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ساریحنفی

راه هایی نو برای
جامعه شناسی جهانی

آریلساله دیدگاه های نظری

بخش آزاد
<  الهام گرفتن از ماری یهودا

جیمزگالبرایت
کالوسدوره
اریکپینو
فریدریکودیماریا
آناساوههارنا
کورینادینگلر
کا باربارامورا
گبریلساکالریدیس
خورخهروخاسهرناندز

پس از پارادیم
رشد؟

<  روابط کار در پرتغال
< معرفی تیم بنگالدش گفتگوی جهانی 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/


 

< سرمقاله
در نوزدهمین کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی در تورنتوی 
انجمن  جدید  رئیس  عنوان  به  را  حنفی  ساری  گذشته،  ژوئیۀ  در  کانادا 
گفت وگوی  آغازین   مسئلۀ  کردند.  انتخاب  جامعه شناسی  بین المللی 
جهانی در ابتدای سال 2019 بینش نظری پیشنهادی حنفی برای انجمن 
بین المللی جامعه شناسی در مدت ریاستش بود. در این جا وی از درآمیختن 
گفت وگویی دربارۀ  رویکردهای پسااستعماری و پسااقتدارگرا برای پیشبرد 
متکثر  مدرنیته های  عصر  که  عصر،  این  تکثرگرایی  برای  تازه  پارادیمی 

است، دفاع می کند.     
سوی  آن  و  سو  این  در  پوپولیست  جناح راستی  احزاب  خیزش  کنار  در 
یافته  دوچندان  اهمیتی  طبقه  دربارۀ  جامعه شناختی  بحث های  جهان، 
نویافته به  این مسئله عالقۀ  به  راجع  این نخستین محفل علمی  است. 
پرسش  از تکوین طبقه و مناسبات طبقاتی در سراسر جهان را بازمی تاباند 
که پژوهش های اخیر در امریکای التین،  و حاوی بهره بخشی هایی  است 
این محفل  کاوش می کنند.  را  آسیا  و جنوب شرق  آلمان  ایاالت متحده، 
علمی افزون بر این پژوهش، داللت ها و پیامدهای رشد فقر و نابرابری را 

می کاود.  
فعالیت های  بیشتر  توجه  کانون  در  اقتصادی  رشد  که،  دهه هاست 
اقتصادی و نیز خط مشی گذاری ها و بحث های دانشورانه قرار داشته است. 
و  جامعه شناسان  نیز  و  عمل باوران  از  روزافزونی  شمار  اخیر،  سال های  در 
کرده اند راجع به محدودیت های رشد.  اقتصاددانان بحثی اثرگذار را آغاز 
همیشه  رشد  خ  نر احتمالی  پایان  مناطق  برخی  در  و  و  آینده  دربارۀ  آنان 
باال و نیز آثار ویرانگر اجتماعی و بوم شناختی این تمرکز یک سویه بر رشد 
تولید ناخاصی داخلی بحث می کنند. همچنین هم بحث های دانشورانه 

ایدۀ  مهم تر  همه  از  و  احتمالی  بدیل های  عمل باورانه  بحث های  هم  و 
»رشدزدایی«، این مفهوم همچنان پرمناقشه، را می کاوند. متون محفل 
یعنی  آن  احتمالی  بدیل  و  رشد  آیندۀ  به  راجع  بحث های  دوم  علمی 

رشدزدایی را بازمی تاباند.   
کنونی، در بهره بخشی نظریش از نوعی  آریل ساله نظر به بحران جهانی 
که مادران، دهقانان و  تحلیل جامعه شناختی جدید از طبقه دفاع می کند 
ک را متحد می سازد با این مقصد و مقصود که مهارت های  گردآورندگان خورا
کار زنند. وی پس  مادیشان را در امکان پذیر ساختن حیات روی زمین به 
از  بوم شناختی،  فمنیسم  به  راجع  بحث های  باب   در  تاریخی  تأملی  از 
ضرورت نوعی جامعه شناسی انتقادی و ایدۀ ماده باوری تجسم یافته سخن 

می گوید.   
کار بسیاری از حکومت های چپ گرای امریکای التین قرین شد با  پایان 
گاهی اقتدارگرا در بسیاری از مناطق  کار حکومت های جناح راستی و  آغاز 
دیگر جهان. در اینجا، دانشورانی از برزیل، کلمبیا، ترکیه و لهستان تحوالت 

تاریخی و سیاسی عوام گرایی جناح راستی را می کاوند. 
در مطلع این شماره، سه مقاله آمده  است: یوهان باخر، جولیا هافمن 
از رسالۀ دکتری اخیرا منتشرشدۀ ماری یهودا شرحی به  گئورگ هابمن  و 
سیاست  درگیر  شهرونداِن  و  اجتماعی  عالمان  ما  آنچه  و  می دهند  دست 
الیزیو  می آورند.  یادمان  به  بگیریم  یاد  وی  فعالیت  و  زندگی  از  می توانیم 
استانکی و آنتونیو کازیمیرو فریرا نسبت به پیکربندی سیاسی-کاری جدید 
پرتقال در دورۀ پساترویکا به ما بینشی جدید می دهند و در پایان تیم بنگالی 

2گفت وگوی جهانی خود و آثارش را معرفی می کند.
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< گفتگوی جهانی را به 17 زبان در وبسایت انجمن بین المللی جامعه شناسی بخوانید.
globaldialogue.isa@gmail.com :نامه هایتان را به این نشانی بفرستید >

بریجیت آلنباخر و کالوس دوره،
 سردبیران گفت و گوی جهانی 

https://www.isa-sociology.org/en/
mailto:globaldialogue.isa%40gmail.com?subject=


سردبیر: بریجیت آلنباخر، کالوس دوره

کمکسردبیران:جوآنا گروبنر، کریستین شوکرت

دستیارسردبیر: آپارنا سوندار 

گا. گوست با سردبیراناجرایی:  لوال بوسوتی، آ

مشاور:مایکل بورووی

مشاوررسانهای: گوستاو تانیگوتی

سردبیرانمشاور:

کو  گوتیرز، الویسا مارتین، ساوا ساری حنفی، حفری پلیرز، فیلومین 
جن  چن،  جای  چیه جو  بنسکی،  توا  بارلینسکا،  ایزابال  شیراهاسه، 
آلیسون  خانو،  گریس  ایشیدا،  هیروشی  هاسه گاوا،  کویچی  فریز، 
کاساس، باندانا  لوکونتو، سوزان مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسو 
کتانبر، سلی سکالون،  پورکایاشتا، رودا ردوک، مونیر سیدانی، آیسه سا

نازنین شاه رکنی. 

ویراستارانمنطقهای

جهانعرب: ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

پی  پیالر  اوتامندی،  آلخاندرا  پیووانی،  ایگناسیو  خوان  آرژانتین:
پویگ، مارتین اورتاسن

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

اشا، حالل الدین، مهیمین چوودهاری، ام دی. اونوس علی.

گالی، ، لوکاس آمارال اولیویرا، بنو  گوستاو تانیگوتی، آندریزا  برزیل: 
وارکن، آنجلو مارتینز جونیور، دمیتری سربونسینی فرناندز.

گیا شارما ، نیدهی بانسال، سندیپ میل. هند:راشمی جین، پرا

اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، 
هاری  بندیکتوس  پاتیناسرانی،  ایراواتی  رآتنا  ایندرآ  ایتریاتی،  فینا 
جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو 
ادیتیا  ریانتو،  گگر  آینی،  نورول  کاسی،  پا ترسا  دایانا  هارجانا،  ستو 

پارادانا ستیادی.

ایران: ریحانه جوادی، نیایش دولتی، سینا باستانی، سید محمد 
مطلبی،  وحید لنجان زاده.

یکو  گوچی،  ا کا  ماساتا مائه هارا،  سارا  یاماموتو،  ساتومی  ژاپن:
کا، ماریه یاماموتو. ماسوی، ریهو تانا

رودینوکف،  آدیل  گامبت،  اسما بیان  زابیروآ،  آیگول  قزاقستان: 
کنور ایمانکول. گل موسینا، آ الماش تلسپایوا، کوآنیش تل، آلما

کوب بارسژوسکی، کاتارژینا دبسکا، آنا دولنی-لزینسکا،  لهستان: جا
ژوستینا  هرچزینسکا،  سارا  هالک،  مونیکا  گوبانسکی،  کریستف 
پیک،  ورونیکا  مولر،  آدام  الزینسکا،  ایگا  النگه،  لوژا  کوشسیسنکا، 
گنیزسکا  آ ک،  سزپنیا مارجانا  سکوویل،  جاناتان  گبلر،  پنزا  سوفیا 

سیپولسکا، آنا توماال، ماتئو ووجا.

