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< ســـرمـقالـــه
تاریخچه مختصر گفت وگوی جهانی

کرد. با چهار زبان - انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و چینی - آغاز شد و با  کار  گفت وگوی جهانی در سال 2010 در قالب خبرنامه ای هشت صفحه ای آغاز به 
برنامۀ ساده ای از شرکت مایکروسافت و به دست چهار نفر نوشته می شد. این خبرنامه پس از گذشت هفت سال، به نشریه ای تمام عیار بدل شده است که 
در سال در قالب 4 شمارۀ 40 صفحه ای و به هفده زبان دنیا منتشر می شود. هر شماره با همکاری بیش از 100 نفر در سراسر جهان بیرون می آید. 31 شماره ای 
که مقاالت را در  کوشیده ایم  کشور جهان نگاشته شده است. از همان آغاز،  که به قلم نویسندگان 69  کنون  منتشر شده است حاوی 550 مقاله است  که تا 
اختیار همگان بگذاریم تا هم ترجمۀ آنها را آسان سازیم و هم به اصل نشر دانش پایبند باشیم. جامعه شناسی برای جهانی که به سوی فجایع بسیار رهسپار 

است، حامل پیام هایی مهم است، پیام هایی که بیش از هر زمان دیگری مهم گشته است.

که در اختیارمان اند می توانند آن فجایع را دامن زنند، فرصت های تازه ای را نیز پیش پایمان می گذارند. رسانۀ دیجیتال  گرچه فناوری های نوظهوری 
گفت وگوی جهانی را ممکن ساخت. جامعه شناسان جوان با راهنمایی همکاران باتجربه ترشان  فرصت ترجمۀ گفت وگوی جهانی را به زبان خود - خصوصا 
کاری شان مبلغ ناچیزی  گرچه انجمن بین المللی جامعه شناسی بابت فدا که در فرآیند جهانی شدن به حاشیه رانده شدند - غنیمت شمردند،  زبان هایی 

می دهد. همکاری پرشوروحرارت آنان یکی از مسرت بخش ترین چیزهایی بود که دیدیم. 

که به سه  که به گفت وگوی جهانی ظاهری هیجان انگیز بدهیم. او با لوال باساتیل،  کا آربو( پیشنهاد داد  گا )آ گوست با گرافیک ما آ کار طراح  در اوایل 
زبان انجمن بین المللی جامعه شناسی خوب حرف می زند همکاری کرد تا بخش ویراستاری را مدیریت کنند. لوال بر کل عملیات نظارت می کند و اطمینان 
می یابد که هر مسئله ای در هر زبان از باالترین استانداردها پیروی می کند. نتیجۀ همکاری آنها نشریه ای زیبا و موشکافانه بود و به وسیلۀ گوستاوو تنیگوتی، 

که تارنمای گفت وگوی جهانی را طراحی و حفظ کرد، در دسترس عموم قرار گرفت.

وقتی من نائب رئیس و سپس رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی شدم، این امتیاز را داشتم که در اقصا نقاط جهان جامعه شناسانی را می شناختم. 
گی سیدمن  آن تماس ها و ارتباطات محتوای نشریه را استمرار بخشید. وقتی وظیفۀ ویرایش مقاالت در قالبی دسترس پذیر زیاده از حد سنگین شد از 
خواستم که مرا یاری دهد. وی پیش از آنکه جامعه شناسی برجسته و سرشناس شود، روزنامه نگار و ویراستار بود. وی با روی گشوده داوطلب شد که وظیفۀ 
بسیار دشوار برگرداندن »سبک  های نوشتاری جامعه شناسانه« به انگلیسی سلیس و روان را برعهده گیرد. وی نسبت به نویسندگان باتوجه و بامحبت بود، 
غ التحصیالن دانشگاه  کار زند، قرار بود تیمی از فار گرانبها. پیش از آنکه گی هنرش را به  کارآمد و اثرگذار بود و در تمام مدت مشاوری بسیار  در انجام وظیفه 

برکلی نظرات و پیشنهادهای غیرانگلیسی را به انگلیسی برگردانند. 

کار به شکل خودانگیخته  که در آغاز  کنم، اما رابرت روژک را باید در صدر این فهرست قرار دهم. او بود  که باید از آنان سپاسگزاری  اشخاص بسیاری اند 
کار  که پیشنهاد حمایت مالی بی قیدوشرط انتشارات سیج از نشریۀ ما را داد. از همان آغاز ایزابال بارلینسکی، سرپرست سازمانی باهوش و فدا کرد  پیشنهاد 
کمیتۀ اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی  انجمن بین المللی جامعه شناسی، قهرمان گفت وگوی جهانی بود. در سراسر این هفت سال، از حمایت 
گر نبود این کارستان به کلی ممکن نمی شد. پس از آنکه از ریاست کناره گرفتم، مارگارت آبراهام و وینیتا سینها با شور و شوق از  بهره مند شدم، حمایتی که ا
کر و کالوس دوره، که گفت وگوی جهانی را به جایگاه  ادامۀ فعالیت گفت وگوی جهانی حمایت کردند. در حال حاضر دو ویراستار عالی داریم، بریجیت آولنبا

بلندتری خواهند رساند. در نوشتن نظرات و پیشنهادهای خود دربارۀ محتوا و سمت و سوی گفت وگوی جهانی برای آنان تردید به خود راه ندهید. 

خواننده وقتی صفحات گفت وگوی جهانی را می خواند فرازونشیب تاریخ جهان را از نظر می گذراند. ما سال 2010 را در حالی آغاز کردیم که پیامدهای رکود 
کنار  جهانی سال 2008 همچنان پابرجا بود و جنبش های اجتماعی خوشبینانه ای چون جنبش اشغال، بهار عربی، جنبش ریاضت ستیزی و پیکتروها در 
کارگری، محیط زیستی و فمنیستی و سایر جنبش های حامی عدالت اجتماعی سربرآوردند. اما از سال 2013 ابرهای تیره ای در افق ظاهر شد  جنبش های 
کتاب دگرگونی  کارل پوالنی سال ها پیش در  کارل پوالنی  را به عنوان پیامبر خود برگزیدم. آنچه را  و ما شاهد چرخشی واپسگرا و دموکراسی ستیزانه بودیم. 
که به سوسیالیسم و  گرفتیم: پادجنبش های مخالف آزادسازی بازار همان اندازه به فاشیسم و اقتدارگرایی نزدیک اند  بزرگ به ما آموخته بود بار دیگر فرا
که آخرین شمارۀ  که از تحلیل وی از تناقضات میان سرمایه داری و دموکراسی بیاموزیم.  بنابراین سزاوار است  دموکراسی.  هنوز درس های زیادی هست 

همکاریم را با گفت وگویی با کری پوالنی لویت آغاز کنم که با زندگی و جهانی که نبوغ پدرش را شکل بخشید مرتبط بود.  

کلمه به ایاالت  گستردۀ جامعه  شناسی های ملی پدید آورم، اما هرگز به معنای دقیق  که هم نشستی را در بافت  کرده ام  در تمام این هفت سال، تالش 
که از منظر  متحده نپرداختم. با این حال، در آخرین شمارۀ همکاریم به عنوان ویراستار گفت وگوی جهانی، از هفت نفر از دوستان و همکارانم خواستم 
عالیق شخصیشان در ظهور ترامپیسم تأمل کنند. آنان ایاالت متحده را در بافت چرخشی تاریخی و جهانی به جناح راست قرار دادند. یکی از ویژگی های این 
عصر واپسگرا این است که جامعه شناسی را در موضع دفاعی - نه تنها دربرابر نولیبرالیسم بلکه دربرابر اقتدارگرایی فزاینده - قرار داده است. عالمان اجتماعی 
انتقادی و عمومی  ابعاد حرفه ای،  که  کرده اند  از جامعه شناسی را دیده اند و مطالعاتی را رهبری  آرژانتین، به رهبری خوآن پیووانی تدارک دفاعی ملی 
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گفتـگوی جــهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانۀ 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.

ح می دهند. پنج مقالۀ این شماره معرف این نگرش  را شر جامعه شناسی و خط مشی های آن 
است. این پروژه تازه آغاز شده است اما سایر جامعه شناسی های ملی بایستی بدان توجه کنند. 

همچنین، نباید اسالف مان - جامعه شناسانی که با اقتدارگرایی نبرد کردند، مانند مارکسیست 
که در سال 1977، درست دو سال قبل از پیروزی  سرشناس و اندیشمند اسالمی، علی شریعتی، 
که از پیش خبرش را داده بود، درگذشت - از یاد ببریم. ایده های او دائما ما را یاد  انقالب ایران 
آن انقالب و اینکه چه می توانست باشد یا آنچه ممکن است بشود می اندازد. ما نیاز مبرمی به 
که میان جبرگرایی و  از جامعه شناسی است  الهام نوعی  که منبع  پیامبرانی این چنینی داریم 
آرمان شهر قرار دارند. گفت وگوی جهانی یکی از جاهایی است که در آن می توانیم به شکلی گروهی 
کوچک مان  کنیم و فراچشم آوریم و نیز نسبت به تخریب سیارۀ  امکان های تازه را شناسایی 

هشدار دهیم. 

کنید. < گفت وگوی جهانی را به 1۷ زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی دنبال 
< نوشته هایتان را به Brigitte Aulenbacher و Klaus Dörre بفرستید.

گفت وگو با مایکل بورووی دربارۀ پدر  کری پوالنی لویت در 
کارل پوالنی معروفش، 

کا ری، کریستینا مورا، روث میلکمن، دیالن  پیتر اوانز، را
رایلی، جیهان توئال و گی سیدمن دربارۀ ریشه ها و معانی 

ترامپیسم به بحث می پردازند.
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< شــورای ســردبـیـری< در این شماره

سردبیر: مایکل بورووی.
گی سیدمن. دستیار سردبیر: 

گا. گوست با سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آ
کائل سوسا، جنیفر پالت،  همکاران تحریریه:  تینا اویس، را

کریکن. رابرت ون 
سردبیران مشاور: مارگارت آبراهام، مارکوس شولز، ساری 

حنفی، وینیتا سیناه، بنجامین تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال 
گوتیرز، جان هولموود،  گلو، فیلومین  بارلینسکا، دیلک جیندا

کورکچیان،  کانابیران، مارینا ماریانا  کاپاالنا  گویلرمینا جاسو، 
کتانبر، سلی  سایمون ماپادیمنگ، عبدالمؤمن سعد، آیسه سا

گرازینا سکاپسکا، اونجلینا  کو شیراهاسه،  سکالون، ساوا
تاستسوگلو، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب:

 ساری حنفی و منیر السعیدانی. 
آرژانتین:

خوان ایگناسیو پیووانی، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن.
بنگالدش:

حبیبول حقو خوندکار، حسن محمود، جوول رانا، آس روکیا اختر، 
کازی فادیا اشا،  توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیرون نهار، 

حالل الدین، مهیمین چوودهاری.
برزیل:

گالی، آنجلو مارتینز جونیور، لوکاس  گوستاو تانیگوتی، آندریزا 
آمارال، سلیا آریباس، بنو آلوز، خولیو داویس.

هند:
گیا شارما، نیدهی بانسال،  راشمی جین، جویتی سیدانا، پرا

گار. پانکاج بهاتنا
اندونزی:

کوسومادوی، فینا  کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه 
ایتریاتی، ایندرآ رآتنا ایراواتی پاتیناسرانی، بندیکتوس هاری 

جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس 
آریو ستو هارجانا.

ایران:
ریحانه جوادی، سینا باستانی، حمید قیصری، وحید لنجان زاده.

ژاپن:
کائوری  کانو، آیا ساتو،  کوتا نا گوچی،  کا ا ساتومی یاماموتو، ماساتا

کا، ماریه یاماموتو. سایکی، ریهو تانا
قزاقستان:

گانی مدی،  گامبت، آدیل رودینوکف،  آیگول زابیروآ، بیان اسما
کوآنیش تل. الماش تلسپایوا، 

لهستان:
گاالسکا،  کاتارژینا دبسکا، پائولینا دوما کوب بارسژوسکی،  جا

کریستف  آدریانا دروزدروشکا، لوکاژ دالنیکا، ژان فریدریخ، 
کامیل  کوشسیسنکا،  کیال، ژوستینا  کینجا جا گوبانسکی، 

ک،  کرولینا میکولژوسکا-زاژا لیپینسکی، میکوالژ میرژویسکی، 
کک زیچ،  آدام مولر، سوفیا پنزا، ترسا تلژینسکا، آنا واندزل، جا

لوکاژ زوالدک.
رومانی:

کوستینل آنوتا،  ماریا- کوسیما روگینز، رایسا-گابریال زامفیرسکو، 
کوژوکاری، آندری دوبره، دایانا آلکساندرا  لئوردانا آرسنه، تاتیانا 

گابور، رودیکا لیسه آنو، مادولینا منه آ، میهای- دمیتریش، آیولین 
بگدان ماریان، آندره آ النا مولدوونو، ، رارش-میهای موشات، 
اوآنا النا نگره آ، میوآرا پارسچیو، ایون دنیل پوپا، دایانا پورتنو 

سزاژ، الیزا سوآره، آدریانا سوهودولینو.
روسیه:

کادنیکووا، آناستاژیا داور. النا زدراوو میسلووا، آنا 
تایوان:

جینگ موآ هو.
ترکیه:

گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.
گوستاو تانیگوتی. مشاور رسانه ای: 

سرمقاله: تاریخچه مختصر گفت وگوی جهانی

کری پوالنی لویت  فرآیند تکوین دگرگونی بزرگ: گفت وگویی با 
مایکل بورووی، ایاالت متحده آمریکا

< خاستگاه های اجتماعی ترامپیسم
آن سوی لفاظی های ترامپ دربارۀ ناسیونالیسِم اقتصادی

پیتر اوانز، ایاالت متحده آمریکا
کارگر سفیدپوست مذکر ترامپیسم و طبقۀ 

کا ری، ایاالت متحده آمریکا را
مهاجرت و سیاست های عصر ترامپ

کریستینا مورا ، ایاالت متحده آمریکا
کار حملۀ ترامپ به نیروی 

روث میلکمن، ایاالت متحده آمریکا
برومر امریکا؟  

دیلن رایلی، ایاالت متحده آمریکا
خیزش راست لنینیست 

جیهان توئال، ایاالت متحده آمریکا
نارضایی دموکراتیک در برزیل و افریقای جنوبی 

گی. دابلیو سیدمن، ایاالت متحده آمریکا

< دفاع از جامعه شناسی در آرژانتین
آرژانتین زیر ذره بین 

خوان ایگناسیو پیووانی، آرژانتین 
ترسیم نقشۀ علوم اجتماعی آرژانتین 
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اندیشمندی  به  آن  از  فراتر  و  جامعه شناسی  در  پوالنی  کارل 
اصیل بدل شده است. کتاب وی، دگرگونی بزرگ، به نوشته ای 
زیرشاخه های  تقریبا در جملگی  که  کالسیک بدل شده است 
از  کتاب  این  تأثیر  دامنۀ  دارد.  مدخلیت  جامعه شناسی 
جامعه شناسی فراتر می رود و به اقتصاد، علوم سیاسی، جغرافیا 
و انسان شناسی می رسد. این کتاب که انتقادی است بر اقتصاد 
جامعه  بافتار  ویران سازی  دست اندرکار  که  جهت  این  از  بازار 
که از اندیشه و عمل نولیبرال می گذرد،  است، در چهار دهه ای 
هم زمان  کتاب  این  می شود.  افزوده  پیروانش  بر  روز  به  روز 
کاالیی شدن  پیامدهای  و  خاستگاه ها  در  است  کاوشی  هم 
 - کاالیی شدن  برضد  پادجنبش هایی  ظهور  از  روایتی  هم  و 
جنبش هایی که از دل آن فاشیسم و استالینیسم و نیز سوسیال 
کتاب در بافتار جهانی  دموکراسی سربر آوردند. از این رو، این 
تا سال  از سال 1886  کارل پوالنی  کنونی مان مدخلیت دارد. 
1964 زیست. در این مصاحبه که با دخترش کری پوالنی لویت 
انجام شده است، کری زندگی پدرش و تأثیراتی را که به نگارش 
کتاب دگرگونی بزرگ انجامید توصیف می کند. وی همچنین 
که خود  به رابطۀ خاص پدرش با مادرش، ایلونا دوکزینسکا، 
کری  فعال و روشنفکری سیاسی بود، اشاره می کند. در اینجا 
ح می دهد:  کارل پوالنی را شر پوالنی لویت چهار برهه از زندگی 
زندگی در مجارستان، زندگی در اتریش، زندگی در انگلستان و 
زندگی در امریکای شمالی. دکتر لویت خود اقتصاددان است، 
از  است،  پرشماری  تألیفات  صاحب  و  زندگی کند  مونترآل  در 
جمله از دگرگونی بزرگ تا مالی شدن بزرگ )2013( و ویراستار 
مجموعۀ زندگی و آثار کارل پوالنی )1990(. مصاحبۀ زیر نسخۀ 
گفت وگویی عمومی وی با مایکل بورووی در پایان  کوتاه شدۀ 
در  بسیار  همایش های  از  یکی   - است  پوالنی  کارل  همایش 
از 10  را  آن  و همکارانش،  کر  آولنبا بریجیت  که  سراسر جهان، 
در  واقع  کپلر،  یوهانس  دانشگاه  در   ،2017 سال  ژانویه   13 تا 

لینتس اتریش، برگزار کردند.  

کری پوالنی لویت.

را  کارل پوالنی  که  کنیم. ما عادت داریم  از اول آغاز  بورووی: بیایید 
کنیم، اما در واقع در وین متولد شد، درست است؟ مجاری تصور 

که هم پدرم و هم من  پوالنی لویت: بله، درست است. جالب اینجاست 
در وین متولد شدیم و مادرم در شهری کوچک نزدیک وین - که مرکز مهم 
زاده  اتریش-مجارستان بود -  امپراتوری  بزرگ  کالن شهر  حیات فکری و 

شد.  
کردند. مادر  کارل پوالنی در وین زندگی خانوادگی شان را آغاز  مادر و پدر 
کارل، سیسیلیا وول، از طرف پدرش برای آموزش تجارت از ویلنای روسیه 
که دید توانست به روسی و  به وین فرستاده شد. در نتیجۀ آموزش هایی 
آلمانی صحبت کند. او در وین با پدر کارل، مهندسی جوان و یهودی  و اهل 

<      فـــــــــــــــــــــــرآیـــــــنــــــــد تـــــــــــکــــوین
       دگــــــــرگونــــــــی بزرگ

              گــــــــــــفــــــــت وگــــــــــــــــویی با کــــــــــــــــــــــــــــری پــــــــــــــــوالنی
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کسک - آشنا شد. میهالی نیز به مجاری و آلمانی  مجارستان -  میهالی پوال
صحبت می کرد.  

بنابراین خانواده در آغاز شکل گیریش آلمانی زبان بود. و همین تازگی ها از 
که او تا قبل از اینکه وارد ورزشگاه بوداپست  نامه   نگاری های پدرم فهمیدم 

شود، هرگز مجاری را نیاموخته بود. 
نفوذ  از  است،  مهم  بسیار  البته  که  مجارستان،  در  پدرم  زندگی  دوران 
که با سوسیال   روس ها و به لحاظ سیاسی از نفوذ سوسیالیست های روسی 
دموکرات ها آن زمان فرق بسیار داشتند برکنار نبود. این سوسیالیسم بیشتر 
به نواحی روستایی و دهقانان معطوف بود و عناصری آنارشیستی داشت. 

البته کمون ها بخش مهمی از آن شکل  بندی سیاسی بودند.  
که یک انگلیس پرست  کنم این نفوذ روس ها از سوی پدرش  باید اضافه 
زندگی  در  ادبی مهم  که دو چهره  بپرسند  از من  گر  ا و  تعدیل می شد.  بود 
که پدرم جلدی از مجموعه  پدرم را نام ببرم، بی گمان می گویم شکسپیر - 
نوشته های انگلیسیش را با خود به جنگ برد - و از میان جملگی نویسندگان 

روسی برجسته، داستایوفسکی.    

بورووی: پس بدین ترتیب انقالبیون مهاجر روسی و در میان آنها مردی 
به نام کالچکو تأثیرگذار بودند؟

پوالنی لویت: بله، ساموئل کالچکو چهره ای شگفت آور و عجیب بود. او در 
که انقالبیون روسی  وین زندگی می کرد. به طور غیررسمی مأموریت داشت 
را با انقالبیون بین المللی و اروپایی مرتبط سازد. در خانواده ای یهودی در 
کرده بود.  کانزاس سپری  کمونی روسی در  ویلنا بزرگ شده و جوانیش را در 
که او 3000 رأس  کمون دیری نپایید. سرانجام از هم پاشید و می گویند  این 
کارگران زن  گو برد و سپس در نیویورک با »اتحادیۀ بین المللی  گاو را به شیکا
کانزاس نیز نام چهره ای  کمون  ک«. او فردی عمل باور بود.  صنعت پوشا

روسی به اسم نیکوالی چایکوفسکی را گرفت.  
کسک دوستی نزدیکی پیدا  کالچکو به وین آمد با خانوادۀ پوال اما وقتی 
کتاب های مارکسیستی یا برای  که برای خریدن  کرد و هوای روسی هایی را 

خود وین می آمدند داشت.
تأثیر  افراد  این  که  گفت  من  به  پدرم  که  نمی کنم  فراموش  هیچ گاه  و 
که نقش مهمی در حیات  شگرفی بر وی و نیز پسر خاله اش، ایروین سابو، 
آنارشیست  او سوسیالیست  کرد، داشتند؛ همچنین  ایفا  فکری مجارستان 
کفش نداشتند و پایشان را با روزنامه می پوشاندند. پدرم  بود. برخی از آنها 
بی اندازه از قهرمانی گری و دالوری این افراد متأثر شد. و روی هم رفته پدرم 
که به نظرم برجسته ترین چهره در  کونین،  برای این انقالبیون، خصوصا  با
کونین  گر نگویم »رمانتیک« - عمیق قائل بود. با میان آنها بود، احترامی - ا

مردی بود که از همۀ زندان های اروپا گریخت.  

بورووی: و همدلی اجتماعی و انقالبیش را در سراسر زندگیش ادامه 
که نسبت به بلشویک ها موضع  داد، و تا حدودی به همین دلیل بود 

مبهمی اتخاذ کرد. 

پوالنی لویت: بله، این قضیه در سراسر زندگیش ادامه یافت و دلیل رابطۀ 
جناح  عضو  سرانجام  که  روسیه  دموکرات های  سوسیال  با  خصمانه اش 

کثریتی بلشویک ها شدند همین بود. ا

درست  بود،  سیاسی  فعال  دانشجویی  دوران  از  شما  پدر  بورووی: 
است؟   

به  معروف  دانشجویی،  جنبشی  رئیس  و  پایه گذار  او  بله،  لویت:  پوالنی 

آزاد« نام  گوندوالت، یعنی »اندیشۀ  که نشریه اش ساباب  گالیله بود  حلقۀ 
کلیسا و امپراتوری اتریش- داشت. این نشریه ضد سلطنت، آریستوکراسی، 
گرچه بسیاری از  گالیله جنبشی سوسیالیستی نبود،  مجارستان بود. حلقۀ 
شرکت کنندگانش سوسیالیست بودند. و سرانجام اینکه این جنبش جوانان 
را هم از دانشگاه ها و هم از ورزشگاه ها به سوی خود می کشید. جایی خواندم 
که این جنبش در سال تا 2000 کالس ادبیات برگزار می کرد.  بنابراین فعالیت 

اصلی شان آموزش بود.     

بورووی: و سپس جنگ جهانی اول آغاز شد.

پوالنی لویت: او در جنگ در جبهۀ روسیه بود و افسر سواره نظام. شرایط 
ک بود.  به یک اندازه هم برای اتریشی-مجاری ها و هم برای روس ها هولنا
پدرم به بیماری کشندۀ تیفوس مبتال شد. به من گفت که وقتی پای اسبش 
گیر کرد و روی او افتاد فکر کرد که دیگر می میرد اما در بیمارستانی نظامی در 

بوداپست به هوش آمد.   

بورووی: و در پایان جنگ انقالب مجارستان رخ داد.  

پوالنی لویت: انقالب 1918 مجارستان جنگ را پایان داد. در پاییز همان 
سال جمهوری اول این کشور پایه گذاری شد و کنت کاروی، نخستین رئیس 
یا  یا مینا  گل  داوودی  نام  که  جمهور مجارستان شد. به همین دلیل بود 

گل های پاییزی دیگر را روی انقالب گذاشتند.  
گوست 1919  در پی این رخداد، انقالب شوراها روی داد که ضدانقالب در آ
کوتاهش پایان داد. این واقعه به تبعید روشنفکران، عمل باوران،  به عمر 
کمونیست ها، سوسیالیست ها و لیبرال ها به وین انجامید. پدرم هم یکی از 

آنها بود.   

کرد،  ترک  را  کشور  انقالب  پایان  از  پیش  شما  پدر  بنابراین  بورووی: 
درست است؟

پوالنی لویت: بله، او پیش از پایان انقالب کشور را ترک گفت.

بورووی: نظرش دربارۀ انقالب مجارستان چه بود؟

پوالنی لویت: او هم مانند بسیاری دیگر مردد بود. فکر می کنم آنان در آغاز 
کردند. اما وقتی تصمیم به  کشور استقبال  از شکل گیری شوراها در سراسر 
ملی کردن کامل کسب وکارها - همه چیز - گرفتند به گمانم پدرم فکر می کرد 

کار پایان بسیار تلخی خواهد داشت. و در واقع همینطور هم شد.      این 

کمونیست مجارستان از بوداپسست  بورووی: بنابراین رهبران حزب 
به وین گریختند؟

کون و  کمونیست تبعیدشده دو رهبر داشت. بال  پوالنی لویت: بله. حزب 
گئورگ لوکاچ. بی گمان میان این دو رقابت وجود داشت. یادم به ماجرای 
که برای مادرم افتاد. او سال 1919 را در موسکو  گذراند و در آنجا  جالبی افتاد 
کار  کارل رادک  به دلیل توانایی های زبان شناختی و تحصیالتش در دفتر 
می کرد و در کنار او نشست های بین الملل کمونیستی دوم را سازمان می داد. 
دست  به  تا  دادند  او  به  را  مالی  کمک های  رفت  وین  به  وقتی  سرانجام 
کمونیست های مجاری تبعیدی در  وین برساند. کمک  مالی الماسی بود که 
در لولۀ خمیردندانی جاسازی کرده بودند. جالب اینجاست که مادرم الماس 
بدین  که  گمان می شد  و چنین  بود  بانکدار  لوکاچ داد، چون پدرش  به  را 

سبب از کون قابل اعتمادتر است.  

بورووی: اما در این مقطِع زمانی مادر و پدر شما یکدیگر را ندیده بودند. 
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کتاب دگرگونی بزرگ. کارل پوالنی، نویسندۀ 
>>

به واقع آنها سال بعد یعنی سال 1920 در وین یکدیگر را دیدند، درست 
است؟

پوالنی لویت: دیدار سرنوشت سازی بود - در ویالیی که هواداران وینی آن را 
در اختیار کمونیست های مجاری و مهاجران چپ گرا گذاشته بودند. به گفتۀ 
او  که  گمان نمی کرد  کس  که محبوب این جمع مردان بود، هیچ  مادرم، 
که ده سال از خودش بزرگ تر بود و ظاهرا زندگی  جذب مرد متشخصی شود 

به وی پشت کرده بود و افسرده حال در گوشه ای مشغول نوشتن ]...[

یکی  بودند.  متفاوتی  کامال  شخصیت های  دو  این  اما  بورووی: 
سنگرها  در  را  وقتش  یکی  روشنفکر؛  بیشتر  دیگر  و  بسیارعمل باور 

می گذارند و دیگری به مطالعه.  

پوالنی لویت: هم بله و هم خیر. می دانید که پدرم هر جایی که زندگی می کرد 
درگیر رخدادهای جاری آنجا می شد. او مقاالتی برای عامۀ مردم، برای هر 
که می توانست نوشته هایش را بخواند می نوشت و نوشته هایش را به  کسی 
که هر چیزی را منتشر می کرد برای چاپ می سپرد. در مجارستان این  هر آن 

گونه بود و در وین و انگلیس نیز همینطور.  
آن  از  نه  اما  بود  روشنفکر  او  بله  بود.  حال  زمان  درگیر  واقعا  او  بنابراین 
روشنفکرانی که ایده ای ثابت مشغلۀ ذهنی شان می شود و هر جا که می روند 

همان ایده را با خود دارند. نخیر. اصال.  
مادرم به عنوان زنی جوان فعالیت هایش را با حضور پررنگش در انقالب 
مجارستان آغاز کرده بود: از جهتی چیزی نبود که بتواند برای باقی زندگیش 
اندوه  کند. و این بی گمان مایۀ  برابری  با آن فعالیت های  که  انجام دهد 
 - دارید  را  آرزویش  واقعا  آنچه  به  پایین  سن  در  وقتی  می دانید،  شد.  وی 
جنبش  در  خاص  مورد  این  در  و  تاریخ  در  مهم  آشکارا  نقشی  ایفای  یعنی 
کمونیستی - می رسید هر آنچه برای باقی زندگی تان انجام  سوسیالیستی 

می دهید هرگز با آن تجربه برابری نمی کند.  

بورووی: پس هر دوی آنها تجربیات تلخی داشتند، اما سپس در سال 
1923، اتفاقی بسیار استثنائی افتاد. شما به دنیا آمدید و پدر و مادرتان 

جان تازه ای گرفتند.    

که  گفته خود آنها، تولد من پدرم را از افسردگی،  پوالنی لویت: بله، بنا به 

به سان همۀ چیزهای این چنینی تجربه ای شخصی بود، در آورد. با این 
حال پدرم راجع به آن زیاد می نوشت. او دربارۀ به گمانش مسئولیت نسلش 
خ داده بود، خصوصا آن جنگ نفرت انگیز،  که ر کی  در قبال اتفاقات هولنا
که  بی معنا و احمقانه، یعنی جنگ جهانی اول و تغییرات واقعی ناچیزی 
ایجاد کرد زیاد می نوشت. به گفتۀ او هرگز کامال معلوم نشد که این جنگ جز 
ک و فاجعه ای بشری چیز دیگری بود یا خیر. و نیز مسئولیت  کشتاری هولنا

نسلش را احساس می کرد.    
آیا آن حس مسئولیت - مسئولیت اجتماعی برای  که  از خود می پرسم 
کنون هم وجود  کشور - ویژگی آن نسل بود یا خیر و آیا ا وضع جهان، وضع 
و  او  سان  به  که  داریم  روشنفکرانی  و  مردم  همچنان  ما  آیا  خیر.   یا  دارد 

بسیاری از هم نسالنش در قبال جامعه  مان احساس مسئولیت کنند؟ 

بورووی: به راستی آن نسل به دالیل بسیار نسلی استثنائی بود. اما 
از سال  بازسازی سوسیالیستی وین  خ« -  از دالیلش »وین سر یکی 
در  پدرتان  اقامت  سال های  با  بود  مصادف  که  بود   - تا 1933   1918

وین. 

