلف و نيز شكلهاي بروزِ سرخوردگي از آمالوآرزوها نيز قطعي و
مشخص نيست .اما بااينهمه ،در اين مورد ميتوان اينطور نتيجهگيري كرد كه ظرفيت بالقوهي اعتراضات اجتماعي دستكم
ميتواند بههماناندازهاي كه روبهكاهش است روبهافزايش باشد .سرمايهداري معاصرْ خلقكنندهي تنشي است ميان
آمالوآرزوهايي كه بهشكلي فزاينده همهگير شدهاند و فرصتهايي كه بنا به خود سرشت ساختار طبقاتي ،همچنان محدود و با
توزيع نابرابر پابرجا هستند.
 .٣تغييرات در ساختار مشاغل
در طول اين سده ،سهم مشاغل يقهسفيد در كل اشتغال درحال رشد بوده است .مفسران تاكنون در مورد دﻻلتهاي اين روند،
معموﻻً اغراق كردهاند .آنها گرايش داشتند كه اهميت برخي حقايق را ناديده بگيرند براي مثال :اينكه شكل بسيار چشمگير
»روند يقهسفيد« در اياﻻتمتحده ،تاحدزيادي بازتاب چرخشي كلي از اشتغال كشاورزي به شهري بوده است؛ اينكه تركيب
مشاغلِ نيروي كار مردان بسيار كمتر از نيروي كار زنان تحتتأثير قرار گرفته است و در ميان مشاغل مربوط به زنان ،كار
»پيراهن سفيد« بهعنوان شكل غالب اشتغال ،جايگزين خدمت خانگي شده است؛ و اينكه گسترش »بخش سومِ« ] tertiary
 [sectorاقتصاد ،نهتنها بهطور نسبي شمار مشاغل يقهسفيد بلكه بهعﻼوه تااندازهاي مشاغل خدمت غيرخانگي را نيز افزايش
داده است ،بهنحوي كه بسياري از اين مشاغل از دستمزد پايين برخوردارند و مستلزم مهارت كمي هستند .باوجوداين ،بيگمان
چرخش در ساختار مشاغل بهطوركلي ،موجب كاهش سهم كار ناماهر و موقتي ،و افزايش سهم كار يدي نيمهماهر و انواع
مختلف كار اداري شده است .افزونبراين ،اكثر اين تفسيرها بيش از گذشته ،به آينده معطوف بودهاند .با اينكه »روند كار
يقهسفيد« تا مدتي ادامه خواهد داشت ،اما اتوماسيون در صنعت ميتواند موجب رشدچشمگير تعداد كارگران ماهر و تكنسينها به
جاي رشد تعداد كارگران نيمهماهر شود كه درگذشته با ماشينيشدن صنعت و بدل شدن آن به تسمهنقالهي توليد مرتبط بوده
است .تاكنون اين دورنماها بهعنوان منبع ديگري از ثبات اجتماعي سرمايهداري در سطحي گسترده ستايش ميشدند :تقويت
نقطهي مركزي بهجاي »قطبيشدن«.
بااينهمه ،مسائلي وجود دارد كه ترديد دربارهي چنين تفسيرهاي ذوقزده و ازخودمطمئني را موجه ميسازد .توازن ميان دو
روند ــ از سويي روند اتوماسيون ،همراه با تقاضاي فزونييافتهي آن براي مهارت و تخصص فني ،و از سوي ديگر ماشينيشدن
مستمر شكلهاي قديميتر ،همراه با اشتغال فزونييافتهي كارگران نيمهماهر در آن ــ كماكان نامعلوم است و ممكن است تا
برقرار شدن توازن ،براي مدتي نيز چنين باقي بماند .بهكارگيري فرايند اتوماسيون ميتواند امري تدريجي و نامتوازن باشد.
بيگمان ،در اين مورد آنچه معياري معنادار خواهد بود ،نه رضايت كاريِ حاصل از »غنيسازيِ شغل« ] [٢بهخوديخود ،كه
سودآوري است .از آنجا كه سازمان اقتصادي سرمايهداري هيچ سازوكاري براي تقسيم سود و زيانها ندارد ،مقاومت در برابر
اتوماسيون از جانب كسبوكارهاي كوچك ممكن است چشمگير باشد و از جانب اتحاديههاي كارگري مسلماً چشمگير خواهد
بود .درواقع ،چنانچه الگوي آمريكايي سالهاي اخير گسترش يابد ،مسلم است كه مقاومت نيروي كار نيز رشد ميكند ـ
ناسازنماي نرخ باﻻي بيكاري در دورهي رونق نيز به بقاي خود ادامه ميدهد .در اينجا خطري پيش روي جنبش طبقهي كارگر
وجود دارد :خطر ايجاد تفرقه ميان آنهايي كه بيشازهمه تحتتأثير بيكاري فناورانه قرار گرفتهاند ــ يعني كارگران ناماهر و
كارگران شاغل در صنايعِ درحال افول ــ و آنهايي كه كارشان در بازارِ متغيرْ كمياب و پرتقاضا است .اما پيشبينيناپذيري و
سرشت بالقوه فراگيرِ رخ دادنِ اتوماسيون و اثرات آن ،اگر اين خطر را برطرف نكند دستكم ميتواند از آن بكاهد .ازاينرو ،ابداع
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فناورانه همان تنشي را ايجاد ميكند كه ادعا ميشود از آنِ گذشته است .و از آنجا كه منشاء چنين تنشي ذاتيِ سازمان اقتصادي
سرمايهداري است ،تنها از طريق همان نوع مداخلهي عموميِ همهگيري ميتوان بر آن غلبه يافت كه باز هم ادعا ميشود در
دوران معاصر ديگر موضوعيتي ندارد .اگر قرار باشد ثمرات و زيانهاي فرايند اتوماسيون هردو به اشتراك گذاشته شوند ،بايد از
سوي جامعه شناخته شوند :در اين صورت استدﻻل عليه مالكيت خصوصي و كنترل اقتصاد خصوصي از اهميت زيادي برخوردار
است .بهعﻼوه ،كمبود نيروي كار ماهر و متخصص فني ،همچون وضعيت كنوني ،ميتواند مانع از ابداع فناورانه شوند .اما تا
جاييكه اين كمبودها از طريق گسترش آموزش و كارآموزي مرتفع شوند ،مزايايي كه مهارتهاي جديد ميتواند در بازار كار از
آنِ خود كند كاهش خواهد يافت .اينكه »غنيسازي شغلِ« برآمده از اتوماسيونْ با افزايش رضايت كاري ،راديكاليسم سياسي را
كاهش خواهد داد ،امري پيشبينيناپذير است؛ زيرا رابطهي بين رضايت كاري و آگاهي طبقاتي تاكنون بهواقع ناشناخته باقي
مانده است .اما از منظر اقتصادي ،هر گونه ظرفيت بالقوهي »طبقهي مياني«ِ »اشرافيت كارگريِ« جديد متكي بر شرايطي در
بازار كار است كه از قضا مطلوب از آب درآمده اما احتماﻻً نميتواند ادامه داشته باشد .بهطور كلي ،ارزيابيهاي »خوشبينانه« از
چرخشهاي كنوني و آتي در ساختار مشاغل ،مبتني است بر پاداشها ،شأن اجتماعي و شرايط متناظر با مشاغل مختلف .مزاياي
متعلق به مهارتهاي كمياب ،حتي اگر استمرار اين كميابي نامحتمل باشد ،بهطور تلويحي پابرجا و ماندني انگاشته ميشوند.
بهطور تلويحي فرض ميشود كه جايگاه سنتي و سرشتنماهاي كار يقهسفيد پابرجا ميماند ،حتي اگر گسترش اين نوع از كار
تقريباً بهيقين درحال تغيير دادن ويژگيهاي سنتي اين كار باشد .عقﻼنيشدن ،ماشينيشدن و شايد حتي اتوماسيون جزئيِ كار
دفتري ،تفرقهي ميان ناظران و سرپرستها از سويي ،و اپراتورهاي اداريِ عادي از سوي ديگر را برجسته خواهد كرد؛ در اين
صورت ،اين گروه دوم بهشكلفزايندهاي به جايگاه همتايان بوركراتيك كارگران يديِ نيمهماهر در صنعت تقليل يافته است.