لوسیانا  زامفیرسکو،  رایسا-گابریال  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
آلکساندرا  دایانا  آرسنه،  لوردانا  ماریا  آنوتا،  کوستینل  آناستاسوئیا، 
آلساندرا  گیتمن،  دن  گابور،  آیولین  دومیترسکو،  رادو  دمیتریش، 
النا  آندره آ  آیوآنا مالرینو، بیانکا میهایال،  آنا، جولیا جوگنارو،  ایریمیه 
پارسچیو،  میوآرا  نگره آ،  النا  اوآنا  ماشت،  رارش-میهای  مولدوونو، 
آدریانا  پوپا،  ماریا  سوزانا  پینازارو،  کودروت  پوآن،  کریستینا  آلینا 

سوهودولئنو، النا تودور.

روسیه: النا زدراوو میسلووا، آنستیژیا دائور، والنتینا ایسائوا. 

تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری
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گفتـگوی جــهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانۀ 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.
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پایان بسیاری از دولت های چپ گرا در آمریکای التین با قدرت گرفتن دولت های راست گرا، اغلب با 
تمایالت پوپولیستی و اقتدارگرایانه در سایر مناطق جهان مصادف است. در این بخش، محققانی 
راستگرا  پوپولیستی تحوالت  سیاسی  و  تاریخی  بررسی  به  لهستان  و  ترکیه  کلمبیا،  برزیل،  از 

می پردازند.

رشداقتصادی پایه کام روایی غربی را بنیان نهاده است اما بروندادهای همواره رو به فزونی کاالها 
کنار جهان درباره  گوشه و  ویرانِی زیست بوم این سیاره را تشدید می کند. در اینجا نویسندگانی از 
نقش رشد اقتصادی در جامعه، مشکالت و چالش هایش و همینطور چشم اندازهای جایگزین  فراتر 

از این پارادایم بحث می کنند. 

برنامه محور خود دربارۀ  بین المللی جامعه شناسی، در مقالۀ  انجمن  ساریحنفی، رئیس جدید 
چشم اندازش به  سال های آتی این انجمن صحبت می کند. او به منظور تقویت »جامعه شناسی در 

حال گفتگو« در سطح جهانی، خواستار  نوعی جامعه شناسی کثرت گرا است. 



 

<دراینشماره
سرمقاله   

گفتوگویجامعهشناسانه <
جامعه شناسی جهانی - به سوی راه هایی نو

کریستینشیکرت،آلمان

پژوهشطبقهونابرابری <
برای گفتگویی جهانی درباره طبقه 

پروژٔهتحلیلطبقاتیینا،آلمان

طبقه و منافع طبقانی در آمریکای التین
پابلوپرز،شیلیوردالفوالبرت،آرژانتین

فقر و طرد اجتماعی   در روسیه پساسوسیالیستی 
اسوتالنایاروشنکو،روسیه

لومپن پرولتاریا و فرودستان شهری در چین   
نگای-لینگسام،بریتانیا

شکل گیری طبقه و سرمایه داری ارضی   
کانادا تانیاموریلی،

زندگی با )و مقاومت در برابر( اصالح نظام رفاهی   در  بریتانیا   
روثپاتریک،بریتانیا

طبقه و زیست بوم   
ریچاردیورکوبرتکالرکایاالتمتحدهامریکا

پسازپارادایمرشد؟ <
اثر گلوبند: سرمایه داری فراسوی رشد پرشتاب 

گالبرایت،ایاالتمتحدۀامریکاوکالوسدوره،آلمان جیمز

وضع پسارشد
اریکپینو،کانادا

رشدزدایی: لزوم دگرگونی اجتماعی-بوم شناختی رادیکال  
فریدریکودیماریا،اسپانیا

فمنیسم و رشدزدایی -اتحاد یا رابطۀ بنیادی؟   
کا،ایاالتمتحدهامریکا کورینادینگلر،آلمانوباربارامورا آناساوههارناکو

چالش های پیش روی راهبرد رشدزدایی: ماجرای یونان 
گبریلساکالریدیس،یونان

شیلی: از نولیبرالیسم تا جامعۀ پسارشد؟  
خورخهروخاسهرناندز،شیلی

دیدگاههاینظری <
کوفمینیستی به مثابۀ تحلیل طبقۀ جدید جامعه شناسی ا

آریلساله،استرالیا

خیزشجهانیپوپولیسمجناحراستی <
برزیل 2018: چرخش طبقه متوسط به راست

لناالویناسوگیلرمهِلیتگونچالورز،برزیل

پوپولیسم، هویت و بازار  
عایشهبورا،ترکیه

پوپولیسم راست گرا در امریکای التین: نفع شخصی در برابر رفاه اجتماعی  
رمیروکارلوسهامبرتوکاجیانوبالنکو،برزیلوناتالیاترسابرتی،کلمبیا

ملی گرایی رادیکال چونان پادفرهنگی جدید در لهستان   
یوستیناکاژتا،لهستان

بخشآزاد <
الهام گرفتن از ماری یهودا

یوهانباخر،جولیاهافمنوگئورگهابمن،اتریش

روابط کار و گفتگوی اجتماعی در پرتغال   
الیزیواستانکیوآنتونیوکازیمیروفِریرا،پرتغال

معرفی تیم بنگالدش گفتگوی جهانی
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»ایننکتۀمهمیاستکهبرخیازمفاهیمجامعهشناسی،مانندحقوقبشر،دعوی
جهانشمولیتدارند،امامنجهانشمولیتآنهاراتنهاازطریقاجماعهمپوِش
میانفرهنگیممکنمیدانمونهباارزشهایجهانشمولکنندهایکهمتعلقبه

بستراروپاییوآمریکاییاست.«
ساری حنفی
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ساری حنفی، رئیس انجمن
بین المللی جامعه شناسی. 
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<   جامعه شناسی جهانی:
          بـــــــــه ســـــــوی راه هایــــــــی نـــــــو

ساری حنفی،دانشگاهآمریکاییبیروتلبنان،رئیسانجمنبینالمللیجامعهشناسی

کنگرۀ انجمن بین المللی جامعه شناسی  که در طول  مایۀ افتخار من بود 
در  شدم.  برگزیده  انجمن  این  رئیس  عنوان  به  تورونتو،  شهر  در  ژوئن  در 
بندهای پیِش رو قصد دارم رئوس کلی برنامه ای را بیاورم که در سخنرانی ام 
سه  کار  برنامۀ  بر  دارم  قصد  و  بودم  کرده  ارائه  مقام  این  نامزد  عنوان  به 
گفتگو  و حرکت به سمت رویکرد  بخشی ای دربارۀ جامعه شناسی مشغول 

کید کنم. پسا اقتدارگرایانه و بحران جاری در نظریۀ سکوالریزاسیون تأ

جامعهشناسیهامشغولگفتگو <
در میان بیست رئیس منتخب انجمن بین المللی جامعه شناسی، فقط 
من  و  بوده اند  شمالی  آمریکای  و  اروپا  از  بیرون  جایی  به  متعلق  نفر  دو 
سومین نفرشان هستم. من با حساسیت های خاصی وارد جامعه شناسی 
کسی است  که متأثر از خط سیر شخصی و حرفه ای من به عنوان  می شوم 
گذرانده و در نهادهای  که تحصیالت دانشگاهی خود را در سوریه و فرانسه 
است.  کرده  کار  لبنان  و  فرانسه  و  فلسطین  و  در مصر  کادمیک مختلف  آ

بنابراین بحث های بی شماری من را در این زمینه ها احاطه کرده است.

از آنجایی که من در مورد گزاره های دوگانۀ متضاد )مانند سنت/مدرنیته، 
شرق/غرب، جهان شمولیت/زمینه گرایی و مانند اینها( احتیاط می کنم )به 
گون  واقع شدیدًا احتیاط می کنم(، پیشنهاد می کنم جامعه شناسی های گونا
همواره مشغول گفتگو ]با یکدیگر[ باشند. جامعه شناسی ها مشغول گفتگو در 
حقیقت عنوان چهارمین همایش شورای انجمن های مّلی بود و همچنین 
و  است  چاپ  زیر  که  است  من  و  چین چون یی  تألیف  به  کتابی  عنوان 
که برخی  کرد.  این نکتۀ مهمی است  انتشارات سیج آن را منتشر خواهد 
از مفاهیم جامعه شناسی، مانند حقوق بشر، دعوی جهان شمولیت دارند، 
اما من جهان شمولیت آنها را تنها از طریق اجماع هم پوِش میان فرهنگی 
به  متعلق  که  جهان شمول کننده ای  ارزش های  با  نه  و  می دانم  ممکن 
بستر اروپایی و آمریکایی است. بگذارید مثالی از مفهوم دموکراسی بیاورم. 
گینارد )2016( بله، اما  آیا دموکراسی جهان شمول است؟ به نظر فلورنت 
غایی  حکمت های  با  مفهومی  نه  و  کردن  صادر  برای  مدلی  همچون  نه 
از بسط  را  که هنجارمندی اش  )telos(، بلکه همچون تجربه ای تاریخی 
گرفته است، به ویژه از دهۀ 80 میالدی در آمریکای التین و اروپای  خود 
مرکزی، سپس اروپای شرقی و مرکزی و دسِت آخر برخی از کشورهای جهان 
عرب. بنابراین چیزی که جهان شمول است، تصوری از میل به دموکراسی 
که تظاهرات کنندگان دربارۀ  که رّدپای آن در شعارهایی وجود دارد  است 
آزادی و عدالت و احترام سر می دهند. این جهان شمولیت هنجاری مالیم 
که آرماندو سالواتوره در سال 2016  است و مانعی بر سر وجود چیزی نیست 

»الگوهای متفاوت تمدن« نامید.
که ما نمی خواهیم این مناقشه را فقط دربارۀ  از آنجایی  با وجود این، 
رویکرد  کنیم،  تدوین  غرب  دانش  هژمونی  و  استعماری  شرایط  از  رهایی 
این  نمی کند.  کفایت  دانش  تولید  مشکالت  توضیح  برای  پسا استعماری 
که من آن را »رویکرد پسا-اقتدارگرایی«  رویکرد باید با چیزی تکمیل شود 
می نامم. این نه فقط به معنی در نظر گرفتن تأثیرات استعمارگرایی بلکه به 

معنی تأثیر اقتدارگرایی محّلی نیز هست. 