خ در تاریخ برهه  ای شگفت انگیز بود - تجربه ای  پوالنی لویت: بله وین سر
که در آن  استثنائی در سوسیالیسم شهری. در این برهه، شرایطی پیش آمد 
که ساخته  گروهی  که ارائه شد، خانه های اجاره ای  - با توجه به خدماتی 
شد - کارگران واقعا در رفاه مادی و اجتماعی بودند؛ مسلما مجتمع مسکونی 

کارل مارکس مصداق این خدمات بود.
اما فقط این نیست. جو و سطح فرهنگی بسیار منحصربه فرد بود و معرف 
که منزلتی نداشت و در  کارل پوالنی  کسی مانند  که  آن این واقعیت است 
هیچ دانشگاهی استخدام نبود، دربارۀ سوسیالیسم و موضوعات دیگر برای 
عموم سخنرانی می کرد. او می توانست اندیشۀ بازارمدار لودویک فن میزس 
گیرد. میزس پاسخ می داد و پدرم  را در نشریۀ مالی جاافتاده ای به پرسش 
هم دوباره پاسخش را می داد. بیرون از دانشگاه، یعنی در اجتماع، حیاتی 

روشنفرانه وجود داشت.  

بورووی: از آن دوره چه به یاد دارید؟ 

پوالنی لویت: آن زمان من کودکی خردسال بودم، اما اردگاه های تابستانی 
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جنبش  را  همه شان  که  دارم  یاد  به  را  سلبورگ  دریاچه های  زیباترین  در 
که از اقصا نقاط جهان  کرده بود. و مردمی را به یاد دارم  سوسیالیستی برپا 
خ می آمدند - نمونه ای از شهرنشیتی مدرن در بهترین  برای تماشای وین سر

شکل آن.    
کدام دلبستگی چندانی به سوسیال دموکراسی  گرچه پدر و مادرم هیچ 
به   - وین  در  زندگی  سال های  که  داشتند  اذعان  بعدها  دو  هر  نداشتند، 
که  بود  دوره  آن  در  تنها  بود.  ستودنی  و  استثنائی    - خ  سر وین  اصطالح 
می شنیدم مادرم حرف ستایش آمیزی دربارۀ سوسیال دموکرات ها می زند. 

در حقیقت پدرم هم شیفتۀ آنها نبود. 

محاسبۀ  دربارۀ  مشهورش  مقالۀ  شما  پدر  سال 1922،  در  بورووی: 
از  دیگری  نسخۀ  گرامیداشت  نوعی  که  نوشت  را  سوسیالیستی 
که از سوسیالیسم شهری  سوسیالیسم - سوسیالیسم صنفی - بود 

وین تأثیر پذیرفت. 

که  کشوری نبود  پوالنی لویت: خوب، ببینید درآن زمان در سراسر جهان 
از  داشت  تازه  روسیه  است؟  درست  باشد،  داشته  سوسیالیستی  اقتصادی 
جنگ داخلی ای وحشیانه بیرون می آمد. بنابراین بحثی روشنفکرانه درباب 
امکان سازمان دهی یک اقتصاد ملی سوسیالیستی درگرفت. و میزس بود 
که مقاله ای نوشت تا بگوید  کسی بود  کرد. او همان  که نخستین تیر را در 
که قیمت ها  را  که برآن بود بدون بازارهایی  که این امر غیرممکن است، چرا
کنند، شیوه ای منطقی برای تخصیص منابع وجود ندارد. مطمئنم  تعیین 
که مطالعۀ اقتصادی دارید با این استدالل آشنایید. و سپس  که بیشتر شما 
تا  که  گروهی  تعاونی  از سوسیالیسم  ح مدلی  با طر را  استدالل  این  پوالنی 
حدودی بر دیدگاه اتو باور و جی.دی.اچ. کول مبتنی بود به پرسش گرفت.   

انقالب  دربارۀ  دیدگاهش  بود،  وین  در  پدرتان  که  هنگامی  بورووی: 
191۷ روسیه چه بود؟ 

پوالنی لویت: خوب، انقالب نخست روسیه در سال 1917 - انقالب فوریه 
که به جنگ پایان داد. به نظر پدرم این انقالب  - قبل از هر چیز انقالبی بود 
که درست مانند بقیۀ مجاری ها او هم خواهان پایان  اتفاق مبارکی بود، چرا
جنگ بود. آن جنگ نزد مردم به غایت منفور بود. سپس این جنگ پایان 

یافت. به گمانم از انقالب نخست روسیه استقبال شد.   

کتبر چطور؟ بورووی: انقالب ا

انقالب های  کتبر  ا و  فوریه  انقالب های  پوالنی  زعم  به  لویت:  پوالنی 
بورژوایی بودند. آنها آخرین امواج انقالب فرانسه بودند که اروپا را درنوردیده 
و سرانجام به عقب مانده ترین کشور اروپایی یعنی روسیه رسیده بودند. این 

طور این وقایع را فهم می کرد.  

بورووی: بدین قرار، به نظر او انقالب حقیقی از رهگذر حرکت به سوی 
جمع گرایی و برنامه های پنج ساله به دست می آید؟ 

بله. فکر می کنم که می گفت سوسیالیسم تنها با برنامۀ پنج ساله، یعنی پس 
کشوری دهقانی  از آن روسیه اساا  از سال 1928 یا 1929، فرارسید. پیش 
که  کنون مقالۀ جالبی در دست داریم  کشاورزی. ا کشوری وابسته به  بود، 
به سال 1940 در بنینگتون نوشته شده است و به تازگی در دسترس عموم 
سخن  روسیه  داخلی  بغرنج  دوراهی  دربارۀ  وی  آنجا  در  است.  گرفته  قرار 
کمونیست  بنیان حزب  که  کارگر  این است: طبقۀ  می گوید. ساده شدۀ آن 
که عرضۀ مواد غذایی  کنترل شهرها را در دست داشت و به دهقانان،  بود، 
دوراهی  سپس  اما  بود.  وابسته  می کردند،  کنترل  را  روستایی  نواحی  در 

بغرنجی خارجی ای نیز به وجود آمد: صادر کردن غالت برای دهقانان روسی 
که بازارهای بین المللی در دوران رکود بزرگ فروپاشیدند،  غیرممکن بود، چرا

کاالی صادراتی اصلی روسیه بود.   که در آن زمان غالت  و این در حالی بود 
این قضیه در رسیدن به این تصمیم نقش داشت که باید عقب مانده ترین 
کار را در قالب پروژۀ  کرد و بایستی این  کشور اروپا را با سرعتی زیاد صنعتی 

سوسیالیستی ملی سازی نه تنها صنعت بلکه کشاورزی به انجام رساند.    

که  بورووی: در اینجا به ناسازنمایی برمی خوریم، درست است؟ چرا
پیشتر شنیدیم که او از انقالبیون سوسیال و ایدۀ دموکراسی مشارکتی 
که ظاهرا وی از استالینیسم  حمایت می کرد اما االن چنین می شنویم 

دفاع می کرد. 

گر به  کرده اند و نیز ا که دیگران هم اشاره  پوالنی لویت: بله، اما همانطور 
گیرایی  زندگی پدرم توجه شود، قضیه بافتمند می شود. و دقیقا جذابی و 
به  که  است  این   - می سازد  هم  متناقض  را  آن  گاهی  که   - وی  اندیشۀ 
که در دربردارند  از موقعیت ها و امکان هایی  که  از اصلی واحد  تعبیری نه 

منبعث می شود.    
واقعیت و آزادی نخستین دوقطبی اند: باید دید موقعیت واقعی چه بود 
و امکان های پیش روی روسیۀ آن زمان چه بودند؟ با انقالبی سروکار دارید 
که از سوی حزبی پرولتاریایی رهبری می شد. با طبقۀ دهقانانی مواجهید که 
نمی خواستند ملی  شوند - می خواستند مالک زمین باشند. و همین کار را هم 

کردند. آنها قدرت بسیاری داشتند و عرضۀ غذا در دست آنان بود.  
 1930 دهۀ  در  بعد،  اندکی  روبه رویید.  بین المللی  موقعیتی  با  سپس  و 
که واقعا از اتحاد شوروی  فاشیسم سربرمی آورد. پدرم تنها در انگلستان بود 
با  قریب الوقوع  ستیز  بافت  در  حمایت ها  این  و  می کرد  حمایت  شدت  به 

توسعه طلبی و نازیسم آلمان صورت گرفت. 

گفت.  بورووی: بدین ترتیب پدر شما در سال 1933 وین را ترک 

پوالنی لویت: بله، او وین را به دلیل فاشیسم قریب الوقوع ترک کرد. هیئت 
ویراستاری نشریه اقتصادی مشهور، در اوستقیهیشه فوکسورت - نشریه ای 
به  باید  پوالنی  که  رسید  تصمیم  این  به   - شد  آن  سرویراستار  بعدها  که 
که وضعیت سیاسی بی ثبات بود. زبان انگلیسیش عالی  انگلستان برود چرا
بود. تماس ها و مراوداتی هم داشت. بنابراین در سال 1933 به انگلستان 
رفت. او همچنان از انگلستان برای این نشریه مقاله می نوشت تا اینکه در 

سال 1938 انتشارش متوقف شد.      
 1934 درسال  رفت.   1933 سال  در  پدرم  نرفتند.  یکجا  خانواده مان 
که آنجا با دوستان انگلیسی بسیار نزدیکم، دانلد  مرا فرستادند و قرار شد 
کنم. آنها  که در وین به خوبی آنها را می شناختم، زندگی  گرنت،  و آیرین 
سوسیالیست های مسیحی ای بودند که برای »جنبش مسیحی دانشجویی 
که پس از جنگ فقیر شده  انگلستان« فعالیت می کردند، و به اتریشی هایی 
بودند کمک می رسانند.  و ما با آنها در این وضعیت دیدار کردیم. و من با آنها 

کردم. مادرم در سال 1936 آمد، یعنی دو سال بعد.   زندگی 

بورووی: برگردیم به پدرتان که در آن زمان در انگلستان بود. در آنجا به 
کاری مشغول بود؟  چه 

پوالنی لویت: وقتی در سال 1933 به انگلستان رسید، شغل ثابتی نداشت. 
که به جریانی به نام چپ مسیحی  گرنت  بتی و جان مک مری و خانوادۀ 
تعلق داشتند او را حمایت مالی می کردند. آنان سوسیالیست مسیحی بودند. 
کمونیست ها   هم حضور  داشتند و رهبران دینی که بیشتر پروتستان بودند.    



9

سال هفتم / شمارٔه چهارم / دسامبر 201۷

در  بورووی،  مایکل  با  گفت وگو  در  لویت  پوالنی  کری 
لینتس اتریش

>>

و  توهین  او  تلقی  به  که  نوشت  فاشیسم  ذات  دربارۀ  مهمی  مقالۀ  او 
کتابی به  این مقاله در  ارزش های مسیحی.  حتک حرمتی بود نسبت به 
کردند  که او و دیگر همکاران ویرایشش  نام مسیحیت و انقالب اجتماعی، 
را  انگلیسیش  مسیحی  دوستان  از  مطالعاتی  گروهی  پدرم  شد.  گنجانده 
که دو جلد از نوشته های آغازین مارکس، یعنی ایدئولوژی  سرپرستی می کرد 
آلمانی و دستنوشته های پاریس را که تازه در سال 1932 منتشر شده بودند، 
می خواندند. او بخش هایی از این نوشته ها را برای آنان می خواند و در اثنای 

خواندن آنها را به انگلیسی ترجمه می کرد.
کارها داشت. حس موافقت و هم داستانی  او شور و شوق بسیاری به این 
وی با این نوشته ها را به یاد دارم. من نوشته های آغازین مارکس را نقطۀ 

شروع مشترک مارکس و پوالنی می نامم. 

بورووی:  او در دگرگونی بزرگ نیز همین را گفته است. چه موضوعاتی را 
تدریس می کرد؟ انگلستان چگونه بر اندیشۀ وی اثر گذاشت؟

 ،»)WEA( کارگران  آموزش  »انجمن  در  کارل  که  بود   1937 سال  در  تنها 
جنبشی بزرگ و دیرینه در زمینۀ آموزش بزرگساالن، شغلی به دست آورد. در 
که توان مالی رفتن  کارگرانی  که به  انگلستان، این دانشسرای راسکین بود 

به دانشگاه را نداشتند امکان می داد که بیشتر بیاموزند.   
کنت و ساسکس فرصت تدریس به دست آورد.  پدرم در توابع شهرهای 
کارگر آشنا شد و از  کنار خانواده بود. او از نزدیک با زندگی طبقۀ  او شب ها در 
که با آن مواجه شد، صادقانه بگویم، سطح فرهنگی پایین طبقۀ  شرایطی 
گرچه اتریش به لحاظ اقتصادی به مراتب از انگلستان  کارگر بهت زده شد. 
لحاظ  به  وین  کارگر  طبقۀ  با  قیاس  در  انگلیس  کارگر  طبقۀ  بود،  فقیرتر 

فرهنگی بی مایه تر بود.     
اقتصادی  و  اجتماعی  تاریح  کند  تدریس  بود  ناچار  او  که  موضوعی 
دوره،  این  نمی دانست.  آن  دربارۀ  چیزی  که  موضوعی  بود،  انگلستان 
کتاب دگرگونی بزرگ نگاه  گر به انتهای  برای او دوره ای از خودآموزی بود. ا
کتاب  که او انجام داد می شوید. این  گستردۀ مطالعاتی  کنید متوجه طیف 
گروندریسۀ مارکس دارد و به طرز جالبی بر نویسندگان  شباهت بسیاری به 
که درباره انقالب صنعتی آغازین  مشابهی - ریکاردو، مالتوس و دیگران - 

می نوشتند، تکیه دارد. 
کتابی به نام معیشت آدمی، که پس از مرگش منتشر  از این رو مادرم در 
شد، نوشت که کارل در انگلستان بنیان های نفرتی مقدس از جامعۀ بازاری 

را که مردم را از انسانیت شان محروم می کرد گذاشت. تفسیر او این بود.     
کارل به نظام طبقاتی در انگلستان پی برد و تلقیش را به  سپس، البته 
نظام  شبیه  چیزی  را  طبقاتی  نظام  این  او  کرد.  بیان  متفاوت  شیوه های 

کاست در هندوستان و نظام نژادی در ایاالت متحده توصیف کرد.     

دانشگاه  در  که  شد  دعوت  پوالنی  کارل  از   ،1940 سال  در  بورووی: 
بنینگتون در ایاالت متحده سخنرانی کند.  

بزرگ  دگرگونی  کتاب  نوشتن  برای  کفلر  را بنیاد  از  بنینگتون  در  وی  بله، 
کمک هزینۀ دو ساله گرفت. رئیس دانشگاه بنینگتون به خوبی از او حمایت 
که به  گزارش دهد. هر مطلبی  کفلر  که به بنیاد را کارل ناچار بود  می کرد، اما 
آنها می داد به مذاقشان خوش نمی آمد. آنها دربارۀ شایستگی او در ماندن در 

دانشگاه تردیدهای بسیار جدی داشتند. 
که او به واقع بیشتر به »حقوق مجارستان،  آنها محض تحقیر نوشتند 
سخنرانی در دانشگاه و فلسفه« عالقه مند است. کامال محض تحقیر می گفتند 
که وی به فلسفه عالقه مند است. با این حال، کمک هزینه را تجدید کردند. 
و در پایان این دو سال - یعنی سال 1943 - پدرم شوق شدیدی به بازگشت 
به انگلستان داشت. او نمی خواست در ایاالت متحده بماند. می خواست در 

برنامه ریزی پس از جنگ در انگلستان شرکت داشته باشد.   
در این هنگام بود که نبرد استالینگراد مسیر جنگ را تغییر داد؛ کامال معلوم 
که متفقین پیروز جنگ خواهند بود. پدرم در این زمان دو فصل ماقبل  بود 
کنید آثار  گر به این دو فصل نگاه  گذاشت. و ا آخر دگرگونی بزرگ را ناتمام 
ناتمام ماندگی را در آنها می یابید. منظورم دو فصل ماقبل آخر است نه خود 

فصل آخر. 
پیش نویس  می کرد،  تمام  را  کتاب  و  می ماند  امریکا  در  گر  ا می کنم  فکر 
ح مختصر کتاب پیشنهادیش »برنامۀ همه جانبۀ مشترک انسان« همان  شر
که احتماال در آن دو فصل پایانی می آورد. یک چنین چیزی. او  چیزی بود 
پیش نویس را به همکاران سپرد. مجادالت و دعواهای بسیاری بر سر این 

دو فصل ماقبل آخر وجود داشت.     

که به ایاالت متحده برگردد تا در دانشگاه   بورووی: سرانجام قرار بود 
کردن در ایاالت  کار شود، اما چون مادر شما از زندگی  کلمبیا مشغول 

کنند.    کانادا زندگی  متحده منع شد، سرانجام تصمیم گرفتند که در 

که در انگلستان بمانند و پدرم در آنجا  گزینۀ دیگر این بود  پوالنی لویت: 
کارگران ادامه دهد. اما معلوم بود  کار برای انجمن آموزش  می توانست به 
کارهایی داشت  کتابی بنویسد و  بنا داشت  گفتن دارد.  او حرفی برای  که 
که در هیچ یک از دانشگاه های  که می خواست انجام دهد. و قصد نداشت 
انگلستان تدریس کند. کامال روشن بود. بنابراین در سال 1947، پیشنهادی 
از کلمبیا آمد. بر مبنای کتاب  دگرگونی بزرگ بود که به او چنین پیشنهادی 
استاد  مک آیور،  رابرت  قلم  به  که  داشت  پیش درآمدی  کتاب  این  شد. 
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طبیعی شان  محیط  و  آدمیان  سرنوشت  سپردن  نتیجۀ 
صرفًا به دست سازوکارهای بازار، ویرانی جامعه است« 

 کارل پوالنی 

کلمبیا نوشته شده بود. خود دانشگاه هم در میان مدارس اقتصاد  دانشگاه 
به سبب نهاد گراییش و - به یک معنا - سازگاریش با رویکرد پوالنی مشهور 

است.       
سپس در لندن خبر آمد که ایلونا در ایاالت متحده ممنوع الورود است. این 
که  مشکلی بزرگ بود. پدرم بسیار بسیار اندوهگین بود. از مادرم خواست 
امریکایی ها را متقاعد کند که نظرشان را عوض کند. اما مادرم گفت به هیچ 

وجه چنین کاری نمی کند. 
کانادا خانه ای بسازند  که شاید بتوانند در  بنابراین پدرم به ذهنش رسید 
که این راه حل شدنی است. و مادرم در حومۀ  کرد  و سرانجام مادرم را قانع 
تورنتو در مکانی روستایی خانه ای زیبا ساخت، خانه ای نقلی. این اتفاق 
کارش در  در سال 1950 افتاد. پدرم مانند یک دانشجو بین خانه و محل 
ک و تعطیالت  نیویورک در رفت و آمد بود. برای عید میالد مسیح و عید پا

تابستانی به کانادا می آمد.    

زمان  شد،  بازنشسته  تدریس  از   1953 سال  در  سرانجام  که  هنگامی  و 
بیشتری را در کانادا می گذراند. دانشجویان همیشه برای دیدنش می آمدند. 

بسیاری دیگر هم می آمدند.   

به  بیشتر  او  گرفت.  قرار  تازه ای  مسیر  در  پژوهش هایش  و  بورووی: 
گانه  جدا ماجرایی  آن  اما  شد.  عالقه مند  انسان شناسانه  مطالعات 
فوق العاده  تان  روایت  بابت  می طلبد.  را  دیگر  گفت وگویی  که  است 
احوال  و  اوضاع  در  شما  سپاسگزارم.  بسیار  پوالنی  کارل  زندگی  از 
کنون  گمانم ا کرده اید. به  غیر عادی پیش از نوشتن دگرگونی بزرگ غور 
کتاب از دل تجارب تاریخی بسیار  که چگونه این  بسیار بهتر می دانیم 
متفاوت سدۀ بیستم بیرون آمد و چرا امروزه همچنان بدین پایه مهم 

است.  
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ترامپیسم

<     آن ســــــــــــــــــــــــوی
      لــــــــفــاظــی های تـــرامپ

     دربارۀ ناسیونالیسِم
        اقــــــــتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــادی

 ،)RC02( جامعه  و  اقتصاد  پژوهشی  کمیته  عضو   - امریکا  برکلی،  کالیفرنیا،  دانشگاه  اوانز،  پیتر 
آینده پژوهی )RC07(، جنبش های کارگری )RC44(، طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی )RC47(، و 

جامعه شناسی تاریخی )RC56( انجمن بین المللی جامعه شناسی

>>

نطق ترامپ با شعار »اول آمریکا«

تا  همیلتن  الگزندر  از  دارد.  احترام برانگیز  تاریخی  اقتصادی«  »ملی گرایی 
گرفته تا خلف های قرن بیستمی آنها در امریکای جنوبی،  فردریک لیست 
برای  ایدئولوژیک  و  فکری  ابزاری  اقتصادی  ملیگرایی  آسیا،  و  افریقا 
کشورهای ثروتمند  کوشیدهاند خود را به  که  کشورهای فقیری بوده است 
پیوندهای  زده شدن  و پس  ترامپ  امریکا«ی  »اول  تکه کالم  آیا  برسانند. 
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ترامپیسم

از خیزش  تازه ای  از دور  برگزیت، نشانه هایی  بریتانیا در  اقتصادی جهانی 
بودن  گمراه کننده  از  کی  حا دقیق تر  نگاهی  هستند؟  اقتصادی  ملی گرایی 

چنین صورت بندیای از موضوع است. 
بی ثمر  خشونت ورزی  اقتصادی  ملی گرایی  از  ترامپ  ]مطلوب[  نسخۀ 
را با ادبیاتی ]شیک و[ بدیع درمی آمیزد. »اول امریکا« شعار دلخواه ترامپ 
را  اقتصادی محبوبیت خود  ملی گرایی  از  او  که نسخۀ  در حالی  اما  است، 
مدیون شکست سرمایه داری جهانی نولیبرال است، هیچ تهدیدی را متوجه 
گور اتحاد  ک بیشتر روی  سرمایه داری جهانی نمی کند. ریختن یک بیل خا
تغییرات  اما  باشد،  زده  رقم  را  شادی آور  لحظه ای  شاید  ترانس پاسیفیک 
عمیق در توافق نامه های تجاری موجود پروژه ای غیرعملی به نظر می رسد. 
ج از  توصیه هایی که شرکت های امریکایی را به انتقال ندادن شغل ها به خار
کشور ترغیب می کنند، نمایش هایی محشراند، اما هیچ شاهدی مبنی بر آن 
که این درخواست ها در واقع خللی در شبکه های تولید جهانی  وجود ندارد 

به وجود آورده  باشند. 
با این حساب چرا استیو بنن -که متأسفانه نزدیک ترین مورد به جایگاه 
که »ملی گرایی اقتصادی«  کرد  گروه ترامپ بود- ادعا  کالن در  راهبردپرداز 
ترامپ،  مانند  بنن،  است؟  ترامپ  دولت  کلیدی  رکن  سه  از  رکن  دومین 
که ممکن است، هم زمان  که ملی گرایی اقتصادی شکلکی است  می فهمد 
از  بهره برداری  برای  و  موجود  سیاسی  تشکیالت  ریشۀ  به  تیشه  زدن  با 
کینه های انباشته و تکمیل و توسعۀ مطالبات نژادپرستانه و خارجی ستیزانه، 

مورد استفاده قرار بگیرد. 
از سال های پس از جنگ دوم جهانی و پایان عصر طالیی سرمایه داری 
در بیش از چهار دهۀ قبل، زندگی تحت سلطۀ سرمایه داری نولیبرال چندان 
انتقال هرچه ظالمانه تر بخش  با  کثر امریکایی ها مهربان نبوده است.  ا با 
اعظم درآمدها و مزایا به آن یک هزارم درصد باالیی جمعیت )که اخیرترین 
کد با  گزارش شده( دستمزدهای را شاهد آن از سوی پیکتی، سائز و زوکمان 
واقعیتی اضطراب آور و معنازدا درآمیخته اند. در آستانۀ تغییر هزاره، اضطراب 
به اعتیادی همه گیر و سقوطی تاریخی و بی سابقه در امید به زندگی مردان 

سفیدپوست کمسواد تبدیل شده بود. 
تشکیالت سیاسی متعارف امریکا گرفتار یک بن بست شد. سیاست مداران 
که به ریسک بر سر بسیج افکار عمومی برای  وابسته به تشکیالت، در حالی 
مقابله با قدرت سرمایه بی عالقه و در تغییر مسیر رفاه رو به نزول و افزایش 
کامی در تالش های بی طرفانه برای  خشم عمومی ناتوان بودند، دهه ها نا
کارنامه شان داشتند؛ اقناع  اقناع شهروندان معمولی امریکا را نیز از پیش در 
آنها مبنی بر اینکه تنها یک نظام جهانی مبتنی بر بازار آزاد قادر به بهبود 

زندگی های آنان خواهد بود. 
او  اقتصادی«  »ناسیونالیسم  از  ترامپ  پرخاشگرانۀ  و  لفاظانه  استقبال 
کرد.  گلوبالیست و آسیب پذیر این تشکیالت سیاسی بزدل جدا  را از میراث 
با تقلیل تأثیرات منفی ناشی از ساختار سرمایه داری به ضعف در معامله با 
کره گر ناسیونالیست  رهبران خارجی -ضعفی که می توانست با حضور یک مذا
متهور به قوت تبدیل شود- ناسیونالیسم اقتصادی توجهات را از مشخصات 
که حتی  کرد، به سرمایه اجازه داد  واقعی این سیاست اقتصادی منحرف 
مدعی ارزش اضافهۀ جمعی بیشتری شود و درصدد حذف قوانینی برآمد که 

از مردم در برابر رفتارهای اقتصادی شکارگرانه حمایت می کردند.
کار انداختن این قسم ]شعبده بازی و[ زبردستی است که ناسیونالیسم  به 
یکی  ترامپ  می کند.  تبدیل  ترامپ  برنامۀ  رکن«  »دومین  به  را  اقتصادی 
باقی  امریکا  مدرن  سیاسی  تاریخ  در  جمهور  رؤسای  کم محبوبیت ترین  از 
ابزارهای  مؤثرترین  از  یکی  همچنان  اقتصادی  ناسیونالیسم  اما  می ماند، 

و  نژادپرستی  به  توسل  ابزار،  این  بدون  بود.  خواهد  او  ایدئولوژیک 
بیگانه ستیزی تنها سالح های ایدئولوژیک او خواهند بود. 

که  برگزیت چشم انداز مکملی را دربارۀ ورشکستگی سیاسی این ذهنیت 
»بازارهای آزاد جهانی برای همه پیام آور بهره مندی و برخورداری هستند« 
کرده بود که مردم معمولی  کامرون البد این طور فرض  فراهم می کند. دیوید 
حاصل  سودهای شان  که  لندنی  بانک داران  به  عالقه اش  در  او  با  بریتانیا 
جایگاه ممتازشان در بازارهای مالی جهانی است، شریک هستند، اما غرور 
و نخوت او این مجال را در اختیار مردم قرار داد تا مستقیمَا دربارۀ یکی از 
مؤلفه های جهانی سازی اقتصادی رأی بدهند - چیزی که هیچ سیاست مدار 
کنون جرئت نکرده بود اجازۀ آن را بدهد.  کلینتون تا اوباما، تا امریکایی، از 
گلوبالیسم  تشکیالت سیاسی بریتانیا همچنان در شوک حاصل از پس زدن 

]از سوی مردم[ است. 
تهدید  را  سود  استخراج  برای  جهانی  سرمایۀ  ظرفیت  برگزیت  و  ترامپ 
نمی کنند، اما ممکن است حامل پیام یا مؤید اختالل در زیرساخت سیاسی 
کشورهای شمال )شمال جهانی( نخبگان  نولیبرالیسم جهانی باشند. در 
جمهوری  یک  اینکه  بر  مبنی  را  لنین  گفتۀ  آن  نمی توانند  دیگر  سیاسی  
دموکراتیک بهترین پوسته برای هستۀ سرمایه داری است، بدیهی قلمداد 
که نزد این نخبگان، اجازه قائل شدن برای رأی دهی  کنند. به نظر می رسد 
امری  گهان به  نا با سرمایه داری جهانی،  شهروندان در موضوعات مرتبط 
بی اعتمادی  این  به  نیز  رأی دهندگان  است.  شده  تبدیل  مخاطره برانگیز 
انتخاب  آیا  اینکه  در  تردید  با  می دهند؛  نشان  متقابل  کنش  وا نخبگان 
رهبری سیاسی از فهرست های معمواَل در دسترس، به بهبود زندگی هایشان 
آیا فرایندهای  که  را  خواهد انجامید یا خیر. نخبگان و توده ها هر دو این 
لیبرال دموکراتیک در خدمت منافع آنها خواهد بود به پرسش می گیرند و بر 
که ولفگانگ اشتریک بیان می کند،  که، همچنان  این احتمال می افزایند 

گزیر سرمایه داری و دموکراسی در حال فروپاشیدن باشد«.  »وصلت نا
به صورت  را حتی  کشورهای جنوب )جنوب جهانی(، موضوع خود  در 
که  می دانند  جنوب  کشورهای  سیاست مداران  می کند.  نمایان  شدیدتری 
سرمایۀ  قدرت  توسط  فراهم شده  سیاسی  فضای  محدودۀ  همان  در  باید 
جهانی و قواعد تحمیل شده از سوی آن، مانور بدهند. شی  ژین پنگ مراقب 
است که وقتی دارد در داوس حرف می زند، لحنش شبیه یک ناسیونالیست 
اقتصادی نباشد. حتی پیروزی های شگفت آور برزیل، چین و هند در سازمان 
تجارت جهانی حاصل جدال در درون قلمرو یا سویۀ قواعد تجاری نولیبرال 
بودند. به جای ادعای مشروعیت اهداف ملی، راهبرد آن بود که شمال را با 
همان سالح خودش یعنی سرباز زدن مزورانه از پایبندی به قواعد تجارت 
که دیوید  نیست  آن جهانی  این دیگر  این  حال،  با  قرار دهند.  آزاد هدف 
کرد و در آن ارتقای ایدئولوژیک نولیبرالیسم  هاروی یک دهه قبل توصیف 
ممکن بود بدیهی تلقی شود. آثار درخشان و مفروض بازارها ممکن است 
اعتقادی  اما شی ژین پنگ  باشد،  کرده  را مجذوب خود  دنگ شیائوپنگ 
تمام عیار به آنها ندارد. پینوشۀ شیلی مرده و وفاداری به نولیبرالیسم مشابه 
کنون به  گذاشت، ا با آن چه ثابو امبکی در آستانۀ هزاره از خود به نمایش 

سختی یافت می شود. 
رهبران  نولیبرال،  صورت بندی های  به  اعتقاد  زائل شدن  وجود  با  حتی 
کشورهای جنوب همچنان در برابر قدرت سرمایه داری جهانی آسیب پذیر 
عنوان  به  خودنمایی  امکان  از  ترامپ  همچون  به ندرت  و  هستند 
کارت ناسیونالیسم اقتصادی،  ناسیونالیست اقتصادی برخوردارند. بدون 
ابزارهایی  اغلب  سرکوب  و  بیگانه ستیزی  نژادپرستی،  زشت تر  ابزارهای 
آنها روی  کامی استراتژی های نولیبرال به  که رهبران در صورت نا هستند 