بيشك ،در اين جهت روندي ديرپا در كار بوده است ،اما روندي كند و تدريجي .محتمل است كه اين روند ،با ازميانرفتن مزيت
سنتيِ كار دفتري عادي ــ يعني مزيت وجود يك شانس معقول براي ترقي ــ شدت بگيرد و اهميت بيشتري بيابد .نيروهايي كه
اكنون گرايش به مسدودكردنِ مجراهاي پيشين تحرك روبهباﻻ براي كساني دارند كه پيشهي خود را در سطوح پايين شغلهاي
يقهسفيد آغاز ميكنند ،پيشتر مورد بحث قرار گرفتهاند .اينكه اين نيروها و تغييرات مرتبط با آنها ــ سرانجام ــ به
همسانسازي اجتماعي و سياسي كارگران دفتريِ عادي با طبقهي كارگران يدي خواهد انجاميد ،مورد مناقشه است  .تاريخ
طوﻻني پيوندهاي آنها با طبقهي مياني ،اين مسئله را با ترديد همراه ميكند .اين دسته از تغييرات در جايگاه ،شرايط و دورنماي
آنها ميتواند نوع ديگري از واكنشها را برانگيزد ـ كه در اوضاعواحوال مشخصي ،چنانكه نمونههاي تاريخي اخير نشان
ميدهند ،واكنشهاي چندان مطلوبي نيز نيستند .كماكان اين نكته بهقوت خود باقي است كه تاويلِ گسترش مستمرِ كار
يقهسفيدها به قوي شدن يكنواخت ﻻيههاي مياني »باثبات« جامعه ،به معنايِ بهكاربردن سنجهاي ] [yardstickاست كه در
حال حاضر اهميتي كاهنده دارد.
 .٤توزيع قدرت
مناقشهي مربوط به ساختار قدرت در سرمايهداري معاصر ،پيرامون دو نظريهي محافظهكارانه بوده است .نخست ،نظريهي »انقﻼب
مديريتي« است؛ هرچند تفسيرهاي اين جريان در دوران پساجنگ تنها حامل تعداد بسيار معدودي از طنينهاي خوشبينانهاي بوده
است كه پيشتر در كتاب برنهام ] [Burnhamبا همين عنوان ،يعني »انقﻼب مديريتي« ،ابراز شده بود .دومين نظريه را ميتوان
خيلي ساده و سرراست بهعنوان نظريهي »قدرت همسنگ« ] [countervailing powerيا »پلوراليسم« دستهبندي كرد .در
اينجا ﻻزم است هريك از اين نظريهها را بررسي كرد ،هرچند ايجاز تااندازهاي سادهسازي در استدﻻلهايشان را ايجاب كند.
نظريهي انقﻼب مديريتي در نمونههاي پساجنگ آن ،فرض ميگيرد كه با پخششدگي فزايندهي مالكيت سهام بهشكلي
گسترده ،اين مديران اجراييِ غيرمالك هستند كه كنترلِ واقعي كسبوكار شركتي را بهدست ميگيرند .به اين دليل كه قدرت اين
»مديران« از موقعيتشان در سلسهمراتب بوروكراتيك كسبوكار ،و نه از ثروتشان ،نشئت ميگيرد ،منافع و انگيزههايشان با
10

مالكـكارساﻻرهاي ] [owner-entrepreneurقديميتر تفاوت دارد .كنترل آنها بيشازآنكه معطوف به بيشينهسازي سود
بهمعناي واقعي كلمه باشد ،اهداف ديگري را دنبال ميكند؛ اهدافي كه ممكن است با بيشينهسازي سود در تضاد باشند :حفظ و
رشد شركتها بهعنوان هدفي غايي؛ منافع كارمندان ،مشتريان و بهطور كلي عموم مردم بههمان اندازهي سهامداران .چنانچه
مخاطراتي وجود داشته باشند ،برخاسته از تمركز قدرتي هستند كه از آنِ سازمان بوروكراتيك در كليت آن است و اين ربطي به
توزيع ثروت خصوصي ندارند .اين »مديرانِ« كنترلكننده ،درهرصورت ،يك حرفه را ــ و نه آنچنانكه برنهام واهمهي آن را
داشت ،يك طبقهي حاكم واقعاً جديد را ــ شكل ميدهند كه اصول اخﻼقياش كاركردي متناسب با كسبوكار دارد .بنابراين،
بنگاه اقتصادي خصوصي از درون مهارميشود .ازاينرو ،اينطور نتيجهگيري ميشود كه مليكردن ديگر موضوعيتي ندارد؛ هر
چند بهنظر دشوار بتوان اين نتيجهگيري را با دﻻلت ضمنيِ اين نظريه مبني بر اينكه مالكيت خصوصي ،به شكل سهامداري،
ديگر هيچ كاركرد روشني ندارد ،سازگار كرد :سودها كه بهعنوان سود سهام توزيع شده است نميتواند مشوقي براي كارآمدي
مديريتي باشد.
تا اينجا بهاندازهي كافي به اين نظريه پرداختهايم .اين تحليل بااينهمه ،ماهيت واقعيِ توزيع مالكيت حقوقي را پنهان
ميكند؛ به اين دليل كه سهامداران ــ كه صرفاً جزء بسيار كوچكي از كل جمعيت هستند ــ مشخصاً به سهامداراني با سهمي
اندك و معدودي با سهمي بسيار تقسيم شدهاند .اين امر درست است كه پخششدگي افزايش يافته است؛ اين اقليت و اكثريت
نسبت به گذشته بهترتيب داراي سهمي نسبتاً باﻻتر و پايينتر از كل سهام صاحب رأي هستند .اما تمايز پيشين كماكان
پابرجاست .مالكيت سهام همچنان در سطح بسيار باﻻيي متمركز باقي مانده است .و دقيقاً به دليل پخششدگي ،سهامداران
بزرگ ــ شركتها يا افراد ــ صرفاً به سهمي روبهكاهش از كل سهام نياز دارند تا نفوذي مؤثر بر خطمشي سازمان داشته باشند.
ﻻزم نيست كه چنين نفوذي از رهگذر مداخلهي مستقيم در كنترلِ رسميِ بنگاه اعمال شود و واضح است كه اغلب نيز چنين
اتفاقي نميافتد .درعوض ،اين نفوذ ميتواند از طريق اشتراك منافع كنترلكنندگان و سهامدارانِ بزرگ عمل كند .مفروض
گرفتنِ چنين اشتراك منافعي بهمعناي توسل به گمانهزني شبهمتافيزيكي نيست؛ به اين دليل كه كنترلكنندگان ــ رئيسها و
مديران اجرايي ردهباﻻ كه تصميمهاي خطمشيِ راهبردي و كﻼن به آنها متكي است ــ بهواقع خودشان صاحب سهام زيادي
هستند :ثروتمندترين سهامداران در بين تمام گروههاي اجتماعيِ قابلشناسايي در جامعه .داراييهاي آنها ممكن است در چند
شركت پخش شده باشد؛ در شركتهايي كه دفترهايشان در آنجا داير است ،سهم آنها در مقايسه با سهامِ صاحبِ رأي معموﻻً
نسبتاً ناچيز ــ هر چند بهطور مطلق قابلتوجه ــ است .اما دشوار است باور كنيم كه آنها ،بهعنوان سهامداراني ثروتمند،
داوطلبانه اجازه دهند خطمشيشان را مﻼحظاتي تعيين كند كه در تضاد با بيشينهسازي سود در بلندمدت قرار دارد.