بهسویرویکردپسا-اقتدارگرایی <
این  نکند.  اذعان  استعمار  دوران  زخم های  به  نمی تواند  هیچ کس 
زخم ها هنوز هم وجود دارند؛ برخی را فلج می کنند و جاده هایی را به یاد 
گام بگذاریم. اما  که به خود اجازه نمی دهیم دوباره بر آن  دیگران می آورد 
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کید زیادی بر عوامل بیرونی دارد و عوامل  که تأ از مطالعات پسا استعماری 
محّلی را نادیده می انگارد، هم ممکن است استفاده شود و هم سوء استفاده. 
این  به  پسا استعماری  با  پسا اقتدارگرایی  مطالعات  واژگانی  خویشاوندی 
ح  کند  معنی است که پسا اقتدارگرایی ممکن است شماری از فرضیاتی را مطر
که به خصوص از لحاظ ساختارهای قدرت، پسا استعمارگرایی را نیز حمایت 
 کند. اما این نه بدین معنا است که با اقتدارگرایی کنار آمده ایم، نه این که از 

این دوره »عبور« کرده ایم.
به  دولت ها  گرایش  معنی  به  صرفًا  ما،  مفهوم پردازی  در  اقتدارگرایی 
و  بوروکراتیک  الزامات  صف آرایی  طریق  از  کردن  عمل  غیردموکراتیک 
پلیسی در زندگی اجتماعی نیست. به بیانی توصیفی تر، جملگی دولت ها 
در  کم  حا که  نیست  دولتی  اقتدارگرایی  هستند.  اقتدارگرا  اندازه ای  تا 
دولت ها  جملگی  که  می دانیم  می کند.  مستقر  را  استثنایی  وضعیت  آن 
گفتۀ  کردار استثنایی و اقتدارگرا دارند. بلکه به  گرایشاتی به  »لحظات« یا 
گراهام هریسون در سال 2018، اقتدارگرایی حذف سیستماتیک پاسخگویی 
به مردم و مشارکت آنها در تصمیمات دولت است و همچنین تمرکز اساسی 

قدرت اجرایی در یک ]سیستم[ بوروکراسی است.
با رژیم  از اقتدارگرایی وجود دارد: یک سطح در پیوند  سطوح متفاوتی 
سطح  در  سومی  و  است؛  مربوط  سیاسی  اقتصاد  نظام  به  دیگری  است؛ 

فردی است.

اقتدارگراییوحشیشونده <
شدن،  متمدن  فرایند  معروفش،  کتاب  در  الیاس  نوربرت  اصلی  ایدۀ 
که جوامع از طریق حرکتی پسروانه از خشونت فردی )آرام سازی  این است 
خشونت( تکامل می یابند. با وجود این، ما این روزها شاهد چیزی هستیم 
که جوزپا الروش در سال 2017 آن را »بازگشت سرکوب شده« نامیده است، 
کردن فرسایش این  ج موس در سال 1991، برای برجسته  که جر یا چیزی 
گر عامالن دولتی با آپاراتوس  جنبش تمدنی،  آن را »وحشی  شدن« نامید. ا
کردن جامعه هستند، در عین حال  پلیس و ارتش، بازیگران اصلی وحشی 
ما شاهد افزایش قدرت عامالن غیردولتی نیز هستیم. یکی از مثال هایش 
برای من، به عنوان کسی که در سوریه و لبنان زندگی کرده است، داعش و 
سایر عامالن فرقه  گرا و بینابینی هستند که با گستردن یکپارچگی اجتماعی 
خود دولت را در معرض خطر قرار داده  اند. اما باید عامالن غیردولتی جهانی 
که  نیز در نظر داشت  را  بازارهای مالی  و  همچون شرکت های چندملّیتی 
غ  کرده اند که جیمز روسنو در سال 1990 آن را »عامالن فار چیزی را تأسیس 
کم« نامیده بود. با وجود این عامالن غیردولتی به ندرت بدون رضایت  از حا
فضای  کامل  انسداد  بدون  می کنند.  عمل  دولتی  عامالن  کارگشایی  و 
کم در سوریه یا رژیم به شدت فرقه ای عراق،  سیاسی از سوی نخبگان حا
را  داعش امکان پذیر نمی شد. عامالن دولتی و غیردولتی نه فقط جامعه 
که ما امروز در آن  کردند، بلکه از وحشی شدن جهانی خبر می دهند  وحشی 
گران و ذینفعان آن هستیم. بدتر آن که در سوریه و لیبی و یمن، جنگ  تماشا
که سیاست  که به این معنی است  سبب »وحشی شدن سیاست« می شود، 

بدون خشونت دشوار می شود.
و  پیوندها  نابودی  با  شدن  وحشی  فرایند  این  الروش  گفتۀ  به 
همبستگی های اجتماعی آغاز می شود و به دیگری سازی و حذف گروهایی 
بربریت  امکان  و  می انجامد  مّلی  جوامع  خارجی های  و  فقیر  مردم  مانند 
که دسِت آخر به سراسر جامعه تسّری  روزمره ای را علیه آنان ایجاد می کند 

خواهد یافت.

اقتدارگرایینئولیبرال <
تعامل امر اقتصادی و سیاسی به ظهور پیکربندی سیاسی- اقتصادی 

وجود  با  می نامم.  نئولیبرال  اقتدارگرایی  را  آن  من  شدکه  منجر  خاصی 
بلکه محصول  نیست،  ترکیبی  برآمدی  پیکربندی جدید صرفًا  این  این، 
و  نئولیبرالیسم  قواعد  در  زیادی  جهات  از  که  است  صورت بندی ای 

اقتدارگرایی تغییر ایجاد کرده است.
اقتصادی  و  اجتماعی  فقر  و  بی عدالتی  نئولیبرالیسم  که  می دانیم 
گستره ای را به وجود آورده است. با وجود این، چیزی که کاماًل جدید است، 
استقرار سیستماتیک و هدفمند قدرت متمرکز و قهرآمیز دولت برای ایجاد 
که طبقۀ سرمایه دار در آن ضعیف  تحوالت سرمایه دارانه در جوامعی است 
گر جامعۀ سرمایه داری کالسیک اغلب از طریق رژیم  است و غالب نیست. ا
سیاسی دموکراتیک، نظام سلطه را ایجاد می کند، این قضیه در بسیاری 
از جوامع حاشیه ای و در جوامع غربی  صدق نمی کند. در این جوامع طبقۀ 
کشیده شده  سرمایه دار ضعیف تر شده  است و با شدت بیشتری به منازعه 
که نیکوالس پوالنزاس نشان می دهد، فقط طبقه، رابطۀ  است. همان طور 
نیروهای اجتماعی پشتیبان دولت را شکل نمی دهد، بلکه سلسله مراتب 
نژادی و جنسیتی نیز در آن سهیم است. فرایندهایی این سلسله مراتب 
به  و  نامید  قدرت  استعمارگری  را  آن  کیخانو  آنیبال  که  می کند  ایجاد  را 

شیوه های مختلفی در زمان و فضا صورت بندی شده است.