می آورند. 

http://equitablegrowth.org/research-analysis/economic-growth-in-the-united-states-a-tale-of-two-countries/
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گفت و گوی  که جیهان توغال در جلد سوم  اردوغان، چنان  تطور ترکیۀ 
موردی  این باره  در  کرد،  توصیف   2016 سپتامبر  در   6 شمارۀ  جهانی 
که  کشوری  در  اردوغان  توسعۀ  و  عدالت  حزب  است.  هشداردهنده 
پذیرای  ابتدا  در  بود،  خاورمیانه  کشور  دموکراتیک ترین  و  سکوالرترین 
نتوانست  نولیبرال  کشف سرمایه داری  نولیبرال شد. سپس،  سرمایه داری 
بنیادی مستحکم و مادی برای هژمونی سیاسی در درون قواعد دموکراتیک 
و عرفی فراهم آورد، و در نتیجه رژیم به سوی آنچه توغال »توتالیتاریانیسم 
سخت« و مبتنی بر »بسیج و افراط گرایی توده ای« خوانده است، حرکت کرد. 
است.  مضمون  همان  از  دیگری  جلوۀ  نیز  هند  در  مودی  نارندرا  رژیم 
در  که  شده آند  نمایان  حکومتی  در  مذهبی  تعصب  اشکال  افراطی ترین 
تمام  رغم  به  و  آن  بزرگ  معایب  علی رغم  انتخابی  سکوالر  دموکراسی  آن 
احتماالت بازدارنده، تا هفتاد سال دوام آورد. در آستانۀ هزاره، استقبال هند 
خویش  سر  پشت  را  کشور  جمعیت  اعظم  بخش  نولیبرال  سرمایه داری  از 
یک  سوی  به  کردن  حرکت  با  مودی  جاناتای  باهاراتیا  حزب  اما  وانهاد، 
خفقان  ایجاد  هندی،  )شوونیسم(  افراطی  میهن پرستی  آشکار  استراتژی 
»خائن«،  هندوهای  و  »غیرخودی ها«  دیگر  و  مسلمانان  برای  وحشت  و 

توجهات عمومی از ارتباط مستحکم خویش با سرمایه  را منحرف کرد. 
از  که  منفعتی  هر  جنوب،  کشورهای  بر  چه  و  باشد  ترامپ  بر  تمرکز  چه 
ناسیونالیسم  »خیزش  با  شود،  حاصل  تولید  شبکه های  و  جهانی  تجارت 
و  مردم  رفاه  به  نسبت  واقعی  تهدید  شد.  نخواهد  تهدید  اقتصادی« 
که هدف آنها  کنشی سیاسی است  اجتماعات عادی خیزش راهبردهای وا
که از خواست و ظرفیت سیاسی الزم برای به  حفظ قدرت نخبگانی است 

چالش کشیدن آثار تنبیهی سرمایه داری نولیبرال جهانی بی بهره اند. 
دانلد ترامپ تهدیدی جهانی است، نه به این خاطر که یک ناسیونالیست 
ک ترین  خطرنا در  قوا  کل  فرمانده   که  رو  این  از  بلکه  است،  اقتصادی 
واقعی  سیاست های  بر  مبتنی  قضاوت  با  است.  جهان  نظامی  آپاراتوس 

گذاشته شده از سوی او، ترامپ را چندان نمی توان ناسیونالیستی  به اجرا 
اقتصادی دانست که در جایگاه یک سیاستمدار کشف کرده که ریسمان های 
کردن رأی دهندگان به او از ایمان  ناسیونالیسم اقتصادی چقدر در منحرف 
او به ارتجاعی ترین ابعاد سلطۀ سرمایه داری مفید هستند. دیگر رهبران، 
کامی های سرمایه داری سازگار شوند و در عین حال قدرت  گزیرند با نا که نا
کارت ناسیونالیسم  سرمایۀ جهانی بر اقتصادهای ملی شان اجازۀ استفاده از 
کاربرد راهبرهای حتی شیطانی تری  اقتصادی را از آنها می گیرد، در معرض 

برای نگاه داشت قدرت در دستان خود هستند. 
کامی  نا پذیرای  که  وانمی دارد  را  ما  گریزناپذیری  و  قاطع  منطق  هیچ 
ک به  کنونی سرمایه داری در ایجاد بهبود رفاهی شویم و یا راهبردهای هولنا
کار رفته از سوی رهبران سیاسی برای حفظ قدرت شان را تأیید کنیم. به جز 
در حالتی که تشکیالت سیاسی در نتیجۀ شوک های ناشی از بسیج پیشروانۀ 
این  بر  را  فرض  تشکیالت  آن  همواره  شوند،  تکانه  دچار  زیرین  الیه های 
خواهند گرفت که محدودیت های اقتصادی راه را بر دگردیسی  می بندند، اما 
امر نامنتظر سیاسی می تواند امکان های پیش بینی نشده و نیز واژگونی های 

ناامید کننده ای را خلق کند. 
از  نسخه ای  داشتن  نگاه  پنهان  برای  ترامپ  تالش های  که  حالی  در 
سرمایه داری از طریق توسل به شبه ناسیونالیسم اقتصادی، به او این مجال 
را نبخشیده اند که از زدن رکورد عدم مقبولیت در میان امریکایی ها فرار کند، 
خ مقبولیت عمومی  آن سیاست مدار امریکایی که در حال حاضر از باالترین نر
کاری  که تالشی احترام برانگیز برای انجام  بهره مند است، برنی سندرز است 
بی سابقه در تاریخ ایاالت متحد داشت؛ کاندیداتوری و مبارزه برای انتخابات 

ریاست جمهوری به عنوان یک سوسیالیست. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Peter Evans <pevans@berkeley.edu>

http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2016/09/v6i3-farsi.pdf
http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2016/09/v6i3-farsi.pdf
mailto:pevans@berkeley.edu
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>>

کارگر سپیدپوست. کانون اصلی حامیان  ترامپ - طبقۀ 

که بسیاری  هم در رسانه و هم در نوشته های پژوهشی عادی شده است 
گسترده در  به شکلی  که  را  کسانی  و  رأی دادند  ترامپ  به  که  را  کسانی  از 
اعتراضات جناح راست، مانند اعتراضات شارلوتزویل ویرجینیا، حضور پیدا 
کردند، »مردان سفیدپوست خشمگین« توصیف کنند. واشنگتون پست این 
از مردان سفیدپوست به شدت  که »چرا بسیاری  ح می کند  را مطر پرسش 
»استحقاق  که  است  برآن  جامعه شناس  کیمل  مایکل  خشمگین اند؟« 
اخیر  انتخابات  از  پس  وقتی  می کند.  متحد  را  آنان  که  است  آسیب دیده« 
کردند، رأی دهندگاِن بسیار خاص  را شمردند و تحلیل  آراء  ایاالت متحده 
معلوم شدند: 71 درصد مردان سفیدپوست که مدرک دانشگاهی نداشتند به 
که مدرک  ترامپ رأی دادند، حال آنکه بیش از نیمی از مردان سفیدپوستی 

دانشگاهی داشتند )53 درصد( نیز به ترامپ رأی دادند. 
گرچه دربارۀ آنچه هم چپ ها و هم راست ها غالبا رأی »مرد سفیدپوست 
که الزم است  خشمگین« می نامند، اظهارنظرهای زیادی شده است، برآنم 
گروه از رأی دهندگان  هر یک از عناصر این عبارت به دقت بررسی شود. این 
نژاد،  بنابراین  کارگرند؛  از طبقۀ  هم زمان هم سفیدپوست، هم مرد و هم 

طبقه و جنسیت را بایستی با هم تحلیل  و فهم کرد. 
کاهش مشاغل »خوب«  در ایاالت متحده، افول فوردیسم و متناظر با آن 
صرفا مسئله ای مربوط به طبقه نبود. در ایاالت متحده، فوردیسم، از آغاز تا 

کار در خط مونتاژ  که متضمن  پایان سدۀ بیستم مشاغل خوبی ارائه می کرد 
تولید کاالهای استاندارد، دستمزد باالتر که به کارگران امکان خرید کاالهایی 
که خود می سازند بدهد و دوام و پیوستگی شغلی بودند. اما فوردیسم،  را 
بر تولید  گفت  که می شود  گسترده تری داشت. فوردیسم  به واقع، معنای 
انبوه و مصرف گرایی داخلی استوار بود، هرگز صرفا یکی از ویژگی های اقتصاد 
سرمایه دارانه نبود. فوردیسم هم زمان مردساالری را بازمی تاباند: ایدئولوژی 
فوردیسم حق  عائله مندی  - این ایده که یک درآمد به تنهایی می تواند کل 
گنجانده است. حق عائله مندی به نوبۀ  خانواده را بگرداند - را هم در خود 
خود نوعی تقسیم کار را فرض می گرفت که در آن مردان عهده دار تولید بودند 
کارگران یاری  و زنان عهده دار مصرف )و  نیز به تغذیه و بازتولید اجتماعی 
می رساندند(. اینکه مردان و نه زنان مشاغل خوب را از آن خود می کردند از 
مفروضات جنسیت نگرانه دربارۀ جایگاه شایستۀ مردان و زنان و نیز از این 
که )در نبود پیش بینی هایی برای تضمین برابری  واقعیت مایه می گرفت 
دستمزد مردان و زنان( منطقی می آمد که زنان که قدرت بسیار کمتری برای 
پول درآوردن داشتند در خانه بمانند نه مردان. در حقیقت، ریشۀ فهمی که 
بسیاری از مردان از مردانگی خود داشتند، در قابلیت شان برای تأمین معاش 

خانواده هایشان بود.     
و  سیاه پوستان   - نبود  باال  کافی  اندازۀ  به  دستمزدشان  که  مردانی 
مهاجران - مشمول قرارداد حق عائله مندی نمی شدند. بنابراین، فوردیسم 
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که  کارگران مذکر سفیدپوست و ماهر امتیاز قائل بود. همچنین زنانی  برای 
که  که مردان شان آن قدر درآمد نداشتند  به مردی وابسته نبودند و زنانی 
کنند نیز مشمول این قراردادها نمی شدند. نظر  معیشت خانواده  را تأمین 
آموزش  سالمت بانی،  زمینۀ  در  دولت  که  بود  عصری  فوردیسم  اینکه  به 
کارگران  که  کرد  تصور  می توان  می کرد،  سرمایه گذاری  سالخوردگی  و 

سفیدپوست مذکر زندگی خوبی داشتند.   
افول فوردیسم با موج های جنبش های اجتماعی زنان و رنگین پوستان، 
بیان،  آزادی  حق  باروری،  حق  برابر،  دستمزدهای  برابری،  خواهان  که 
پایان جنگ و آزادی جنسی بودند، مصادف شد. همزمان با افول فوردیسم 
و  سربرآوردند  دودرآمده  خانواده های  عائله مندی،  حق  دستمزد  کاهش  و 
سرمایه داری  کنونی  رژیم  تحت  شد.  دگرگون  عائله مندی  حق  ایدئولوژی 
جهانی شده و مالی، تولید به مناطق کم دستمزد جهان منتقل شد و بسیاری 
رژیم  شدند.  ناپدید   )automation( خودکارسازی  دلیل  به  صرفا  مشاغل  از 
کرده است و سرمایه برداری  کار حقوق بگیر  جدید هم زنان را جذب نیروی 
کرده  )disinvestment( دولت و شرکت ها از حوزۀ رفاه اجتماعی را تشویق 

است. 
بیش از 40 سال است که درآمد میانگین مردان سفیدپوست، با احتساب 
کد ماند است، حال آنکه درآمد زنان سفیدپوست تقریبا دوبرابر  تورم، تقریبا را
شده است. درآمدهای میانگین زنان سیاه پوست از دو برابر هم بیشتر شده 
است و درآمد میانگین مردان سیاه پوست تا حدودی باال رفته است. حتی 
با وجود رکود بزرگ و رشد اقتصادی ناچیز، درآمد زنان سفیدپوست، مردان 
کرده اند. اما هر افزایشی در  سیاه پوست و زنان سیاه پوست پیشرفت هایی 

درآمد مردان سفیدپوست اصوال نصیب ثروتمندان می شود.
که فوردیسم هم زمان هم با طبقه سروکار دارد و هم با نژاد و هم  از آنجا 
کنش به افول بر هر سه مؤلفه استوار بوده است: وقتی مردان  با جنسیت وا
کارگر شغل شان را از دست دادند ، حس مردانگی شان و  سفیدپوست طبقه 
کنترل شان بر زنان و امتیازشان بر رنگین  پوستان را نیز از دست دادند. آنها 
دیگر آن کسی که گمان می کردند بودند نیستند. گرچه اصطالح »استحقاق 

کافی است.  آزرده« به نظر مناسب می آید، بر آنم که نا
در  سیاسی  کشمکش های  از  نوع  دو  از  فیلسوف  فریزر  نانسی  توصیف 
ایاالت متحده - نزاع بر سر بازتوزیع )redistribution( و نزاع بر سر شناسایی 
از  که  سیاستی  درباره  اندیشیدن  برای  سودمند  روشی   -  )recognition(
کشمکش  بر  این دو نوع محرومیت مایه می گیرد به دست می دهد. فریزر 
نابرابری مادی - درآمد و مالکیت دارایی،  بر سر  کشمکش  را  بازتوزیع  سر 
کار باحقوق، آموزش و سالمت بانی - تعریف می کند. بنابراین،  دسترسی به 
دیگر،  سوی  از  دارد.  اشاره  اجتماعی-اقتصادی  بی عدالتی  به  بازتوزیع 
فرهنگی،  سلطۀ  مانند  نمادین،  بی عدالتی  به  شناسایی  برسر  کشمکش 
گروه های به حاشیه رانده  که  به رسمیت نشناختن، بی حرمتی اشاره دارد چرا
- مردان همجنس گرا، تراجنسیتی ها یا سیاه پوستان یا زنان - برای احترام و 

گنجانش )inclusion( مبارزه می کنند.    
که فریزر نزاع بر سر بازتوزیع و نزاع بر سر شناسایی را از هم جدا  در حالی 
می کند، در عمل و زندگی مردم این چیزها معموال در هم تنیده اند. مردان 
که مدرک دانشگاهی نداشتند در سال 2016 برای شناسایی  سفیدپوستی 
که دیگر  که به عنوان مردانی  و بازتوزیع رأی دادند: آنها خواهان آن بودند 
که مبادا حق مرد  نمی توانند نان آور خانه شان باشند و از این رو هراس دارند 
بودن از آنان سلب شود، به رسمیت شناخته شوند. بسیاری از کسانی که در 
که سفیدبودن شان مایۀ ریشخند  این مقوله می گنجند احساس می کردند 
افرادی متعصب می نگرند، زنان در حال  آنان به چشم  است، دیگران به 
از رهگذر خط مشی های تبعیض مثبت  از  گرفتن اند و دولت آشکارا  قدرت 

رنگین پوستان حمایت می کند.  
در ایاالت متحده، جناح راست در فهم این پویندگی )dynamic( خبره ترند 
و توانسته اند از روایت های فرهنگی امریکا به سود خود استفاده کنند و آنها را 

ترویج  کنند؛ روایت هایی از این دست که:
که برخی به این دلیل 	  فقرای مستحق و فقرای نامستحق )این ایده 

که  کسانی  برابر  در  می شوند  فقیر  می گیرند  آنان  از  را  شغل شان  که 
نمی خواهند کار کنند(؛

کار 	  بومی گرایی )اضطراب از اینکه مهاجران نه تنها افراد شایسته را از 
کمتر  کرده اند، بلکه با حضور پرشمارشان سفیدی رنگ امریکا را  بیکار 

کرده اند(
مردان باید نان آور باشند )این به طور ضمنی یعنی زنانی را که می کوشند 	 

با مردان رقابت کنند و از آنان پیشی بگیرند، باید سر جایشان نشاند(
و  آمدن  پدید  سبب  بازتوزیع  و  شناسایی  گفتمان های  صف آرایی  این 
کارگر سفیدپوست  استمرار سیاست کین توزی شده است که شاخصۀ مردان 

است. 
به جز چند استثناء، بحث های امریکایی های جناح چپ حول جدایی 
بیشتر سیاست بازتوزیع و سیاست شناسایی دور می زنند. سیاست عدالت 
دست شویی های  مثال  )برای  فرهنگی  عدالت  سیاست  اقتصادی، 
تراجنسی پسند )trans-friendly(( و سیاست محیط زیست را جنبش هایی 
»جان  مانند  گروه هایی  یکدیگرند.  دشمن  اغلب  که  می برند  پیش 
سیاه پوستان مهم است« که سیاست شناسایی و بازتوزیع را ترکیب کرده اند، 
مخاطبان گسترده ای پیدا نکرده اند. گرچه - به دالیل بسیار، هم گفتمانی 
کردن چپ ها همواره دشوارتر بوده است، این سلسله  و هم مادی - متحد 
کارگر  سفیدپوست  مردان  شد  سبب  و  رساند  قدرت  به  را  راست ها  عوامل 

جذب وعده های این جناح شوند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Raka Ray <rakaray@berkeley.edu>

mailto:rakaray@berkeley.edu
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اساس آن امریکا سرزمین مهاجران است.

<       مــــــــــــهــــــــــــاجــــــــــــــــرت
          و سـیاســـت های عــــصر ترامــــپ

>>
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ترامپیسم

داشت  وجود  بسیاری  لفاظی های   2016 نوامبر  به  منتهی  زمانی  دورۀ  در 
دربارۀ اینکه چه کسی امریکا را به عظمت  می رساند و چه کسی زوال اخالقی و 
اقتصادی آن را موجب می شود. مهاجران در مرکز این بحث ها قرار داشتند: 
از مکزیک و جاهای دیگر،  "آدم های ناجور" و مجرمانی  ادعاهایی دربارۀ 
کرده بود. یکسان  کمپینی را اشباع  سخنرانی های ترامپ و لشکرکشی های 
 پنداشتن مهاجران و مجرمان، همراه با سخنان مداوم دربارۀ گرفتن شغل ها 
توسط آنها، تحریک حس ناسیونالیستی و ضدمهاجری را موجب شد که در 
جریان کنوانسیون ملی جمهوری خواهان به اوج خود رسید؛ زمانی که ترامپ 
درمقابل پرده ای منقوش به مرز امریکا/ مکزیک همراه با جمعیتی در حال  

خواندن »یک دیوار بسازید« ایستاده بود.
کی نابجا به  گزافه گویی به شکل خطرنا برای بسیاری از محققان، این 
 نظر می رسید. به سه دلیل: اواًل، در دهۀ اخیر اندازۀ خالص مهاجرت صفر 
ج هم می شوند  بوده است. به میزانی که مهاجران هر سال وارد می شوند خار
ج  که تعداد بیشتری مکزیکی از امریکا خار و داده های اخیر تخمین  می زند 
که وارد می شوند. دوران مهاجرت های انبوه به  می شوند به نسبت آنهایی 
گهانی »غیرقانونی« یا  امریکا، به رغم سروصداهای سیاسی دربارۀ هجوم نا
موج خروشان مهاجرت، تمام شده است. ثانیًا، تحقیقات زیادی از جمله 
تحقیقات دفتر بودجۀ کنگره نشان می دهد که مهاجران روی هم رفته سود 
اقتصادی برای کشور فراهم می کنند. مهاجران، حتی غیرقانونی ها، مالیات 
کارآفرین را تشکیل  می پردازند و مهاجران نسل دوم یکی از گروه های بسیار 
کنان بومی عالقه مند به  کمتر از سا می دهند. عالوه براین، مهاجران بسیار 
که  کمک های عمومی هستند. این واقعیتی است  ثبت  نام در برنامه های 
اغلب در میان هشدار سیاست مدارن و سایت ها دربارۀ »ملکۀ رفاه« التین 

کثریت وسیعی  گم می شود. آخر اینکه، مهاجران خواهان ادغام هستند. ا
تهدید  بعید است  و  انگلیسی می آموزند  فرزندانشان  به ویژه  و  از مهاجران 
مهاجران دین دار  بیشتر  نیز  ارزشی  از جهت  و  باشند  کشور  برای  فرهنگی 
کثریت وسیعی از »آدم های ناجور« مکزیکی در امریکا  هستند. درحقیقت، ا
تاحدودی ابراز ایمان مسیحی می کنند. واقعیتی که زمانی رونالد ریگان را 
امریکای التینی ها جمهوری خواه هستند فقط  که  کند  تا اظهار  سوق داد 

هنوز خودشان نمی دانند.
گزافه گویی دربارۀ خطرات  اما به رغم حجم این گونه تحقیقات موجود، 
تنها  این  آیا  اما  می دهد.  ادامه  خود  صدرنشینی  به  همچنان  مهاجرت 
کاماًل. رسانه های میانه و جریان  مختص سیاست جناح راست است؟ نه 
اصلی دموکرات ها نیز به هیزم این آتش می افزایند؛ مادامی که رسانه های 
محافظه کار و خروجی هایی مانند نیویورک تایمز، برای مثال اغلب دربارۀ 
برای جامعه.  آن  فواید  تا  و جرائم صحبت می کنند  هزینه های مهاجرت 
به رغم تصویب نهایی DACA )به تعویق  انداختن اقدام برای ورودی های 
خردسال(1 دولت اوباما همان سیاست های اخراج دوره حکمرانی بوش را 
اجرا می کرد و درنهایت با اخراج مهاجرانی بیشتر از مجموع دو دورۀ ماقبل 
کرد.  "سراخراجگر"  لقب  شایسته  را  او  که  آورد  به وجود  را  رکوردی  خود، 
درجهت حفظ وجهه، سیاست های او فشار بیشتری روی اخراج مهاجران 
کردن  نرم   برای  عمل  این  اما  گذاشت،  مستقر  افراد  به  نسبت  تازه وارد 
ضربه های مدافعان حقوق مهاجرت اندک بود؛ کسانی که انتظار اصالحات 
به  می توانیم"  ما  "بله  کمپینش  رسمی  شعار  با  و  داشتند  مهاجرتی  وسیع 

سمت او آمده بودند.
که دموکرات ها می توانند از حقوق مهاجرت دفاع  با این  حال، این ایده 
کنند به  نظر می رسید در ماه های منتهی به نوامبر 2016 وعده داده می شد. 
تیم کین، نامزد پست معاون ریاست  جمهوری دموکرات، سخنرانی خود در 
کنوانسیون ملی دمکرات ها را با چاشنی اصطالحات اسپانیایی آغشته کرد و 
گستردۀ مهاجرتی را در  که حزب دموکرات اصالحات  به مهاجران وعده داد 
کلینتون سرمایه گذاری انتخاباتی انبوهی در تگزاس  اولویت قرار می دهد. 
که اوباما  که او قضیه مهاجرت و آنچه  کرد و مدام وعده می داد  و فلوریدا 
گروه های البی اسپانیایی/  نتوانست انجام می دهد را تا آخر دنبال می کند. 
شکل گیری  موجب  و  چسبیدند  وعده ها  این  به  محکم  التینی  امریکای 
که درنهایت به حفظ رأی دموکرات  در چند  کمپین انبوه رأی دهی شدند 
ایالت جنوب غربی کمک کرد و به ورود اولین امریکای التینی به سنا منجر 

شد.
گرچه تعدادشان از همتایان  گروه های البی آسیایی خیلی عقب تر نبودند. ا
امریکای التینی شان کمتر بود، سازمان های آسیایی سهم مهمی در جنبش 
حقوق مهاجرت ایفا کردند. در ماه های قبل از انتخابات، البی های آسیایی 

کریستینا مورا، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، امریکا
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اوباما  اجرایی  دستور  از  برآمده  مصونیت های  اینکه  به  تهدید  حال  در  ترامپ  رئیس جمهور 
صورت  به  خردسالی  در  که  آنها  برای  را  کودکی«  در  ورود  برای  معوق  »اقدام  به  موسوم 

کرد. آنها به رویاپردازان معروف اند. غیرقانونی وارد امریکا شدند، لغو خواهد 

ترامپیسم

که رأی دهندگان آسیایی در ایالت های رقابتی مانند ویرجینیا  کردند  ادعا 
کمپین های ثبت  نام رای دهندگان  و نوادا تعیین کننده اند. آنها همچنین 
مؤثری را ایجاد کردند و هشدار دادند که دموکرات ها باید عاقالنه عمل کنند 

و اصالحات مهاجرتی را در بخش مرکزی برنامه انتخاباتی خود قرار دهند.

اما به رغم این تالش های چشمگیر، امریکای التینی ها و آسیایی ها نتوانستند 
کوچک شهرها در میشیگان،  نتیجۀ انتخابات را تغییر دهند. اجتماعات 
کردند نه دروازه های ساحلی  کشور را تعیین  پنسیلوانیا و اوهایو سرنوشت 
ورود مهاجر. درواقع، ایالت های غرب میانه کمربند زنگار )Rustbelt( شاهد 
دو برابر شدن جمعیت مهاجر از اوایل دهۀ 1990 بودند چنان که نه تنها در 
کردند. ظاهر  کارخانه ها نیز جایگاه ها را اشغال  بخش های زراعی، بلکه در 
را به هدفی برای چهره های سیاسی  آنها  آنها احتمااًل  و فرهنگ "بیگانۀ" 
جناح راست تبدیل کرد، کسانی که برای تقویت پایگاه هایشان به راهی نیاز 
که برای از دست  دادن شغل  داشتند. برای سیاست مداران راحت تر است 
کامل  و  روشن  به طور  تا  کنند  سرزنش  را  مهاجران  اقتصادی  مشکالت  و 

دربارهۀ مکانیسم سرمایه داری جهانی و افزایش نابرابری سخن بگویند.
گر  ا به ویژه  می گذارند  تأثیر  مهاجرت  حقوق  بر  کجا  تالش ها  این  پس 
مواجه  واشنگتن  در  سیاست مداران  کر  گوش های  با  مهاجرتی  حقایق 
گفته شود ایالت ها هدف ضروری  می شوند؟ پاسخ روشن نیست، جز اینکه 
دفاع از مهاجرت هستند. برای مثال، کالیفرنیا پوشش سالمت و گواهی نامۀ 
رانندگی برای مهاجران غیرقانونی فراهم می کند که تضمین کنندۀ مقداری 
آرامش خاطر و حس پیوستگی قانونی است. شهرهایی آنجا و جاهای دیگر 
که به این طریق مقاومت  خودشان را »حرم« نامیده اند، حرکتی نمادین 

دربرابر سیاست های ترامپ را می رساند.
کنترل  هنوز هم راه ناایمن است. ترامپ همان نظام پیچیدۀ اخراجی را 
به  اولش همچنان  و در سال  تلطیف شده است  اوباما  که توسط  می کند 
قانون منع سفر  برای مثال،  ادامه می دهد.  و جرم  پیوند دادن مهاجرت 
که مسلمانان را به تروریسم  مسلمان وی به بحثی ملی دوباره دامن می زد 
را  دادگاه  که حکم  آریزونا  کالنتر  آرپایو،  با عفو جو  ترامپ  پیوند می دهد. 
کرده بود،  با توقیف مهاجران، تنها به دلیل مجوز رسمی نداشتن، نقض 
کرد. به عالوه، ترامپ قصد دارد  بار دیگر پیام »آدم ناجورها«یش را منتقل 
گروه هدف این برنامه  افرادی است  DACA را پایان دهد، با وجود اینکه 
کنون برای جرم سنگینی محکوم نشده اند و  که در خردسالی آمده اند و تا

تهدیدی برای امنیت عمومی نیستند.
آیا اعتراض جوابگوست؟ در سال 2006 صدها نفر از هزاران فعال حقوق 
مهاجرت به خیابان آمدند و شعار دادند »امروز راه پیمایی می کنیم، فردا رأی 
می دهیم« و » حقوق مهاجرت حقوق بشر است«. بیش از یک دهه گذشته 
اما هیچ یک از وعده ها محقق نشده است. بدون حکم حکومت، مهاجران 
شهروندان رأی دهنده نیستند و به  نظر می رسد درخواست فعاالن حقوق 
از جامعۀ  به مهاجران همچون بخشی  امریکا  کردن  نگاه   به  امید  یا  بشر 

کنونی ناسیونالیسم امریکایی ترامپی  شهروندی جهانی متأسفانه در دورۀ 
است  ممکن  آینده  اعتراضات  که  می ترسند  فعاالن  کنون  ا است.  کافی  نا
زمان  محلی  ضدمهاجرتی  قوانین  تعداد  باشد:  شدید  کنش های  وا جرقۀ 

کوتاهی بعد از اعتراضات 2006 به سرعت افزایش یافت.
اصالحات مهاجرتی امتیازی سیاسی است که توسط هر دو طرف سیاسی 
استفاده می شود. مبارزه برای احیای خانواده ها و دادن شانس به مهاجران 
و  است  ارزشمند  شک  بدون  امریکایی شان  رؤیای  ساختن  برآورده   برای 
فعاالن حقوق مهاجرت به طور خستگی ناپذیری برای دستیابی به آن تالش 
می کنند. هیچ پدر و مادری نباید از فرزندان متولد امریکای خود جدا شوند و 
هیچ فردی نباید از امنیت و سرپناه و سایر امکانات محروم شود فقط به این 
که تغییرات  کشوری دیگر متولد شده اند. ضمنًا ما باید بدانیم  که در  دلیل 
زیرا  نمی افتد،  اتفاق  هیچ گاه  احتمااًل  امریکا  مهاجرتی  سیاست  در  بزرگ 
که انتظار می رود. همچنان   سیستم دقیقًا همان چیزی را نتیجه می دهد 
که بازار  کار برده ای را فراهم می کند  که طراحی شده و اداره شده، نیروی 
جهانی ما را تغذیه می کند و استثمار را ممکن می سازد. هیچ مسکن موقت، 
دینامیک  این  نمی تواند  کوتاه مدت  عفو  برنامۀ  یا  خرد  سیاسی  تغییرات 

بزرگتر را تغییر دهد.