صورتبنديهاي معاصرِ ايدئولوژي مديريت ،مطمئناً به مسئوليتهاي اجتماعي كسبوكار شركتي اشاره دارند و در اين مورد
بيشك رياكاري آگاهانهاي در كار نيست .اما بهنظر هيچ دليلي وجود ندارد كه بگوييم آن سنجهي غايي كه خطمشيها را تعيين
و »مسئوليتهاي اجتماعي« را تعريف ميكند ،چيزي جز معيار بيشينهسازي سود است .خطمشيها نسبت به بنگاههاي اقتصادي
كوچكمقياس در سرمايهداري كﻼسيك قرن نوزدهم ،احتماﻻً بهشكلي كارآمدتر و »حرفهايتر« معطوف به اين هدف هدايت
ميشوند .بهعﻼوه ،ممكن است در يك دورهي زماني طوﻻنيتر به ارزيابي سودآوري بپردازند ـ چنانكه در مقايسه با سهامداران
كوچك ،شكي نيست كه سهامداران بزرگ و نيز مديران اجرايي شركتي هردو چنين ميكنند .اما در مورد وجود تضاد منافعي
درونماندگار ميان سهامداران بزرگ و كنترلكنندگان هيچ شاهد قانعكنندهاي بهعنوان دليلومدرك وجود ندارد .از چشمانداز
اجتماعي ،اين دو گروه هر دو ،يك هويت بينابيني ] [near-identityمييابند :ثروت خصوصي از قدرت شركتي خصوصي
مجزا نيست.
اما اگر بنگاه اقتصادي سرمايهداري از درون مهار نشده ،احتماﻻً تاكنون از بيرون مهار شده است .چنين بنانگارهاي اصلِ
اساسيِ نظريهي »قدرت همسنگ« در روايتهاي مختلف آن است؛ استدﻻل ميشود كه قدرت در ميان گسترهي متنوعي از
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گروهها توزيع شده است .جهتگيريِ اين گروهها در مورد هر مسئله متفاوت خواهد بود؛ پيامد اين وضعيت ،توازني كلي و حتي
شايد ايستا در قدرت پخششده است كه در آن هيچ مجموعهي واحدي از منافع چيره نيست؛ تحكّم بوروكراتيك ،يعني همان
»قانون آهنين اليگارشي« ،ممكن است گرايش به اين داشته باشد كه در درون گروهها و سازمانهاي منفرد رهبري را از بدنه
مجزا كند؛ اما اين نابرابريهاي قدرت الزاماً منطبق با نابرابريهاي سنتي طبقاتي ،مالكيت و ثروت نيست .واضح است كه در
چنين تبييني عنصري از واقعيت نيز وجود دارد .بهعﻼوه بايد روشن باشد كه اين عنصر كامﻼً مشهود است :تمركزِ مطلقِ قدرت
در دستان هيچ گروه منفردي نيست» .نظريه« ميتواند چيزي شبيه به يك »چارچوب مفهومي« براي واكاوي مسألهي توزيع
قدرت فراهم آورد؛ اما اين چارچوب مفهومي نميتواند جايگزينِ خود واكاوي شود .به اين علت كه دو پرسش اساسي را بيپاسخ
ميگذارد؛ نخست ،تا كجا گروههاي مختلف درظاهر مجزا ،كه قدرت درميانشان توزيع شده است ،دراقع نه نمايندهي منافع
متمايز و متعارض ،بلكه نمايندهي منافعِ تاحدزيادي مشابه در پوششهاي نهادي متفاوت هستند؟ آنچه واكاوي دقيقتر ميتواند
فاش سازد نه تنوعي پراكنده از نفوذها بلكه خوشهبندياي وسيع از منابع عمدهي فشار است .دوم ،زمانيكه اين خوشههاي
عمدهي منافع شناسايي شدهاند ،توازن قدرت در ميان آنها در كدام نقطه برقرار شده است؟ پاسخ به اين پرسشها مستلزم
بررسي تركيببنديِ گروههاي مختلف فشار و نخبگان در ميدانهاي نهادي اصلي قدرت است تا بتوان از منظر نيروگيري
اجتماعي ،اجتماعات هرروزه و جهتگيريهاي سياسيـاقتصادي ،درجهي اينهمانيِ بين آنها را مشخص كرد؛ اما اين پاسخ
همچنين مستلزم بررسي مستقيم تصميمات گرفتهشده و سياستهاي اعمالشده است .اين وجه از پژوهش نيز نميتواند ــ
چنانكه اغلب گمان ميرود ــ صرفاً محدود شود به مشخصكردنِ پيامد تعارضات ميان سياستگذاريهاي بديلي كه بهشكلي
آشكار و صريح جمعبندي شدهاند و ديدگاهها :اينكه رصد كنيم تصميم نهايي در موارد مشخص ،به طرحها و پيشنهادات عيانِ
كداميك از طرفهاي دعوا نزديك است؛ به اين دليل كه جمعبندي اين طرحها خود در درون محدوديتهاي يك ارزيابي
تاكتيكي و »واقعگرايانه« از پيامد محتملشان و در درون محدوديتهاي نهادينهشدن تعارض صورت ميگيرد كه پايهواساس
سياست معاصر است .چنين نهادينهشدني به اين معناست كه اين تعارض از طريق مجموعهاي از سازشها قاعدهمند شده است
كه عﻼوه بر ابزار و رويههاي تعارض ،حوزههاي تعارض در يك زمان مشخص را نيز تعريف ميكند .از اينرو ،سازش به جزئي از
حدومرزگذاري آغازين محدوديتهاي مناقشه بدل ميشود :بدينترتيب ،عمﻼً صرفاً بخش كوچكي از گسترهي سياستگذاري
هاي بديل مورد بحث و نيز جدال عمومي قرار گرفته است .درواقع ،در برخي موضوعات ،اين بخش ممكن است چنان كوچك
باشد كه از اساس بهنظر نرسد كه تصميمي »اتخاذ شده است« ـ گويي بهشكلي خودكار برآمده از »عقايد رواجيافتهاي«
] [cl i mat e of opi ni onهستند كه توسط همان سازش اوليه شكل گرفتهاند .بنابراين ،براي تعيين جايگاه قدرت بايد
ماهيت خود آن سازش را بررسي كرد :مختصاتي متعلق به آن طيف كوچكتر سياستگذاريهاي بديل ،در درون گسترهي كاملي
از بديلهاي بيانكنندهي منافع بلندمدت و عيني گروهاي معارض ،كه مناقشههاي موجود عمﻼً ،حتي برفرض موقتاً ،به آنها
محدود شدهاند.
اگر قرار باشد اين معيارها براي بريتانياي معاصر درنظر گرفته شوند ،واضح است كه قدرت در ابعاد مهم آن ،ميان انبوهي از
گروههاي منفعتي گوناگون ،و هريك با هويتي مجزا و متمايز ،پخش نشده است .بلكه درعوض ،با يك خوشهبندي قدرت
روبروييم .گروهبندي غالب عبارت است از گروه كوچك و همگوني از نخبگانِ ثروت و مالكيت شركتي خصوصي كه از نظر
سياسي در رهبري حزب محافظهكار سنگر گرفتهاند؛ آنها بهشدت در طيف متنوعي از هيئتهاي خصوصي و عمومي ظاهر
ميشوند يا با آنها پيوند دارند؛ از پشتيباني كلي خبرگزاريها خاطرجمعاند ،هرچند نه در سطح آشكارا سياسيِ رسانههاي
جمعياي كه بهطور عمومي كنترل ميشوند؛ اعضاي آن عموماً همگي داراي يك پسزمينهي آموزشي مشترك و خاص هستند
و با پيوندهاي تقريباً نزديك خويشاوندي و اجتماعات هرروزه با يكديگر متحدند .شكلوشمايل كليِ اين نخبگان از دل تعداد
زيادي از پژوهشهاي اخير پيداست و مشابهت آنها با مﻼكهاي پيش از جنگ ،تا حد بسيار زيادي تداوم حضور آنها را
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خاطرنشان ميكند .گروهي از نخبگان هستند كه بااينكه تكيهگاه اقتصاديشان ْ سرمايهي صنعتي و مالي است ،كماكان واجد
ويژگيهاي منحصراً بريتانيايي خود هستند كه تا اندازهاي ميراث نجيبزادگي كشاورزيـتجارتي و اصيلزادگي دورهي
پيشاسرمايهداري است .اين گروه نه گروهي بهشدت بسته هستند ــ درواقع بخش زيادي از دوام آنها ميتواند نشئتگرفته از
قابليت جذبكنندگي آنها باشد ــ و نه بهشكلي يكپارچه متحد .اما تقسيمبنديهاي دروني همچنان منحصر به موضوعات
مشخصي است و به سطح شكافهاي عمده از نوع بادوام نميرسد .چالشي كه پيشِ روي قدرتشان است ،نه از درون صفوف
خودشان ،بلكه از بيرون به ميان ميآيد .اين چالشي است كه جنبش كارگري پيش ميكشد :ديگر منابع محتمل چالش ،يا جزئي
و ناپايدار هستند ،يا گرايش دارند در جنبش كارگري ،بهعنوان تنها مجرايِ اثربخش تقابل و اعتراض در بلندمدت ،جذب شوند.