شهرونداناقتدارگرا <
هنگامی که عامالن دولتی و عامالن غیردولتی نظام سیاسی ای را مستقر 
خواهد  وجود  اقتدارگرا  شهروندان  با  همبستگی  در  اقتدارگرایی  می کنند، 
جای  به  آنها  می کنند:  خفه  نطفه  در  را  تخیل  اقتدارگرا  رهبران  داشت. 
آدم های  دنبال  به  مستقل  شخصیت های  دارای  خودمختاِر  سوژه های 
کار  و  ساز  کنند.  پیروی  دستوراتشان  از  تا  هستند  کستری  خا مکانیکی 
تبدیل به شهروندی اقتدارگرا فقط از باال تحمیل نمی شود، بلکه در رابطه با 

استدالل عملی تولید می شود.
عملی  استدالل  با  مرتبط  مؤلفۀ  دو  می گوید،  کوک  مئیو  که  همان طور 
از  اقتدارگرایانه ای  برداشت های  این که،  اول  دارد.  وجود  اقتدارگرایی 
گروهی از افراِد  دانش وجود دارد. این برداشت ها دسترسی به دانش را به 
ک از تأثیرات تاریخ  که پا ممتاز محدود می کند و بر موضعی اصرار می ورزد 
شرط  و  بی قید  اعتبار  تضمین کنندۀ  که  از  چیزهایی  ک  پا است،  زمینه  و 
دعوی حقیقت و راستی است. دوم این که برداشت های اقتدارگرایانه ای از 
برهان آوری وجود دارد که اعتبار گزاره ها و هنجارها را از استدالل  سوژه های 
این  شده  داده  نشان  که  انسانی ای  سوژه های  می کنند.  تفکیک  انسانی 

گزاره ها و هنجارها برایشان معتبر است.
با برخی افراد، به ویژه مذهبی ها یا کسانی که در یکی از دو مؤلفۀ استدالل 
در حوزۀ عمومی  به دشواری می توان  اقتدارگرایانه سهیم هستند،  عملی 
مباحثه کرد. مئیو کوک نشان می دهد از آنجایی که مفهوم شهروند مستلزم 
خودمختاری  باید  شهروندان  است،  شخص  هر  سیاسی  خودمختاری 
که  است  بینش  این  بر  مبتنی  خودمختاری  این  باشند.  داشته  اخالقی 
آزادی بشر از هر نظر، دربردارندۀ آزادِی ایجاد و پیگیری برداشت هایشان 
که متعلق به خود ایشان است. در روند انقالب  از خیر بر پایۀ دالیلی است 
را  دموکراتیک  نیروهای  که  مناقشاتی  در  و  عرب  جهان  در  انقالب  دفع  و 
به استدالل عملی سرآمدان توجه می شود،  به ندرت  شناسایی می کنند، 
می شود.  نیروهای  کید  تأ سکوالریزاسیون  پارادایم  بر  اختصاصًا  کمابیش 
سکوالر از استدالل عملی اقتدارگرایانه مصون پنداشته می شدند در حالی که 
]فرض بر این است[ جنبش های سیاسی اسالمی طبعًا با چنین استداللی 
باید به بوتۀ نقد  که این تصور ساده انگارانه است و  البته  عمل می کنند. 
سپرده شود، زیرا ممکن است در میان هر دوی این تشکل های سرآمدان، 
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که نشان  شهروندان اقتدارگرایی یافت شوند. این امر مرا به این سو راند 
دگرگونی  نمی تواند  و  است  واقعی  بحران  در  سکوالریزاسیون  نظریۀ  دهم 

روابط شهروندان با دین را توضیح دهد. 

بحراننظریۀسکوالریزاسیون <
در حالی که سکوالریزاسیون همچنان مسیر مهمی به سمت دموکراسی و 
مدرنیته است، این روند باید بر پایه ای پساسکوالر پرسمانی شود تا آن را از 
کمیتۀ  برخی افراط کاری ها و آسیب هایش برهاند. جیم اسپیکارد، رئیس 
در  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  در  دین  جامعه شناسی  تحقیقاتی 
گذشته  که جامعه شناسی در  که اخیرًا انجام شد، اذعان داشت  گفتگویی 
نظریۀ سکوالریزاسیون را پذیرفته بود و جامعه شناسانی چون دیوید مارتین 
و مانوئل واسکز و خود او، نبرد فکری ای را دنبال کرده اند که جامعه شناسان 
فرانسه، علیه دین  اوایل قرن بیستم در  و  نوزدهم  اواخر قرن  پیشین در 
که برای مدرنیته  ارتجاعی به راه انداختند. به نظر پیتر برگر، این نظریه 
درآمده  آب  از  خطا  تجربی  طور  به  بود،  قائل  اصلی  نقش  دین  افول  در 
است و نظریۀ پرظرافت تکثرگرایی باید جایگزین آن شود.  تطور گرایی ای 
که دین را »پایان یافته« و جامعه شناسی را »آتیه« توصیف می کرد، نظریۀ 
که احیای عمومی  سکوالریزاسیون را در تفکر ما جا انداخت.  نتیجه آن بود 
به  کنشی  »وا و  »بنیادگرایانه«  بی درنگ  میالدی   90 و   80 دهۀ  در  دین 
نوعِی  فراروایِت  سه  پاپ-بیر  اولریک  نظر  به  شد.  توصیف  مدرنیته« 
آرمانی این مناقشۀ در حال پیگیری را شکل داده است. اولی روایت افول 
کردارها و باورهای دینی به سبب انتشار جهان بینی علمی  وابستگی ها و 
که با بحث هایی دربارۀ »دین نامرئی  است. دومی روایت دگرگونی است 
»اعتقاد  و   »)implicit religion( ضمنی  »دین  و   »)invisible religion(
 vicarious( و »دین نیابتی »)believing without belonging( بدون تعلق
در  و   »)judicialization of religion( دین  شدن  »قضایی  و   »)religion
به  دین  اجتماعی  شکل  دگردیسی  »معنویت«،  مشخصًا  اخیر  سال های 
سمت فردی شدن و ذهنی شدن را نشان می دهد. سومی روایت خیزش 
که نیروی بقای دین را به تکثرگرایی و بازار سازمان های دینی رقیب  است 
پیوند می دهد؛ در مورد اسالم این خیزش با افراط گرایی و حتی تروریسم 

همراه بوده است.
حامالن  و  عامه  ادیان  و  گون  گونا فکری  سّنت های  تحلیل  برای  ما 
را  و دینداری  از دین  نهادی )institutional carriers (که اشکال متفاوتی 
که  کلیشه های متعددی فرا رویم  کرده اند، باید از  در جامعۀ معاصر تولید 
به برخی مناطق جغرافیایی برچسب دینی یا سکوالر می زند. در مناقشات 
حوزۀ  و  دموکراسی  در  را  دین  جایگاه  که  است  این  مهم  جامعه شناسی، 

که جان رالز می خواست، از  عمومی به بحث بگذاریم. نمی توان آنچنان 
که اعتقادات سیاسی  شهروندان بخواهیم مسئولیت اخالقی داشته باشند 
کتاب  کنند. هابرماس در  خود را مستقل از اعتقادات مذهبی شان توجیه 
تکثرگرایی، به جایگاه دین در حوزۀ عمومی اقرار می کند و نشان می دهد 
که اجتماعات دینی باید به خودتأملی هرمنیوتیکی مشغول شوند تا در برابر 
برابر دانش سکوالر و به ویژه  دعوی های سایر ادیان و جهان بینی ها، در 
موضعی  سیاسی،  عرصۀ  در  سکوالر  دالیل  برتری  برابر  در  و  علمی  مهارت 
معرفتی را بپرورانند. اما آیا واقعًا می توان دالیل »دینی« را از دالیل »سکوالر« 
که  می کند  اشاره   )2013( والهوف  دارن  مانند  دانشمندانی  کرد؟  تفکیک 
»الهیات و سیاست و هویت اجتماع دینی همگی در یکدیگر تنیده اند، چرا 
که رهبران و شهروندان دیندار، الهیات خود را در بسترهای سیاسی جدید 

اعمال کرده و از نو فرمول بندی می کنند«. 
به  هر تقدیر، الحاق قانون و دین و سیاست و جامعه نتایج مسئله مندی 
مانند فرقه گرایی را به همراه داشته است. در مناطقی که درگیر جنگ هستند، 
به عنوان مثال خاورمیانه، فرقه گرایی یکی از محرک های اصلی ستیز است، 
کاری است برای شکل بخشیدن به هویت محّلی از  و در عین حال ساز و 
که عظمی بشارت در سال 2017 آن را »فرقه های تصّوری«  طریق چیزی 
نامیده است. اسرائیل با همین منطق اخیرًا قانونی را تصویب کرد که اعالم 
می کند یهودیان حقی یکتا برای تعیین سرنوشت مّلی دارند؛ ضمن این که 
به سیاست های آپارتاید خود در داخل اسرائیل و در سرزمین های فلسطینی 

ادامه می دهد. 