اجرایی . 1 فرمان  خردسال«،  ورودی های  برای  اقدام  انداختن  تعویق  »به  برنامۀ 
کشور شده بودند، یا وارد شده  که در زیر سن قانونی وارد  که به افرادی  اوباما بود 
که به اندازۀ یک دورۀ  کشور مانده بودند، اجازه می داد  و به صورت غیرقانونی در 
بتوانند  و  بیفتد  تعویق  به  کشورشان  به  آنها  بازگرداندن  تجدید،  قابل  دوسالۀ 

کنند. کار دریافت  مجوز قانونی 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
G. Cristina Mora <cmora@berkeley.edu>

mailto:cmora@berkeley.edu
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اتحادیه ها  با موفقیت به اعضای عادی  ترامپ  انتخاباتی دانلد  نامزد  آنکه  از  پس 
کردند. در این  متوسل شد، رهبران اتحادیه ها شروع به صف کشی پشت سر ترامپ 

کاخ سفید دیده می شود.  کنار رهبران اتحادیه ها در  تصویر رئیس جمهور ترامپ در 

>>

ترامپیسم

<       حـــــــــــــمــــــلۀ تــــــرامپ
         بـــــه نیروی کار

مدت ها پیش از صعود غیرمنتظرۀ دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری، 
از  یکی  امریکا  در  کار  جنبش  رفتن  میان  از  بر  مبنی  عمومی  اعالن های 
مضامین مستعمل و تکراری گفتمان دست چپی در امریکا بود. دهه ها بود 
کار و هم رخداد اعتصابات روند  که هم سهم عضویت اتحادیه ای نیروی 
نزولی مستمر داشتند، روندهایی که پس از انتخاب رانلد ریگان در 1980 رو 
کارگر در  که توسل او به طبقۀ سفیدپوست  به افزایش نهاده بودند؛ ریگان 
منطقۀ راست بلت1، تصویر و تجسمی اولیه از کمپینی بود که 36 سال بعد 
دونالد ترامپ به راه انداخت. ریگان در1980 اندکی رأی بیشتری نسبت به 
ترامپ از خانوارهای عضو اتحادیه ها به دست آورد )45٪ نسبت به ٪43 

رأی ترامپ(؛ واقعیتی که از حافظۀ عمومی زدوده شده است. 
کار در سال های حدفاصل انتخاب ریگان و ترامپ  البته، سقوط نیروی 
داده  کاهش  را  اتحادیه  عضو  خانوارهای  رأی  مشترک  ج  مخر به شدت 
کارگران در استخدام دولتی  بود. در آستانۀ سال 2016 تنها 10/7 درصد از 
که رقمی  امریکا و 6/4 درصد در بخش خصوصی، اعضای اتحادیه بودند، 

در  جامعه شناسی  انجمن  تحقیقاتی  کمیتۀ  عضو  امریکا،  نیویورک،  شهری  دانشگاه  میلکمن،  روث 
)RC44( موضوع جنبش های کارگری
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خ اعتصاب ها نیز  کثر 35٪ در اواسط دهۀ1950 بود. نر بس پایین تر از حدا
خ  که ر کرده بود و اعتصاباتی هم  از آغاز دهۀ 1980  شروع به نزول سریع 
به  اتحادیه ها  برای واداشتن  کارگران  اغلب تالش های تحریکی  می دادند 
گرفته بودند. قوانین »حق  کارگران  که پیش تر از  گذاری امتیازهایی بود  وا
را در بخش خصوصی  اتحادیه ای3  کار  کردن«2 )که حضور توافق های  کار 
ممنوع می کند( تا انتهای سال 2016 به 27 ایالت امریکا تسری یافته بود 
که سابقَا  )روندی صعودی نسبت به 20 ایالت در 1975(، شامل مناطقی 
دژهای مستحکم اتحادیه ها بودند مانند میشیگان و ویسکانسن. همین 
جمعۀ پیش، میزوری به عنوان بیست و هشتمین ایالت به صف این ایاالت 
اتحادیه هایی  از  بسیج زدایی  می دانند،  همه  که  هم  همان طور  پیوست. 
که زمانی قدرتمند بودند، با رشد شدید نابرابری در چهل سالۀ اخیر پیوند 

مستقیمی داشته است. 
در سال های اخیر یکی از نقاط روشن برای نیروی کار سازمان یافته، بخش 
خ عضویت اتحادیه ای بسیار باالتر  عمومی )دولتی( بوده است، جایی که نر
و نسبتًا پایدار است. اما پس از رکود بزرگ، این بخش نیز شروع به تغییر کرد، 
که حقوق چانه زنی جمعی در بخش  که موجی از مقررات جدید  به طوری 
کنترل جمهوری خواهان شکل  دولتی را محدود می کرد در ایالت های تحت 
که در سال 1959  گرفت و تقویت شد. نماد و نمونۀ بارز آن ویسکانسن بود 
اولین ایالتی بود که چانه زنی جمعی در بخش عمومی را قانونی کرد. در سال 
کر،  2011، فرماندار جمهوری خواِه تازه انتخاب شدۀ ویسکانسن، اسکات وا
از طریق یک الیحه به شدت حقوق اتحادیه ای در بخش عمومی را محدود 
کر با  کرد. با وجود اعتراض های عمومی انبوه، این پیش نویس تأیید شد و وا

افتخار آن را امضا و به قانون تبدیل کرد. 
نتایج ناامیدکننده بود: سهم عضویت اتحادیه اِی کارگران بخش عمومی 
ویسکانسن از 50.3 درصد در سال 2011 به 22.7 درصد در سال 2016 افت 
کرد. آنچنان که گوردون الفر در کتاب خود، راه حل یک درصدی ها، در سال 
راستی  کمپین دست  راه یک  آغاز  فقط  ویسکانسن  نشان می دهد،   2017
ویژه  به  بود،  کشور  سراسر  در  عمومی  بخش  اتحادیه های  تضعیف  برای 
کاندیداهای سیاسی  اینکه اتحادیه ها منبع عمدۀ تأمین مالی برای  برای 
خ عضویت اتحادیه ای در بخش  حزب دموکرات هستند. در سطح ملی، نر
به  در سال 2008  از 36.8 درصد  است،  یافته  کاهش  اندکی  تنها  عمومی 
34.4 درصد در سال 2016. اما این عدد به همان نسبت که ایالت های قرمز 

)جمهوری خواه( از ویسکانسن پیروی کنند تغییر می کند. 
سفیدپوست  کارگر  طبقۀ  ریگان،  جمهوری  ریاست  اول  سال  طول  در 
که خودش سابقًا عضو اتحادیه  گرفت  کاندیدایی مورد خیانت قرار  توسط 
بود و از جانب بسیاری از اعضای آن طبقه پذیرفته شده بود. ریگان به  شدت 
کنترل کننده های ترافیک هوایی را بعد از اعتصاب آنها در سال  هزاران نفر از 
که پس از آن به عنوان لحظه ای حیاتی در سیر  کرد -رویدادی  1981 اخراج 
کار در امریکا به یاد آورده می شود. تأسف آمیزتر آنکه اتحادیۀ  نزولی نیروی 
کمپین انتخاباتی ریگان  کنترل کننده های هوایی، یک سال قبل از آن در 
لحاظ  به  فدرال  ]دولت[  کارگران  اعتصاب  چند  هر  بود.  کرده  تأیید  را  او 
کار را انجام  قانونی ممنوع است، اما به هر حال آنها به شکل متناوبی این 
کنترل کننده های هوایی  کنش سختگیرانۀ ریگان به اعتصاب  می دادند؛ وا
در دوران پس از جنگ بی سابقه بود. سرکوب اتحادیه  های کارگری، نمایش 
دراماتیک دوران ریگان در حوزۀ ]روابط[ کار بود اما دولت او گام های دیگری 
حذف  به  دست  به اجمال  حتی  و  برداشت   نیز  اتحادیه ها  تضعیف  برای 
مجموعه داده های دولت دربارۀ عضویت اتحادیه ای زد. )حرکتی که اندکی 

بعد و علی رغم اعتراض های تجاری معکوس شد(. 
شده«  فراموش  »مرد  ستایش  به  مرتبًا  ترامپ  انتخاباتی  سخنرانی های 

کاِر  در  که  می کشد  پیش  را  مردانگی  جسمانی  ایماژ های  و  می پرداخت 
از  را  ترامپ ثروت خود  که  یدی به ویژه در صنعت ساخت و ساز وجود دارد 
که به  آن طریق به دست آورده است. در عین حال، او تحصیل کرده هایی 
انتخاب  را  کارگاه های ساختمانی، پشت میزنشینی  کارخانه و  کار در  جای 
به طبقۀ  ترامپ نسبت  لفاظی های همدالنۀ  به سخره می گرفت.  کرده اند 
کارگر سفیدپوست و موضع نخبه ستیزانۀ او به نمایندگی از آنها که کلینتون با 
تعبیر »رقت برانگیز« پس شان می زند، یادآور توسل ریگان به آن چیزی است 
که بعدها »دموکرات های ریگان«4 نامیده شد. حتی شعار »دوباره امریکا را 
بزرگ کن« نیز فراخوانی است از گذشته و برای اولین بار در سال 1980 برای 

ریگان ساخته شد. 
است،  ک هایی  پژوا چنین  از  سرشار  ترامپ  لفاظی های  گرچه  ا
کنون- نسبت به حمالت  تا  کارگری واقعی ترامپ -حداقل  سیاست های 
کمتر آشکار و عیان بوده است.  کاماًل آشکاِر ضداتحادیه ای ریگان به مراتب 
که حواس عموم مردم به جریان مداوم توئیت های مبالغه آمیز و  در حالی 
کاخ  یاوه سرایی های ترامپ به موضوعات دیگر و آشتفگی بی پایان داخل 
که دیرزمانی است توسط جناح  سفید جلب می شود، دستورکار ضدکارگری 
راست پرورانده می شود، به آرامی و به  دور از دید عموم پیش می رود. دولت 
ترامپ در ادامۀ لفاظی های طعنه وار انتخاباتی او به مقررات »ضداشتغال«، 
که در دوران اوباما صادر  کاری  کار انداختن برخی مقررات  گام هایی برای از 
شده بود بر می دارد، از همه بیشتر به دنبال حذف ]الیحه[ در دست بررسِی 
افزایش حداقل دستمزد است )که از سال 1975 بدون تغییر باقی مانده( و 
کر )برنامه بیمه  گرچه اوباما قرار بود شامل اضافه کار نیز بشود. همچنین ا
گرفته شده  کار در نظر  کمتر به عنوان یک موضوع مربوط به  درمانی اوباما( 
وارد  آسیب  کارگر سفیدپوست  به طبقۀ  به طور غیرمستقیم  آن  لغو  است، 

می کند.
انتخاب پنج عضو شورای روابط ملی کار توسط ترامپ، یعنی مجموعه ای 
که چانه زنی های جمعی بخش خصوصی امریکا را تحت کنترل دارد، آشکارا 
]سیاستی[ اتحادیه ستیزانه و دوباره یادآور سال های ریگان است. دو عضو 
گرفته اند،  که توسط ترامپ منصوب شده اند در سمت های خود جای  شورا 
که دورۀ تصدی ]اعضای فعلی[ تمام می شود  و سومی در این دسامبر وقتی 
به آنها ملحق می شود. به این ترتیب منصوبان ترامپ به طرز مؤثری کنترل 
گرفت و مجموعه ای طوالنی از تصمیمات شورا در  شورا را در دست خواهند 
کار بود، از سال 2018 قطعًا تا حد زیادی تغییر  که به نفع نیروی  دورۀ اوباما 
گزینۀ اولیۀ  کرد. اندرو پازدر، یک فرد بانفوذ در صنعت فست فود و  خواهد 
ترامپ ابتدا برای ریاست وزارت کار امریکا، هرچند مجبور به کناره گیری شد، 
اما این کناره گیری به دلیل سوابق منتسب به او در زمینۀ خشونت خانگی و 
استخدام مهاجران ثبت نشده بود، نه به دلیل مخالف آشکارش با مقررات 

نیروی کار.
امریکایی،  اتحادیه   های  برای  ترامپ  مهم  انتصاب  تنها  حال،  این  با 
کشور است. تقریبًا همه ناظران انتظار  گرساچ در دیوان عالی  انتصاب نیل 
که   ،AFSCME گرساچ در مورد پروندۀ  مارک ژانوس در مقابل که رأی  دارند 
در حال حاضر در دست بررسی است، تعیین کننده باشد. پرونده ای که توسط 
یک گروه کوچک از کارمندان دولتی ایلینویزی با حمایت از طرف بنیاد ملی 
که  کار و مرکز محافظه کار Liberty Justice  ایجاد شد، تهدید می کند  حق 
که توسط غیر  هزینه های "تسهیم منصفانه" یا هزینه های "نمایندگی"5 را 
اعضا پرداخت می شود و توسط توافق نامه های جمعی بخش دولتی پوشش 
کثر قوانین دولتی به اتحادیه های بخش  ا داده می شود را حذف می کند. 
نام می کنند  ثبت  اعضا  به عنوان  که  کسانی  تنها  نه  تا  دارند  نیاز  عمومی 
بلکه همه کارگران را در واحدهای چانه زنی خود نمایندگی کنند؛ هزینه های 
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تسهیم منصفانه به معنای پوشش هزینه های این نمایندگی و جلوگیری 
از "سواری مجانی" است. چند ایالت معدود )از جمله ویسکانسن و آیووا( 
کنون چنین هزینه هایی را ممنوع کرده اند؛ ]پرونده[ ژانوس این ممنوعیت  تا
را در سراسر کشور گسترش می دهد. این یک ضربۀ ویرانگر به اتحادیه های 
کنترل دموکرات ها و جمهوری خواهان  بخش عمومی، در ایالت های تحت 

خواهد بود.
به  سخت  بسیار  رویکرد  این  که  کرد  پیش بینی  نمی توان  حال  این  با 
کارهای سازمان یافته تسری خواهد یافت. تا به امروز، روابط ترامپ با  تمام 
کارگری، یک استراتژی »تفرقه بینداز و حکومت کن«  اعضای اتحادیه های 
که به شدت توسط نژاد و جنسیت مشخص  کنار خطوطی  کالسیک را در 
از  کاری خود پس  کرده است. ترامپ در نخستین روزهای  شده اند دنبال 
سفید  کاخ  به  را  ساخت وساز  صنفی  اتحادیۀ  اعضای  از  گروهی  تحلیف، 
کرد.  کرد؛ بعدها، جلسات مشابهی با مقامات اتحادیه پلیس برگزار  دعوت 
که به طور عمده  کارگری نمایندگان آن نوع عضویتی هستند  این رهبران 
از  از عناصر تالش برای  کنترل مردان و سفیدپوستان است. یکی دیگر  در 
کنشی تر نیروی کار سازمان یافته، اعالم عالقه مندی  بین بردن بخش های وا
که رده های آن   کنترل مرزی است  ترامپ به تشکیل اتحادیه  ای از افسران 
شروع به گسترش هم کرده است. همچنین مخالفت ترامپ با نفتا )توافقنامۀ 
تجارت آزاد امریکای شمالی( و دیگر توافق نامه های تجارت آزاد نیز در این 
مورد که »چه از بخش کارخانه ای-تولیدی باقی می ماند« با برخی از رهبران 
اتحادیه ها مشترک است، گرچه برخی دیگر ادعاهای "جعلی" او دربارۀ حفظ 

مشاغل صنعتی در ایاالت متحد را مورد پرسش قرار داده اند.
که به بخش خدمات و اتحادیه های بخش عمومی  با این حال، وقتی 
از زنان و رنگین پوستان تشکیل می شود -و در بعضی  که بیشتر  می رسد، 
بیگانه هراسانۀ  لفاظی های  در  که  کارگران مهاجر می شود  نیز شامل  موارد 

آشکارا  دوستانه ای  پیشنهادهای  چنین  می شوند-  طرد  به شدت  ترامپ 
کارگران متولد  غایب است. تالش های بی قید و شرط ترامپ برای تبدیل 
کثریت قریب به اتفاق آنها عضو اتحادیه نیستند  شده در ایاالت متحد - که ا
- به مخالفان کارگران مهاجر، راهبرد دیگری برای »تفرقه بیانداز و حکومت 
کن« ترامپ و حتی شوم تر از قبلی است. در اینجا ترامپ به شدت از ریگان 
فاصله می گیرد، زیرا ریگان آخرین اصالحات عمدۀ ]قانون[ مهاجرت )قانون 
کنترل و اصالح مهاجرت 1986( را هدایت کرد و میلیون ها مهاجر ثبت نشده 
کار و  کرد.  به جز این استثنای مهم، رویکرد ترامپ نسبت به نیروی  را عفو 
گر تا به حال یک  اتحادیه ها بسیار شبیه به »پیامبر بزرگ« )ریگان( است. ا
مورد مسلم وجود داشته از اینکه تاریخ دوبار تکرار می شود، بار اول به شکل 

تراژدی، بار دوم به شکل کمدی، این ]بی شک[ همان مورد است. 

کمربند زنگارگرفته؛ ناحیۀ صنعتی زدایی شده]م.[. 1
2 .Right to work
3 . union shops
کارگری را می پذیرد مشروط به اینکه بعدًا . 4 ج از اتحادیه  که اعضای خار کاری  محل 

عضو شوند.]م.[
کار برده . 5 کارگر سفیدپوست منطقۀ راست بلت به  این اصطالح بیشتر در مورد طبقۀ 

کردند و  که به طور سنتی دموکرات بودند، اما در انتخابات از ریگان حمایت  می شود 
به او رأی دادند.]م.[

کارکنای غیر عضو . 6 که  ”fair share” or “agency” fees: منظور آن هزینه هایی است 
را برای چانه زنی های جمعی پرداخت  تا سهم خود  کنند  باید پرداخت  اتحادیه ها 

کرده باشند. ]م.[

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Ruth Milkman <rmmilkman@gmail.com>

http://rmmilkman@gmail.com
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ناپلئون بناپارت سوم، رئیس جمهور فرانسه از سال1848 
رهبری  اعالی  نمونۀ  مارکس  نظر  از  که   ،1842 سال  تا 
هنگامی  ترامپ  دونالد  سان  به  که  رهبری  بود،  فرهمند 
که طبقۀ سرمایه دار هژمونی شان را از دست داده  ظاهر شد 

بود. 

<    بـــــــــــــرومـــــــــــــــــــر
       امــــــــــــریــــــــــــــــــــکا؟ 

دیلن رایلی، از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایاالت متحده امریکا

آیا پیروزی ترامپ نشان از تغییر جهتی بنیادین 
اما  بله،  دارد؟  متحده  ایاالت  سیاست  در 
دارید.  انتظار  شما  که  شیوه ای  آن  به  نه  شاید 
بازتابندۀ  آنکه  از  بیش  ترامپ،  ریاست جمهوری 
فاشیسمی نوظهور باشد، معرف گرایشی به سوی 

جایگزین  فرهمند  رهبری  است:  »بناپارتیسم« 
بناپارتیسم  این  پروژه ای هژمونیک شده است. 
امروزی، به سان نسخۀ فرانسوی سدۀ نوزدهمی 
با بحرانی در هژمونی پیوند خورده است، بحرانی 
که از تضعیف پایگاه مادی طبقۀ سرمایه دار امریکا 
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که به آنها امکان می داد منافع خود را پی بگیرند و 
آن را منافع کل جامعه جا بزنند مایه می گیرد. این 
بحران نظام حزبی را در بافت دولتی پیشامدرن 
کرده  و مردمی سیاست زدوده چندپاره و ضعیف 
کنش سیاسی بجا و مناسب نسبت به  است. هر وا
ترامپ بایستی به ویژگی های اقتصادی و سیاسی 
ساخت  ممکن  را  شدنش  انتخاب  که  بنیادیی 

بپردازد.

هژمونی و بحران<   
هم  که  دوره ای   -  1970 دهۀ  تا   1930 دهۀ  از 
خ  ر اقتصادی  بحران  پایانش  در  هم  و  آغاز  در 
هژمونی  متحده،  ایاالت  سرمایه دار  طبقۀ   - داد 
که بر دستمزدهای باال، سودهای  فوردیستی را، 
مبتنی  تمام وقت  )کم وبیش(  اشتغال  و  کالن 
کرد. خیزش اقتصادی پس از جنگ  بود، حفظ 
هم به دولت های دموکرات و هم به دولت های 
چشمگیری  سود  که  داد  امکان  جمهوری خواه 
 ،1973 سال  از  اما  کنند.  کارگر  طبقۀ  نصیب 
افت اقتصاد امریکا این رژیم را تحلیل برد. رشد 
گسترش  سریع بهره وری و سودهای روبه  افزایش 
دولت رفاه را برای نخبگان کسب وکار تحمل پذیر 
که رقابت  آلمان، ژاپن، اقتصاد  کرد. اما هنگامی 
را  سود  خ  نر چین،  سرانجام  و  آسیایی  ببرهای 
کرد. از میانۀ دهۀ  پایین آورد، قواعد بازی تغییر 
حزب  دو  و  گرفت  تهاجمی  حالت  سرمایه   1970
در  دادند.  وفق  آن  با  را  خود  سرعت  به  امریکا 
کاهش هزینه های دولت رفاه ایاالت  کارتر  زمان 
متحده آغاز شد و تا پایان دورۀ ریاست جمهوری 
جدید  هژمونیک  فرمول  کرد.  پیدا  ادامه  اوباما 
بار  این  که  کارگرانی  به  که  بود  این  نولیبرالیسم 
بازار،  رهگذر  از  می شدند،  تصور  مصرف کننده 
چنین  داد.  سرنوشت  تعیین  و  آزادی  وعدۀ 
به  می تواند  مالیات  کاهش  که  می شد  انگاشته 
اجتماعی،  برنامه های  و  دستمزد  افزایش  جای 

بنیاد مادی رضایت باشد.
کتبر  ا  3 در  نولیبرال  فرمول  این  بحران 
که »برنامۀ خرید  2008، رقم خورد یعنی زمانی  
بودجۀ700  با   »)TARP( مسئله دار  دارایی های 
کاری  میلیارد دالری، که بانک ها را نجات داد، ریا
کرد. عناصر  و سالوس ایدئولوژی بازار آزاد را برمال 
با  و  یافت  ادامه  نیز  اوباما  دولت  در  نولیبرالی 
اقدامات مثبت )نسبتا بی هزینه( در زمینۀ مسائل 
دگرباشان  به  مربوط  مسائل  و  زیست محیطی 
همراه شد. با این حال، دولت اوباما را نمی توان 
کرد. اوباما بیش  کامال نئولیبرال توصیف  دولتی 
ثروتمند  سرمایه داران  و  مالی  سرمایۀ  از  بوش  از 
حمایت کرد، خصوصا با »قانون سالمت بانی ارزان 
برای  اوباما  )برنامۀ   »)Affordable Care Act(

کر می گویند(  که اغلب به آن اوباما بیمۀ سالمت، 
دوران  در  کرد.  بیمه  صنعت  به  بزرگی  کمک 
دولت  و  خصوصی  مالکان  میان  رابطۀ  اوباما، 
از  بخش هایی  که  چرا شد،  مجدد  سازمان دهی 
اقتصاد سرمایه داری به شکلی روزافزون به دولت 

وابسته  شدند. 
فروپاشی  مؤثر  به شکلی  توانست  ترامپ 
برنامۀ  گرچه  کند.  سیاسی  را  نولیبرالیسم 
اقتصادی آماج انتقادات صاحب نظران برجسته 
بوده است - مفسر نیویورک تایمز )و برندۀ جایزۀ 
در  ترامپ  سخنرانی  کروگمن  پل  اقتصاد(  نوبل 
که  کرد  مراسم معارفه را با این توصیف محکوم 
می کشد  تصویر  به  را   »)dystopia( »دژشهری 
اقتصادی و اجتماعی است،  از فروپاشی  کنده  »آ
ندارد«  امریکا  واقعیت  با  رابطه ای  که  تصویری 
اشاره  آنها  به  ترامپ  که  اساسی ای  مشکالت   -
می کند، به وضوح واقعی اند. در سال 1980، تولید 
همچنان 22 درصد از مشاغل را تأمین می کرد و 
جنوب  و  شمال  شرق،  شهرستان های  بیشتر  در 
کالیفرنیای  می سی سی پی  به 30 درصد رسید؛ در 
جنونی و شمال غربی اقیانوس آرام، مشاغل حوزۀ 
هوا-فضا به این ارقام اضافه شد. در سال 2015، 
کاهش یافت و  اشتغال بخش تولید به 10 درصد 
که به  نه تنها بر ایاالت بخش باالی غرب میانه  
»کمربند زنگ زده« معروف است، بلکه بر ایاالت 
گذاشت.  جنوبی وغربی هم - به شدت - تأثیر 
صنعت زدایی پیامدهای اجتماعی واقعی داشته 
و به فقر، سوءمصرف مواد مخدر و اموری از این 

قبیل انجامیده است. 
شده  توخالی  و  پوک  امریکا  تولید  پایۀ  گرچه 
درآمد  است،  مانده  کد  را میانگین  درآمد  و  است 
مدیرعامل اجرایی سربه فلک کشیده است. بدین 
ایاالت  سرمایه دار  طبقۀ  منافع  پیوندهای  قرار، 
گسیخته تر  گسترده تر روزبه روز  متحده با جامعۀ 
ترامپ  انتخاب  خاص  معنای  این  می شود.به 
است.  کم  حا طبقۀ  رهبری  در  بحران  معرف 
نخبگان اجتماعی ایاالت متحده دیگر نمی توانند 
که منافع  به شکلی موجه و باورپذیر مدعی شوند 
کثریت مردم هماهنگ است.       خاصشان با منافع ا

2016: انتخاباتی پیش بینی ناپذیر<   
رخداد   ،2016 سال  انتخابات  معنا،  یک  به 
عامل  سه  اما  بود.  پیش بینی ناپذیر  تاریخی 
کرد: میان تهی شدن نظام  نیرومند آن را ممکن 
ممکن  را  سندرز  و  ترامپ  سرکشی  که  حزبی 
ساخت، سرشت پیشامدرن دولت ایاالت متحده 
و سرانجام بی عالقگی و بی تفاوتی سیاسی. عامل 
نخست آن چنان بدیهی است که بحث بیشتری 
نمی طلبد اما دو عامل دیگر هم به همان اندازه 

مهم اند.  
ایاالت  دولت  پیشامدرن  نهادی  ویژگی های 
ایفا  ترامپ  پیروزی  در  مهم  نقشی  متحده 
منافع  حفاظت  برای  که  امریکایی  نظام  کردند. 
طراحی  آراء  تحریف  طریق  از  برده دار  الیگارشی 
در  ایتالیا  مجلس  یا  ویلهلم  امپراتوری  با  شد 
حق  دارد:  مشترکی  ویژگی های  جیولیتی  زمان 
دسترسی  نسبی،  کثریت  ا بر  ابنتا  محدود،  رأی 
انتخاب کنندگان  مجمع  و  رأی  برگۀ  به  دشوار 
آِن  از  را  ریاست جمهوری  ترامپ  ایالت بنیاد. 
کرد به رغم اینکه آراء عمومی را با اختالف  خود 
با  در حقیقت،  داد.  از دست  میلیونی  تقریبا سه 
کهنگی نظام  ادامۀ روند شهرنشینی، بدقوارگی و 

سیاسی ایاالت متحده واضح تر شده است.    
گسترده نیز نقشی چشمگیر  بی تفاوتی سیاسی 
را  دادن  رأی  سن  که  جمعیتی  از  می کند.  ایفا 
انتخابات  درصددر   55 زحمت  به  داشتند، 
کفۀ ترازوی آراء به  کردند. مثل همیشه،  شرکت 
تحصیل کرده تر  و  ثروتمندتر  رأی دهندگان  نفع 
سنگینی می کرد. به نظر می رسد که رأی دهندگان 
تا  می کنند  دوری  دادن  رأی  از  بیشتر  دموکرات 
پیمایش،  یک  گزارش  به  جمهوری خواهان:  از 
تنها  و  ثبت شده  جمهوری خواهان  درصد   46
دادند  رأی  ثبت شده  دموکرات های  درصد   42
میان  در  بی تناسبی  حضور  رنگین پوستان  و 
رأی دهندگان  شمار  گر  ا داشتند.  رأی نداده ها 
کام می ماند.      دموکرات اندکی بیشتر بود، ترامپ نا

نارضایتی<   
ترامپ چه راه حلی را پیشنهاد می کند؟ با توجه 
می رسد  نظر  به  قانون  تصویب  در  ناتوانیش  به 
محیط  و  ایمنی  مقررات  لغو  به  حل  راه  این  که 
هزینه ها  کاهش  برای  »غیرضروری«  زیستی 
و  ساخت وسازکاران  تولید کنندگان،  برای 
تعرفه های  است.  شده  منحصر  مصرف کنندگان 
کثر  حدا به  در  مهاجرت  منع  و  صادرات  باالی 
رساندن مشاغل تولیدی ملی نقش دارد. اما این 
راه  سر  بر  چشمگیر  تنگنایی  »تنظیم«  که  ایده 

سرمایه  گذاری است، بی منطق و بی پایه است.   
محتمل  دیگری  جغراسیاسی  پیکر بندی  آیا 
است؟ گرچه دولت جدید به شکل نومیدکننده ای 
که معموال بر خط مشی خارجی  در ایجاد فضایی 
است  ناتوان  است  افکنده  سایه   متحده  ایاالت 
حرف های  رد  و  پاریس  بی اثر  پیمان  از  )خروج 
بشر«  »حقوق  دربارۀ  سطحی  و  پیش پاافتاده  
پشتیبانی  کامال  ژاپن  و  ناتو  از  »دموکراسی«(  و 
خواهد شد و جنگ های بوش و اوباما برای مدت 

نامعلومی ادامه خواهد یافت. 
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آینده<   
در  بود؟  خواهند  چه  سیاسی  نزاع  تازۀ  الگوهای 
مناسبات خارجی، ترامپ نوعی خیزش زیرساختی 
کرده  ح  طر را   دولتی«  »سرمایه داری  بر  مبتنی 
نفوذ  اعمال  کره ای بدون  راهبرد مذا با  که  است 
ج همراه شده است. اما این پروژه به نظر  در خار
از اساس نامسنجم است. چگونه ایاالت متحده 
چینی  با  کسری ها  افزایش  با  هم زمان  می تواند 
پس اندازهایش  از  معلوم  قرار  از  که  کند  مقابله 
برای تضمین این خرید های ولخرجانه  استفاده  
که میان  می کند؟ ما قاعدتا پیش بینی می کنیم 
دسترسی های  که  مسلط،  طبقۀ  از  بخش هایی 
مختلفی به منابع ایالتی دارند، نزاع های سخت 

و بی امان درگیرد.
سازمانی  که  چرا نیست  فاشیست  ترامپ 
حزبی، شبه نظامی و ایدئولوژی ندارد؛ خط مشی  
خارجیش »انزواطلبانه« است نه توسعه طلبانه به 

ممکن  برلوسکونی  کالسیکش.  فاشیستی  معنی 
است همتای او به نظر آید اما دو تفاوت فاحش 
میان این دو وجود دارد. اول از همه اینکه قدرت 
آن ابرثروتمند ایتالیایی از ترامپ ریشه دارتر بود: با 
پیوند  داشت،  اختیار  در  که  رسانه ای  امپراتوری 
مستقیم و نزدیکی به طبقۀ سیاسی ایتالیا داشت، 
چیزی که ترامپ ندارد. از این مهم تر، شاید الگوی 
عالقۀ  از  او  و  بود  ریگان  رانلد  برلوسکونی  نقش 
ایتالیایی ها به نوعی به قاعدگی امریکایی به نفع 
برلوسکونی  اینکه  کالم  مخلص  برد.   بهره  خود 
ترامپ  که  الگویی   - است  متأخر  دورۀ  نولیبرال 
به وضوح زیرپا می گذارد. قیاس ترامپ با پوتین یا 
اربان شاید مفیدتر باشد. از این چشم انداز، ترامپ 
کرد،  را می توان چهره ای »نو-پتریمونیال« تلقی  
که سازمانی غیررسمی از پیروان ایجاد  چهره ای 
کرده است و پاداش آنها را با بذل و بخشش های 

دولتی می دهد.  