خيزشِ نيروي كار ــ كه در تقابلي تمامعيار با گروه محافظهكار غالب ،با يك رهبري سياسيِ از نظر اجتماعي ناهمگون ،اما از
نظر پشتيباني تودهاي طبقهي كارگر كامﻼً همگون همراه است ــ بهوضوح قيدوبندهايي بر اعمال قدرت توسط نخبگان اصلي
تحميل كرده است .بهويژه از زمانِ جنگ ،در مقايسه با گذشته ،حقوق مالكيت در حوزههاي مشخصي محدود شده بود ،مفاهيم
منافع عمومي و تأمين اجتماعي بسط و گسترش يافت ،فضاهاي تعارض سياسيِ مؤثر به سمت جناح چپ تغييرجهت داد.
بهصورت كلي ،اين تأثيرات فارغ از اينكه جنبش كارگري كنترل رسمي حكومت را در دست داشته يا نداشته باشد ،به بقاي خود
ادامه ميدهند .چرخش به راست در سياستگذاريهاي اقتصادي و اجتماعي در بيشترِ  ١٣سال حاكميت محافظهكارها مطمئناً
قابلچشمپوشي نبود .اما اين واقعيت كه اكثر اقدامات حزب كارگر در دورهي بعد از جنگ ،كموبيش دستنخورده باقي ميماند ــ
و حتي اگر حزب كارگر در  ١٩٤٥اكثريت را كسب نميكرد ،احتماﻻً باز هم برخي از آنها با اقدامات حزب محافظهكار دستكم
تااندازهاي انطباق ميداشت ــ حاكي از محدوديتهايي است كه وجود يك اپوزيسيون دائمي بر قدرت نخبگان عمده تحميل
كرده است .بااينحال ،از نظر ميزان نفوذْ هيچ تقسيمبندي »برابري« ميان دو گروه وجود ندارد .حزب كارگر حتي زمانيكه ،از
وجه قانوني ،حكومت تشكيل ميدهد همچنان در جايگاه اپوزيسيون باقي ميماند .حزب كارگر در طول شش سالي كه در دورهي
بعد از جنگ ،اكثريت پارلمان را در اختيار داشت ،در پيشبرد ادارهي دستگاه حكومتي موجود ،صرفاً تعداد بسيار معدودي از آن
جنس تغييراتي را اعمال كرد كه بهعنوان سياستهايِ راديكال موردنياز بود .كنترلهاي اقتصادي ــ همچون دورهي جنگ ــ تا
حد زيادي با عامليت كسبوكارهاي خصوصي اعمال ميشد .مليسازي به حوزههايي كوچك ،تخصصيشده و تااندازهاي
بدونسود محدود شده بود؛ اجراي اين سياست با درك منسجمي از استفاده از بنگاههاي اقتصادي بهعنوان ابزار سياست عمومي
همراه نبود؛ عضويت در هيئتمديرهي اين بنگاهها ،تاحدزيادي از جانب صاحبان كسبوكارهاي خصوصي بود؛ و مسئوليت آنها
در قبال حكومت ،پارلمان و عموم مردم محدود و مبهم بود .البته اين نه بهمعناي انكارِ دستاوردهاي راستينِ حكومت حزب كارگر
در دوره بعد از جنگ است و نه چرخش به چپ واقعياي كه نتيجهي آن بود .اما همچنان اين امر به قوت خود باقي است كه
چالشِ پيشكشيده توسط جنبش كارگري ،قدرت نخبگان مسلط يا حقوق مالكيت شركتي خصوصي را كه منبع اقتصادي اين
قدرت است صرفاً تعديل كرده و بهشكلي راديكال محدود نكرده است .اينكه چنين ]مسامحهاي[ تاحدزيادي انتخاب خود جنبش
كارگري بوده ،تغييري در اين واقعيت نميدهد كه پيامد آنْ عدمقطعيت ديرپاي اين جنبش در اهدافش بوده است .سازش
نهادينهاي كه سرشتنماي صحنهي تعارض سياسي است ،به نقطهاي رسيده كه همچنان بهشكل قابلتوجهي همسو با منافع
سرمايه است.
بااينهمه ،در اياﻻتمتحده» ،توازن قدرت« كماكان بهشكل شديدتري از منافع سرمايه حمايت ميكند .اين امر چنان بديهي است
كه شايد بهنظر برسد توضيح بيشتري در اينباره ضرورت ندارد .بااينهمه ،تعجبآور است كه حمايت از نظريهي قدرت همسنگ
پرشورتر از هرجاي ديگر ،از جانبِ مفسران آمريكايي ابراز شده بود؛ و در سالهاي اخير ،شماري از همين مفسران به مقايسهي الگوي
»پلوراليستيِ« ادعايي در خصوص قدرت متنوع در اياﻻتمتحده با الگوي »نخبهگرا« در بريتانيا پرداختهاند ،كه در مورد بريتانيا اينطور
استدﻻل ميشود كه تمركز قدرت كماكان از سوي نگرشهاي رايج درمورد تمكين به »اقتدار مشروع« ][legitimate authority
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پشتيباني ميشود .نميتوان منكر شد كه ارزشهاي اجتماعي و سياسي بريتانيا دربردارندهي عنصري از چنين تمكيني هستند .اما
استفاده از اين عنصر بهعنوان مبنايي براي سرشتنماييِ جامعِ صحنهي بريتانيا و نيز مغايرت آن با آمريكا ،يكي از زنندهترين چرندياتي
است كه ميتوان گفت .به اين دليل كه چنين رويكردي بهمعناي ناديدهگرفتن اين واقعيت مهم است كه در بريتانيا قدرت غالبِ
سرمايهي خصوصي بهوسيلهي جنبش كارگري به چالش كشيده ميشود كه جناح اپوزيسيون آن ،بيان نهاديشدهي خود را ،عﻼوهبر
حوزهي صنعت ،در حوزهي سياست مييابد .درست است كه اثربخشي و راديكاليسم چالشِ جنبش كارگري ،بهواسطهي تداوم نسبيِ
تمكينِ رهبري و بدنهي اين جنبش به شكلها و نمادهاي اقتدار سنتي تضعيف شده است .اما اين چالش همچنان به قوت خود باقي
ست ،درحاليكه در صحنهي سياسي اياﻻتمتحده درعمل غايب است .ناكامي جنبش كارگري آمريكا براي ساختن و پرداختن يك
بازوي سياسي منسجم و پايدار ،در الگوي عامِ جوامع صنعتيشده استثنايي شناختهشده است .دﻻيل اين امر بهشكلي وسيع ،مدتها
مورد بحث قرار گرفته بود .اثرات اين ناكامي آن بود كه بهطوركلي نسبت به هرجاي ديگري ،قدرت مالكيت خصوصي در اياﻻتمتحده
درمعرض قيدوبندهاي بسيار كمتري قرار گرفته است .براي مثال اين اثرات در حوزههاي رايج رفاه اجتماعي مشهود است ،همچون
حوزهي مسكن ،برنامهريزي استفاده از اراضي و مراقبتهاي پزشكي ،كه در تمامي اين حوزهها هر اقدامي كه طرح يا اجرا ميشود ،با
اين فرض آغازين مشروط ميشود كه حقوق مستحكمِ مالكيت خصوصي و سود خصوصي مقدس است ،بهاندازهاي كه حتي براي
احزاب محافظهكارِ ديگر جوامعِ پيشرفتهي سرمايهداريِ صنعتيشده نيز غيرقابلتصور است .تا جايي كه منافع متنوع و گروههاي فشار
در تصميمگيريها و جمعبندي سياستگذاريها مشاركت دارند يا كاري ميكنند كه صدايشان شنيده شود ،آنها صرفاً در بستر همان
فرض آغازين عمل ميكنند؛ و مرزهاي »پلوراليسم« از اين فراتر نميرود .سازشِ موردبحث به حدي رسيده بود كه »توازن قدرت« تا
هماكنون نيز به سمت جناح راست سنگيني ميكند؛ و شكلي به خود گرفته بود كه گسترهي واقعيِ مجادلهي سياسي و نقد اجتماعي را،
هرچند خارج از حوزهي »حقوق مدني« ،به محدودهاي كوچك و بياهميت محدود كرده بود .در بريتانيا حضور يك جنبش كارگري
سياسي و بهعﻼوه يك اقليت چپِ شبهنهاديشده ،بهرغم تمام عوامل بازدارندهاي كه وجود داشت ،فضاي تعارض عملي ،مباحثهي
واقعي و سطحي از ناهمنوايي قابلقبول را بسيار گشودهتر از اياﻻتمتحده نگاه داشته بود.