نتیجهگیری <
از  برخی  تاز  و  تاخت  و  غیرلیبرال«  »دموکراسی های  افزایش  با 
بین المللی  انجمن  آزادی ها،  و  مدنی  حقوق  به  مّوجه  دموکراسی های 
سراسر  در  زیادی  بسیار  افراد  احساسات  و  ها  ترس  باید  جامعه شناسی 
ترکیب عوامل  در  را  توتالیتاریسم  آرنت منشاء  هانا  کند.  را مجسم  جهان 
خارجی )امپریالیسم و بحران امپراتوری های چندملیتی( و عوامل داخلی 
که  معتقدم  سیاق  همین  به  نیز  من  یافت.  نژادپرستی(  و  )یهودستیزی 
انجمن بین المللی جامعه شناسی باید تحلیل  استعمار گرایی و اقتدارگرایی را 
ترکیب کند. این امر باید به گفتگویی پیرامون پارادایم جدیدی دربارۀ دین 
و تکثرگرایی در عصر مدرنیته های چندگانه بیانجامد. این امر فقط با ایجاد 
کالن ممکن خواهد شد.  چارچوبی مناسب تر برای درک آمیزۀ ابعاد خرد و 
چارچوبی که وضعیت جهانی امروز را ترسیم کند و همچنین همان گونه که 
در عنوان کتاب العطاس و سینها در سال 2017 آمده است، با ایجاد »نظریۀ 

ع«. جامعه شناختی فراتر از قانون شر

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Sari Hanafi >sh41@aub.edu.lb> 

mailto:sh41@aub.edu.lb
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<   بــــــــرای گــــفتــــــــگویی
      جهانی دربــــــــارٔه طـــــــــــــبقه

پروژٔه تحلیل طبقاتی ینا،دانشگاهینا،آلمان

در < ینا طبقاتی تحلیل پروژٔه داریم- نیاز طبقاتی نظریٔه به چرا
جستجویهمقطار

بحران  معرض  در  هم چنان  جهانی  اقتصاد  که  هم زمان  و  کنون  ا ما 
است، با تشدید نابرابری ها و افزایش اعتراضات اجتماعی در سراسر جهان 
کز سرمایه داری نیز صادق است. بر  مواجهیم. این مسئله حتی در مورد مرا
اساس آمار رسمی سال 2017، 19 درصد جمعیت آلمان با فقر یا طرد شدگی 
اجتماعی تهدید می شد؛ سایر مطالعات نیز نشان از رشد شکاف اجتماعی 
دارند. در عین حال، بخش بزرگی از جهان شاهد چرخش به سمت راست 
که  »طبقه«  اصطالح  که  می بینیم  روندها،  این  پرتو  در  است.  سیاسی 
کامال غایب بود  آلمان( در مباحث سیاست در دهه های اخیر  )حداقل در 
است.  دانشگاهی  و  سیاسی  گفتمان های  به  بازگشت  حال  در  تدریج  به 
»Projekt Klassenanalyse Jena« )پروژٔه تحلیل طبقاتی ینا( در دانشگاه 
کرده است. ما در نظر داریم  فریدریش شیلر در ینا به تازگی آغار به فعالیت 
گذشته در مورد طبقه، در نظریٔه معاصر طبقاتی  تا با بررسی مجدد مباحث 
فراهم  طبقاتی  سیاست های  درباره  بحث  برای  محلی  و  کرده  مشارکت 
کنشگران و دانشگاهیان سراسر  گفتگو را با  کنیم. در این راه مایلیم باب 

جهان باز کنیم.

کرد؟ < چرابایددربارٔه»طبقه«صحبت
بر  تحلیلی  صورت  به  که  است  آن  در  طبقه  اجتماعی  مفاهیم  قوت 
پیوندهای درونی میان نابرابری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تمرکز 
که  است  آن  مارکسی  سنت  در  »طبقه«  اصطالح  انتقادی  ظرفیت  دارند. 
کار اقتصادی و ساختارهای  کنترل ریشه دار در تقسیم  ساختارهای قدرت و 
مالکیتش را آشکار می سازد. بنابراین طبقه در نگاه مارکس یک دسته بندی  
و  خصومت امیز  رابطه ای  در  مزدبگیر  کارکنان  طبقٔه  است:  رابطه مند 
مبارزه جویانه با طبقٔه سرمایه دار قرار دارد. برخالف رهیافت های »محیط 
طبقه  باال،  )طبقه   )stratification( قشربندی  یا   )milieu( اجتماعی« 
متوسط، طبقه کارگر و غیره(، اصطالح »طبقه« در سنت مارکسی توصیف گر 
که به جای ان که تنها نابرابری های اقتصادی را  ارتباطی ساختاری است 
نیز به  را  گروه های اجتماعی  کاری  کند، می تواند شرایط زندگی و  تشریح 
هم ربط دهد. اصطالح »طبقه« با مفاهیم »استثمار«  )مارکس(، »انسداد 
اجتماعی«  )وبر(، »تمایز« )بوردیو( و »کنترل بوروکراتیک« )رایت(، عمدتا 
گر بر روابط قدرت دست بگذارد، به  به روابط افقی نابرابری اشاره دارد و ا
که یک نظریه اجتماعی است، اصطالحی سیاسی نیز است.  همان اندازه 
این اصطالح شامل هژمونی و نمایندگی سیاسی و نیز حق انحصاری روایت 

در پردازش فرهنگی و فکری روابط طبقاتی است.

چالشهایجدید <
گرفتن تغییرات اجتماعی برافکن و پویا و چالش های جدید،  با در نظر 

یک نظریٔه طبقاتی معاصر باید این مسائل و موضوعات اساسی را در نظر 
داشته باشد:

گسستگیطبقاتیوبحراننمایندگیسیاسی
دنیا  سراسر  در  مردمان  زندگی  شرایط  بر  نولیبرالیسم  که  ماندگاری  داغ 
گسستگی  گذاشته است تحلیل طبقاتی را دچار چالش های بزرگی می کند. 
کارگر را بیش از پیش متمایز ساخته و  کاری و روابط تولید، طبقٔه  شرایط 
ناهمگونی درونی هنگفتی به دنبال داشته است. این تغییر، با رشد تمرکز 
ظهور  و  طرف  یک  از  سرمایه داری  کوچک  طبقه  یک  دستان  در  ثروت 
ک جدید« )گای استندینگ( و تقسیم   بندی ها در درون  »طبقه های خطرنا
طبقٔه متوسط همراه بوده است. این بستر باروری است که ایدئولوژی های 
تقسیم بندی اجتماعی و پوپولیسم راست گرا در آن رشد می یابند. غیبت یک 
دیدگاه طبقاتی جامع در عرصٔه عمومی و زندگی روزمره سیاسی نشان دهندٔه 
یک »جامعٔه طبقاتی بی تحرک« )کالوس دوره( است که در آن پویایی های 
کار ادامه می دهند، در  گفتمان جامعوی به  مرتبط با طبقه، تحت ظاهر 
حالی که در فضاهای سیاسی به ندرت این گونه شناخته می شوند. بحران 
تدافعی  موضع  و  ضعف  سیاسی،  نمایندگی  بحران  و  مالی  سرمایه داری 
گاهی جمعی  کارگری و نیز اضمحالل وسیع آ احزاب چپ گرا و اتحادیه های 
راست  به  سیاسی  چرخشی  برای  راهی  است،  ارتباط  در  ضعف  این  با  که 
گرفتن نیروها و صف آرایی چپ در  ایجاد می کند. در عین حال، ما قوت 
کشورهایی مانند فرانسه، پرتغال، اسپانیا و یونان را شاهدیم. در بسیاری 
کشورهای شمال جهانی، اعتراض به سوی مسائل مربوط به مهاجرت روی 
کرده است. مباحث در چپ سیاسی اغلب به تضاد نادرست میان »طبقه« 
ح  و »هویت« تقلیل یافته است. برخی مسائل مهم که در این موقعیت مطر

می شود از این قبیل اند:
فرهنگ 	  و  سیاسی  گاهی  آ اقتصادی،  ساختارهای  میان  ارتباط 

چیست؟
و 	  جنسیت  )مانند  تعارض  محورهای  سایر  و  طبقه  میان  ارتباط 

مهاجرت( چیست؟
که 	  کم چیست؟ هنگامی  نقش طبقه زدایی و تمایز در طبقات حا

هیچ نماینده ای برای منافع طبقاتی در سازمان های سیاسی وجود 
ندارد، روابط طبقاتی چگونه اثر می کنند؟

کم اند و این 	  گروه های طبقاتی در هر جامعه و نیز در جهان حا کدام 
گروه ها عالئق خود را چگونه صورت بندی می کنند؟

نابرابریهایمختصطبقهوروابططبقاتیفراملی <
افزایش  دچار  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
بیکاری، فقر و بی ثبات کاری شده اند و این موارد تا حدودی با یک دهه 

