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 اشاره
در روزهای اخیر و در شرراط  خیش  تنررن ان در خوزسررپانن پینن اد 

های اجپماع  فعال در شبکه «خّیر»های ان یشی از سروی برخ  ه رهحیرت

آوری پول برای ارسرال آ  معنن  به خوزسرپان تنرنه شنینه مبن  بر جمع

توان منررکخ خنررکسا   و میلیاردها مپر شرن. ووط  با هنین راهکاری م 

ای اطن سرزمین تننه را برطرف کرد. اما هنین پینن ادی صرفًا مکعب آ  بر

نیتن نیسرت. پینن ادهاط  از اطن ناشر  از ناآواه  اههان سرادهن و و خو 

وراط  نامینه نم  س  اوطسر  طا ج دسرت حاصرخ طک اطنلو و ی اسرت که ان

أمین و ها برای تشرود. هنین روطکردی علاوه بر سرلب مسلو یت از دو تم 

کنن که به جای ن اه به ی خاصرر  از ترکر را تروطم م رفاه اجپماع ن شرریوه

کنن انر ی معطوف به اصررلا  سرراخپارهای بنیادی قنرت در جامعهن تلا  م 

آن مجاری هناطت کنن که ساخپار قنرت را به  بهامور در میان شر روننان را 

طن ساخپارهای معیو  سامان  در اکنرن و عوامخ موجن فرر و نابهها ش نم 

ی بسیار مرصخ نوطسننوان ی حاضرر بشن  از مرا هویرد. مرا هرا نادطنه م 

 هایهاط  در دههدر نرن روطکردهاط  است که منجر به حاکمیت هنین دطنواه

 «نرن اقپصاد سیاس »اخیر شنه است. 

 

نفوذ بخش  تیلاوه بر تقو، عNGOs دولتیغیرو  دنهامردماصطلاح بههای سازمان

 جادیرا ا یاز حل مشکلات اجتماع یخاص یوهی، شیرفاه اجتماع یبر نهادها یخصوص

 دیکشاادچ چا امروز بایرا به چالش نم یدارساارمایه بنیادی یکنند که ساااختارهایم

ت اس شدهتر بررسی کمکه  «استیپول در س» شکلِ نیا نامحساو از کنترل خود را 

 کندچ خلاص 
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هیاهوی زن ثروتمندی انداخت، یاد که مرا بهافتاد برایم  یاتفااق راًیاخ
ار ک نیا ای! آسمیالیسوس» من او را یک بار در نیویورک ملاقات کرده بودمچ

 م؟یکرد یمباید ها چه  هیریبرد؟ بدون خینم نیرا از بمؤسااسااات خیریه 
 ساستفن نکلنیل« کار برای فقرا را بیش از هر کار دیگری دوست دارمچمن 

 