 .٥فرهنگ طبقاتي و همبستگي طبقاتي
شواهد موجود تماماً نتيجهگيري كﻼنِ يكساني را پشتيباني ميكنند :نابرابريهاي ساختاريِ جامعهي سرمايهداري همچنان كام ً
ﻼ
مشهود است .اختﻼفها در وضعيت اقتصادي ،فرصت و قدرت به قوت خود باقي است ـ تعديل اين اختﻼفها ،اصﻼً اگر بتوان
به آن قائل بود ،صرفاً درون محدودههايي نسبتاً كوچك رخ داده است .هيچ روند خودكار درونياي درجهت كاهش افتراقات
طبقاتي وجود ندارد .اما اين امر ضرورتاً به اين معنا نيست كه سطوح عيني و پابرجاي تقسيمبندي طبقاتي ،همان سطوحي
خواهند بود يا باقي ميمانند كه در درونشان آگاهي طبقاتي شكل ميگيرد يا در امتدادشان تعارض رخ ميدهد .از نمونهي
اياﻻتمتحده كامﻼً پيداست كه نيازي نيست چنين تناظر كامﻼً دقيقي برقرار باشد .اين ادعاي بسياري از مفسران معاصر است
كه بريتانيا و بهطور كلي اروپاي غربي ،از اين نظر در حال پيمودنِ مسير اياﻻتمتحده هستند .در ميان استدﻻلهايي كه در
حمايت از اين ادعا ارائه ميشود ،برخي بر تقليليافتگي اهميت يا رؤيتپذيري نابرابري تأكيد ميكنند؛ از اين نظر كه ناامنيهاي
قديميِ زندگي طبقهي كارگر كاهش يافته يا بهكلي از ميان رفته است؛ از اين نظر كه سطوح كلي گذران زندگي افزايش مييابد؛
از ايننظر كه فرصتها براي تحرك اجتماعيِ فردي ،بااينكه افزايش نيافته ،از طريق نظام آموزش رسمي نهادينه شده است.
چنانكه سعي كردم نشان بدهم ،از اين واقعيتها الزاماً چنين نتيجهگيرياي برنميآيد .بااينهمه ،ديگر استدﻻلها تأكيدشان
بيشتر بر فرسايشي كلي در تمايز فرهنگي زندگي طبقهي كارگر و نيز در ويژگيهاي محيط محلياي بوده است كه فرض
ميشود آگاهي طبقاتي در ميان كارگران ،توان خود را بهطور سنتي از آنجا كسب ميكرد .تعلقات قديمي به خويشاوندان ،محل و
الگوهاي سنتي زندگي درحال سستشدن هستند؛ و ازاينرو ،اينطور القاء شده بود )بهويژه در مشاركت »چپ نو« در اين مباحث(
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كه مبناي انسجام طبقاتي و راديكاليسم سياسي از ميان رفته است؛ يك »حس بيطبقگي« يا حس همذاتپنداري با طبقهي
مياني جايگزين ارزشهاي همبستگي درگذشته شده است.
با اينكه شواهد بههيچوجه كافي نيست ،هيچ دليلي براي ترديد دراينباره وجود ندارد كه در برخي جنبهها »الگوهاي
فرهنگ« طبقهي كارگر درحال تغيير و متعاقباً از دستدادن تمايز خود است .بهنظر معقول ميرسد فرض كنيم كه آن دسته از
ويژگيهاي زندگي طبقهي كارگر ــ كه در گذشته بهشكل چشمگيري متأثر از مواردي همچون سطوح پايين گذران زندگي
بهطور مطلق ،ناامني بسيار شديد و جداافتادگي اجتماعي يا محلي قابلتوجه بود ــ رنگ خواهد باخت؛ نشانههايي نيز دال بر اين
روند وجود دارد .براي مثال ،افتراقات طبقاتي در ميزان مرگومير بهنظر ميرسد تا درجه معيني روبهكاهش بوده است ،يا الگويي
پيچيدهتر بهخود گرفته است ،بهرغمِ اينكه اختﻼفهاي نسبي در ميزان مرگومير خردساﻻن در بريتانيا تاكنون بهشكل
مشخصي ثابت مانده است .اختﻼفهاي طبقاتي در ميزان زادوولد در اياﻻتمتحده و برخي كشورهاي ديگر اخيراً تا حد زيادي
كاهش داشته است .هرچند دادههاي مربوط به بريتانيا تاكنون تنها نشاندهندهي عﻼئم بسيار مبهمي از تغييري مشابه بوده
است؛ اما بهنظر قابلقبول ميرسد كه چنين تغييري در بريتانيا نيز رخ دهد .درواقع ،دور از ذهن نيست كه شيب آشناي تغييرات
زادوولد ممكن است روندي معكوس بيابد .چنانچه افراد طبقهي كارگر هرچه بيشتر آمالوآرزوهاي مادي و آموزشيِ مشابه با
طبقهي مياني را بهخود بگيرند و همزمان نابرابريهاي مداوم ،آنها را از تحقق اين آمالوآرزوها بازدارد ،ممكن است آنها
اندازهي خانوادههاي خود را به ميزاني كمتر از عرف مرسوم طبقهي مياني كاهش دهند .براي مثال ،تاحدي شاهد نشانههايي از
چنين روند معكوسي در نروژ هستيم .فارغ از روندهاي موجود در افتراقات زادوولد ،بيشك اندازهي مطلق خانواده درمورد طبقهي
كارگر ،درمورد طبقهي مياني نيز ،بهشكل چشمگيري كاهش يافته است .بيترديد اين امر بهخوديخود نقشي اساسي در
دگرگوني سرشت عام زندگي خانوادهي طبقهي كارگر داشته است .الگوي شهريِ سنتي بريتانيايي در پيوندهاي وسيع و مستحكم
خويشاوندي ،همراه با نقش خانگيِ حاشيهايترِ مردان در خانوادهي هستهاي ،احتماﻻً پيامد فقر مادي و ناامني اقتصادي ،نوسانات
شديد در چرخهي اقتصادي خانوادههاي داراي زادوولد زياد و جداافتادگيِ محليِ اجتماعات طبقهي كارگر است .هرچند اين الگو
تداوم مييابد ،اما به الگوي ديگري ميانجامدكه به هنجارهاي خانوادهي طبقهي مياني معاصر نزديكتر شود .بهنظر ميرسد اين
فرايند بيشتر روندي طوﻻني و ديرپا باشد كه نتيجهي كاهش اهميت علتهاي بنياديني باشد كه پيشتر اشاره شد ،و نه چنانكه
ادعا ميشود ،محصولِ مشخص فرآيند پيراشهريشدنِ ] [suburbanizationبعدازجنگ .اما فرايند پيراشهريشدن همچنين
بهعنوان جزيي از تغييري كليتر در توزيع سكونت و شرايط زندگي طبقهي كارگر مورد اشاره قرار ميگرفت كه اهميت فراواني به
آن نسبت داده ميشد .اجتماع تنگاتنگ ،همگون ،تكصنعتي ،تكطبقه و تكشغلي كه از صنعتيگرايي آغازين شناختهشده بود،
ديگر همچون گذشته امري سنخنما نيست .پيراشهرها و شهرهاي جديد بهمرور جاي دهكدههاي معدنكاري و مناطق پارچهبافي
و نواحيِ باراندازي را ميگيرند .از رهگذر اين تغييرات و برخي تغييرات ديگر ،خيابانها ،ميفروشيها ،كلوبهاي كارگرانِ مرد
درحال ازدستدادنِ اهميت خود بهعنوان مراكز ارتباط اجتماعي محلي هستند و اين همه درحاليست كه در جهان امروز
خانوادههاي طبقهي كارگر به زندگياي بيشازپيش »خانهمحور« سوق داده ميشوند.