سال نهم / شمارٔه اول / آوریل ۲۰۱۹
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رکود در دستمزدهای واقعی همراه بوده است. ناهمخوانی در ثروت و درآمد 
کی است. به نظر می رسد این روند  در حال رسیدن به مرزهای وحشت نا
که نابرابری های مختص طبقه در حال تبدیل  تا حدی تشدید شده است 
به موانعی بر سر رشد بیشتر اقتصادی است و بنابراین در خود دولت های 
در  می روند.  شمار  به  سیاسی  ثبات  برای  تهدیدی  جهانی شده،  نولیبرال 
جنوب جهانی، تعارضات طبقاتی اغلب ریشه در روابط اقتصادی غیر رسمی 
کنار هم( شیؤه تولید  که شامل چندگانگی )تا حدی در  و ناهمگون دارند 
شهری و روستایی است. عالوه بر این، امروزه تمایل به صنعت زدایی به 

کشورهای شمال جهانی نیز رسیده است. بنابراین باید پرسید: 
در پس زمینه جهانی سازی و بحران هایش، طبقه ها چطور شکل 	 

چیزی  به  می توانیم  آیا  چیست؟  دولت-ملت ها  نقش  می گیرند؟ 
مانند طبقه های فراملی اشاره کنیم؟

گرفت و 	  چه مبارزاتی را می توان به عنوان »مبارزه طبقاتی« در نظر 
چه مبارزاتی را نمی توان؟ آیا میان این مبارزات شباهت یا ارتباطی 

وجود دارد؟
با توجه به روابط اقتصادی، چطور می توانیم طبقه ها و تعارضات 	 

طبقاتی در جنوب جهانی را تشریح نماییم؟

بحرانبومشناختی <
گرفته در راستای  علل  بحران جهانی بوم شناختی و تالش های صورت 
نزدیکی  پیوند  سرمایه  انباشت  منطق  و  طبقاتی  روابط  با  آن  مدیریت 
دارد. حرکت مستمر به سمت رشد اقتصادی و بهبود بهره وری نسبت به 

بنیان های بوم شناختی و مرزهای زیست فیزیکی آن بی تفاوت است. بر سر 
دسترسی به منابع طبیعی و نیز توزیع بار مسئولیت و خطرهای بوم شناختی 
به شکلی طبقاتی رقابت می شود. فقرا در سراسر دنیا )ولی به ویژه در جنوب 
این  دارند.  دوش  بر  را  بوم شناختی  عوارض  اصلی  مسئولیت  بار  جهانی( 
تعارضات اجتماعی-بوم شناختی به طور حتم در آینده افزایش پیدا خواهد 
بر  در  را  موارد  این  نظام مند  طور  به  باید  معاصر  طبقاتی  نظریٔه  یک  کرد. 

بگیرد:
پیامد دگرگون سازی بوم شناختی بر مبارزه طبقاتی چیست؟	 
بار مسئولیت بوم شناختی، طبقه های مختلف را چگونه تحت تاثیر 	 

قرار می دهد؟
اجتماعی-	  تحول  ایجاد  برای  می توان  را  )بخش ها(  طبقه  کدام 

بوم شناختی متقاعد کرد؟
کدام منافع طبقه مانع چنین تحولی می شود؟	 

فراخوانیبرایتبادل <
مسائل  تمامی  و  کرد  ح  مطر باید  را  بیشتری  سواالت  که  است  بدیهی 
ح شده در همٔه زمینه های ملی موضوعیت ندارد. این سواالت بیان گر  مطر
بنابراین،  می دهد.  شکل  را  امروز  سرمایه داری  جهان  که  گرایش هایی اند 
جوامع  خاص  ویژگی های  که  طبقاتی  نظریٔه  یک  )بهتر(  طراحی  برای 
گرایش های عمومی در سطح جهانی  مختلف را در نظر بگیرد و هم زمان 
این  پیرامون  جهانی-  -گفتگویی  جهانی  تبادلی  خواهان  دهد،  نشان  را 

مسائل ایم. ما از هر گونه تبادل، همکاری و پرسشی استقبال می کنیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
 >projekt.klassenanalyse@uni-jena.de>

»برای طراحی یک نظریٔه طبقاتی که ویژگی های خاص جوامع 
مختلف را در نظر بگیرد و هم زمان گرایش های عمومی در 
سطح جهانی را نشان دهد، خواهان تبادلی جهانی پیرامون این 
مسائل ایم«
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گو، شیلی، سال 2018. عکس: پابلو پرز. تظاهرات روی جهانی کارگر در سانتیا

<   طـــــــبــــــــقه و مــــــنافع
       طــــــبــــــقــــــاتی

پابلو پرز، مرکز مطالعات همبستگی و تضاد اجتماعی و دانشگاه البرتو هورتادو، شیلی؛ ردالفو البرت، شورای ملی پژوهش های علمی و فناورانه و موسسٔه جینو جرمانی، 
دانشگاه بوینس آیرس، آرژانتین و عضو کمیتٔه پژوهشی جنبش های کارگری )RC44( انجمن بین المللی جامعه شناسی

 در آمریکای التین

تالش  دفعات  به  التین  آمریکای  در  پژوهشگران  اخیر،  دهه های  در   
کرده اند تا مفهوم طبقه را دفن کنند. علیرغم برخی اختالفات، پژوهشگران 
از سال 1980 باور داشته اند که سیاست های نولیبرال، طبقٔه کارگر را آن چنان 
که این طبقه دیگر بر پویایی تضاد سیاسی و اجتماعی  کرده است  تضعیف 
گذشته  دهٔه  در  حال،  این  با  نیست.  تأثیرگذار  التین  آمریکای  جوامع  در 
کارگران  کارگر توجهی نشان نداده اند.  کارگران به این ندای وداع با طبقه 
کشورهایی خاص در آمریکای التین با سازماندهی حول مسائل مربوط به 
کار، احیای فعالیت اتحادیه ای و درخواست توزیع عادالنه تر درآمد، هم راستا 
با سایر جنبش های شناخته شده به جد ُمصر بوده اند که طبقه همچنان به 

عنوان عاملی در توضیح تضاد و سیاست در منطقه است.
نابرابری  کمی  از طریق تحلیل  اوایل دهٔه 2000، مفهوم طبقه  از  البته 
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اقتصادی اجتماعی )به عنوان مثال مطالعات تحرک طبقاتی( و مطالعه 
کیفی کنش جمعی کارگران، به دستور کار جامعه شناسانه بازگشته است. کار 
که بر طبقه به عنوان یک سازوکار  کار وسیع تر است  ما بخشی از این دستور 
که پیامدهای ذهنی به ویژه هویت ها و منافع رقیب  عینی تمرکز می کند 
پیمایش  »برنامٔه  داده های  اساس  بر  ما،  اخیر  پژوهش  می دهد.  شکل  را 
شیلی، 9  و  آرژانتین  در  نفر   10 هر  از  که  داد  نشان  بین المللی«،  اجتماعی 
برای یک مفهوم  از طبقه های اجتماعی می دانند.  را عضو یکی  نفر خود 
کارگر  کشور، احتمال اینکه افراد خود را  قدیمی آمار باالیی است! در هر دو 
خ کلی  ببینند در طبقٔه کارگری بیشتر از طبقٔه ممتاز است. ما دریافتیم که نر
کارگر در شیلی بیشتر از آرژانتین است. ما این نتایج را با  هویت یابی با طبقٔه 
نگاه به سطح باالتر نابرابری و تمرکز اقتصادی در شیلی و تاریِخ شکل گیری 
حزب-اتحادیه »تندرو« در شیلی در مقایسه با به کارگیری کارگران در دولت 

صنفی )state-corporatist( آرژانتین توضیح می دهیم.
از  که  منطقه ای  در  می تواند  پژوهش  نوع  این  که  می کنیم  فکر  ما 
کمک  نابرابرترین مناطق جهان است، به فهم تضاد سیاسی و اجتماعی 
آمریکای التین وجود  و هویت های  اجتماعی  کند. طبقه فقط در ساختار 
می توان  نیز  مردم  سیاسی اجتماعی  منافع  شکل دهی  در  را  طبقه  ندارد: 
از  فراتر  )شاید  دنیا  به  مختلف  اجتماعی  طبقات  از  افراد  است.  مشاهده 
انتظار برخی پژوهشگران( از منظر طبقاتی نگاه می کنند و اغلب برای دفاع 
کنش های سیاسی شرکت می کنند، از مشارکت در  از منافع طبقٔه خود در 
عریضه های اینترنتی و رأی دادن گرفته تا پیوستن به یک اتحادیه یا حزب. 
بر این اساس، پروژٔه جدید ما به روابط میان ساختار طبقاتی، کنش جمعی 
و منافع طبقاتی می پردازد. ما پژوهش اریک اولین رایت را ادامه می دهیم؛ 
گاهی تعریف می کند که دارای  گاهی طبقاتی را به عنوان جنبه هایی از آ او آ
محتوای طبقاتی و اثرات مربوط به طبقه است و معتقد است که در تحلیل 
گاهی  آ مهم  جنبه های  از  یکی  طبقاتی  منافع  ذهنی  ک  ادرا خرد،  سطح 
الهام  مارکسیستی  اندیشه  از  که  رایت  چارچوب  ادامٔه  در  است.  طبقاتی 
گرفته است، ما با نگاه به شیوه های ارزیابی ذهنی مردِم طبقه های مختلف 
از نهادهای سرمایه داری و پویایی طبقه اجتماعی، به بررسی منافع طبقاتی 