برنامۀ اقتصادی »ترامپ-کینزی« - برنامه ای 
روزافزون مبهم تر می شود  آینده اش به شکلی  که 
باالیی  قسمت  به  را  فدرال  منابع  می تواند   -
نوعی  که  امید  این  به  کند  هدایت  غرب میانۀ  
کند. اما پروژۀ   ائتالف انتخاباتی دائمی را تثبیت 
رهگذر  از  متحده  ایاالت  اقتصاد  در  هندلی  رشد 
دولت راهبر  سرمایه داری  نابهنگام  ظاهرا  شکلی 
بسیار نامحتمل به نظر می رسد. از این رو می توان 
انتظار داشت که بی هدفی و افول همچنان ادامه 
یاد. از سوی دیگر، شکست سنگینی که نخبگان 
در اثر پیروزی ترامپ خوردند، ممکن است درها 
ایاالت  به جلو در  رو  تغییرات  احتمال  به روی  را 

متحده بگشاید.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Dylan Riley <riley@berkeley.edu>

mailto:riley@berkeley.edu
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<     خــــیــــــزش
       راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

     لنینیست
جیهان توئال، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، آمریکا

استیو بنن مغز متفکر و طراح جریان راست آلترناتیو، آشکارا 
از فراخوان لنین به براندازی دولت الهام می گیرد.

پیروزی پوپولیسم دست راستی در امریکا نیمی 
با  برد.  فرو  شگفتی  و  بهت  در  را  کشور  مردم  از 
تاریخی  شیوه ای  به  موضوع  این  گر  ا این حال، 
فاصله  ای  شود،  مطالعه[  ]و  زمینه مند  جهانی  و 
فراوان با امری شوک آور دارد. به بیان مختصر، 
پایان  نولیبرال به  چرخه های رونق و رکود دورۀ 
بحران  است.  رسیده   خویش  ظرفیت های 
اقتصادی مستقیمَا به یک مسئلۀ سیاسی کالن تر 
ترجمه نمی شود، اما تهاجمات ایدئولوژیک پس 
کلکتیویسم،  بر علیه تمام اشکال  از دهۀ 1970 
چپ  آمیزۀ  دارای  و  مرکزگرا  راه های  از  را  بشریت 
کرده اند.  محروم  سرمایه داری  تصحیح  برای 
مستمر  آنتی کلکتیویسم  و  نولیبرال  انحطاط 
روندهایی جهانی هستند و من اینجا کمتر دربارۀ 

درنتیجۀ  امریکا،  در  گفت.  خواهم  سخن  آنها 
از  پوپولیستی  سیاست  و  زبان  تاریخی  انتقال 
چپ به راست، این روندها به بدترین وضع خود 
اینکه،  نتیجه  رسیده اند.  اخیر  دهه های  طی 
چالش  یک  دیدن  تدارک  به  قادر  حتی  چپ 
اینکه  به  برسد  )چه  نیست  مناسب  پوپولیستی 
سرنگون  را  آن  یا  حفظ  را  سرمایه داری  بخواهد 
کند(، در حالی که چالش های جناح راست سرشار 
از  که  و وعده هستند، هر چند  روحیه  انرژی،  از 

راه حل های واقعی خالی باشند. 

لیبرالی شدن چپ<   
چپ دیگر نمی تواند به شکلی قانع کننده به زبانی 
چطور  نمی داند  دیگر  بگوید.  سخن  پوپولیستی 
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>>

ترامپیسم

کثر  ا روی،  هر  به  دهد.  انجام  را  کاری  چنین 
به  مایل  آن  )ایدئولوگ ها(  ایدئولوژی پرداز های 
فهم نقص  منظور  به  نیستند.  کاری هم  چنین 
در  پوپولیستی  محتوای  و  لحن  تکافوی  عدم  و 
دورۀ  به  نگاهی  باید  ما  آمریکایی،  چپ  درون 
داشته  خود  دوران  آنتی پوپولیسم  پیشاتاریخ 

باشیم. 
من ردپای این انحطاط را به شکل متناقضی 
انقالب  دموکراتیک ترین  نظر  عالم  در  آنچه  تا 
می کنم:  دنبال  می شد،  قلمداد  بیستم  سدۀ 
کنار  در  شد(.  تجربه  غرب  در  که  )چنان   1968
انقالبی علیه  با سرمایه داری، 1968  ضدیت آن 
کثر رسیدن مازادهای دولتی و بوروکراتیک  به حدا
و  دموکراتیک  سوسیال  استالینیستی،  نوع  از 
ضدبوروکراتیک  هوای  و  حال  بود.  نیودیل 
شد،  توجیه  جهات  از  بسیاری  از  گرچه  ا جنبش 
درس هایی  گرفتن  فرا  به  را  بسیاری  نهایت  در 
خطا از سقوط دولت گرایی و پیروزی نولیبرالیسم 
کشانید. 1968 یک اشتباه ضروری بود. راست از 
گرفت. چپ  1968 راه احیای خویش را در پیش 

این گونه نکرد. 
لیبرال  -چپ  غرب  در   1968 عمدۀ  وارث  دو 
آنارشیستی-  و  اتونومیستی  جنبش های  و 
سازمان،  به  نسبت  تنها  نه  را  عالج ناپذیر  شکی 
سخن  به  نسبت  بلکه  رهبری،  و  ایدئولوژی 
پروردند.  »مردم«  نام  به  کثریت  ا نام  به  گفتن 
از این دست برچسب  هرگونه سیاست و سخنی 
»تمامیت بخش« و »تمامت خواه« خورد )از سوی 
»غیرمسئوالنه«  و  بی خاصیت  یا  و  افراطی(  چپ 
استثنای  به  لیبرال(.  چپ  سوی  )از  شد  قلمداد 
به  چپ  پوپولیسم  که  )جایی  جنوبی  اروپای 
طبقاتی،  اهرم های  بدون  اما  بازگشت،  صحنه 
ایدئولوژیک و سازمانی( و امریکای جنوبی، این 
را به  که شکاف در حال پدیدار شدن  راست بود 

نفع خود اشغال کرد. 
روحیۀ  جنبش،  نظری  کامی  نا به  توجه  با 
»دولت گرایی -ستیزی«   1968 آزادی خواهانۀ 
نتیجۀ  این حال  با  کرد.  تغذیه  را  نولیبرالیسم 
کشنده تر جدایی متعاقب میان چپ گرایان بود که 
میان پوچ گرایی پسامدرنیست و لیبرالیسم چپ 

خ داد.  ر
گرچه لیبرالیسم  پروژۀ لیبرالیسم چپ چه بود؟ ا
جهانی  خویش  نمودهای  و  آرمان ها  در  چپ 
در  را  خود  بیان های  و[  ]جلوه ها  ناب ترین  بود، 
»شمول«  آنها  تکه کالم  یافت.  بریتانیا  و  امریکا 
که قرار بود جای »برابری« را بگیرد. با الهام  بود 
از جامعه شناسانی مانند آنتونی گیدنز، مرکز جدید 
انگلیسی زبان )حزب کارگر جدید و کلینتونیزم( بر 
شمول تعداد هر چه بیشتری از مردم دور میز تمرکز 

کردند. طی سه دهه، سطح شمول بر حسب نژاد، 
یافت،  افزایش  جنسی  گرایش های  و  جنسیت 
اما خود میز دچار انقباض شد. پس این واقعیت 
که سیاه پوستان، مردان و زنان التین تبار  داشت 
موقعیت های  به  توانستند  مسلمانان  حتی  و 
برجسته ای برسند که پیش تر حتی به مخیله شان 
و  سیاه پوستان  جمعیت  اما  نمی کرد،  خطور  نیز 
التین تبارهای زندانی در آمریکا نیز رو به افزایش 
که  که تعداد مسلمانانی  گذارد؛ به همان ترتیب 
امریکا آنها را با بمب هایش می کشت، تحریم شان 
افزایش  می کشانید،  گرسنگی شان  به  یا  می کرد 

یافت. 
هدفدار  برنامه های  طریق  از  چپ  لیبرالیسم 
سخن  جامعه  )عادی تر(  اقلیت های  با  رفاهی 
گرفتن  از  که رهبران دموکرات  از آن جا  اما  گفت؛ 
)شرکت های  بزرگ  کوسه های  از  مردم[  ]حق 
برای  چاره  راه  تنها  می رفتند،  طفره  غول آسا(، 
رانده شده  سفید پوست های  قربانی سازی  آنها 
سفید پوست های  بود.  کوچک  شده  میز  سر  از 
تصویر  نژادپرست  مشتی  عنوان  به  تحقیرشده 
شدند: »یک مشت موجود رقت انگیز«، مردمی که 
دیگر نمی توانیم با آنها سخن بگوییم )واقعیتی 
که توسط خود این پروژه  ساخته و پرداخته شد(. 

خودتخریبی چپ و خدمت به راست<   
به عنوان یک نتیجه گیری باید گفت که اقلیت ها 
به شکلی پایدار و مشخص بسیج و سازمان دهی 
مشهور  داستان  ساختن  به  منجر  )که  نمی شوند 
رأی »گم شده« ی سیاه پوستان در انتخابات 2016 
به هر  آمریکا شد(؛ سفیدپوست های تحقیرشده 
دو حزب بی اعتماد هستند، اما از لیبرال ها بیشتر 
می ترسند. تا زمان خیزش سندرز، چپ نزدیک به 
دولت )هم چپ لیبرال و هم ترقی گراها( در این 
از  هدایت شده  »شمول«  و  »تنوع«  لیبرال  بازی 
سوی نخبه ها گرفتار بود. این گرایش های عمیق 
سیاسی احتمال هرگونه سناریوی ]از نوع[ نیودیل 

را به شدت کاهش می دهند. 
چپ افراطی چه اهمیتی دارد؟ علی رغم بیزاری 
روشنفکران  از  بسیاری  لیبرال،  چپ  از  شدید 
از  تجلیل  در  لیبرال  چپ  با  رادیکال  فعاالن  و 
)که  سازمان یافته  رهبری  و  ایدئولوژی«  »پایان 
میان  در  انتخابات گرایی  و  چپ  ریزوم های  به 
دموکرات های مترقی می انجامد( همراه هستند. 
امریکایی تمام  تا جنبش اشغال، چپ  از سیاتل 
ج داد تا نه تنها از ایدۀ رهبری  تالش خود را به خر
کند.  تخریب  را  آن  بلکه  بپرهیزد،  سازمان یافته 
بنابراین، با فروپاشی جریان مرکزگرا، جریان راست 
پاسخ گفتن  برای  بیشتری  مراتب  به  آمادگی  از 
بیش  و  پیش  بود.  برخوردار  چپ  تهدیدات  به 

از  نه  و  ایدئولوژی  از  نه  راست گرایان  چیز،  هر  از 
کردند. در سطح  رهبری سازمان یافته صرف نظر 
نظری آنها با هر دو به ستیز پرداختند، اما در حالی 
که دور از توجه همگان به ساخت و  کردند   چنین 
ایجاد ایدئولوژی ها، سازمان ها و رهبران خویش 

مشغول بودند. 
و  ایدئولوژی ها  از  هرچه  چپ  که  حالی  در 
مدفون  را  بود  باقی مانده   1968 سازمان های 
روح  واسطۀ  به  از 1968  که  حالی  در  )حتی  کرد 
تجلیل  آن  فرهنگ ستیزانۀ  و  آزادی خواهانه 
در  انقالبی  عنوان  به  امریکایی  راست  می کرد(، 
با  زد.  خویش  سازماندهی  به  دست   1968 برابر 
از  باقی مانده  جریان های  با  متفاوت  این حال، 
که مدعی ستیز با آن بود، جریان راست  انقالبی 
موفقیت  بود.  ایدئولوژیک  و  سازمان دهی شده 
راست  به  اصلی  جریان  تغییر  در  راست  جریان 
کتیک های  افراطی در واقع بر مبنای راهبردها و تا
 1968 از  فراموش شده  جناحی  سرکوب شده ی 

بود؛ خوانشی خاص از نظریۀ انقالب لنین. 

یکمی« <    و   قرن  بیست   »لنینیسم 
راست امریکایی

راست  پیشروی  -متفکر  بنن  استیو  اخراج 
سالگرد  نخستین  از  پیش  امریکا-  آلترناتیو 
غلط اندازی  دلخوشی  ترامپ،  ریاست جمهوری 
تنها  بنن  استیو  کاخ سفیدی  ماجراجویی  است. 
زبان،  از سفری طوالنی بود -انتقال  یک مرحله 
پوپولیستی  انقالبی-  راهبردهای  و  کتیک ها  تا
بنن  موجود،  گزارشات  بنابر  راست.  به  چپ  از 
لنین...  هستم.  لنینیست  یک  »من  گفته: 
که دولت را براندازد و هدف من نیز  می خواست 
همین است. من می خواهم همه  چیز را براندازم 
کنم«. اما این  کنونی را تخریب  و تمام تشکیالت 
لنینیسم مشتمل بر چه عناصری است؟ در یک 
دموکراسی پیچیده، لنینیسم تنها می تواند خود 
را به عنوان پوپولیسمی برآمده از انقالب طوالنی 
عرضه کند. دهه هاست که علوم اجتماعی بر این 
نهادهای  وجود  دلیل  به  که  فشرده  پای  نکته 
ریشه دار موجود، هیچ حزب سومی نمی تواند در 
امریکا نمی تواند به موفقیت برسد. این واقعیِت 
میان  در  مغرورانه  یقینی  موجب  علمی  کاماَل 
اتونومیست/آنارشیست ها  و  لیبرال  چپ های 
بیشتری  توجیه  ترتیب  این  به  )که  است  شده 
گریز  و  نولیبرالیسم  برابر  در  تسلیم خویش  برای 
می یابند(.  سازمان یافته  سیاست  گونه  هر  از 
این  تحریف  به  دست  آمریکایی  افراطی  راست 
گویی  که  بود  این گونه  است.  زده  »واقعیت« 
نسخه ای  رهنمودهای  از  پیروی  حال  در  آنها 
کرد؟«  قرن  بیستمی و تلخیص شده از »چه باید 
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را  دولت  که  میخواست  لنین  هستم.  لنینیست  یک  »من  سال 201۴:  در  بنن  استیو 
براندازد و هدف من نیز همین است. من میخواهم همه چیز را واژگون و تمام تشکیالت 

سیاسی کنونی را نابود کنم«. 

ترامپیسم

)1920( لنین هستند که با این جمله آغاز می شد: 
فلج  را  بسازید، حزب  نمی توانید یک حزب  گر  »ا
هر  آنها  کنید«.  تصاحبش  و  بزنید  دورش  کنید؛ 
نسخۀ  دادند.  انجام  هم زمان  را  کارها  این  سۀ 
تخیلی ما از »چه باید کرد؟« این طور ادامه می یابد 
شوید،  حزب  قانونی  رهبران  آنکه  از  »پیش  که: 
که تمام نهادهای وابسته به آن  اطمینان یابید 
گروه بندی  )یک  تی پارتی  گر  ا شده اند«.  فلج 
از پیش  پوپولیستی در میان جمهوری خواهان( 
نکرده  دچار  فلج  به  را  جمهوری خواه  تشکیالت 
و  ظهور  جلوی  می توانست  تشکیالت  آن  بود، 

خیزش ترامپ را بگیرد. 
لنینیسمی  امریکایی  راستی  دست   پوپولیسم 
با  متفاوت  است.  دموکراتیک  شرایط  تحت 
آنچه  هر  تقریبَا  از  باید  که  روسی  بلشویک های 
پرهیز  بود  عمومی  و  آشکار  سیاست  و  جامعه 
جامعه  از  امریکایی  راست گرایان  می کردند، 
کرد؟« تصحیح شده  استقبال می کنند. »چه باید 
گفت: »در هر سلول جامعه  به این ترتیب خواهد 
و  سازمان دهی  از  عرصه ای  هیچ  کنید.  خانه 
به  متعلق  نظر  به  گر  ا خاصه  و  حتی  را  سیاست 
کم  دست  می رسد،  نظر  به  دشمنان  اردوگاه 
و  علم  آموزش،  که  آموخت  راست  نگیرید«. 
گذار نکند »هرچه  فرهنگ را به مونوپولی چپ وا
بیشتر قلمروی سازمانی و ایدئولوژی دشمن خود 
را تصاحب کنید و هر آنچه را که قادر به تصاحبش 

اندرو  با  راست  جریان  کنید«.  منفجر  نیستید، 
که بنیان گذار مجرای رسانه ای »راست  بریتبارت 
نیز  را  فرانکفورت  بود، خواندن مکتب  آلترناتیو« 
]و  بزرگ  مسئله ای  به  را  سالمت  نظام  کرد؛  آغاز 
کرد و با خیزش ترامپ و بنن،  محل نزاع[ تبدیل 

وعدۀ شغل و تغییرات زیرساختی داد. 
وجود  منکر  نمی تواند  لنینی  راست  امروز 
صحنه ی  در  پوپولیست  بالقوۀ  نیروهای  دیگر 
ضعیف  نیروها  آن  که  هرچند  باشد،  اجتماعی 
به  کرد؟« قرن بیست و یکمی  باید  باشند. »چه 
گر  این ترتیب با این جمله پایان خواهد یافت: »ا
این  دسترس  از  فراتر  دشمن  جریان  سنگرهای 
کنان آن سنگرها را تحریک  کتیک ها بودند، سا تا
کودکانه دست  کنش های نامشروع و  کنید تا به 
در  آلترناتیو  راست  جریان  که  هنگامی  بزنند«. 
کالیفرنیا و دیگر نقاط تأثیرگذاری  دانشگاه برکلی 
باقی ماندۀ دست  چپی دچار سقوط  جریان های 
شدند، پس از آنکه یک چپ افراطی فاقد پایگاه 
نام  )به  لیبرال ها  کرد،  حمله  آنها  به  توده ای 
اشتیاق  برخاستند.  آنها  از  دفاع  به  بیان(  آزادی 
کمی پس از آنکه  لیبرال ها نسبت به آزادی بیان 
کامیونی را به میان جمعیتی  یک راست آلترناتیو 
از نژادپرست-ستیزان در شارلوتزویل راند فروکش 
راست  که  هنگامی  پست  واشنگتن  اما  کرد، 
بازگشت،  برکلی  به   2017 سپتامبر  در  آلترناتیو 
آزادی راست  و  رادیکال  بر خشونت چپ  باز هم 

کید کرد. خیلی از پرنده ها با یک سنگ  آلترناتیو تأ
شده،  دچار  تفرقه  به  دشمن  می شوند:  کشته 
آشکار  ضعفش  و  بی ارادگی اش  آن،  سردرگمی 
شده، شهرتش لکه دار شده و راست افراطی خود 

بیش از پیش دچار وحشت شده است. 
از آنجا که امروز »دولت« از هر آنچه یک تعریف 
پیچیده تر  بود،  آن  بیان  به  قادر  قرن  بیستمی 
است، درهم کوبیدن آن شامل کنش های نمایشی 
به مراتب کمتری نسبت به سال 1917، دست کم 
کنونی، خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم  در شرایط 
که راست برای زمانی که نهادهای موجود همگی 
ظرفیت زدایی شوند، چه در چنتۀ خویش دارد، 
اما ممکن است به زودی این را بفهمیم. استیو 
از استعفایش به دشمنانش  بنن، بالفاصله پس 
که با خوشحالی اضافه  اعالن جنگ داد، در حالی 
)رسانه های  سالح هایش  دوباره  دارد  که  می کرد 
انقالب  یک  می گیرد.  دست  به  را  الکترونیک( 
لیبرالیسم  سابقۀ  با  سرزمینی  در  پوپولیستی 
بس  نبردی  تباهی(  حال  در  چند  )هر  ریشه دار 
دشوار و همراه با شکست های فراوان خواهد بود. 
زمان زیادی اما تا پایان این نمایش باقی مانده 

است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Cihan Tuğal <ctugal@berkeley.edu>

mailto:ctugal@berkeley.edu
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<      نــــــــــارضــــــــــــــایـــــــــی
        دمــــــــــوکراتــــــــــیک

           در بــــرزیل و افریـــقای جــــنوبــی
گی. دابلیو سیدمن، دانشگاه ویسکانسن مدیسن امریکا و عضو کمیتۀ پژوهشی جنبش های کارگری 

)RC44( انجمن بین المللی جامعه شناسی 

که عمیقًا در رسوایی های مالی فرو رفته،  در این تصویر، زوما رئیس جمهور افریقای جنوبی، 
گوپتا، دیده می شود.  در معیت همدستان تبهکار خود، برادران 

>>

از زمان پیروزی انتخاباتی غیرمنتظرۀ ترامپ، دربارۀ چالش های جهانی شدن 
این  کثر  ا اما  شده،  بسیاری  قلم فرسایی های  اقتدارگرا  پوپولیسم  تهدید  و 
بحث ها بر کشورهای ثروتمند شمال تمرکز داشت. اما دربارۀ دموکراسی های 

جدید جنوب چه می توان گفت؟
برای 25 سال گذشته، برزیل و افریقای جنوبی نمادهای غرورآفرین عصر 
جدید بوده اند: بعد از دهه ها صنعتی شدن اقتدارگرایانه، آنها به عنوان دو 
جامعه  با بیشترین نابرابری، به طور پیوسته به سمت ساختن جوامع مشروط 
گیر برنامه های اجتماعی با  دموکراتیک، با رهبران منتخب مردم، تعادل فرا

رشد اقتصادی پایدار و ادغام جهانی حرکت کردند.
و  مدنی  جامعۀ  مردمی  جنبش های   ،1990 دهۀ  در  کشور  دو  هر  در 
کرد و به نماد جهانی امکان   کارگری و اجتماعات فقیر را متحد  جنبش های 
کشور احزاب به تغییرات پیشروانه  پسااستعماری تبدیل شدند. در هر دو 
در  و  رسیدند  قدرت  به  دموکراتیک  انتخابات  طریق  از  بودند،  متعهد 

جست وجوی تعادل میان رشد اقتصادی و شهروندی دموکراتیک بودند.
کشور از  به  عنوان صادرکنندۀ مواد معدنی و دیگر مواد خام اولیه، هر دو 
قیمت باالی مواد خام اولیه در اوایل دهۀ 2000 سود بردند. احزاب مردمی 
که به تعادلی عملی دست یافته اند: حفظ سرمایه گذاران  به  نظر می رسید 
بین المللی و شادی شهروندان محلی، حفظ پیوند با اقتصاد جهانی هم زمان 
با تعقیب سیاست های جدید اجتماعی »حامی فقرا« برای اجتماعات خیلی 

محروم.

کنگرۀ  کنون، با سقوط قیمت جهانی مواد خام ضربه دیده اند. هم  اما ا
کارگران برزیلی )PT( در  ملی افریقا )ANC( در افریقای جنوبی و هم حزب 
آشفتگی به  سر می برند و با اتهامات فساد و از دست  دادن مداوم حمایت 
فساد،  گستردۀ  رسوایی های  کشور  دو  هر  در  شده اند.  پاره پاره  مردمی 
کمپانی های  کشور  مقامات برجسته حزب را به دام انداخته است. در هر دو 
بزرگ  پروژه های  گرفتن  برای  سیاست مداران  و  حزب  به  خصوصی  بزرگ 
کسب وکارهای خصوصی و قراردادهای پرمنفعت  ساخت وساز، یارانه برای 

عمومی رشوه می دهند. اینها خشم گستردۀ مردمی را موجب شده است.
کشور  دو  هر  در  نیست.  جدیدی  چیز  فساد  جامعه  دو  هر  در  البته 
درون  سیاسی  معامالت  با  تاریخی  به شکل  اقتدارگرایانه  صنعتی سازی 
نخبگان تغذیه می شد: حکومت سرکوبگر شدیدًا با شرکت های بزرگی ارتباط 
بیشتر  برای  دولتی  قراردادهای  و  سیاست مداران  مساعدت  به  که  داشت 

موفقیت هایشان وابسته بودند.
نهادهای  است:  کرده  ایجاد  را  جدیدی  شفافیت های  دموکراسی  اما 
هرگز  گذشته  در  که  نشان داده اند  را  جزئیاتی  رسانه ها  و  دموکراتیک 
کشور واحدهای تحقیق و بازرسی مستقل  مشاهده پذیر نبوده اند. در هر دو 
ساخته شده به  عنوان بخشی از ساختار دموکراتیک همراه با محافظت های 
جدید آزادی بیان جزئیاتی از سطوح بسیار غیرعادی فساد را نشان داده اند. 
کارگزاران دولتی می توانند در دادگاه های  در دموکراسی ها، سیاست مداران و 
علنی به چالش کشیده شوند که اجازۀ بینش هایی جدید دربارهۀ چیزهایی 
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اتهامات فساد رهبران احزاب سیاسی بزرگ برزیل را دربرگرفته اند، از جمله رئیس جمهور تمر و 
همچین رئیس جمهور پیشین و محبوب برزیل لوال.

فراهم می شود که زمانی روال عادی امور بوده اند.
دادستان های مستقل  به  کارگران قدرت های جدیدی  برزیل حزب  در 
شهادت  ازای  در  شاهدان  به  تا  می داد  اجازه  دولتی  بازرسان  به  که  داد 
که برای توانایی دادستان ها در  مجازات سبک تر پیشنهاد دهند. تغییری 
حل رسوایی وسیع الوا جاتو و رسوایی های بعدی اهمیت فراوانی داشت، 
آنها از مکالمات ضبط شده برای اثبات جرم سیاست مداران با هر مسلکی 
واحد  جنوبی  افریقای  پساآپارتایدی  اساسی  قانون  در  می کردند.  استفاده 
دوره،  یک  برای  پارلمان  توسط  منصوب شده  مستقل،  بازرسان  جدید 
ایجاد شد. در اواخر 2016 "مدعی العموم"، که یک متولی ایجادشده توسط 
قانون اساسی بود، شبکه ای از قراردادهای فاسد بین بخش های دولتی و 
که "گزارش رصد دولتی" نامیده شده  کرد  گزارش  کمپانی های خصوصی را 
کمپانی های  گستردۀ ایمیل های بین حکومت و  بود. پس از آن، افشای 
را  خصوصی به خبرگزاری های مستقل افریقای جنوبی جزئیات بیشتری 
قراردادهای دولتی،  اینکه چگونه  تا دربارۀ  داد  اجازه  آنها  به  و  داد  نشان 
ایجاد  روشن تری  عمومی  درک  می کند  ثروتمند  را  خصوصی  پیمان کاران 

کنند.
گری هایی خشم عمومی را برانگیخت.  جای تعجب ندارد که چنین افشا
که از سوی  گسترده  ای وجود داشت  کشور، تظاهرات و اعتراضات  در هر دو 
هم زمان،  به ویژه  اینکه  می شدند.  حمایت  وسیع  به طور  مخالف  احزاب 
کاهش قیمت مواد خام هر دو کشور را درگیر بحران اقتصادی کرد، خصوصًا 
که برنامه های حامی فقرا به شکلی گسترده از طریق مالیات بر ارزش افزوده 
و مالیات بر درآمد، به  جای مالیات بر ثروت و دارایی، تغذیۀ مالی می شد. با 
آشکارشدن بحران اقتصادی، طبقۀ متوسط جدید شهری خشم خودشان 

را در رسانه های اجتماعی و خیابان بروز می دادند.
زمانی  که  سیاست مدارانی  کرد.  اغتشاش  دچار  را  سیاست  سرخوردگی 
نداشت.  وجود  روشنی  جایگزین  و  شدند  رسوایی  گرفتار  بودند  محبوب 
رسانه های جناح راست برزیل از سیاست مداران محافظه کار در آن چیزی 
کثر مشاهده گران آن را »کودتای نرم« می نامند: رئیس  حمایت می کردند که ا
جمهور سابق، دیلما روسف، نه به  دلیل فساد خودش، بلکه به این دلیل 
رفاه  ادامۀ هزینه کرد  را جهت  که وی مانورهای حسابداری  ای  متهم شد 

اجتماعی در طول بحران اقتصادی تصویب کرده بود.
قدرت  تحکیم  درجهت  به سرعت  برزیلی  محافظه کار  سیاست مداران 
جناح  )سیاست مدار  تمر  میشل  فعلی،  رئیس جمهور  کردند.  حرکت  خود 
کرد تا زمانی که به   که به عنوان معاون رئیس جمهور دیلما خدمت  راستی 
طریق  از  کرد(،  پیدا  سوق  قدرت  از  دیلما  برکناری  جهت  کمپینی  سمت 
شواهد ویدئویی با رشوه های غیرقانونی و چمدانی پر از پول ارتباط داده 
از  استفاده  طریق  از  قدرت  در  باقی ماندن  در  خود  مهارت  تمر  اما  شد، 
مکانیسم های قانونی مبهم را به اثبات رسانده است. سنای برزیل تحت 
سلطۀ سیاست مداران محافظه کار است-تعداد بسیاری از آنها هم با اتهام 
فساد روبرو هستند. سنا از طریق ردکردن فراخوان انتخابات زودهنگام از 
که از  کرد. این اثبات دوباره ای بر سنت قدیمی برزیلی است  تمر حمایت 

مصونیت نخبگان و قدرت می گوید.
برای برزیلی های فقیر تغییر در حکومت به  معنی تغییر در زندگی روزانه و 
کثر سیاست های »حامی فقرا«  کابینۀ انتخاب نشدۀ تمر از ا فرصت هاست. 
کرد،  را قطع  اجتماعی  کمک هزینه های  و  کرد، مستمری ها  عقب نشینی 
کرد و  کار جدید را لغو  کرد، قوانین  ریاضت را بر خدمات اجتماعی تحمیل 

ج اجتماعی را به آینده محدود کرد. مخار
که زمانی بسیار قوی بود، در آشفتگی  کارگران برزیل را،  رسوایی ها حزب 

قرار داد. رئیس جمهور قبلی، لوال دا سیلوا محبوب ترین چهرۀ حزب، با اتهام 
که داسیلوا خواهان  زندان محکوم شده است )حکمی  به ده سال  فساد 
که  کارگری  تجدید نظر در آن شده است(. پایه های حزب، شامل جنبش 

زمانی بسیار مغرور بود، دچار سرخوردگی و بی سازمانی شده بود.
پویایی سیاسی افریقای جنوبی شباهت های شگفت انگیزی با نارضایی 
بحران  دچار  کشور  این  خام  مواد  بر  مبتنی  اقتصاد  زمانی که  دارد.  برزیلی 
فزاینده ای  به طور  مالیات دهنده  باالی  و  متوسط  طبقات  شد،  اقتصادی 
فعلی  رهبری  شدند.  خشمگین  شدیدًا  دولتی  اموال  غلط  مصارف  دربارۀ 
کثریت در پارلمان از رأی "عدم  ANC درگیر رسوایی است و به  رغم داشتن ا

اعتماد" اخیر به دشواری نجات پیدا کرد.
کاماَل  فساد شخصی یعقوب زوما، رئیس جمهور فعلی افریقای جنوبی، 
شخصی اش  اموال  برای  دولت  پول  از  دالر  میلیون ها  است:  شده  مستند 
گسترده  ج شده است. زمانی که پرونده های دادگاه جاری و ایمیل های  خر
به  سپرده شده  غیرقانونی  دولتی  قراردادهای  از  زیادی  تعداد  شد،  افشا 
که  گوپتاها )قبیله ای از مهاجران اخیر  خانوادۀ زوما و دوستانش، به ویژه 
کنون نامشان مترادف با برداشت غیرقانونی و وقیحانۀ پول های دولتی  ا