كماكان هيچ قطعيتي در مورد وسعت و شتاب تغييراتي از اين دست در فرهنگ و محيط طبقهي كارگر وجود ندارد .بااينهمه،
اختﻼفنظر اصلي نه دربارهي امور واقع بلكه درخصوص دﻻلتهاي آنها است .استنتاجهاي بيحسابِ سياسي و اجتماعي تؤام
با بيخيالي سرخوشانه و نهچندان مستندسازي صورت گرفته بود .نهتنها اظهار تأسف از تحليلرفتن فرهنگ طبقهي كارگر،
بهخوديخود بدل به واكنشي بابروز شده است ـ واكنشي كه منعكسكنندهي يك نوستالژي عجيب و محافظهكارانه براي
شيوهاي از زندگي است كه در قالب ناامني ،انزواي محلي و محروميت شديد ،از نظر مادي و نيز رواني شكل گرفته است .بلكه
همچنين اين »تحليلرفتگيِ فرهنگي« مدام با ادعاي افول آگاهي طبقاتي و جايگزيني آن با مشغوليتهاي كوتهبينانه در
خصوص منزلت اجتماعي و »محترم بودن« يا با بيعﻼقگي محض ،معادل گرفته شده است .هيچ دليلي و مدرك محكمي براي
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اين معادلگرفتن ارائه نشده است :صرفاً اينطور فرض شده بود و اثباتي در كار نبود .در مبنا قرار دادن اين حكم معموﻻً فرضي
اثباتنشده نهفته است كه شايسته است بهوضوح بررسي شود؛ اين فرض كه آن نوع وحدت طبقهي كارگر كه در كنش صنعتي يا
بهشكلي ويژهتر كنش سياسي تجلي مييابد ،قوت خود را از تعلقات سادهتر و صميميترِ همسايگي و خويشاوندي ميگيرد .متعاقباً
مسلم انگاشته ميشود كه با تضعيف اين تعلقات ،از آن وحدت كاسته ميشود .اين فرض بسيار ترديدآميز است؛ چون دﻻلت بر
اين دارد كه همبستگي طبقاتي ــ كه دامنهاي جامعهگاني ] [societalدارد و هيچ تمايز جزيياي را ميان افراد اين منطقه و
منطقهاي ديگر ،از اين يا آن نَسب و اين گويش و آن گويش برجسته نميكند ــ ريشه در نوعي همبستگي محدود منطقهاي
دارد كه دقيقاً آنتيتر خودش است .مورد ترديد قرار دادنِ همساني ضمني ميان اين دو آنتيتز بهمعناي انكارِ تعلقات محلي به
منطقه و شغل نيست كه درگذشته در شكلدادن به تعلقات وسيعتر طبقاتي دخيل بوده است؛ اما تداوم اين مداخله در گروي
فراروي از مبناي محدود آغازينِ همبستگي بوده است .ازاينرو ،در بسياري از موارد ،رشدوگسترش جنبش كارگري توان اصليِ
خود را از اجتماعات كارگريِ از نظر محلي منسجم و همگون گرفته است ،همچون دهكدههاي معدنكاري در بريتانيا و مناطق
چوببري در اسكانديناوي )براي مثال ،هرچند نه در سدهي حاضر ،بهشكل قابلتوجهي شهرهاي كارخانهاي ﻻنكشاير(؛ و
خصوصيت صنايع جايگرفته در اجتماعاتي از اين دست ،همچنان نشاندهندهي سطح نسبتاً باﻻيي از ميزان بروز كنش اعتصابي
است .بااينهمه ،بهويژه در سطح سياسي ،رشد نيروي جمعي جنبش كارگري دقيقاً در جداافتادگي محلي اين يا آن اجتماع
افوليافتهي طبقهي كارگر رخ داد .همايندي اين دو روند صرفاً از روي تصادف نيست بلكه اين دو بهطور منطقي با يكديگر
مرتبطاند؛ به اين دليل كه رشد يك جنبش در سطح ملي ــ براي مثال ،متحدشدنِ معدنچيان ولز جنوبي با كارگران
كشتيسازي شهرِ كﻼيدسايد و ديگر كارگران در سرتاسر كشور ــ مستلزمِ افقهايي گسترشيابنده و جايگزينيِ )اگر نگوييم
سركوب تماموكمالِ( تعلقات محلي و منطقهاي با متعهدشدن به يك هدف مشترك ،هرچند نه كامﻼً روشن و مشخص ،بود .به
زبان فني جامعهشناختي ،پيوندهاي »خاصگرايانهي« همسايگي ،خويشاوندي و فرهنگي منطقهاي هيچ مبناي بسندهاي براي
حفظ تعلقات »عامگرايانهي« دخيل در كنش سياسي طبقاتي فراهم نميكند.
اين بسطوگسترش تاريخي در افقهاي پيشتر كوتهبينانه ،همچنين دربردارندهي دستكشيدنِ بيشازپيش از اهداف و
آمالوآرزوهايي بود كه با تعاريف سنتي و ايستا محدود شده است؛ تجربهي گذشته و معيارهاي كامﻼً محلي ،ديگر قيدوبندي بر
آمال جمعي يا فردي وضع نميكنند .آن معيارهاي سنجشي كه كارگران براساس آن وضعيت خود و آيندهي فرزندانشان را
قضاوت ميكردند ،بيش از پيش برآمده از ،و مشترك با و بازتاب وضعيتها و دورنماهايي بودند كه سرمايهداري صنعتي در اختيار
يك اقليت مرفهتر قرار ميداد .درنتيجه ،تصاحب آمالوآرزوهاي »طبقهي مياني« توسط طبقهي كارگر پديدهي جديدي نيست .از
اين رو ،نميتوان اين فرايند در شكل معاصر آن ،يا تضعيف كليِ فرهنگ سنتي طبقهي كارگر را كه اين فرايند بخشي از آن
است ،فرايندي قلمداد كرد كه ضرورتاً ميبايست آن را موجب رضامندي اجتماعي و عجز سياسي دانست .برعكس ،دقيقاً به اين
دليل كه اين فرايند شامل مغايرتي مبنايي ميان مطالبات عمومي و توزيع نابرابر ابزارهاي برآورده كردن اين مطالبات است،
ظرفيتي بالقوه و مستمر براي اعتراض اجتماعي فراهم ميكند؛ هرچه اين مغايرت گسترش يابد ،مطالبات »طبقهي ميانهاي«
همگانيتر ميشود.