می پردازیم.
ادبیات اخیر نشان می دهد که نسبت به، برای مثال مدیران و کافرمایان، 
کارگر با احتمال بیشتری نگرشهای انتقادی به سرمایه داری و  مردم طبقٔه 
سیاست های  از  و  دارند  طبقه  درباره  تقابلی  نظراتی  همچنین  و  نابرابری 

بازتوزیعی حمایت می کنند. نتایج اولیه پژوهش ما با این ادبیات منطبق 
که  التینی هایی  آمریکای  کشورها،  در  تفاوت  گرفتن  نظر  در  بدون  است: 
گرفته اند،  کارگری یا طبقٔه خویش فرمای غیر رسمی قرار  در موقعیت طبقٔه 
که در موقعیت منتسب به طبقٔه ممتاز واقع  نسبت به پاسخ دهنده هایی 
نهادها،  به  نسبت  منتقدانه تری  مواضع  خبره(،  مدیران  )مانند  شده اند 
احتمال  با  گروه  این  مثال  )برای  دارند  نولیبرالیسم  پیامدهای  یا  ایده ها 
بیشتری از اختالف دستمزدها یا فقدان مداخله های دولتی انتقاد می کنند(.
پژوهش فعلی ما به دنبال بسط این یافته ها است؛ با مطالعٔه چگونگی 
که  را  مادی شان  منافع  از  افراد  درک  می تواند  که  جمعی  کنش  سازوکار 
بنابراین، ما قصد  کند.  گرفته تشدید  توسط موقعیت طبقاتی شان شکل 
کمتر بررسی شده از روابط علی میان طبقه،  داریم تا در تحلیل این بخِش 
گاهی طبقاتی مشارکت داشته باشیم. فرضیٔه ما این است  کنش جمعی و آ
که اخیرا تجربٔه بسیج عمومی افراطی داشته اند )مانند  کشورهایی  که در 
کشورهایی که طبقٔه کارگر و بخش های عمومْی بازیگران اصلی در حمایت از 
چپ بوده اند( نسبت به کشورهایی با سطوح پایین سیاست ستیزه جویانه 
حذف  سیاسی  بسیج  از  همچنان  کارگر  طبقه  در  مردم  که  کشورهایی  یا 
منافع،  بر  جمعی  کنش  در  مشارکت  و  طبقاتی  موقعیت  پیامد  می شوند، 

قوی تر است.
ما باور داریم که انجام این پژوهش ها ارزشمند است، نه به این دلیل که 
که  کنش گری سیاسی در منطقه است، بلکه به این دلیل  طبقه تنها منبع 
کارگر در امکان به ثمر رسیدن پروژٔه سیاسی  فکر می کنیم مشارکت طبقٔه 
به  کنشگری  نوع  این  است.  کننده  تعیین  التین،  آمریکای  در  آزادسازی 
طور حتم باید دست در دست با سایر بسیج شدگان در برابر منابع سرکوب 
کنند؛ مانند اعتراضات عظیم زنان و اعتصابات در  )و تالقی شان( حرکت 
مقابل femicidios ]کشتار جنسیتی زنان[ و به نفع قانونی سازی سقط جنین 
کاندیدای شدیدا  در آرژانتین و شیلی، یا جنبش جدیدتر #EleNão ]علیه 
گروه های قومی سرکوب شده، عهده دار  که در آن زنان و  راست گرا[ در برزیل 
تاریخی  زمینٔه  یک  در  بودند.  افراطی  راست  رشد  علیه  مخالفت  رهبری 
که  کارگر توانمندشده  زمانی که راست به قدرت بازمی گردد، تنها یک طبقٔه 
از منافع طبقاتی خود با اتحاد با سایر گروه های سرکوب شده دفاع کند، قادر 
که آنقدر قوی باشد تا بتواند جلوی  خواهد بود تا جنبش چپ گرایی بسازد 

نوفاشیسم را بگیرد. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Pablo Pérez >pperez@uahurtado.cl> 
Rodolfo Elbert >elbert.rodolfo@gmail.com>

mailto:pperez@uahurtado.cl
mailto:elbert.rodolfo@gmail.com
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دورکاری.
عکس: سولماز گوسینوا.

<    فــــــــــــــقــــــــــــــر  و
        طــــــــــــــــــــرد اجــــــــــــــــــتماعی

اسوتالنا یاروشنکو،دانشگاهدولتیسنپترزبورگ،روسیه.

در   روســـــیه پـــســــــاسوســـیـــالیـــــــستی

با  همزمان  و  میالدی   90 دهه  اوایل  در  را  روسیه  در  فقر  پژوهش  من 
ایجاد  هزینٔه  عنوان  به  فقر  کردم.  آغار  آزاد  بازار  اصالحات  شدن  اجرایی 
گذار از نظام توزیعی شوروی به نظام  تحوالت بنیادین اجتماعی در دوران 
بازار موجب رشد  ایجاد  که  به حساب می آمد. تصور می شد  سرمایه داری 
کاهش فقر خواهد شد و شرایط الزم را برای رسیدن مردم به  اقتصادی و 

رونق اقتصادی و رها شدن از حمایت دولتی فراهم خواهد آورد.
برخالف پیش بینی های خوش بینانه و علیرغم ثبات اقتصادی روسیه 
اساس  بر  است.  مانده  روسیه  در  همچنان  فقر   ،2000 دهه  سال های  در 
تخمین های مختلف، بین 11 الی 2۵ درصد جمعیت روسیه را می توان فقیر 
خ پایین فقر در آمار رسمی، یعنی حدود 13 درصد در سال  گرفت. نر در نظر 
از روش های حداقلی در محاسبٔه فقر و حداقل  استفاده  2017، محصول 
اشتغال  گسترش  با  بی کاری  پایین  خ  نر هم زمان،  و  است  زندگی  هزینٔه 
غیر رسمی و شغل های با حقوق پایین تر از حداقل حقوق، میسر شده است. 
از  کارگران  داخلی، مهاجرت  با مهاجرت  روسیه  کالن شهر های  رشد سریع 
جماهیر شوروی سابق و فقر در مناطق غیر کالن شهری تحقق یافته است. با 
این حال، کارشناسان دولت تصدیق می کنند که تنها ۴0 درصد مردم روسیه 
می توانند از مزایای اقتصاد بازار بهره مند شوند. این همان میزان درصد از 
گذشته افزایش یافته است،  که درآمدشان طی 20 سال  مردم روسیه است 
کاهش  در حالی که درآمد 60 درصد دیگر ثابت مانده یا به طرز قابل توجهی 
خانواده های  و  شغل  صاحب  افراد  میان  در  همواره  فقر  است.  کرده  پیدا 
سال  در  درصد  از 0.26  رشد  با  جینی  ضریب  است.  داشته  وجود  بجه دار 
1991 به 0.۴21 در سال 2010 مؤید رشد نابرابری اجتماعی در روسیه بوده 

است.

من و همکارانم در »مرکز علمی کومی« در سال های دهه 2000 به مطالعٔه 
کیفی طولی در مورد افراد فقیر ثبت شده و انجام پیمایش هایی برای مطالعٔه 
که طرد   کنین شهری در مناطق شمالی روسیه دست زدیم و دریافتیم  سا
کنش های تدافعی  گسترش است. طبقه، جنسیت و وا اجتماعی در حال 
به اقتصاد بازار به تداوم فقر و ویژگی های خاصش دامن زده است. طرد  

اجتماعی نهادینشده است.
بازسازی  نخستین  است.  یافته  گسترش  کم درآمد  شغل های  بخش 
توسعٔه  و  سنگین  صنایع  در  نیرو  تعدیل  به   90 دهه  سالهای  در  اشتغال 
بخش های خدمات و خرده فروشی منتج شد. این شغل های جدید عموما 
دهه  سال های  در  نتیجه،  در  داشتند.  را  مزایا  حداقِل  و  کمتر  دست مزد 
اجتماعی،  به خدمات  و دسترسی  بهینه سازی شد  2000، بخش عمومی 
بازاری نشده مانند آموزش و مراقبت های پزشکی محدود  شامل خدمات 
گردید. با صنعت زدایی و بعدها با رشد سریع اقتصاد خدمات بازاری شده، 
گفتگوهایی در این باره شکل گرفت که بیشترین صدمه از اصالحات بازاری 
را کدام بخش خورده است و به همین ترتیب نیازمندترین بخش کدام است 
کارگران یقه  که  کارگران بخش عمومی(. ما دریافتیم  )کارگران یقه آبی یا 
را تجربه  بازار  اثرات منفی اصالحات  که  بودند  گروهی  اولین  تنها  نه  آبی 