است( شناخته شد.
کشور نیستند.  کنشگران بد این دو  که سیاست مداران تنها  توجه شود 
کمپانی های  کمپانی های نفتی برزیل،  درست هنگامی که تعداد بسیاری از 
کالن  کشاورزی درگیر پرداخت رشوه های  ساخت وساز و غول های صنایع 
به افراد و احزاب، معمواًل در قبال قراردادهای دولتی پرمنفعت شده بودند، 
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)همچنین  افریقایی  سفیدهای  به  متعلق  تجارت های  از  بسیاری  تعداد 
چندملیتی  کمپانی های  با  همراه  سیاهان  به  متعلق  کوچک  تجارت های 
آلمانی، چینی و بریتانیایی( درحال دستکاری فرایندهای مناقصه و دادن 

حق السکوت  به افراد مشاهده  شده اند.
حرفه ای  کارهای  به  را  عمومی  توجه  همچنین  اخیر  گری های  افشا
و  حسابداران  است:  کرده  جلب  جهانی  حقوقی  و  حسابداری  مؤسسات 
تأیید  مقبول  معامالت  عنوان  به   را  مشکل دار  معامالت  مجاز  حقوق دانان 
رسمی کرده اند، گاهی اوقات پیشنهادهای مزایده را تغییر داده اند تا قانونی 
مؤسسۀ  شده اند:  درگیر  نیز  عمومی  روابط  مؤسسات  حتی  برسند.  به نظر 
گاپتا  کنسرسیوم  از  به  نمایندگی  بریتانیا،  روابط عمومی  پاتینگر، غول  بل 
کرد  سازماندهی  اجتماعی  رسانه های  در  را  ظالمانه  و  خشن  کمپین  یک 
کافی( در تالش بود تا منتقدان زوما را به  عنوان  که )به شکلی دور از انتظار 

عامالن »سرمایۀ انحصاری سفیدپوستان« معرفی کند.
راست  در حالی  که سیاست مداران جناح  تاریخ مهم است.  و  زمینه  البته 
برزیلی موفق شده بودند تا اصالحاتی را لغو کنند که توسط حکومت منتخب 
کثریت سیاه افریقا هرگز اجازه بازگشت به  دموکراتیک بنا نهاده شده بود، ا
حکومت  برزیل،  در  همان طورکه  نمی داد.  را  سفیدپوستان  برتری  آپارتاید 
منتخب دموکراتیک بهبود های واقعی، از دسترسی به برق و آب لوله کشی 
تا دریافت مستمری و کمک هزینه، در زندگی روزانه خانواده های فقیر ایجاد 

کرده بود.
که مقدار زیادی  کارگر برزیل )PT( به نظر می رسد  گر حزب  با این حال، ا
از حمایت طبقه متوسطش را از دست داده است، سیاهان افریقای جنوبی 
باقی  همدل  به شدت  رفاه  برنامه های  گسترش  برای   ANC تالش های  با 
اما  دارند،  نژادی  محدودیت های  از  طوالنی  تاریخ  کشور  دو  هر  مانده اند. 
به شکل  هنوز  سفید  برتری  بر  مبنی  جنوبی  افریقای  صریح  سیاست های 
کی در یادهاست. وفاداری های سیاسی هنوز بازتابی از مبارزۀ طوالنی  دردنا
افریقای  سیاه  متوسط  طبقۀ  از  زیادی  تعدادی  به عالوه،  است.  آپارتاید  با 
جنوبی هنوز از جایگاه های باال در مشاغل خصوصی تحت سلطۀ سفیدهای 

افریقایی محرومند. مشاغل دولتی که از زمان قدرت گرفتن ANC به  دست  
آمده مانند معلم هٍا پرستارها، پلیس ها، دیوان ساالران یا سیاست مداران با 

نوعی حس وفاداری پیوند خورده است.
به ویژه در  ANC ممکن است تضعیف شود،  به  این، وفاداری  با وجود 
خ باالی بیکاری، خدمات  که رأی دهندگان جوان دربارۀ نر مناطق شهری 
ثروت  در  نژادی  ادامه یافتۀ  نابرابری های  و  کافی  نا و  نامناسب  اجتماعی 
کاریزماتیک  رهبر  می کنند.  ابراز  را  گسترده ای  خشم  و  ناراحتی  فرصت  و 
سیاسی  حزب  به  را  بسیاری  جوان  رأی دهندگان   ANC سابق  فاسد(  )و 
جدیدش، مبارزان آزادی اقتصادی )EFF(،  تنها با وعدۀ مبهم تغییر جذب 
گر زوما در جایگاه خود بماند، ANC در انتخابات بعدی ممکن  کرده است. ا
کثریت پارلمانی را از دست بدهد و EFF پوپولیست اقتدارگرا ممکن  است ا

است قدرت را به دست آورد.
کشور خطر یک چرخش ضددموکراتیک  چه پیش خواهد آمد؟ در هر دو 
ترامپ  انتخاب  با  به روشنی  که  به نظر می رسد، خطری  واقع گرایانه  بسیار 
و  برزیل  کشور  دو  هر  در  شهروندان   ،1990 دهۀ  اوایل  از  می شود.  تشدید 
امریکا حساب  افریقای جنوبی می توانستند روی یک متحد قوی به ویژه 
تحت  اما  کند،  حفظ  و  حمایت  را  شکننده  هنوز  دموکراسی های  که  کنند 
کاخ سفید یک احساس جهانی بدبینی را تشدید  حکمرانی ترامپ، سکوت 
کرده است: آیا ممکن است پیشرفت های دموکراتیک به  عقب برگردد؟ حتی 
می رسد  نظر  به   برزیل  فعلی  حکومت  نظامی،  فشارهای  از  استفاده  بدون 
منتخب  حکومت  یک  توسط  گذاری شده  بنا اجتماعی  شهروندی  حقوق 
برتری  به  جنوبی  افریقای  که  می رسد  به  نظر  نامحتمل  بگذارد.  کنار  را 
سفیدپوستان بازگردد، اما تهدید پوپولیست اقتدارگرا بسیار واقع گرایانه به 

نظر می رسد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Gay Seidman <gseidman@wisc.edu>

mailto:gseidman@wisc.edu
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مقامات شورای رؤسای دانشکده های علوم اجتماعی و انسانی و مدیر برنامۀ پژوهشی جامعۀ 
معاصر، ژان پیووانی، با وزیر علم و فناوری در سال 2017 دیدار می کنند تا دربارۀ آیندۀ برنامه 

کنند. عکس از وزارت علم و فناوری. بحث 

<      آرژانــــتــــــــــیــــــــــــن زیـــــــــر
       ذره بـــــیــــن

 )RC07( خوان ایگناسیو پیووانی، دانشگاه ملی الپالتا، آرژانتین، عضو کمیته های پژوهشی آینده پژوهی
و روش شناسی و منطق )RC33( انجمن بین المللی جامعه شناسی 

>>

تازه تأسیس  از وزارت  آرژانتین مشتاقانه  آنکه اجتماع علمی  از  اندکی پس 
علم و فناوری استقبال کرد، شخص وزیر، یک شیمیدان مشهور به نام لینو 
بارانائو، نخستین مصاحبه اش را انجام داد. در صحبت با روزنامۀ پاجینا 
که چگونه تحقیق علمی می تواند اقتصاد  گفت  12، بارانائو از این سخن 
ملی را بهبود ببخشد و به توصیف برنامه های خود برای پشتیبانی از توسعۀ 
نرم افزاری، نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژزی پرداخت. در پاسخ به پرسشی 
که عالمان اجتماعی  دربارۀ نقش عالمان اجتماعی، بارانائو با این  واقعیت 
کرد، اما سپس با  کنند، ابراز موافقت  باید سهمی داشته باشند و مشارکت 
مقایسۀ دانش عالمان اجتماعی با الهیات، بارانائو بر این ادعا پای فشرد 
که تنها یک تغییر جهت رادیکال روش شناختی علوم اجتماعی را حقیقتَا 

»علمی« خواهد کرد. 
که ادعای بارانائو تلخکامی عالمان اجتماعی  گفتن آن نیست  نیازی به 
از  انسانی  و  برانگیخت و شورای رؤسای دانشکده های علوم اجتماعی  را 
شخص وزیر خواست که ادعای خویش را واضح تر بیان کند. رؤسا خواستار 
توضیح و گونه ای عذرخواهی شدند. هم زمان، آنها در پی دیداری رودررو با 
وزیر بودند، به این  امید که بتوانند آنچه در علوم اجتماعی انجام داده اند و 
می توانند به عنوان ادای سهم خویش به جامعه انجام دهند را ]برای وزیر[ 

توضیح دهند. 
سال  در  رؤسا  شورای  عمومی  جلسۀ  در  که  کرد  موافقت  وزیر  سرانجام 
که مشتاق است پروژه های بزرگی  کرد  که او اعالم  کند؛ جایی  2009 شرکت 
را در جهت به نمایش درآمدن ادای سهم علوم اجتماعی به جامعه مورد 
حمایت و پشتیبانی مالی قرار دهد. این نقطۀ آغازی بود برای برنامۀ ملی 

که از سال 2012 تحت نظارت  پژوهش آرژانتین با موضوع جامعۀ معاصر، 
و راهنمایی شورای رؤسای دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی در حال 
دانشگاه های  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  پنجاه  برنامه  این  است.  انجام 
معاونت  و  فناوری  و  علم  وزارت  و  می شود  شامل  را  )عمومی(  سراسری 

سیاست های آموزش عالی تأمین کنندۀ بودجۀ آن هستند. 
طراحی برنامۀ پژوهشی جامعهۀ معاصر چالش های فراوانی را به وجود 
اهداف  تأمین  به  قادر  منفردی  پروژۀ  که هیچ  آشکار شد  زود  آورد. خیلی 
اجرای  عوض،  در  بود.  نخواهد  برنامه  برای  ح شده  طر نهادی  و  علمی 
برنامه ای تحقیقاتی که بتواند پژوهش گران جوان و ارشد را از سراسر کشور و 

حول مجموعه ای از اهداف گرد هم آورد، مناسب تر به نظر می رسید. 
را  این  ما  معاصر،  جامعۀ  پژوهشی  برنامۀ  نخستین  روزهای  همان  از 
که برنامه حاوی هیچ گونه جاه طلبی های بنیادین نخواهد  کردیم  روشن 
بود، بلکه اتکای خود را بر سنت های غنی علوم اجتماعی آرژانتین خواهد 
بازگشت، در  کشور به سوی دموکراسی  که  از سال 1983، زمانی  که  نهاد 
حال رشد و تحکیم بوده اند. با این  حال، ما وجود ضعف های متنوعی را 
نیز پذیرفتیم: بخش بخش شدن، عدم تقارن های منطقه ای و نهادی، 
گرایش به »کالن شهری سازی« مضامین پژوهشی و تبین علمی پدیده های 
بیرون  و  توزیع دانش جامعه شناختی )درون  اجتماعی، دشواری هایی در 
کادمی( و گرایش یافته های پژوهش های اجتماعی به نامرئی باقی ماندن  آ
-خاصه، یافته هایی که در زمینه های منطقه های و نهادی »حاشیه ای«تر 

تولید شده  بودند. 
این ارزیابی انتقادی از توسعۀ علوم اجتماعی آرژانتین سرانجام ما را به 
کرد. برنامۀ  تعریف سه مسیر پژوهشی مشتمل بر بیش از ده پروژه هدایت 
البته،  یافت.  بنیادین سازمان  پژوهشی جامعۀ معاصر حول سه موضوع 
گیر برای جامعۀ معاصر از منظری بینارشته ای،  هدف اصلی تولید شرحی فرا
هم غنی به لحاظ نظری و هم برخوردار از مبنای تجربی بود. با این  حال، 
که  ما همچنین فرصت را مغتنم شمردیم تا آن شرایط نهادی و علمی را 
تحت آنها علوم اجتماعی کشور به تولید علم می پرداختند مورد بررسی قرار 
که  دهیم و به شکل نظام مندی فهم از پیش موجود از جامعۀ آرژانتین را 

حاصل پژوهش های پیشین بود تشریح و تفسیر کنیم. 
کلی به نظر با چهارگانۀ مایکل بورووی از انواع  ح  جالب اینکه، این طر
کار جامعه شناختی هم خوانی داشت: کارهای انتقادی، حرفه ای، سیاستی 
که به دنبال بررسی دقیق  و عمومی. برنامۀ پژوهشی جامعۀ معاصر از آنجا 
تا  انجام شده است،  آرژانتین  که چگونه پژوهش اجتماعی در  این  است 
کند و پیوند -و  بنیادها و زیربناهای نظری و معرفت شناختی آن را آشکار 
اینها  مانند  مواردی  و  دانش  تولید  هژمونیک  مدل های  از-  آن  گست  یا 
با این  انتقادی جامعه شناختی است.  کار  با عنوان  کند، مرتبط  را تعیین 
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 حال، برنامۀ پژوهشی جامعۀ معاصر به نوعی مرتبط با عنوان جامعه شناسی 
روش های  از  استفاده  با  را  تجربی  پرسش های  زیرا  هست:  نیز  حرفه ای 
گسترده مورد توجه قرار می دهد و یافته های خود را در  برخوردار از مقبولیت 
کادمیک منتشر می کند. هم زمان،  قالب مقاالت علمی و برای مخاطبان آ
برنامۀ پژوهشی جامعۀ معاصر متعهد به فرا رفتن از سطح دنیای خودارجاع 
کادمیک نیز هست: بسیاری از پرسش های پژوهشی برنامه بازتاب دهندۀ  آ
نهادهای  با  نزدیک  همکاری  در  که  هستند  سیاست گذارانی  اولویت های 
عمومی و جنبش های اجتماعی اند تا دانش تخصصی الزم را فراهم آورند 
و بر سیاست های اجتماعی تأثیر بگذارند. سرانجام، برنامۀ پژوهشی جامعۀ 
مباحثات  در  برای مداخله  عالی خود  و ظرفیت های  از مشخصات  معاصر 
بردن  سؤال  زیر  و  جامعه  از  عامه  تفاسیر  کشیدن  چالش  به  و  عمومی 

کلیشه های اجتماعی اغلب بازتولیدشده در رسانه نیز بهره می گیرد. 
از آنجا که ما به شرایط تولید دانش نیز عالقه مندیم، توجه خود را به نظام 
کردیم و بر موضوعاتی چون توزیع جغرافیایی  ملی علوم اجتماعی معطوف 
پژوهشگران،  کادمیک  آ مسیرهای  عالی،  آموزش  و  علمی  نهادهای 
کردیم.  برنامه های پژوهشی، انتشارات علمی و مواردی از این قبیل تمرکز 
این  از  انعکاسی  از »گفت و گوی جهانی«  این شماره  فرناندا بیگل در  مقالۀ 
گردش دانش(  که به تحلیل سبک های متضاد تولید دانش )و  پروژه است 
در آرژانتین می پردازد و شکاف میان دانشمندانی را که به قواعد مسلط علمی 
بین المللی تن می دهند و آنها که با برنامه های بومی تر پیوند دارند را برجسته 

می کند. 
تصمیم  پیشین،  تحقیقاتی  یافته های  به  بخشیدن  نظام   با  ارتباط  در 
کنیم: ساختار اجتماعی، شرایط زندگی،  گرفتیم بر شش موضوع کالن تمرکز 
دولت، حکومت و مدیریت دولتی، شهروندی، بسیج اجتماعی و کشمکش 
هر  فرهنگی.  کردارهای  و  مصرف  فرهنگی؛  و  اجتماعی  تنوع  اجتماعی؛ 
که آثار منتشر شدۀ  گرفت،  موضوع توسط تیمی چندنهادی مورد بررسی قرار 
از  گونه ای  تولید  به  و  کرد  نظام مند  و  داد  قرار  تحلیل  مورد  را  کادمیک  آ
کنون در دسترس هستند و از آنها  گزارش ها ا »مرور ادبیات« پرداخت؛ این 
www. کالسکو به نشانی کتابخانه ی مجازی  نسخه ای با دسترسی باز، از 
clacso.org.ar/libreria-latinoamericana و نیز از وبسایت برنامۀ پژوهشی 
جامعۀ معاصر به نشانی http://pisac.mincyt.gob.ar، قابل دریافت است. 
مقالۀ آلخاندرو گریمسن در این شماره از گفت و گوی جهانی نشان می دهد که 
چگونه یافته های پژوهشی چهرۀ رسمی آرژانتین را به مثابه کشوری همگن 
گریمسن  که  کشیده  است. چنان  از لحاظ فرهنگی و اجتماعی به چالش 
نشان می دهد، پژوهش اجتماعی نقش مهمی در توسعۀ تصویری دقیق تر 
کشمکش های اقلیت های مختلف و  از جامعۀ متنوع ما و نمایان ساختن 

متنوع اجتماعی ایفا کرده است. 
گیرتر از آرژانتین معاصر،  ح و تفسیری فرا سرانجام، به منظور پیشبرد شر
کشور با تعداد  که در 339 شهر  گرفتیم پیمایشی ملی انجام دهیم  تصمیم 
کنان بیش از 2000 نفر کار میدانی داشت. یک مطالعه بر ساختار اجتماعی  سا
که دومی به روابط اجتماعی پرداخت؛  کرد؛ در حالی  و شرایط زندگی تمرکز 
رویکرد  این  ما  کرد.  تمرکز  بازنمایی ها  و  نگرش ها  ارزش ها،  بر  سومی  و 
پژوهش  یافته های  سو،  یک  از  برگزیدیم.  دلیل  چند  به  را  روش شناختی 

مختلف  پژوهشی  گروه های  و  مؤسسات  در  را  خرد  پژوهشی  بودجه های 
از  کاسته اند.  کالن  مقیاس  با  پروژه های  اهمیت  از  و  بخشیده اند  اولویت  
به  کیفی منجر  رویکردهای پژوهشی  به  گیر  فرا تمایلی  سوی دیگر، وجود 
کمی را  کشور تقریبَا تحلیل های ساختاری و  که عالمان اجتماعی  آن شده 
کنار بگذارند. از آنجا که پژوهش کمی -و کم بودجۀ- ما تنظیمات اجتماعی 
روایت های  است،  عمده  شهری  نواحی  در  اغلب  و  دارد،  محدودی  بسیار 
که ناهمگنی ها  گرایش به آن داشته اند  کنون-  کنونی از جامعۀ آرژانتین -تا
و عدم تجانس های آشکار ناحیه ای و دیگر عدم تجانس ها را نادیده بگیرند. 
گوستین سالویا و برنیکو روبیو پیمایش  در این شماره از گفت وگوی جهانی آ
کیدی بر ساختار نابرابری و تحرک اجتماعی و شرایط زندگی  نخست را با تأ
گابریل  می دهند.  قرار  بحث  مورد  آرژانتین  در  خاص  اجتماعی  گروه های 
که موضوعاتی  کسلر دربارۀ منطق و اهداف علمی پیمایش روابط اجتماعی 
مانند سرمایۀ اجتماعی، جامعه پذیری، خودهویت یابی و موانع اجتماعی، 
قرار  پوشش  تحت  را  جمعی  کنش  و  مشارکت  تضاد آمیز،  اجتماعی  روابط 
کثرَا در سطح جامعه ای و ملی  که ا می دهد، به بحث می پردازد؛ موضوعاتی 

مورد بررسی دقیق قرار نگرفته اند. 
که نتایج برنامۀ پژوهشی جامعه ی معاصر در حال منتشر شدن  کنون  ا
است، علوم اجتماعی آرژانتین با دو چالش جدید مواجه شده است. از یک 
که مشخصۀ آن بازگشت  سو، ما در میانۀ یک چرخۀ سیاسی تازه هستیم 
کشورها، این تغییر  به سیاست های نولیبرال است. مانند بسیاری دیگر از 
کاهش در بسیاری از بودجه های پژوهشی شده است. تا  پیشاپیش موجب 
به حال، مقامات جدید از اقدامات مرتبط با برنامۀ پژوهشی جامعهۀ معاصر 
کرده اند و بودجه های تازه ای را نیز در اختیار برنامه نهاده اند. با  پشتیبانی 
آیا برنامۀ پژوهشی جامعۀ معاصر مجال  این حال، دغدغه ها دربارۀ اینکه 
نهادینه  شدن در وزارت علم و فناوری را خواهد یافت و اینکه آیا چندان ادامه 
کالن مقیاسی  خواهد یافت تا یافته های آن به مواد خام پژوهش اجتماعی 

تبدیل شوند، به جای خود باقی هستند. 
خاصه  فراحقیقت،  گفتمان های  خیزش  شاهد  ما  دیگر،  سوی  از 
علوم  عنوان  به  را  اجتماعی  علوم  که  هستیم  اجتماعی  رسانه های  در 
ایدئولوژیک، بی خاصیت و در نتیجه ناالیق برای دریافت بودجۀ عمومی 
کارکنان ارشد دولت مکررَا به  که  طرد می کنند. به طریق مشابه، هنگامی 
نفع تحقیقات عملی و مفید و دانش ابزاری سخن می گویند، کمک به آرمان 

علوم اجتماعی انتقادی در دستور کار قرار نمی گیرد. 
با این همه، نتایج اولیۀ برنامۀ پژوهشی جامعۀ معاصر از پشتیبانی قوی 
طیفی گسترده از کنش گران اجتماعی و نهادی برخوردار شده  است: عالمان 
اجتماعی،  جنبش های  عمومی،  سازمان های  دانشگاه ها،  اجتماعی، 
کامی ها،  روزنامه نگاران، سیاست مداران و سیاست گذاران. علی رغم تمام نا
که نثار نتایج برنامۀ پژوهشی جامعۀ معاصر شد ما را  استقبال مشتاقانه ای 
به میزان معقولی نسبت به آیندۀ پژوهش های جامعه شناختی در آرژانتین 

امیدوار می کند. 

نامه هایتان را به نشانی زیر بفرستید:
Juan Ignacio Piovani <juan.piovani@presi.unlp.edu.ar> 

http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana
http://pisac.mincyt.gob.ar
mailto:juan.piovani@presi.unlp.edu.ar
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<  تــــرسیم نـــــقشۀ
       عــــــلوم اجــــــــــــتــــماعی

           آرژانـــــــــــــتــــــــیــــــــــــن

در  علمی  و  فنی  تحقیقات  شورای  و  فناوری  و  علم  وزیر 
بوینس آیرس. عکس از خوان ایگناسیو پیووانی.

 )RC08( جامعه شناسی  تاریخ  پژوهشی  کمیتۀ  عضو  آرژانتین،  در  کویو  ملی  دانشگاه  بیگل،  فرناندا 
انجمن بین المللی جامعه شناسی 

گذشته، نقشۀ جغرافیای علم از طریق نظامی از انتشار آثار،  طی چهل سال 
کرده و نیز از  که پیشروانه زبان و سبک نوشتاری »جهان شمول« را ایجاد 
و  عالی  کز  مرا از  محدود  تعدادی  برای  که  اصلی  جریان  حلقۀ  یک  طریق 
رشته های خاص منزلت آفریده، دچار تحول شده است و در نتیجۀ آن دسته 
به مؤسسۀ  نمودی در مجالت متصل  کارهایشان  که  اجتماعات علمی  از 
اطالعات علمی )آی.اس.آی، در حال حاضر شبکۀ علم یا شبکۀ تحلیلی 

کالریویت( نداشته کاماَل به حاشیه رانده شده اند. 
با این  حال، نسبت به ایجاد شبکه های جایگزین علمی، شامل جنبش 
دسترسی باز و حلقه های محلی مانند انتشارات علمی امریکای التین، توجه 
روزافزونی صورت گرفته است. از دهۀ 1960، علوم اجتماعی امریکای التین 
کز منطقه ای-  دچار »منطقه ای« شدن الگوی منزلت بخشی -با مداخلۀ مرا

و ملی سازی سیاست های علمی شده است. 
از  بسیاری  بین المللی، حلقه های محلی شامل  این حلقه های  از  ج  خار
که صرفًا در شکل چاپی انتشار پیدا می کنند.  مجالت فهرست نشده هستند 
تداوم حضور  بازتا ب دهندۀ  اما  دارند،  توزیع محدودی  دامنۀ  این مجالت 

کادمیک »بین المللی نشده« هستند. پویایی  این حوزه های علمی  فضاهای آ
که این حلقه های  حاشیه ای چیست؟ من در این مقاله استدالل می کنم 
فکری مختلف گرایش های قطبی شده ای را نمایندگی می کنند که به ایجاد 
یک گروه نخبۀ دو چهره ای می انجامد؛ یکی به بیرون نگاه می کند و دیگری 

نگاه به درون دارد. 
با توجه به فراتر رفتن حلقه های تعیین جایگاه های علمی از حوزه های 
کادمیک منجر به توسعۀ  ملی، پیوند رو به تعمیق میان ارزیابی و انتشار آ
روزافزون  بخش بندی شدن  است.  شده  مشروعیت بخشی  متنوع  اصول 
یا  جایگاه  بر  آنها  تأثیر  و   - دانشگاهی  جهانی  نظام  در  فکری  حلقه های 
نتیجۀ  به سادگی  نمی توان  را  حاشیه-  کشورهای  دانشمندان  موقعیت 
تفوق زبان انگلیسی دانست؛ این حلقه ها با فرهنگ های ارزشیابی رقابتی 
و عدم تقارن های ساختاری تغذیه می شوند. یک اصل سلسله مراتبی سه 
الیه -مبتنی بر زبان انتشار، وابستگی نهادی و رشتۀ علمی- نابرابری های 

کادمیک را شکل می دهد.  آ
برای تحلیل سبک تولید و توزیع، آرژانتین مورد جالبی است. در سال های 
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اخیر، در تأمین مالی عمومی، تشکیل و استقرار دوره های مختلف دکتری، و 
ح های جذب اعضای پیوستۀ  کید به وضوح  ملی گرایانه و آشکار در طر یک تأ
داشته  وجود  شدید  افزایشی  آرژانتین،  تحقیقاتی  انتصابات  و  کادمیک  آ
است. شمار محققان تمام وقت در دهۀ اخیر سه برابر شده و از 3694 نفر 
در سال 2003 به 9236 نفر در سال 2015 رسیده است. با این حال در طول 
با سبک  کارهایشان  که  آرژانتینی  آن دانشمندان  این دوره، شکاف میان 
مسلط تولید آثار علمی در نظام جهانی علمی نگاشته شده و آنها که رویکردی 

بومی تر داشته اند، افزایش یافته و عمیق تر شده است. 
جایگاه بخشی  حسب  بر  را  مختلفی  امتیازات  انتشارات  فهرست سازی 
کار  کانیست، داشتن  تعریف می کند ]و رقم می زند[. در آژانس ملی پژوهش، 
منتشر شده در ژورنال های اصلی بین المللی، که در شبکۀ علم یا اسکوپوس 
علوم  این حال،  با  است.  برخوردار  واالیی  ارزش  از  باشند،  شده  فهرست 
پژوهش(،  ملی  )آژانس  کانیست  در  کشاورزی  علوم  و  انسانی  و  اجتماعی 
برای انتشار در ژورنال های امریکای التین که در پایگاه های سی یلو یا التین -

دکس فهرست می شوند، ارزش قائل اند. در این فرهنگ ارزشیابی، ارزیابی 
کتور  کیفیت و میزان ناب بودن اثر جای خود را به فهرست سازی، ایمپکت فا
و یا شاخص اچ داده اند، که همگی داده هایی کتاب سنجانه هستند و نسبت 

آنها با عنصر »کیفیت« محل بحث و مناقشه است. 
انتشار آثار در ژورنال های ملی و محلی فهرست نشده، عمومًا به عنوان 
که در  کاری در جهت بهسازی شغلی و حرفه ای برای آنهایی تلقی می شود 
آموزش  نظام  در  نیستند.  کالن شهری  که  می کنند  تدریس  دانشگاه هایی 
عالی آرژانتین، که از دیرباز مشخصۀ آن سنت قوی استقالل و سیاسی سازی 
دانشگاه بوده است، حلقه های محلی تعیین جایگاه علمی فضایی بسیار 
که اغلب به صورت  پویا باقی می ماند، با صدها ژورنال با ویراستاری محلی 
کارهای خود را به دور از  کاغذی منتشر می شوند و در آنها محققان محلی 
کیفیت بدی دارند؟  کارها  استانداردهای بین المللی منتشر می کنند. آیا این 
قرار  مطالعه  مورد  کنون  تا گسترده  محلی  حلقه های  این  که  فرض  این  با 
داشته  آنها  علمی  ارزش  دربارۀ  پیش انگاشتی  نمی توانیم  ما  نگرفته اند، 
گرایش محلی به وضوح همچنان در بسیاری از مؤسسات و  باشیم، اما این 

خاصه در حیطۀ علوم اجتماعی غالب است. 
دسته  آن  متضاد،  حتی  و  متنوع  ارزش یابی  فرهنگ های  این  وجود  با 
برنامه ای  که  آنها  و  دارند  محلی  گرایش  که  آرژانتین  اجتماعی  عالمان  از 
کار خود دنبال می کنند، با توجه به دو مسیر متفاوت برای  بین المللی را در 
و  پژوهش(  ملی  )آژانس  کانیست  در  )یکی  خود  ملی  تحقیقاتی  حرفه ی 
دیگری در دانشگاه های ملی، و نیز قوانین متفاوت جذب و استخدام هیئت 
با  آسانی  چندان  همزیستی  آرژانتین  ملی  دانشگاه  پنجاه  میان  در  علمی 

یکدیگر ندارند. 