 .٦دورنماهايي براي آينده
ذكر اين نكته كه چنين ظرفيت بالقوهاي براي اعتراض اجتماعي وجود دارد ،به اين معنا نيست كه اين بالقوگي ضرورتاً به
راديكاليسم سياسي فعال بدل خواهد شد .غيبت جنبشهاي برجستهي سوسياليستيِ طبقهي كارگر در اياﻻتمتحده ،و سرشت
ديرپاي چشماندازهاي اجتماعي توأم با اين غيبت ،هر نوع روند چپگرايانهي قابلتوجهي را ،دستكم فعﻼً ،نامحتمل ميكند.
باوجوداين ،در صورتي كه ،براي مثال ،وحدت و تسلط منطقهاي دموكراتهاي جنوبي از ميان ميرفت ،آرايش مجدد سياست در
آمريكا در راستاي خطوط ايدئولوژيك صريحتر ،ميتوانست بعيد نباشد .اين دورنماها در بريتانيا و بهطوركلي در اروپا ،كامﻼً متفاوت
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است ،به اين دليل كه در اين نقاط ،احزاب جناح چپ و طبقهي كارگر ،مجرايي شناختهشده براي بيانِ سياسيِ اعتراض اجتماعي در
دسترس قرار ميدهند .درواقع ،مباحث تقريباً همين دههي اخير بهجاي آنكه روشنگر بوده باشند ،بهدليل كاربست بيدقت
شباهتهاي آمريكا در مورد صحنهي سياسي بريتانيا بيشتر ابهامزا بودهاند .بيشك در اينجا نيز ممكن است درك تنش ذاتيِ تضاد
ميان آمالوآرزوها و فرصتها بهوسيلهي »فراوانيِ« كلي كمرنگ شود؛ بهوسيلهي اين حكم كلي كه سال بعدي آنچه امسال
نداشت را به ارمغان خواهد آورد ،يا بهوسيلهي پيچيدگي آشكاري در سازمان اجتماعي كه تشخيص منابع و همپيونديهاي
دوسويهي نابرابريهاي متدوام را هرچه دشوارتر ميسازد .اما هرچند اين امر محتمل است ،بههيچوجه قطعي نيست .يك دليل آن
ميتواند اين باشد كه ما بهواقع هيچ دانشي از سرشت و ميانكنشِ نگرشهاي اجتماعيـروانشناختيِ دخيل در اين امر نداريم .آنچه
مباحث سالهاي اخير بر دانش ما افزوده است ،چيزي نبوده جز مجموعهاي از حدسها و فرضيات مخدوش .دليل ديگر ميتواند اين
باشد كه فراواني كلي را نميتوان مسلم انگاشت .برعكس ،بهنظر ميرسد كه ناامنيها و توزيع تصادفيِ نفعوزيانهاي همبسته با
خود فرايند گسترش اقتصادي ،تغيير صنعتي و ابداع فناورانه بتوانند نابرابريهاي ساختاري در سازمان اجتماعي فعلي را در آينده
عيانتر از پيش سازند .و دليل ديگر اين است كه روندهاي سياسي اخير هيچ معيار و محكي در اين راستا ارائه نميدهند ،هرچند
اغلب فرض ميشود كه چنين معياري به دست دهند .از اينرو ،شكست حزب كارگر در انتخابات دههي  ١٩٥٠نه نشانهي كاهش
حمايت طبقهي كارگر يدي بلكه نشانهي كاهشِ حمايت اقليتي از ﻻيههاي غيريدي جمعيت از حزب است ـ اين ﻻيهها همچنين
بهمرور سهم فزايندهاي از حوزهي انتخابي را تشكيل ميدهند .براساس يك مجموعهي منتشرشدهي نظرسنجي افكار ،كه سرتاسر
دورهي بعد از اوايل دههي  ١٩٤٠را پوشش ميدهد ،حمايت طبقهكارگر يدي از حزب كارگر در دههي  ١٩٥٠در مقايسه با دههي
قبل ،اگر رشدي داشته ،رشد كندي بوده است.
مشخص است كه اين نكته به معناي صحه گذاشتن بر »بورژواييشدن« ] [embourgoisementو محو تعلقات سياسي
طبقهي كارگر نيست ـ هرچند درست است كه ما بايد دربارهي مؤلفههاي بنيادي و دربارهي تغييرات جهتگيريهاي سياسياي كه
ممكن است در درون زيرگروههاي مشخصِ دو دستهبندي اصلي ،يعني كارگران يدي و غيريدي ،رخ داده باشد ،بسيار بيش از آنچه
تا كنون ميدانيم بر دانش خود بيفزاييم .از اين قضايا ميتوان تاكتيكهاي كوتاهمدت و فوريِ متنوعي را استنتاج كرد .اما يك چيز
كامﻼً مشخص است ،آن هم اينكه سياست رهبري حزب كارگر در »تلطيف« تصوير حزب بهمنظور جذب بيشترِ آراي طبقهي
مياني ،دستكم تا كنون ،نتايج مثبت و پابرجايي نداشته است .البته ميتوان استدﻻل كرد كه اين تصوير كماكان بهاندازهي كافي
»تلطيف نشده است« .همچنين ميتوان اينطور نيز استدﻻل كرد ــ و اين بار بهشكلي قابلقبولتر از پيش ــ كه پيگرفتن چنين
سياستي به بيان ساده سرابي بيش نيست .خود رقابت با حزب محافظهكار ،اگر از زاويهي »مشروعيت« قدرت» ،مسئوليتپذيري« و
»كارآمدي« به چارچوب كلي ساختار اجتماعيـاقتصاديِ موجود بنگريم ،احتماﻻً هميشه به سود حزب محافظهكار است؛ اثر بلندمدت
اين رويه ،احتماﻻً بيگانگي سياسي پايگاه تثبيتشدهي ــ و تاكنون پايدار ،هرچند نه بهشكلي چشمگير روبهرشد ــ حزب كارگر در
ميان طبقهي كارگر از زاويهي حمايت سياسي است .بقاي مؤثر حزب كارگر در گرويِ ظرفيت آن براي حفظ ميزان حمايت فعلي آن
و نيز گسترش نفوذ آن بر بخشهايي از جمعيت ــ چه يدي و چه غيريدي ــ است كه تاكنون رأي نميدادند يا عليه حزب رأي
ميدادند اما تا حد زيادي وضعيت اجتماعيـاقتصادي مشابهي با اكثر حاميان حزب كارگر دارند .چنين هدفي قطعاً نميتواند بر
مبنايي پايدار از طريق وعدههاي اصﻼحات معتدل ،كارآمدي اقتصادي و بدنهي اجرايي »پويا« محقق شود ،هرچند تحقق هريك
ميتواند بهخوديخود واجد ارزش باشد؛ به اين دليل كه حزب محافظهكار ميتواند معموﻻً ــ هرچند نه ضرورتاً هميشه ــ باموفقيت
در اين حوزهها به رقابت بپردازد؛ و از مزيت افزودهي ــ دستكم در نظرِ برخي از بخشهاي حاشيهاي و تعيينكننده در حوزهي
انتخابي كه حزب كارگر براي بقاي خود به آنها نيازمند است ــ هالهي جايگاه و تجربهي خود برخوردار است .در بلندمدت )و
تااندازهي قابلتوجهي اكنون در كوتاهمدت ،چنانكه وقايع تقريباً همين ١٨ماه اخير نشان ميدهند( محافظهكاران در راستاي منافع
خودشان ،در اتخاذ شماري از طرحهاي پيشنهادي براي اصﻼحات معتدل بهاندازهكافي انعطافپذيرند؛ براي مثال در بازتعريف معيار
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كارآمدي اقتصادي و حتي كنار گذاشتن برخي سنتهاي بيمعناي تشريفاتي و آماتوريسم آقامنشانه كه ميراث حكومت و صنعت
بريتانيا از سازش فرهنگي ميان نجيبزادگان و بورژوازي در ميانهي سدهي نوزدهم ،بهمنظور سازگاري بيشازپيش با نيازهاي
اقتصاد سرمايهداري صنعتيِ اواخر سدهي بيستم است .بااينهمه ،هيچيك از اين امور چالشي جدي براي ساختار مستقرِ قدرت و
مالكيت نيستند .بههمينسياق ،هيچيك نيز بهشكلي بنيادي نابرابريهاي عمده و مداوم را كه ذاتي اين ساختار است تحتتأثير قرار
نخواهد داد .و همين نابرابريها هستند كه ظرفيتي بالقوه براي يك برنامهي سياسي راديكال ايجاد ميكنند؛ و به اين دليل كه
سرشتنماي شرايط ﻻيههاي »مياني« روبهپايين و نيز طبقهي كارگر يدي هستند ،يگانه پايگاه پايدار براي حفظ و گسترش حمايت
از حزب كارگر را فراهم ميكنند .گسترش موفقيتآميز چنين حمايتي امري تضمينشده نيست .اما درصورتيكه معيارها معطوف به
راهبرد سياسي بلندمدت باشند ،راه ديگري نيز وجود ندارد؛ و درصورتيكه معيارها معطوف به آن اخﻼقياتي باشد كه صحت اين
نابرابريهاي ساختاري در نظم اجتماعي موجود را رد ميكند ،هيچ توجيهي نيز براي يك سياستگذاريِ بهطور راستين سوسياليستي
وجود ندارد.