اظهار کردند: با تأسااف  "وریجون دیآدولف ر"و  "چیمارک دودز"، 5102در سااال 

 یهااستیها و سااها، برنامه دهیمنساجم از ا یامجموعهمنطقاٌ منظور ما از چا، »اگر 

که در  یاز رهبران و فعالان یاسااات که توسااا  گروه یدارهیو ضاااد سااارما یطبقات

در »پس « ،شودابعاد وسیع اعلام می باه یانتخاب هایحوزهمردم در  جیو بس هایسخنران

 اندکی 0«مانَدچنیز باقی نمی ینسااالنمانده و برای هیچ  یباقکار دیگری متحده  الاتیا

 کیساااندرز به هوم آمد، اما اکنون، پس از  یکارزار برن نیکاه چا در اولبعاد بود 

وری ای، طا آگاهی دلسرد کننده، بیستیپوپول یایاز احناشی  یکوتاه سارخوش یدوره

رت قدقدر آن سرانجامها چا ،یبعد از برن» ،"ت کارپمَ" یگفته هبمتنبه شاد که بنا 

 5«استچ فیچقدر ضع واقعچا، در کردند که بفهمند  دایپ

 - یاساایساا یبا تحولات گسااترده همضااعف، لازم اساات  نیا تیدرک ماه یبرا

 تراییبا تغ و همکه امروز کار چا را دشاوارتر کرده است  یبرالینول یدوره یاقتصااد

طور چ همانمیوپنجه نرم کندستآن  یاسیس هاییریگچا و جهت بیدر ترک یداخل

ها به طور اند، چاافتهی تنزلکارگر از نظر اندازه و قدرت  یطبقه یهاکاه ساااازماان

 کرده قرارلتحصاایطبقات متوساا   ژهیونخبه، به یهاگروه یتحت ساالطه یاندهیفزا

 یهااز قطب ها،در دانشگاه یاجتماععلوم و  یاز علوم انسان یخاص یهااندچ بخشگرفته

 یهابخش درحال رشااد سااازمان ،گریبوده اسااتچ بخش مرتب  د رییتغ نیمهم در ا

 دردرست اساات،  افتهیگساترم  اریگذشاته بسا یکه در چند دهه ،اسات یردولتیغ

                                                      
0  Mark Dudzic and Adolph Reed Jr, “The Crisis of Labour and the 
Left in the United States,” Socialist Register 51 (2015), 351–2. 

5 . Matt Karp, “Bernie Sanders’s Five-Year War,” Jacobin 38 

(Summer 2020). 
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و احزاب ر شااماها با اعضااای بیها، سااازمانهیاتحادپیش از این که  ییهمان فضاااها

 .اشغال کرده بودند یاسیس

 نهامردم یهااند، سازماناز ما متذکر شاده شیاز منتقدان پ یاریکه بسا همانطور

(NGOتما )که اشاعه دهند  یحل مشکلات اجتماع یرا برا یخاصا کردیدارند رو لی

مَن اغلب ی در دهه – 0دچشااویم دهینام «ییگراکنشااگر» ای  "NGOism"گراییسااَ

های اجتماعی های غیردولتی و کنشاااگران جنبشگذاران ساااازمانبود که پایه 0691

 پرآشوبکه جهان را  ادهایبن هم پیوساتند و تأثیرگذار شادندچتر شادند و بهصامیمی

تری طور مسااتقیمبهکنند،  تیهدا «سااترا»ند آن را در جهت سااتخوایمدیدند و می

 دساات زدند« یاساایکنش ساا» تشاادیدبه ی و هم های اجتماعتخفیف بیماریبه هم 

از آن ابراز  هابرالیل که امروزکار شد محافظه یادهایکه منجر به ظهور بن ییها)حرکت

را  یرانتفاعیغنهادهای  ،خود ینوبهبهو بازی خوردند چا  هایگروه 5چکنند(یسف مأت

 یتراتژاس کیعنوان به نیهمچنناسب بلکه تم یاسیس یاساتراتژ کیتنها به عنوان نه

 دیجد یاسیفرهنگ س کی پول، نفوذ به همراه داشت و نفوذ، 3مشاهده کردندچ مشروع

 4چآمد آرامی اما بااطمینان از منقاد کردن افراد به میدانبهکه هر چند 

 ریأثتشااد بر چا باعث به  بساایار کم یاساایتوجه ساا» موافقیم کهبارکر  کلیبا ما

وز به امرما توجه نشودچ « یاسی[ در قلمرو سیبرالیل یادهایبن ژهیوبه)و  ادهایمخرب بن

مَنحضااور  ییشاناسااا یچا برا یاتیح نقش آن و در  ریتأث اندن، به حداقل رسااهاسااَ
                                                      
0 Liza Featherstone, Doug Henwood, and Christian Parenti, “‘Action 
Will Be Taken’: Left Anti-Intellectualism and Its Discontents,” Left 
Business Observer (accessed March 30, 
2021), leftbusinessobserver.. 

 برای مثال، نچکچ5 
Nancy MacLean, Democracy in Chains: The Deep History of the 
Radical Right’s Stealth Plan for America (New York: Viking Press, 

2017). 
3 Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of 
the 1960s (Cambridge: Harvard University Press, 1995 [1981]). 
4  Joan Roelofs, Foundations and Public Policy: The Mask of 
Pluralism (Albany: SUNY Press, 2003), 121. 
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پول در » ی حضاااورمطالعه شاااده ترکم شاااکلِ نیا ظریفاز کنترل  ییرها جاهینت