پنج »اثر منتشره شدۀ برتر حرفه ای«<   
کانیست )آژانس ملی پژوهش(  که پژوهشگران  در میان عالمان اجتماعی 
هستند، یعنی جایی که استانداردهای بین المللی غلبه دارد، مشخصه های 
آثار منتشرشده چه چیزهایی هستند؟ ما نمونه ای مشتمل بر 4842 نفر )از 
کرده بودند  که برای ارتقای علمی اقدام  کردیم  میان 7906 نفر( را مطالعه 
کنند. این  که پنج اثر برتر منتشرشدۀ خود را انتخاب  و از آنها خواسته شد 
تا سال  2015 در  که  از پژوهشگرانی است  نیمی  از  بر بیش  نمونه مشتمل 
کانیست )آژانس ملی پژوهش( فعال بوده اند و از نظر رشته، سن، جایگاه 
ارشد  اعضای  و  مدیر  مستقل،  الحاقی،  دستیار،  )شامل  سلسله مراتبی 
کانیست )آژانس ملی  دانشکده ها( در آن توازن برقرار شده است. مؤسسۀ 
پژوهش( هر سال یک بار فرم های درخواست ارتقا را بررسی می کند و اقدام 

برای درخواست ارتقا نیز اختیاری ]داوطلبانه[ است. 
که  مهم اینکه، درخواست کنندگان ارتقا بر اساس آنچه خود می پندارند 
اثر  پنج  دهد،  قرار  تحت تأثیر  را  ارزشیابی  کمیته های  دارد  احتمال  بیشتر 
هستند.  بهترین«  حرفه ای  نظر  »از  که  می کنند  انتخاب  را  منتشرشده ای 
سر  بر  شکل گرفته  وفاق  روی  به  را  دریچه ای  آنها  گزینش های  بنابراین، 
موارد،  از  بسیاری  در  می گشاید.  مؤسسه  درون  در  ارزشیابی  معیارهای 
سوی  ]از  برگزیده   منتشرشدۀ  آثار  انسانی،  و  اجتماعی  علوم  در  خاصه 
انتشاریافتۀ موجود در رزومۀ  آثار  از دیگر  ارتقا[، بازتابی  درخواست کنندگان 

علمی پژوهشگران نیستند. 
مطالعه  مورد  نمونۀ  سوی  از  معرفی شده  منتشرۀ  آثار  داده های  پایگاه 
کتاب، مقاله،  شامل 23852 اثر، عنوان فهرست شده، نوع )کتاب، فصل 
گزارش فنی( و زبان اثر است. زبان پنج اثر برتر حرفه ای  کنفرانس و  مقالۀ 
منتشره به غایت همگن است: 4/02 از پنج )4/13 برای مردان و 3/91 برای 
زنان(. میانگین مزبور اندکی برای قدیمی ترین نسل پژوهشگران )سنین 65 
که این بدان معناست  کمتر است اما تفاوت آن چندان زیاد نیست،  تا 85( 
که نوشتن به زبان انگلیسی چندین دهه در آرژانتین سابقه دارد. بر اساس 
کثریت قاطع  که ا کی از آن است  غلبۀ زبانی، مشاهدات مبتنی بر مناطق حا
آثار منتشره به زبان انگلیسی در حوزۀ علوم »سخت« )علوم طبیعی و فنی( 
که این میانگین در علوم اجتماعی و  هستند )با میانگین 4/77(، در حالی 

انسانی 1/23 از 5 است. 
کتاب و فصل  نوع اثر منتشرشده اندکی تنوع بیشتری را آشکار می کند؛ 
رواج  اجتماعی  عالمان  میان  در  نیز  و  قدیمی تر  محققان  میان  در  کتاب 
 ،)44 تا   31 )سنین  جوان تر  نسل  میان  در  این حال،  با  دارند.  بیشتری 
4/4 از پنج اثر برتر حرفه ای منتشر شده از نوع »مقاله« هستند؛ شاهدی بر 
فرمت  به  تبدیل شدن  در حال  تمامی حوزه های علمی  در  »مقاله«  اینکه 
غالب است. میانگین شمار مقاالت منتشرشده در علوم اجتماعی و انسانی 
2/8 از پنج است. متأسفانه، هیچ مطالعۀ منطقه ای یا ملی ای روی انتشار 

کتاب های علمی انجام نشده است. 
شکل 1: پنج اثر برتر حرفه ای منتشرشده بر اساس حوزۀ علمی در 

سال 201۵ )اندازۀ نمونه: 238۵2(
میانگین بر اساس زبان و نوع آثار منتشرشده )میانگین از پنج اثر(1

کثر 941 محقق علوم اجتماعی و انسانی حاضر در نمونه  جالب اینکه، ا
کانیست )آژانس  که  کار می کنند  کز مشترکی  در یک دانشگاه ملی و یا در مرا
بوینس آیرس  دانشگاه  مانند  ملی  دانشگاه های  با  آنها  در  پژوهش(  ملی 
همکاری می کند. بر حسب آموزش شان، 33/7٪ از آنها مدرک دکتری خود 
کل نمونه  که اندکی باالتر از میانگین  گرفته  اند  را از دانشگاه بوینس آیرس 
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است، و 43/5٪ از آنها لیسانس شان را نیز از دانشگاه بوینس آیرس گرفته اند 
کل نمونه است. از نظر  که این  مورد به میزان قابل توجهی باالتر از میانگین 
که 1/14 از  جنسیت، 56٪ محققان علوم اجتماعی و انسانی زنان هستند 
پنج اثر منتشرشدۀ آنان به زبان انگلیسی است. در مورد مردان، میانگین 
میزان آثار انگلیسی منتشره اندکی باالتر و 1/35 از پنج است. در مقایسه  با 
که »زنانه« قلمداد می شوند، تنوع فراوانی در زبان مورد استفاده  رشته هایی 
کتور تعیین کننده ای  مشاهده می شود و با این اوصاف جنسیت در اینجا نیز فا
کثر آثار منتشره در ادبیات به زبان اسپانیولی  نیست. بنابراین برای مثال، ا
هستند، و حال آن که آثار حوزۀ روان شناسی اغلب به زبان انگلیسی هستند. 
دربارۀ توزیع آثار منتشر شدۀ حرفه ای فهرست شده از سوی این محققان 
که در شکل دو قابل مشاهده است، 83٪ از  چه می توانیم بفهمیم؟ چنان 
ج از حلقۀ  آثار منتشره در حلقه  های اصلی توزیع شده  بودند. 17٪ دیگر خار
یا  انسانی )76٪( و  آثار محققان علوم اجتماعی و  با  مسلط، متناظر است 
کنفرانس های بین المللی و مخازن ثبت و ضبط آثار فکری  که در  مقاالتی 

ارائه شده بودند )٪24(.
شکل 2: میانگین پنج اثر برتر حرفه ای منتشرشده بر اساس حلقۀ 

توزیع

از  عام  الگویی  با  پژوهش(  ملی  )آژانس  کانیست  در  اجتماعی  علوم 
ناب  بر  مبتنی  آنکه  از  بیش  که  دارد  همخوانی  مقاالت  کیفیت  ارزشیابی 

آثار  حوزه  این  گرچه  ا است.  اثر  فهرست کردن  بر  مبتنی  باشد،  اثر  بودن 
اولویت  میزان  می کند،  ارائه  اصلی  جریان  حلقۀ  در  را  کمتری  منتشرشدۀ 
سی یلو،  است.  توجه  قابل  محلی  فهرست سازی های  به  تخصیص یافته 
التین دکس و نظام های فراملیتی مانند دواج و دایل نت، مخازنی هستند که 
کثر آثار منتشرشدۀ علوم اجتماعی و انسانی در آن ها فهرست می شوند. آثار  ا
منتشرشده در آرژانتین کمتر از 7٪ مجموع آثار را به خود اختصاص می دهد و 
سهم بزرگی از این آثار به علوم اجتماعی و انسانی اختصاص دارد. روند غالب 
در این رشته ها انتشار اثر به زبان های اسپانیولی و پرتغالی در ژورنال های 

امریکای جنوبی است که اغلب در التین دکس فهرست می شوند. 
کامل خود بیشتر  اغلب محققان علوم اجتماعی و انسانی در رزومه های 
اما این مطالعه   آثار بین المللی،  تا  را نشان می دهند  آثار منتشرشدۀ محلی 
کار  از  که منظور  آنها، در این باره  آثار منتشرشدۀ حرفه ای  بر روی بهترین 
علمی و منزلت بخش چیست، دریچه هایی را به روی وفاقی در حال رشد 
کی از  کانیست )آژانس ملی پژوهش( می گشاید؛ هرچند این مطالعه حا در 
کاماًل مسیر حرفه ای این محققان را تعیین  که این باورداشت ها  آن نیست 
کشور رشد شگرفی داشته  کانیست )آژانس ملی پژوهش( در سراسر  می کند. 
گرچه به درجات متغیر- در سراسر  است و به این ترتیب معیار بین المللی  -ا
این توزیع  با این حال،  آرژانتین در حال پدیدار شدن است.  اجتماع علمی 
کادمی آرژانتین فرایندی پیچیده است، با اصول متنوع و موازی  منزلت در آ

مشروعیت بخشی و حلقه های تعیین جایگاه علمی. 

داده های مربوط به این دو شکل را در این منابع می توان یافت: بیگل، اف )2010(، . 1
خودکار  فرایندی  برای  البراتواری   .)1973  -  1957( شیلی«  در  اجتماعی  »علوم 
واقعیت  اجتماعی:  علوم  در  کادمیک  آ »وابستگی  مجموعۀ  در  کادمی سازی«  آ از 
العطاس و سینها-کرکهوف. دهلی نو:  ساختاری و تغییرات فکری« به ویراستاری 
مانوهار، صفحات )183 - 212(؛ و بیگل.اف )2016(، »دانشمندان حاشیه ای، در 
کالیبان. سرمایۀ نهادی و مدارهای به رسمیت شناسی  نوسان میان دو نقش آریل و 
کانیست« در دادوس دورۀ  در آرژانتین. بهترین آثار منتشرشدۀ حرفه ای پژوهشگران 

59، شمارۀ 4، صفحات 215 - 255.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Fernanda Beigel <mfbeigel@mendoza-conicet.gob.ar>
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هویت  ابراز  راهپیمایی  طی  همزمان  و  داشته  گرامی  را  ع  تنو بولیویایی  مهاجران 
همجنس گرایان در بوینس آیرس در سال 2016 به نژادپرستی در قبال مهاجران اعتراض 

کاروسو. می کنند. عکس از فدریکو 

>>

در  که  است  چیزی  آن  از  متنوع تر  فرهنگی-اجتماعی  لحاظ  به  ملتی  هر 
این  از  کثری  حدا نمونه ای  آرژانتین  شاید  اما  دارد،  وجود  خودپنداره اش 
بیشتر  برزیل  بومی  کنان  که سا دارند  باور  آرژانتینی ها  کثر  ا باشد.  موضوع 
از آرژانتین هستند. حال آنکه در واقع و بر اساس سرشماری ملی 2010، در 
که در برزیل 850 هزار نفر خود را بومی می دانند، در آرژانتین تعداد  حالی 
شهروندانی که خود را بومی معرفی کرده اند به 950 هزار نفر می رسد، ارقامی 
کی از سهم 4 دهم درصدی بومی ها در جمعیت برزیل در مقابل 2/4  که حا

کنان بومی در آرژانتین است.  درصد جمیت سا
در آرژانتین، دولت خودپنداره ای از یک جامعۀ اروپایی در امریکای جنوبی 
کشور بزرگ روی زمین(  کشور )هشتمین  که تمام  گویی  را برساخته است، 
حاصل تکثیر مرکز شهر بوینس آیرس بوده است. با این  حال در دهه های 
اخیر، این تصویر دچار بحران شده است. مطالبات جنبش های بومیان، 
جهان وطن گرایی های جدید، ضعف دولت و پذیرش تدریجی چشم اندازی 
کمتر »همگن ساز« است، هم زمان شده اند  که نسبت به قبل  از سوی آن 
که آن خودپندارۀ تیپیکال آرژانتین به  با افزایش تحقیقات علوم اجتماعی 
کشوری اروپایی، سفیدپوست و به لحاظ جغرافیایی مرکزگرا را به  عنوان 
کشیده اند. با این  حال، پژوهشگران نیز از تالش برای به زور جای  چالش 
دادن تنوع موجود در مدل های جهانی پیوندخورده با چندفرهنگی گرایی 

نولیبرال پرهیز کرده اند. 

)کشور <    ذوب  دیگ  و  اروپاگرایی  سنتی:  تصویر 
چندفرهنگی(

که آرژانتین را به عنوان یک »دیگ ذوب« توصیف می کند از پروژۀ  روایتی 
آرژانتینی ها  تصویر،  این  اساس  بر  می گیرد.  سرچشمه  دولت  ملی گرایانۀ 
همه »از کشتی وارد خشکی شدند« )اسپانیایی  و ایتالیایی و لهستانی و...( 
]آرژانتین[  جمعیت  اروپایی  و  سفید  خصوصیت  به  محدود  که  -بینشی 
است و آن را طبیعی سازی می کند. غیاب آشکار مردم بومی و آفریقایی تبار 

<      تــــــــــــــــــــنــــــــوعــــــــــــــات
        اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــی و

         فــــــــــــرهــــــــــــنــــــــــــــگی
             در آرژانـــــــــــــــــــــــــتــــیـــــــــــن

آلخاندرو گریمسن، دانشگاه ملی سن مارتین، آرژانتین
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>>
کشور  که با سازمان فضایی  نیز به عنوان بخشی از یک رویکرد هژمونیک 
گره می خورد، مکمل آن بینش است و به موقعیت مرکزگرا و بوینس آیرسی 

جایگاه برتری می بخشد. 
مانند برزیل، دیگ ذوب آرژانتینی ها نیز شامل مردم بومی و آفریقایی تبار 
اروپایی  ملیت های  از  که  می گیرد  بر  در  را  »نژاد«هایی  تنها  بلکه  نیست، 
برخاسته باشند. از اواخر قرن نوزدهم، دولت آرژانتین با حمایت از مهاجرت 
به داخل و پیشرفت اقتصادی و نیز توسعۀ آموزش عمومی درصدد خلق ملتی 
»متمدن« برآمد. این پروژه مبتنی بر توانمندی فرضی مهاجران اروپایی در 
که از چشم اندازی  زدودن و جایگزینی عادات بومی و محلی جمعیت بود 

مسلط به عنوان مانعی عمده در برابر توسعه دیده می شد. 
که از فرهنگی همگون  فشار دولت برای برساختن ملتی با تعریف نژادی 
کنار توانایی مؤثر آن در ایجاد شمول اجتماعی بدان معنا  برخوردار است، در 
بود که هرگونه تنوع و خصوصیتی »منفی« قلمداد و یا مستقیمَا به حاشیه ای 
که پروژۀ همگن سازی موفق بود، نژاد یک  نادیدنی رانده می شد. مادامی 

مضمون سیاسی ممنوعه بود که نهادها قویَا آن را پس می زدند.
دو  که  یافت  توسعه  و  گرفت  شکل  میثاقی  اساس  بر  آرژانتین  بنابراین 
معنای کاماَل متفاوت برای »برابری« ارائه می کرد: پرهیز یا نامرئی سازی تمام 
تفاوت های نژادی و وحدت و همسانی فرهنگی به عنوان پیش شرطی بر 

دسترسی به آرمان های شهروندی. 
طبقۀ  یا  و  نخبگان  به  پیوستن  به  قادر  آرژانتینی  هر  قرارداد،  این  طی 
که نهایتَا می توانست  کسی  متوسط شهری »سفید«انگاری می شد؛ ]یعنی[ 
اساسی  تقسیم بندی[  ]یا  تفکیک  یک  حال،  این   با  بگریزد.  تبعیض  از 
فقرا،  عنوان  به  را  شناخته  شده   بخش های  و  کارگران  از  بزرگی  گروه های 
که  وقتی  خاصه  می کرد؛  طرد  داخلی«  »مهاجران  و  وحشی ها  کاسیاه ها،  کا
آنها نقش و مشارکتی هم در رخدادهای بزرگ سیاسی داشتند. نقطۀ مقابل 
سفید،  آرژانتین،  چون  عناوینی  که  بود  »تمدن«  بربریسم،  و  وحشی گری 

اروپایی و دارای تحصیالت را تداعی می کرد. 
بومی  کان  نیا نوعی  به  آرژانتین  کنونی  جمعیت  درصد   56 به  نزدیک 
که آنها امروز به عنوان بومی شناخته  دارند، هر چند این بدان معنا نیست 
می شوند. آرژانتین برای مدت های مدید عالوه بر حضور بومی ها و تنوعات 
مذهبی، زبانی و جغرافیایی، وصلت های میان نژادی را نیز انکار می کرد و 
بخش اعظم تاریخ سیاسی آرژانتین از ماتریس یا قالب تاریخی ]مشتمل بر 

محورهای[ استانداردسازی و طرد سرچشمه می گیرد. 
دوگانه ی  خودپندارۀ  و  بود  دوتایی   به شدت  آرژانتین  متمدن ساز  مدل 
آرژانتین چنان قوی باقی مانده که همچنان بر عادات و خصوصیات درونی 
کشور و از جمله بر سیاست آن سایه افکنده است. سیاه یا سفید؛ تمدن یا 
ضد  یا  پرونیست(  حزب  )هوادار  پرونیست  حومه؛  یا  پایتخت  بربریت؛ 

پرونیست. 

نژادپرستی و طبقه گرایی<   
اساس  بر  نژادپرست ها«.  بدون  »نژادپرستی  از  است  نمونه ای  آرژانتین 
کاسیاهی در آن  کا افسانه ای قدیمی: »در آرژانتین نژادپرستی نیست، چون 
گرچه اندک مردمی با تبار افریقایی در آرژانتین هستند، عباراتی  نیست«. ا
ارجاعات توهین آمیز به فقرا،  یا »روح سیاه« اغلب برای  کاسیاه«  مانند »کا
تیم  هواداران  خیابانی،  معترضان  اتحادیه ها،  کارگران  بیقوله ها،  کنان  سا

فوتبال بوکاجونیورز و پرونیست ها به کار می رود. 
با این همه، هیچ حزب سیاسی ای از طریق کمپین های آشکارا نژادپرستانه 
یا بیگانه ستیزانه رأی نیاورده است. نه همۀ آرژانتینی ها نژادپرست اند و نه 

همۀ نگرش های نژادپرستانه یکسان اند. نژادپرستی در مقابل مهاجرانی که 
کشور می شوند با نژادپرستی در مقابل مهاجران  کشورهای همسایه وارد  از 
که از حومۀ شهرها می آیند متفاوت است و با نژادپرستی در  تیره پوست تری 
که به تازگی از سنگال وارد کشور شده اند(  مقابل افریقایی تبارها )خاصه آنها 
و یا آسیایی تبارها و سایر گروه ها نیز متفاوت است. عالوه بر این، نژادپرستی 
کاسیاه« با طبقه گرایی تالقی می کند؛ تعبیری  اغلب در نتیجۀ کاربرد تعبیر »کا

که در واقع مترادفی برای »فقیر« است. 
نژادپرستی و طبقه گرایی  گرچه  ا که  مطالعات اجتماعی نشان می دهند 
هستند  سفیدپوست ها  سلطۀ  تحت  که  می یابند  تمرکز  مناطقی  در  اغلب 
و در آنها استانداردهای زندگی باالتری وجود دارد، این نگرش ها مکررَا به 
کاسیاه«  زبان طبقات شناخته شدۀ جامعه راه می یابند. بدتر اینکه، کلمۀ »کا
کودکان،  در زندگی روزمره نیز برای بیان نزدیکی و عاطفه میان دوستان، 
عبارتی  کاسیاه«  کا »هی،  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  زوج ها  و  والدین 
محبت آمیز است که به صورت غیررسمی و برای اشاره به دوستی عزیز مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

ناهمگنی های منطقه ای، زبانی و مذهبی<   
جامعۀ آرژانتین در عقاید، کردارها، مناسک و هویت یابی های خویش عمیقًا 
ناهمگن است. با این  حال، فرهنگ تجویزی و هژمونیک »وحدت« نه تنها 
واقعیت تفاوت های موقعیتی منطقه ای و ناحیه ای را انکار می کند، بلکه 
که  نیز  را  و فرهنگی -چه علمی و چه هنری-  اجتماعی  تولیدات  هرگونه 
کم اهمیت جلوه  بخواهد آن همگنی ظاهری را به چالش و پرسش بکشد، 

می دهد.  
توأمانی  ایدۀ  بر  مبتنی  قویَا  آرژانتین  خودشناسی  و  خودهویت بخشی 
این حال، واقعیت بسی  با  کاتولیک بودن است.  زبان بودن و  اسپانیولی 
گوارانی  و  کیچو  مانند  بومی  و  محلی  زبان های  است.  این  از  پیچیده تر 
از  نیز  کره ای  و  چینی  زبان های  و  می شوند  صحبت  استان ها  برخی  در 
و  یافتند  عمومی  جلوۀ   1980 سال های  از  و  شدند  تعرفه  مهاجران  سوی 
ایتالیایی ها  گستردۀ  مهاجرات های  نتیجۀ  در  خاصه  نیز  مختلف  تأثیرات 
به  که  نهاده اند  برجای  گون  گونا طرق  به  را  ردیادهایی  اسپانیایی ها  و 
کشور با واژگان و اصطالحات و تعابیر  واسطۀ آنها زبان اسپانیولی در تمام 
شکل  همان  به  نیز  مذهبی  تنوع  می شود.  صحبت  مختلف  لهجه های  و 
پیچیده است. در حالی که بسیاری از مردم بومی تغییر مذهب به مسیحیت 
کردند، برخی از عقاید بومی همچنان تأثیرات خود در شکل دادن  را تجربه 
به هویت های افراد را حفظ کردند، در حالی که بسیاری از آرژانتینی ها امروزه 
افریقایی-برزیلی دارند،  یهودی هستند، عقاید پروتستانی دارند، مذاهب 

مسلمان اند، بودایی هستند و یا به عرفان و معنویت گرایی اعتقاد دارند. 

تنوع اجتماعی-فرهنگی و آیندۀ آرژانتین<   
کشورشان  که آرژانتینی ها شروع به توجه بیشتر به تنوعات درونی  تا زمانی 
که  کند،  گذر  کشوری ممکن است از آنها  که هر  نکنند، آن مراحل بحرانی 
به نظر می رسد آرژانتین در این زمینه دچار دور شده  باشد، ممکن است به 
سخنان و کردارهای تبعیض آمیز بینجامند و »تفاوت« ها را به سلسله مراتبی 
از اخالق، منزلت و حقوق تبدیل کنند. طی دهه ها این گونه پنداشته می شد 
که تمام  که تنها تلفظ ]و لهجۀ[ درست از آن بوینس آیرسی هاست، در حالی 

لهجه های دیگر نشانی از فرودستی قلمداد می شدند. 
کشوری از مهاجران، آرژانتینی ها به »مهاجران جدید«  امروز و به عنوان 
آن   روزه  هر  تعامالت  در  اما  می گویند،  خوش آمد  کشور  این  در  کار  برای 
مهاجران را پس می زنند. این »مهاجران جدید« به ندرت »جدید« هستند؛ 
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آرژانتین  با  هم مرز  کشورهای  از  که  بوده  مردمی  بر  تبعیض  اصلی  تمرکز 
از  آنها  که میزان حضور  آرژانتین می شده اند؛  گوئه وارد  پارا مانند بولیوی و 
زمان سرشماری ملی 1869 به این سو همواره پایدار بوده و نه هرگز از 3/1 
کمتر شده است. با فرزندان  درصد جمعیت فراتر رفته و از 2 درصد جمعیت 
آرژانتینی این مهاجران مکررًا به عنوان »بولیویایی« برخورد و رفتار می شود؛ 
تعبیری که عمومًا برای ارجاع به مهاجرانی که از شمال غربی وارد می شوند و 

حتی عام تر از آن  برای ارجاع به فقرا مورد استفاده قرار می گیرد. 
خ  این پدیده از سال های دهۀ 1990 به سرعت گسترش یافته؛ زمانی که نر
بیکاری ابتدا تا 15 درصد باال رفت و در ادامه به 23 درصد هم رسید. این 
ایده ها دربارۀ مهاجرانی که می آیند تا »شغل ها را بدزدند« در بسیاری از جوامع 
شناخته شده هستند، اما آرژانتین نمونه ای خاص است: بحران اقتصادی 
گهانی میزان بیگانه ستیزی را کاهش داد و در واقع در  سال 2002 به شکلی نا
سال 2004 قانونی که حقوق مهاجران را مورد حمایت قرار می داد به اتفاق آرا 

به تصویب رسید. بنا بر پژوهش های موجود نژادپرستی و طبقه گرایی خشن 
ادامه دارند و اشکالی از نژادپرستی اجتماعی را ایجاد می کنند، که البته تعابیر 

بیگانه ستیزانۀ سیاسی در آن  اشکال به چشم نمی خورد. 
خ بیکاری طی یک دورۀ رکود افزایش می یابد،  علی رغم اینها، هرگاه نر
در  خود  برای  می کوشند  و  می شوند  آغاز  تبعیض گرایانه  سخنرانی های 
که تنوعات موجود  کنند. تا زمانی  فضاهای عمومی توجه و حمایت جلب 
کشوری اروپایی را دچار بی ثباتی  تنها خودپندارۀ سنتی آرژانتین به عنوان 
و  شمول گرایانه تر  دموکراتیک تر،  بینشی  با  را  آن  بتوانند  بی آنکه  می کنند، 
ادامه  طبقاتی  و  نژادی  بی عدالتی های  کنند،  جایگزین  میان فرهنگی تر 

خواهند یافت. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Alejandro Grimson <alegrimson@gmail.com>

mailto:alegrimson@gmail.com
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>>

<   نــــــابـــــرابـــــــری
         ا جــــــــــــتــــــــــــــــمـــــــــــــــــاعی
            در آرژانـــــــــــتـــــیــــــــــن مــــــــــعــــــــــاصــــــــــــــــــر

خوان  از  عکس  بوینسآیرس.  در  غنی  و  فقیر  محالت 
ایگناسیو پیووانی.

آگوستین سالویا و برنیس روبیو، دانشگاه بوینس آیرس، آرژانتین

کثر جوامع امریکای التین است.  توسعه نیافتگی و نابرابری آشکار ویژگی ا
با این حال، در میانۀ قرن بیستم، جامعۀ آرژانتین به نظر می رسید در حال 
کامل،  اشتغال  شهرنشینی،  از  باالیی  سطح  باشد:  جایگزین  یک  ترسیم 
گیر، صنعتی شدن پیشرفته در سطح متوسط و  نظام سالمت و آموزش فرا
گسترده -جامعه ای نسبتًا منسجم با میزان معقولی از  یک طبقۀ متوسط 

نابرابری و برخوردار از تحرک اجتماعی زیاد. 
آیندۀ  که  بود  آن  از  گزیر  نا و  شد  فاحشی  تغییرات  دچار  جامعه  این  اما 
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>>
در  خاصه  واقع،  در  کند.  رها  بود،  آن  انتظار  در  مدت ها  که  را  مترقی ای 
پایان قرن بیستم و در بستر اصالحات ساختاری نولیبرال، جامعۀ آرژانتین 
گشودگی  نمی توانست از دام توسعه نایافتگی بگریزد: آزادسازی اقتصادی، 
تجاری و انعطاف بخشی مالی به عدم ثبات، بیکاری رو به افزایش، فقر و 
انزوای اجتماعی، که سالمت عمومی، آموزش و حمایت اجتماعی را تضعیف 

می کردند. 
که مشخصۀ آن نابرابری های عمیق،  این فرایندها جامعه ای را ساختند 
که بحران اقتصادی،  تضادهای درونی و نارضایی اجتماعی بود؛ سیکلی 
که در تاریخ مدرن آرژانتین  اجتماعی و سیاسی 2001 - 2002 را به وجود آورد 

بی سابقه بود. 
در مقابل، نخستین دهۀ قرن بیست و یکم، به مدد زمینۀ بین المللی 
اجتماعی،  شغلی،  اقتصادی،  بازسازی های  برخی  که  کرد  ثابت  مطلوب 
طول  به  چندان  دوره  این  حال،  این   با  هستند.  ممکن  نهادی  و  سیاسی 
نینجامید: اقتصاد دچار رکود و پاره پاره گی ساختاری جامعه بار دیگر نمایان 
از  متفاوت  الیۀ  چند  شامل  آرژانتین  جامعۀ   ،2015 سال  آستانۀ  در  شد. 
بخش های به حاشیه  رانده شده، فقیر و مطرود بود. نزدیک به سی درصد از 
کثر فقر می زیستند  جمعیت را می شد فقیر دانست، که 6 درصد از آنها در حدا
کافی برای خانوادۀ خویش فراهم آورند. حاشیه نشینی  و قادر نبودند غذای 
شهری خود تشدید کنندۀ فقر بود: 35 درصد از خانه ها از سیستم فاضالب 
بی بهره بودند و 20 درصد آب لوله کشی نداشتند و 15 درصد در خانه های در 

معرض مخاطرۀ ویرانی زندگی می کردند. 
در پاسخ به این شرایط اجتماعی دچار فقر حاد، خوانش های مختلفی 
اغلب  بوده اند.  نوسان  در  »قربانی سازی«  و  »شوونیسم«  »انکار«،  میان 
منسجم،  همگن،  جامعه ای  در  که  می کنند  تصور  آرژانتینی ها  اوقات، 
یکپارچه و شایسته ساالر زندگی می کنند؛ تصویری اسطوره ای و کلیشه ای که 
در فرایند ملت سازی از سوی دولت به آن پر و بال داده شد و بعدها در نتیجۀ 
توسعۀ یک طبقۀ متوسط نسبتَا مرفه شهری تقویت هم شد. اما بسیاری 
از فقیرترین و بی آبروترین  که در یکی  بر این باورند  آرژانتینی های دیگر  از 
کشورهای جهان زندگی می کنند که دچار بدترین مسائل اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی است. 
ک  کنوِن تباه- به ادرا این تصاویر متضاد -از یک گذشتۀ درخشان و یک ا
گفتمان های سیاسی نفوذ می کنند. در این زمینه،  عامه و نیز به رسانه ها و 
پیمایش ملی ساختارهای اجتماعی آرژانتین، یکی از پروژه های اصلی برنامۀ 
کنونی، در حال تفحص در در دو فرایند شدیدَا  پژوهشی ملی دربارۀ جامعۀ 
زندگی  شرایط  و  اجتماعی  نابرابری های  ساختار  است:  یکدیگر  با  مرتبط 
جمعیت، گروه های آسیب پذیر و بخش های اجتماعی خاص. از آنجایی که 
گیر ساختاری برخوردار  آرژانتین از آمار اجتماعی قوی یا مطالعات اجتماعی فرا
نیست، پیمایش ملی چه در تولید داده های مقدماتی و چه در تحقیق دربارۀ 
موضوعات کلیدی مانند قشربندی و تحرک اجتماعی، سکونتگاه ها، شرایط 
زندگی و راهبردهای بازتولید اجتماعی مناطق مختلف، قطاع ها و گروه های 
اجتماعی، سهم عمده ای ایفا کرده است. پیمایش مزبور همچنین، با همان 
میزان از اهمیت، به ساخت تصویری متکی بر تجربه از جامعه یاری رسانده 
کشیده  را به چالش  کلیشه ای و اسطوره ای موجود  و خود-بازنمایی های 

است. 
کنونی آرژانتین  که ساختار اجتماعی  در واقع، داده ها حکایت از آن دارد 
گروهی از نخبگان سیاسی و  ناهمگن، نابرابر و پاره پاره است. در رأس، با 
که متشکل از خانواده های سنتی و یک بورژوازی  اقتصادی روبرو هستیم 
کمتر از 3 درصد جامعه را نمایندگی می کند. پایین   جدید است و در مجموع 
شرکت ها،  مدیران  شامل  که  باالست  به  رو  متوسط  طبقۀ  یک  رأس،  این 

نیز  و  متوسط  تاجران  کشاورزی،  تولیدکنندگان  کارآفرینان،  حرفه ای ها، 
تکنیسین های بامهارت و کارکنان بخش های پویاتر اقتصاد می شود. همراه 
با نخبگان رأس، این بخش ها نزدیک به یک سوم جامعه را می سازند. این 
آموزش،  قویَا در فرهنگ غربی درآمیخته اند و سطح  اجتماعی  قطاع های 
اروپای  متوسط  طبقه های  با  مشابه  آنها  مصرف  الگوی  و  زندگی  کیفیت 
آن،  مجاور  حومه های  و  بوینس آیرس  شهر  در  آنها  کثر  ا است.  جنوبی 
شهرهای مهم پامپای مرکزی و نیز همسایگی های محافظت شدۀ شهرهای 