ممكن است گفته شود كه ده يا پانزده سالِ گذشته ،حاكي از غيبت حمايت همگانيِ درخور براي يك چرخش به چپِ اساسي در
سياست بوده است .نسبت دادنِ اينچنينيِ ميانهروي يا بيعﻼقگي سياسي به حوزهي انتخابي حزب كارگر و نه به رهبري حزب،
مصداق سر و ته گرفتن شيپور است يا دستكم از مجهولْ معلوم را نتيجه گرفتن .پايان حكومت حزب كارگر در  ،١٩٥٠رويهمرفته،
پيامد ترديدهاي درونيِ موجود در كابينه و مقامهاي عاليرتبهي حزب بود .از آن زمان به بعد ــ و اين چند سالهي اخير نيز از اين قاعده
مستثني نيست ــ هيچ تﻼش پيگيري براي ارائهي يك سياست حملهي مستقيم به ساختار موجود قدرت و مالكيت صورت نگرفته
است كه موضوعيت چنين سياستي را در جهت كاهش نابرابريهاي شرايط ،فرصت و كاميابي انساني كه ذاتيِ اين ساختار است ،نشان
دهد و با تاكيد بر فراگيربودن و پيوندمتقابلِ اين نابرابريها ،ارتباط اين نابرابريها ،منابعشان و اقداماتي كه در مواجهه با آنها ﻻزم
است ،را با مسائل كﻼنترِ مناسبات بينالمللي ،دفاع ،كمكهاي اقتصادي و سياستگذاري فرهنگيِ ملي كه آنها را گرفتار كرده است
نشان دهد .حتي طرحهايي كه فينفسه سرشتي راديكال يا دستكم رنگوبوي راديكال دارند ،بهشكل موردي و تدريجي ارائه شده
بودند .خﻼصهاينكه ،هيچ تﻼش منسجمي در بهرهگيري از اين ظرفيت بالقوه براي نقد اجتماعي كارآمد صورت نگرفته است .اين
شكست را بايد دستكم در وهلهي نخست ،بهعنوان پيامد آنچيزي قلمداد كنيم كه آن را نهاديشدن مبارزهي طبقاتي ناميدهاند.
دستيابي حزب كارگر به آن نفوذي كه درعينحال تا كسب قدرت فاصله دارد ،مستلزم سازمان بزرگمقياس ،بوروكراتيزهشدن حزب و
ساختارهاي اتحاديه و مهمتر از همه ايجاد يك قرار موقت [modus vivendi] تنظيمشده با طرف مقابل بوده است .اين روندها
فيالنفسه نه اجتنابپذير هستند و نه تأسفآور .اما اين خطر را با خود دارند كه قرار موقت بهجاي موقتي بودن دائمي بشود ،يعني از
طرف مجريان آن ،مزيتي درخود تلقي شود و نه گامي تاكتيكي در مسير حركت .درنتيجه ،حوزهي تعارض سياسي به همان اندازهي
ابزارهاي آن محدود شده است؛ و حساسيت دستگاه سازماني به ظرفيتهاي بالقوه براي تغيير ،كه در سطحي وسيعتر در جامعه نهفته
است ،كاهش يافته است .بيترديد ،در بريتانيا نه شاهد انجماد تماموكمال وضع موجود ] [status quoبودهايم و نه شاهد تصلب
شريانهاي بوروكراتيك جنبش كارگري بهشكل نهايي و برگشتناپذير .به همين دليل است كه حضور مستمرِ اقليت جناح چپ
بهعنوان كانون ستيزهگيري افزايش يافته است .اما بهرغم اينكه مجراهاي ارتباط بهشكل قابلتوجهي آزادند و رهبري حزب نسبت به
تفسيرها از نيازهاي كنوني و آتي ،بهجاي نيازهاي مستقيماً برآمده از حفظ هرروزهي قرار موقت ،حساسيت نشان ميدهد ،اين خطر
بهقوت خود باقي است كه ممكن است ظرفيت بالقوه براي اعتراض اجتماعيِ راديكال كه ذاتيِ نابرابريهاي ساختاري متداومِ جامعه
است ،بيان سياسي راديكالي نيابد .درعوض براي مثال ممكن است موجد يك الگوي غالب بيتفاوتي سياسيِ منفعﻼنه باشد كه در
مقياسهاي پيشبينيناپذير همراه شود با مواردي همچون موجهاي نامعقول خصومت عليه سازمان بزرگمقياس بهمعناي واقعي آن؛
كنش اعتصابي غيررسمي كه جهتگيري منطقهاي و محدود دارد و فاقد هماهنگي است؛ عنصر مستمر جنايتهاي دارودستههاي
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نوجوانانه و بيگانههراسي؛ يا ديگر تجليهاي تنش اجتماعي ـ كه هريك مجزا از ديگري برآمده از منشأيي مشترك و فاقد تمركز و
هدايت يك چشمانداز و هدف سياسي مشترك هستند .اين موارد گرچه همگي امكانپذيرند اما بههيچوجه اجتنابناپذير نيستند.
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 .١براي اين مرور و بررسي بهشكلي گسترده از نوشتهها و آثار مرتبط استفاده كردهام كه ذكر كامل همهي منابع يا صرفاً
منابع اصلي در چنين نوشتهاي امكانپذير نيست .بنابراين ،بهجاي فهرستكردن معدودي منبع كه دلبخواهانه انتخاب
شدهاند ،از ذكر منابع بهكلي صرفنظر كردم؛ البته با پوزش از تمامي كساني كه از ايدهها و شواهدشان بدون ذكر نام
بهره بردهام يا نقدشان كردهام.
 :job enlargement .٢در يك سطح سازماني مشخص ،وظايف متنوعي وجود دارد كه هريك بهطور تخصصي براي
يكي از جايگاههاي شغلي تعريف شده است .درمقابل» ،غنيسازي شغلي« بهمعناي تعريف طيفي متنوع از وظايف براي
يك جايگاه شغلي است تا با ايجاد تنوع براي كاركنان ،موجب رضايت كاري و انگيزش آنها شود.
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