خاص  یهایژگیمقاله قصاااد دارد و نیراساااتا، ا نیدر ا نیااز داریمچ «اساااتیاسااا

مَن»  ، اما ازردیگیکه معمولاً مورد اسااتفاده قرار م یمفهومرا تعریف کنیم،  «گراییسااَ

 .نشده است فیتوصمند نظامکجا به طور  چینظر ما، ه

مَنیفعال کهنخساات آناساات:  گانهما دو اصاالی اسااتدلال های )سااازمان هات سااَ

چ و دوم ی اسااترفاه اجتماع نهادهایبر  ینفوذ بخش خصااوصاا تیتقو یبراغیردولتی( 

کند که ساارشااار از یم جادیا یخاصاا یاساایآنها فرهنگ ساا ینمنطق نهاد نیز آن که

کشد و یرا به چالش نم یدارسرمایه یاساس یساختارهااما  ،است کالیراد هایلفاظی

ش بخکه  میهست موافق "فساجوآن رول"با  تا حد زیادیچ ما به چالش کشاد اندتوینم

شااروع مجدد با  - 0کندیفراهم م یدارساارمایه یجامعه یبرا «محافظ ایهیلا» سااوم

و مهیا کند تواند یکه بازار نم ی، کالاها و خدماتیصااانعت رکوداز  یناشااا هایکمبود

ه است ک نیا حیتوض نجایسهم ما در ا -ها شرکتابَر انتقادات نسبت بهخاموم کردن 

مَن یایده مثابه یک کل،به )سااوم(« بخش» یداخل یهاتیچگونه محدود  گراییسااَ

(NGOism) تیکه در نها آوردوجود میبه یمشکلات اجتماعبرای  «حلراه» ینوع 

در  «بخش سااوم» یاساااساا یخچهیکندچ بخش اول تاریموجود کمک م تیبه وضااع

 گراییسَمَن مربوط به یسااختار یها زهیدهدچ مورد دوم انگ یمتحده را ارائه م الاتیا

لحاظ کردن کندچ ما با یآن را مشخص م یاصل یهایژگیسوم و وکند،  یم فیرا توصا

 چمیکنیم یریگجهیمربوط به چا نت یامدهایپ

 «سوم بخش»و  نهادمردمهای ات سازمانمقاله اصطلاح نیدر ا آن که آخر یکتهن

 یاتساسؤارجاع به م یبراکار خواهیم برد؛ را مترادف یکدیگر به «یرانتفاعیبخش غ»و 

بزرگ و  یادهاینب 5سااودآورچصانعت سااوی دیگر جدا از ، و از از دولت مجزا از ساویی

که به همان اندازه ند، اهمیت محوری دار بخش ساااوم یمنظوره در ساااازماندهچند

آید و طبیعی به شاامار مینهاد های مردمگرفتن پول از بنیادهای بزرگ برای سااازمان
                                                      
0 Roelofs, Foundations and Public Policy, 21. 

 مقایسه کنید با5 
Roelofs, Foundations and Public Policy, 16–17.  
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در مورد  "اساااوفیال ناین"که چنانچ های غیرانتفاعی لازم اساااتبرای حیات ساااازمان

 بهشاااان یساااازمان یو بودجهآنان  یوابساااتگ»، دیگویم یرانتفاعیغبخش کارگران 

و  اجتماعمشاااارکت در  نیشاااتریب یبا ارائه ادهایبن 0«نام آنها مهم اساااتچ یاندازه

، یفن یهاو کمک یسااازمان یهاشاابکه یمنبع اصاال مثابهبه خود تیبا فعال نیهمچن

اسااات که ما در مورد  لیدل نیبه هم 5چدارند یانتفاعریغ یهابر پروژه یرقانونیغ ریتأث

 بحثآنهاست،  های تأمین مالیادیو بن یانتفاع ریغ یهاکه شامل سازمان بخش ساوم

 ها مستقل از یکدیگر اما مرتب  با هم استچ ننوشتارهای مرتب  با آ داریمچ ولو این که
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0 Nina Eliasoph, Making Volunteers: Civic Life After Welfare’s 
End (Princeton: Princeton University Press, 2011), 116 
5 Mark Dowie, American Foundations: An Investigative 
History (Cambridge, MA: The MIT Press, 2001), 3. 
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