مرکز استان ها متمرکز هستند. 
که طبقۀ متوسط و یا طبقۀ  سپس حدود یک سوم دیگر جمعیت را داریم 
کد جامعه را شکل می دهند، قشری که شامل کارکنان  متوسط رو به پایین و را
کارگران با توانمندی های متوسط یا پایین،  کارکنان و  کوچک،  تشکیالت 
گرچه  ا است.  مستقل  حرفه ای های  برخی  و  مستمری بگیر  بازنشستگان 
آنها درآمدی باالتر از خط فقر و میزانی از ثبات شغلی دارند )که خاصه شامل 
گروه  کار آنها است(، این  وابستگی  به نظام ملی تأمین اجتماعی از طریق 
هیچ تحرکی و یا تحرک اجتماعی بسیار ناچیزی از خود نشان می دهد و افراد 
شکل دهندۀ آن به شدت در برابر افول های اقتصادی و تغییرات تکنولوژیک 
شده  بدتر  بسیار  عمومی  خدمات  وضع  که  آنجایی  از  هستند.  آسیب پذیر 
به  دسترسی  دنبال  به  اغلب  پایین  به  رو  متوسط  طبقۀ  این  افراد  است، 
حمل ونقل، آموزش و بیمه ی درمان خصوصی هستند که می توانند کیفیت 

کام می ماند.   زندگی آنها را بهبود ببخشند، هرچند که تالش  آنها اغلب نا
در نهایت و در کف هرم هم که یک سوم آخر جمعیت آرژانتین را داریم که 
حاصل ترکیب الیه های مختلفی است: از طبقه های سابقَا متوسط فقیرشده 
کارگران بی مهارت  گرفته تا فقرای جدید و مطرودان. این قشر عمومَا شامل 
خوداشتغال، کارگران مزدی غیررسمی در شرکت های خرد و کارگران روستایی 
یا تولید کنندگان کشاورزی خرد مناطق حاشیه ای است. معمواَل درآمد آن ها 
کمک رسانی اجتماعی  برنامه های  نیز  و  کنده  حاصل مشاغل متزلزل و پرا
کاربران خدمات عمومی نازل و زیرساخت های لرزان  است. اینها مهم ترین 
و ضعیف آموزش و خدمات درمان عمومی هستند. آنها اغلب در حومه های 
کد شهرها و یا در پروژه های بزرگ مسکن های عمومی، خاصه در شمال  را

شرقی و شمال غربی آرژانتین زندگی می کنند.  
کمبودهای  شدید،  محرومیت  خانه ها  از  بسیاری   اخیر،  گروه  این  در 
کثر  ا را تجربه می کنند. همچنین،  زیرساختی و مخاطرات زیست محیطی 
گروه یا بخش جای  کارگران غیررسمی )30٪( در این  کشور )9٪( و  بیکاران 
که دبیرستان خود  می گیرند. این بخش شامل 45 درصد از جوانانی است 
کودکانی  کار و 8 درصد از  کودکان  را به اتمام نمی رسانند و نیز 15 درصد از 
که از سوء تغذیۀ شدید رنج می برند. به عالوه، زنان این خانوارها از  است 
فجیع ترین انواع طرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رنج می برند و اغلب 
مسئولیت های  دلیل  به  نخست  ساِل  چند  گذشت  از  پس  تنها  را  مدرسه 

کار غیررسمی ترک می گویند.  کار در بازار  خانگی و یا لزوم 
کنون در حال تحلیل داده های برآمده  تیمی چندنهادی از پژوهشگران ا
از پیمایش ملی و تحلیل آن به عنوان مهم ترین تصویری از جامعۀ آرژانتین 
که تا به حال به دست آمده است. با تکمیل این تحلیل ها، آنها عدم  است 
تجانس و نابرابری عمیق جامعۀ ما را نمایان و تجربه های متنوع آرژانتینی ها 
از فقر و عقب ماندگی های اجتماعی برآمده از آن را آشکار می کنند. نتایج این 
تحلیل همچنین گفتمان های نولیبرال شایعی را که در آرژانتین و در منطقه 
رایج اند و گرایش به آن دارند که دستاوردهای اجتماعی را نتیجۀ تالش های 
کامی های  نا به  را  فقر  عوض  در  و  بدانند  شایسته ساالر  جامعه ای  در  فرقی 
گره بزنند، به چالش می کشند. با تحلیل شرایط زندگی متزلزل و نیز  فردی 
ساختار نامتوازن توزیع فرصت ها در جامعۀ آرژانتین، داده های ما شیوه ای را 
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که اشکال درهم تنیده ی نابرابری در برخی مناطق خاص  نشان می دهند 
سفت  نسبتَا  اجتماعی  ساختار  یک  در  خاص،  اجتماعی  گروه های  در  و 
گریز از چنگال آن هستند- تمرکز  و سخت-که تنها معدودی افراد قادر به 

می کنند. 
از  بیش  و  خانوار  هزار  هشت  از  بیش  بر  مشتمل  نمونه ای  از  استفاده  با 
27 هزار نفر در 339 شهر با جمعیت باالتر از 2000 نفر، در تمام استان های 
که چگونه اشکال متنوعی  کشور، یافته های پیمایش ملی نشان می دهند 
سکونتی،  منطقه ای،  سنی،  جنسیتی،  نابرابری های-طبقاتی،  از 
این  درمی آمیزند.  یکدیگر  در  غیره  و  آموزشی  دسترسی  زیست محیطی، 
مجال  که  می کنند  ارائه  جامعه  از  پیچیده  تصویری  همچنین  داده ها 
تعمیم بخشی  در مقایسه های سطوح منطقه ای و میان منطقه ای را فراهم 
می کنند و بینش هایی را نسبت به شکاف ها و عدم تجانس های اجتماعی 
کز  داخلی عرضه می کنند؛ شکاف هایی که در مطالعات پیشین که تنها بر مرا

شهری بزرگ تمرکز می کردند، نادیده گرفته می شدند. 

نابرابری  و  فقر، حاشیه  سازی  اجازه می دهد  ما  به  از مطالعه  گونه  این 
ارائه ی داده های خود نه تنها در  با  آرژانتین را بهتر بفهمیم.  اجتماعی در 
به  که  امیدواریم  ما  عمومی،  افکار  به  بلکه  دانشگاهی،  مخاطبان  میان 
ما  بزنیم.  دامن  جلو  به  رو  حرکت  چگونگی  باب  در  دموکراتیک  مباحثات 
که اطالعات علمی جمع آوری شده از سوی ما زمینه ساز مباحثات  امیدواریم 
گفتمان های اجتماعی تقلیل گرا و  عمومی شوند و آن ها را غنا ببخشند، و 
ساده انگارانه را به چالش بکشند، و در به وجود آوردن سیاست هایی عمومی 
که می توانند مناقشات انباشت شده ی اجتماعی در آرژانتین را مورد توجه قرار 

دهند، سهمی ایفا کنند. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Agustín Salvia <agsalvia@retina.ar> 
Berenice Rubio <beer.rubio@gmail.com>

mailto:agsalvia@retina.ar
mailto:beer.rubio@gmail.com
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<   سیــــــــــــــــــری در
             ســــــــرمــــــــــــایــــــــۀ اجتماعی

        در آرژانتین

حقیقت  خاطرۀ  گرامیداشت  روز  در  رقصندگان  از  گروهی 
سالگرد  چهلمین  با  مصادف  که   ،2016 سال  در  عدالت  و 
کودتای نظامی است، به اجرای برنامه می پردازند. هزاران 
آرژانتینی فعاالنه در تظاهرات عمومی، خاصه در حمایت از 

حقوق بشر شرکت می کنند.
عکس از خوانیو دومینگوئز.

 ،)RC07( آینده پژوهی  پژوهشی  کمیته های  عضو  آرژانتین،  الپالتا،  ملی  دانشگاه  کسلر،  گابریل 
قشربندی اجتماعی )RC28(، و روان شناسی اجتماعی )RC42( انجمن بین المللی جامعه شناسی

>>

آرژانتین به چه شکل است؟ این مناسبات در  مناسبات ُخرد اجتماعی در 
کشور چه تفاوتی با هم دارند و آرژانتین  چگونه در مقایسه با سایر  داخل 
گذشتۀ  تأثیر  تحت  چگونه  مناسبات  این  می شود؟  سنجیده  دنیا  مناطق 
آرژانتین و تحت تأثیر دوران متأخرتر و نولیبرال آن است؟ پیمایش ملِی روابط 
اجتماعی از مجموعۀ برنامۀ پژوهش ملی آرژانتین در باب جامعۀ معاصر، 
خودهویت بخشی،  معاشرت پذیری،  میزان  اجتماعی،  سرمایۀ  بر  تمرکز  با 
موانع اجتماعی، تنش ها، مشارکت و عمل جمعی، در این پرسش ها تفحص 
کرد. با توجه به موضوعات و پوشش جغرافیایی اش، این پژوهش  خواهد 
در نوع خود اولین مورد است، بنابراین، برای آرژانتین اطالعات جدیدی را 
فراهم خواهد آورد و نیز می تواند به عنوان چارچوبی برای پیمایش در سایر 

کشورهای امریکای التین استفاده شود.  
مطالعات پیشین در آرژانتین با تحلیل شبکه های حمایت اجتماعی در 
منظری  از   ،2001 بحران  از  پس  مثال  برای  بخش ها،  محروم ترین  میان 
سنتی بر روی شبکه ها و سرمایۀ اجتماعی تمرکز کرده اند. در طراحی پیمایش 
ملی روابط اجتماعی )ENRS(، با امید به یافتن امکان مقایسه، از مطالعات 
بین المللی استفاده کرده ایم، اما شاخص هایی نیز وضع کردیم تا مشخصات 
کتشافی موفق اخیر )کمی و  کنند. در ادامۀ آزمون های ا محلی را منعکس 
کار میدانی برای ماه نوامبر سال 2017 برنامه ریزی شد. ما  کیفی(، انجام 
که بنیاد و اساس این تحقیق جامع  در اینجا ایده ها و فرضیات اصلی ای را 

پیرامون روابط ُخرد اجتماعی در آرژانتین است، ارائه می کنیم.  
اجتماعی  گروه های  در  افراد  شخصی  ارتباطات  شبکه های  چگونه 
و تنظیمات  الگو  آنها  آیا ما می توانیم در  از هم متمایز می شوند؟  گون  گونا
گر چنین الگوهای منظمی وجود دارد، این الگوها  کنیم؟ و ا مشخصی پیدا 
اسامی«  تولید  »دستگاه  از  سؤاالت  دست  این  به  پاسخ  برای  هستند؟  چه 
شبکه های  تا  می دهد  را  امکان  این  ما  به  که  چیزی  می کنیم،  استفاده 
مسائل  از  یکی  کنیم.  بازسازی  را  مصاحبه شوندگان  شخصی  اجتماعی 
این جوامع است؛  از هر دوی  مانده  به جا  بقایای  کردن  اصلی، مشخص 
گذشته و مرحلۀ متأخر نولیبرالی آن )همان گونه  جامعۀ آرژانتینی منسجم تر 
از مجله آن را توصیف می کنند(. به  ویژه،  که سالویا و روبیو در این شماره 
افراد  اجتماعِی  که شبکه های  آیا ممکن است  که  این فکر می کنیم  به  ما 
کسانی  سالخورده تر، ناهمگن تر از شبکه های اجتماعی نسل های جوان تر، 
است،  گرفته  شکل  چندتکه تر  جامعه ای  در  آنها  جامعه پذیری  فرآیند  که 
باشد؟ از سوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته و نیز امریکای التین، شواهد 
بین المللی گرایش دارند که نشان دهند همان طور که ما ساختار اجتماعی را 
به عقب می رانیم، شبکه های شخصِی درگیِر خویشاوندان بیشتر و ارتباطات 
که دیگر معیارها و ضوابط  نزدیک تر فضایی می شوند. فرض ما این است 
تمایز، مانند وابستگی سیاسی، فرهنگی و تمایل به مصرف، با شکاف های 
طبقاتی هم پوشانی خواهد داشت. تغییرات در روابط جنسیتی نیز مهم است 
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و با فرض افزایش مشارکت زنان جوان در تمام وجوه زندگی اجتماعی، انتظار 
داریم که تنوع بیشتری در شبکه های ارتباطی آنان پیدا کنیم. همچنین، در 
که آیا حضور شدت یافتۀ جوانان در فضای مجازی  تالش هستیم تا ببینیم 
شبکۀ روابط آنها را فراتر از دنیای اینترنت نیز تغییر می دهد؟ این پیمایش 
همچنین تفاوت های میان مناطق بسیار سنتی و بسیار مدرن کشور را کشف 

می کند. 
ما چه درکی از ]مفهوم[ »سرمایۀ اجتماعی« داریم؟ سرمایۀ اجتماعی چگونه 
اندازه گیری می شود؟ این موضوِع ماژول دوم پیمایش است. ما با در نظر 
داشتن روابط و منابع سرمایۀ اجتماعی را تعریف می کنیم و این ایده )سرمایۀ 
اجتماعی( را بسیار جدی و حائز اهمیت می دانیم. از آنجا که »ارزش« روابط 
ساختۀ کمیت و کیفیت منابعی است که آنها می توانند بسیج کنند باید گفت 
که حقیقتًا همۀ روابط »ارزش« یکسانی ندارند. در اوج دوران نولیبرال، به 
کرده اند؛ بسیاری از  که سازمان های چندوجهی این را فراموش  نظر می رسد 
سیاست گذاران می پندارند که فقرا برای غلبه بر موقعیت های بحرانی ای که 
در آن قرار دارند می توانند به روابط اجتماعی نزدیک خود پناه ببرند )چیزی 
که آن را سرمایۀ اجتماعی می نامیدند(. آنها به این نکته توجه نمی کنند که 
کمبود منابع در دسترس خوِد این خویشاوندان، »سرمایه« پنداشتن آنها را از 

اساس زیر سؤال می برد.   
مسئله  این  پیرامون  هم  با  مخالف  نظر  دو  توأمان  التین  امریکای  در   
کالسیک اقتصاد اخالقی )مرتبط با پژوهش  وجود دارد. از یک سو، دیدگاه 
پیشروانۀ انسان شناسی به نام کیلیان، الریسا لومیتز در سال 1970( ادعا کرد 
که بخش های اجتماعی برای زنده ماندن نمی توانند نیازهایشان را از طریق 
بازار یا شبکه های دولت ساخته تأمین کنند. بنابراین، با داشتن حاشیۀ بیشتر 
می توان انتظار شبکه های معیشتی قوی تری را داشت. از سوی دیگر، صرف  
نظر از ایدۀ عدم مشارکت رابرت کسل، این ایده که کنار گذاشته شدن از بازار 
کار با زوال اجتماعی مرتبط است، طی دوران نولیبرالیسم به طور گسترده ای 
کار، به جای تقویت روابط خرد اجتماعی، به آن  پذیرفته شد. محرومیت از 
که ممکن است هر دو توضیح در میان  آسیب می زند. فرض ما این است 
محروم ترین بخش های اجتماعی معتبر باشند. چالش پیش رو توضیح این 
که چرا در برخی موارد ما شاهد عدم مشارکت و در سایر موارد  خواهد بود 

شاهد شبکه های اجتماعی تقویت شده هستیم. 
منابع  و  شبکه ها  میان  پیوندهای  میان  در  کاوش  به  همچنین  ما 
کسانی توزیع می شوند.  می پردازیم: چه چیزهایی، چگونه و در میان چه 
انواع  از  کار، مراقبت، توصیه و حمایت  قرادادهای  کاالها،  مبادالت شامل 
گروه های  توسط  که  منابعی  میان  تفاوت  که  داریم  امید  است.  گون  گونا
به  مایل  همچنین  بفهمیم.  را  می شوند  مبادله  هم  به  شبیه  اجتماعی 
پرداختی های  هدایا،  وام ها،  هستیم:  پول   گردش  چگونگی  در  تفحص 
که  اشخاص ثالث و مانند آن. ما امیدواریم به بررسی این مسئله بپردازیم 
که  چه چیزی داده و چه چیزی دریافت شده است، در این صورت است 
ما  که  هنگامی  کنیم.  ترسیم  را  داد و ستد  و  پول  گردش  جریان  می توانیم 
که دوباره  به جست و جوی »تماس طالیی« می پردازیم، بدین معنی است 
ایدۀ سرمایۀ اجتماعی را جدی می گیریم. به عبارت دیگر، تماس طالیی هر 
که بر مبنای قدرت، پول و یا ارتباطات  اجتماعی در جایگاه  رابطه ای است 
کلیدی  که ممکن است در مواقع مهم و  ممتازی قرار دارد و یا هر کسی است 

کرده باشد. گونه ای از توجهات خاص را اعمال 

ماژول  به  مربوط  پرسشی  این  چطور؟  معاشرت  متفاوت  اشکال  دربارۀ 
به  چه  بیان گرانه تر،  تماس های  و  خانواده  دوستی،  بر  که  است  چهارم 
صورت چهره به چهره و چه مجازی، که در آنها نه سرمایه ای در کار است و نه 
تبادلی، تمرکز می کند. ما به نوعی از روابط و تکرار تماس ها نیز عالقه مندیم 

که گروه های اجتماعی مختلف با خویشاوندان خود دارند. 
در ارتباط با دنیای مجازی، ما انتظار داریم که با این واقعیت روبرو شویم 
چهره به چهره  روابط  و  مجازی  روابط  ثبات،  کاهش  هرگونه  از  دور  به  که 
که  آنجا  از  این حال  با  تقویت می کنند.  میان جوانان  در  را خاصه  یکدیگر 
کنی هم توجه  آرژانتین کشوری با زندگی اجتماعی شهری شدید است، به اما
که در آنها برخوردها و  خ می دهد و نیز فضاهایی  که در آنها معاشرت ر داریم 
رویارویی ها اتفاق می افتد. عالوه بر این، ما به تفحص در پیوندهای مردم 
که این پیوندها در  ح این فرضیه  کشورها می پردازیم، با طر با مردمان دیگر 
میان مردمان مهاجر و طبقات باال به دلیل ارتباطات بین المللی آنها قوی تر 
لحاظ  با  ما  است؛  حیاتی  ارزشی  آرژانتین  جامعۀ  در  دوستی  بود.  خواهند 
که چگونه و در چه  سپهرهای مختلف جامعه پذیری، عالقه مندیم بدانیم 

فضاهایی دوستی آغاز می شود. 
اشکال  در  تفحص  به  اجتماعی  موانع  و  خودهویت بخشی  ماژول 
ما  این  معنا،  به  می پردازد.  شبکه سازی  با  آنها  پیوند  و  خودهویت بخشی 
کلیشه هایی در راه ایجاد شبکه های  که بدانیم چه تعصبات و  امیدواریم 
و  کشمکش ها  که  آنجا  از  این،  بر  ایفا می کنند. عالوه  را  مانع  روابط نقش 
از روابط خرد اجتماعی هستند، این پیمایش روابط دچار  تضادها بخشی 
مشکل و انواع تضادها، شامل اشکال خشونت و حمله، را نیز مورد مطالعۀ 

دقیق قرار می دهد. 
آخرین مورد که کم اهمیت ترین آنها نیست، این است که ما سازمان هایی 
اختصاص  آن ها  به  که  را  زمانی  و  دارند  تعلق  آنها  به  مختلف  افراد  که  را 
عنوان  به  می دهند،  انجام  سازمان ها  آن  در  که  فعالیت هایی  و  می دهند 
کل،  در  می دهیم.  قرار  دقیق  بررسی  مورد  مشارکت جویی،  برای  روشی 
مطالعات قبلی ادعا می کردند که سطح مشارکت سازمانی نسبتَا پایین است، 
که آیا رسانه های اجتماعی تغییری در این  بنابراین ما عالقه مندیم بپرسیم 
کرده اند؟ و عالقه مندیم درکی از اشکال خاص و ناپیوستۀ  وضعیت ایجاد 
انگاشته  نادیده  را  آنها  پیشین  پیمایش های  است  ممکن  که  مشارکت، 

باشند، به دست آوریم. 
روابط  ملی  پیمایش  که  هستند  مباحثی  و  ابعاد  برخی  صرفَا  این ها 
اجتماعی آرژانتین خواهد کوشید مورد توجه و پوشش قرار دهد. در کنار دیگر 
بار  پروژه های برنامۀ پژوهش جامعۀ معاصر، ما امیدواریم برای نخستین 
موفق به ایجاد تصویری عمیق از جامعۀ آرژانتین شویم. این به ما اجازه 
خواهد داد که نه تنها جامعۀ خود را بهتر بشناسیم، بلکه حضور فعال تری نیز 
در مباحثات بین المللی درون جامعه شناسی داشته باشیم. با همان اندازه از 
که این پیمایش دور تازه ای از مشارکت در مباحثات  اهمیت، ما امیدواریم 
عمومی و تعهد بیشتر به توسعۀ سیاست های عمومی بهره مند از دانش علوم 

اجتماعی را بنیان نهد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Gabriel Kessler <gabriel_kessler@yahoo.com.ar>

mailto:gabriel_kessler@yahoo.com.ar
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<    عــــــــلی شــــــریعـــتی،
             جامــــــعه شناس فــــــــراموش شدۀ اســــالم

           
علی شریعتی.

سهیل رسول میر، دانشگاه کشمیر در سرینگر، هندوستان

>>

علی شریعتی )1933 - 1977(، از سوی بسیاری، 
در  او  می شود.  قلمداد  ایران   1979 انقالب  ولتر 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد، دکتری خود را در 
1963 از دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سوربون 
گرفت و در سال 1977در انگلستان از دنیا رفت. 
در پاریس، شریعتی مشتاقانه به مطالعۀ اندیشه 
و  پرداخت  غربی  اجتماعی   - سیاسی  فلسفۀ  و 
کارل مارکس، ژان پل سارتر،  به شدت تحت تأثیر 
ژرژ گورویچ، فرانتس فانون و لویی ماسینیون قرار 
یک  که  جایی  پیشاانقالبی،  ایراِن  در  او  گرفت. 
اسالم گرای  مارکسیست  یک  و  دردسرساز  مزاحم 
کتش  سا باید  که  می شد  قلمداد  معضل آفرین 
کنند، بسیار تحسین می شد. منحصر به فرد بودن 
شریعتی برآمده از روشی بود که او با آن مذهب را با 

دیگر میراث های فکری درهم میآمیخت. 
خیل  میان  از  یکی  شریعتی  علی  دکتر 
روشنفکران مسلمانی بود که کوشیدند پاسخ هایی 
برای مسائل پیشاروی مسلمانان در جهان مدرن 
شریعتی،  نظر  در  بیابند.  غرب  تسلط  تحت  و 
جایگاه  که  فرهنگی  دوباره ی  جهت گیری  یک 
استقالل و عاملیت فردی را به رسمیت بشناسد، 
که بر  کند  کمک  می توانست به جوامع مسلمان 
بر رکود و توسعه نایافتگی  عوامل ساختاری مؤثر 
گفتمان  در  شریعتی  کنند.  غلبه  خویش 
استعمارستیزانه اش بر نقش مذهب در آزادسازی 
فراخوان  از  کی  پژوا با  می کند.  کید  تأ جامعه 
جدید«،  »انسان  ساختن  به  فانون  فرانتس 

»انسانیت  جدید«،  »تفکر  به  را  همگان  شریعتی 
فرامی خواند  انسانی تر  مدرنیته ای  به  و  جدید« 
که درصدد تبدیل جهان سوم به اروپا، امریکا یا 

شوروی دیگری نبود. 
شریعتی به عنوان یکی از مؤثرترین روشنفکران 
شکل  در  عمده  نقشی  بیستم،  قرن  مسلمان 
تغییرات  از  مذهب محور  گفتمانی  به   بخشیدن 
سیاسی و اجتماعی رادیکال در ایران در دهه های 
1960 و 1970 داشت. به همین دلیل، بسیاری 
اسالم  حامیان  از  یکی  را  شریعتی  محققان  از 
کارکرد  و  نقش  دیدن  می پندارند.  سیاسی 
همخوان  و  جامعه شناختی  زمینه ای  در  مذهب 
منابع مهم  از  یکی  امیل دورکیم  و  وبر  کس  با ما
آثار  از  عمده  سهمی  بود.  علما  از  شریعتی  تمایز 
است.  برخوردار  مارکسیستی  آمیزه ی  از  شریعتی 
او مفاهیم مارکسیستی مانند دترمینیسم تاریخی 
بازتفسیر اسالم  را به منظور  کشمکش طبقاتی  و 
یا  الهیاتی«  »مارکسیسم  این  گرفت.  کار  به 
ادای  مبدعانه ترین  الهیاتی شده«  »مارکسیسم 
نسخه ای  او،  نزد  است.  شریعتی  فکری  سهم 
که  نقطه ای  از  تا  بود  الزم  اسالم  از  تجهیزشده 
مارکسیسم دچار شکست می شد، حرکت تازه  و رو 

به جلویی آغاز شود. 
در نگاه شریعتی، مذهب به عنوان »جنبش« 
یک مکتب مدرن فکری/ایدئولوژیک و به عنوان 
یک »نهاد« مجموعه ای از جزم ها است. در کتاب 
را  روحانیون  شریعتی  مذهب«،  علیه  »مذهب 

کنترل انحصارگرایانه بر تفسیر اسالم با هدف  به 
کرد؛ در بیان  کلیسایی متهم  بنای یک استبداد 
سرکوب گرایانه ترین  و  بدترین  چیزی  چنین  او، 
»مادر  و  بشری  تاریخ  در  استبداد  ممکن  شکل 
خواهد  خودکامگی«  و  استبداد  دیگر  انواع  تمام 
کید پای  بود. شریعتی خود بر این تفاوت ها با تأ
این دو  از  می فشرد: »مذهب دو وجه دارد: یکی 
مثال،  عنوان  به  است.  دیگر  وجه  دشمن  وجه 
و  نیست  بیزار  مذهب  از  من  اندازۀ  به  هیچ کس 
هیچ کس به اندازۀ من به مذهب امیدوار نیست«. 
برای  رادیکال  مذهبی  ایجاد  به  موفق  شریعتی 
از روحانیت  که  مردم عادی ]و غیر روحانی[ شد 
گسست و خویش را به سه گانه ی سکوالر  سنتی 
انقالب اجتماعی، ابداع تکنولوژیک و ابراز وجود 

فرهنگی پیوند زد.  
که تغییر اجتماعی در  شریعتی بر این باور بود 
روشنگر،  متفکران  که  بود  خواهد  میسر  صورتی 
دریابند.  را  خویش  ایمان  حقیقت  روشنفکران، 
وجدان  روشنفکران  شریعتی،  ادعای  بنابر 
و  رنسانس  آغاز  مسئول  و  جامعه  انتقادی 
رفرماسیون جامعه بودند. به این ترتیب، شریعتی 
و  »هدایت شده  دموکراسی  مفهوم  هوادار  جوان 
متعهد« بود. در »امت و امامت«، شریعتی از ایدۀ 
کرد  حمایت  »هدایت شده/متعهد«  دموکراسی 
گاهی  آ موظف اند  روشنفکران  آن  اساس  بر  که 
در  را  عمومی  افکار  و  بخشند  ارتقا  را  عمومی 
کنند. او به عنوان  گذار پسا انقالبی هدایت  دورۀ 
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عدالت  پیام  حامل  همواره  اجتماعی  فعال  یک 
کوشید نقشی  اجتماعی برای مخاطبانش بود و 
داشته  برابری طلبی  بر  مبتنی  جوامع  خلق  در 
موجود  دموکراسی های  شریعتی،  نزد  باشد. 
شریعتی  کسی مالیسم  ما هستند.  مینی مالیست  

خواستار دموکراسی ای رادیکال است. 
نقد  و  شریعتی  برابری طلبی  قوی  آموزه های 
او متفکری  از  نابرابری های طبقاتی  از  او  مستمر 
سوسیالیسم  این حال،  با  ساخت.  سوسیالیست 
برای او نه صرفَا شیوه ای از تولید، بلکه سبکی از 
که در  زندگی بود. او ناقد سوسیالیسم دولتی بود 
قرار  آن شخصیت، حزب و دولت مورد پرستش 
اومانیستی  آن سوسیالیسم  به جای  و  می گرفت 

شریعتی،  تفکر  اساس  بر  می کرد.  پیشنهاد  را 
ارادۀ  و  عمومی  خرد  از  مشتق  دولت  مشروعیت 
عدالت  و  آزادی  او،  نزد  است.  مردم  جمعی  آزاد 
شوند.  تکمیل  مدرن  معنویت  با  باید  اجتماعی 
معنویت)عرفان(  و  برابری  آزادی،  سه گانه ی 
جایگزین«  »مدرنیتۀ  ایدۀ  به  بدیع  سهمی  ادای 

است. 
سهم  او  کنونی  پیروان  و  شریعتی  میراث 
غلط  دوتایی های  ساختارشکنی  در  عمده ای 
غرب/شرق  و  اسالم/غرب  اسالم/مدرنیته، 
میان  سومی  راه  از  حمایت  در  کرده اند.  ایفا 
شریعتی  اندیشۀ  کستریم ها(،  )ا کثرها  حدا این 
اصالح طلبی های  دیگر  با  مشترکی  زمینه  های 

معاصر مانند لیبرالیسم اسالمی عبدالکریم سروش 
ادای  می کند.  پیدا  النعیم  احمد  عبداللهی  و 
سهم جامعه شناختی شریعتی معطوف به سلطۀ 
ادامه یافتۀ تمدن غربی در جوامع غیرغربی است. 
زمان  اندازۀ  همان  به  او  نوشته های  از  بسیاری 
تحریر اولیه شان، در جهان معاصر نیز از مناسبت 

برخوردارند و مفید هستند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Suheel Rasool Mir <mirsuhailscholar@gmail.com>
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      چــــــیـــنی<       نـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــخــــــــه
                گـــــــــــــــــــفــــــــت و گــــــــــــــــوی جــــــــــــــــــــهــــــــانی

ژینگ-مائو هو.

که همکار پژوهشی دونگ-شنگ  ژینگ-مائو هو در سال 2010 و در زمانی 
به  بود  تایوان،  ملی  دانشگاه  در  جامعه شناسی  برجسته ی  استاد  چن، 
گفت وگ وی جهانی پیوست. دکتر چن بر کار ترجمه و ویرایش در سال های 
جامعه شناسی  پژوهشگر  چانگ،  مائو-کویی  همراهی  با  گاه  )و  نخست 
ترجمۀ  کار  از  ژینگ-مائو  داشت.  نظارت  تایوان(  سینیکا،  کادمیا  آ در 
گفت و گوی جهانی به هر دو زبان سنتی و ساده شده ی چینی از جلد اول و 
کنون و پس از دریافت  شمارۀ اول آن، بسیار لذت برده و آموخته است. او ا
کامپیوتر و نیز جامعه شناسی از دانشگاه ملی تایوان،  کارشناسی ارشد علوم 
دانشگاه  از  جامعه شناسی  دکتری  درجۀ  دریافت  کاندیدای  دانشجوی 
کشمکش های  دربارۀ  او  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  است.  امریکا  کورنل 
عنوان  به  تایوان  جامعه شناسی  انجمن  سوی  از  روشنفکران  نمادین 
رابطۀ  بررسی  به  نسبت  او  دکتری  رسالۀ  شد.  برگزیده  پایان نامه  بهترین 
میان آمار و دولت-ملت سازی رویکردی تطبیقی و تاریخی اتخاذ می کند. 
در  موضوعاتی  دربارۀ  پژوهش  حال  در  وسیع تر  مقیاسی  در  همچنین  او 
جامعه شناسی  تکنولوژی،  و  علم  مطالعات  سیاسی،  جامعه شناسی  حوزۀ 

فراملیتی، روش شناسی کمی و نظریه است. 

نامه هایتان را به نشانی زیر بفرستید. 
Jing-Mao Ho <hojingmao@gmail.com>
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