کردند، بلکه بزرگ ترین گروه در میان مردِم در فقر مطلق بودند.
که در طول  )افرادی  از مردم روسیه  گروه  این، طردشده ترین  بر  عالوه 
کار  بازار  حاشیٔه  در  کرده آند(  زندگی  مطلق  فقر  در  متمادی  سال های 
کار بودند. بازار، تأثیرات جنسیتی نیز داشت: ما متوجه شدیم  مشغول به 
گسترده ای در حال  که فقر شدیدا زنانه است و همزمان، مردها نیز به طور 
لومپن  شدن بوده اند. در مطالعٔه ما، در نیمی از موارد درآمد افراد فقط برای 

تأمین خودشان کفایت می کرد و نه کس دیگری.
افراد در طبقه های  اوایل دهٔه 2000، احتمال فقیر شدن  درحالی که در 
به  دیگر  جنسیت  سال  ده  گذشت  از  پس  بود،  بیشتر  پایین تر  اجتماعی 
طبقٔه اجتماعی وابستگی نداشت: مادران تک والد از طبقه های اجتماعی 
مختلف با احتمال بیشتری دچار مشکالت اقتصادی می شدند. به سخن 
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کاهش مزایای  بازار در حال ظهور،  اقتصاِد  دیگر، فرصت های فزاینده در 
اجتماعی را )که کارگران حقوق بگیر در نظام سوسیالیستی گذشته از آن بهره 
حال  در  ساختاری  محدودیت های  فشار  است.  نکرده  جبران  می بردند( 

افزایش است:  طبقه و جنسیت همگام حرکت می کنند. 
همزمان با کشیده شدن روابط بازار به اشتغال )تولید و بازتولید(، سیاست 
اجتماعی به صورت بنیادین تغییر یافت. در میان ایمان به بازار آزاد، انتقاد 
صریح از سوسیالیسِم واقعی و لفاظی گسترده راجع به نیاز به آزاد شدن از بند 
کارآمد« و »اقتدارگرای« شوروی که فرهنگ  نظام پدرساالر شوروی )نظام »نا
حداقل  حفظ  برای  دولت  وظایف  بود(  داده  شکل  را  دولت  به  وابستگی 
کاهش داشت. از سال 1991، روش محاسبٔه حداقل  رفاه به صورت واقعی 
را  بار شرایط سخت تری  و هر  بار اصالح شده  زندگی در روسیه سه  هزینٔه 
به وجود آورده است و دستمزد پایه، دیگر با حداقل های امنیت اقتصادی 

همبستگی ندارد.1
در عین حال، همان طور که در هم بستگی میان حداقل حقوق، مستمری 
و مزایای فرزندپروری با حداقل هزینٔه زندگی مشهود است، اصل کار-محوِر 
تضمین دسترسی به کاالهای عمومی، به عنوان یک معیار اساسی سیاست 
کار نیست  اجتماعی حفظ شده است1. ولی مرکز تخصیص مزایا دیگر محل 
ارزیابی درآمد خانوار تعیین کنندٔه  کنون  و خانه جایگزین آن شده است. ا
و  مسکن  ساخت  یارانه های  فرزند پروری،  مزایای  به  افراد  دسترسی 
کمک های اجتماعی هدف مند است. سیاست اجتماعی با توجه به درآمد 
ذی نفعان و تمایلشان به برآورده ساختن شروط خاص، به صورت گزینشی 

اجرا می شود.
در نتیجه، فقر ننگ اور شده است: فقر از یک پدیدٔه موقت و بخشی از 
کلی و همیشگی  به یک مشکل  بود،  زمانٔه شوروی  که در  آنگونه  زندگی 
به نحوی مدیریت  اجتماعی  کمک  ارائٔه  این،  بر  بدل شده است. عالوه 
از  سوم  یک  می شوند.  گرفته  نادیده  مردم  نیازمندترین  که  است  شده 
فقرای ثبت شده در فقر مطلق به سر می برند، دو سوم شاغل اند و دو سوم 
به  هدف مند  اجتماعی  حمایت  بنابراین،  زن سرپرست اند.  خانواده های 

کنون دیگر ضمانتی  کمک دست مزدهای پایین می آید. حمایت اجتماعی ا
در برابر خطر بیکاری و فقر نیست.

ایدئولوژی مسئولیت فردی افراد در فقر مطلق را مجبور کرده است تا تمام 
کنند و برای اجتناب از فقر و طرد اجتماعی بی نهایت  منابع موجود را بسیج 
کنند. آن ها برای جبران اثرات بازسازی نظام شغلی و فروپاشی نظام  تالش 
کشور  بازار در یک  لیبرال ترین پروژٔه  توزیعی سابقا سوسیالیستی و اجرای 
که در زمان های گذشته اندوخته اند استفاده  سابقا سوسالیستی، از منابعی 
کار و اشتغال در شغل های دوم و پاره وقت  کارگران برای یافتن  می کنند. 
و  کارگر  عنوان  به  خدمات  بخش  در  زنان  شده اند.  مهاجرت  به  مجبور 
مراقب اصلی در زمینه ای از مراقبت اجتماعی خصوصی شده، حول مسائل 
پایین  دست مزدهای  جبران  برای  مستمری ها  می کنند.  تقال  جنسیتی 
بودند،  شاغل  که  ما  پاسخ دهندگان  از  سوم  یک  حدود  می شود:  استفاده 

مستمری بگیر بودند.
همان طور که متخصصینی همچون فیزیک دانان و اساتید دانشگاهی در 
گرداب در حال  که  معرض بی ثباتی اقتصادی اند، در حال حاضر می بینیم 
لیتکینا در یک بخش ضعیف  تاتیانا  بزرگ شدن است. چنان که پژوهش 
بیرون  به  متحدالمرکزی  دوایر  در  فقر  می دهد،  نشان  کومی  جمهوری 
گرفت. واضح است  کنین یک شهر را در بر  گسترده شد و در نهایت تمام سا
که فرصت ها و مزایایی که گروه هایی خاصی در شهرهای بزرگ بهره می برند 
عدٔه  راندن  با  تنها  را  کار  این  بازار  و  است  داده  قرار  اختیارشان  در  بازار  را 

بسیاری به حاشیٔه جامعه محقق ساخته است.
در این میان، پیشنهاد اخیر دولت مبنی بر اصالح نظام مستمری، شامل 
کشور  افزایش سن بازنشستگی، به جای آن که مجمعی برای بررسی آیندٔه 
گروه های سیاسی  و نیازهای مردم روسیه شود، به حوزه ای تبدیل شد تا 
مختلف برای جلب توجه در آن به رقابت بپردازند. همچون سال های دهٔه 
1990، جوانان روس برای اعتراض به خیابان های شهر آمدند و آینده ای 

بهتر برای نسل خود مطالبه کردند.

این متن بر اساس این مقاالت نگاشته شده است: 
Svetlana Yaroshenko )2017(, “Lishnie liudi, ili O rezhime iskliucheniia v postsovetskom 
obshchestve” ]مردم زیادی یا رژیم طرد  اجتماعی در روسیٔه پساشوروی[, Ekonomicheskaia sot-
siologiia 18 )4(, : 60-90
Tatiana Lytkina and Svetlana Yaroshenko )forthcoming(, “Vozmonaia li sotsiologiia 
dlia trudiashchikhsia klassov v Rossii” ]آیا جامعه شناسی یقه آبی در روسیه ممکن است؟[, Mir 
Rossii.

1.  حداقل دست مزد تنها از اول ماه می سال 2018 با حداقل هزینٔه زندگی هم بسته شده است.
2. در سال 2010، حداقل هزینٔه زندگی برای یک فرد در روسیه ۵68۵ روبل و حداقل حقوق ۴330 
کثر پرداخت ۴900  روبل در ماه بود. حداقل مزایای بی کاری ماهیانه 8۵0 روبل بود در حالیکه حدا
روبل بود. حداقل مستمری کهن سالی 6177 روبل در ماه بود، در حالیکه یک بورسیٔه دانشگاه در ماه 
13۴0 روبل دریاف می کرد. حداقل پرداختی فرزند پروری 2020 روبل در ماه بود در حالیکه میانگین 

دست مزد ماهیانه 2092۵ روبل بود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Svetlana Yaroshenko >s.yaroshenko@spbu.ru>

mailto:s.yaroshenko@spbu.ru
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<    لــــــــــومــــــــپن پرولتاریا
نگای-لینگسام، دانشگاه لنکستر، بریتانیا

و  فـــــــرودســــــتان  شــــــهری  در  چــــــین
تصویرگر: اربو.

 )Lumpenproletariat( لومِپن پرولتاریا  اصطالح  از  انگلس  و  مارکس 
کرده اند. »مادون طبقه«  بیشتر با بار توصیفی، بالغی و تحقیرآمیز استفاده 
گفتمان سیاسی و اقتصادی جایگاه مشابهی دارد، ولی »متزلزل و  نیز در 
بی ثبات کار« معنای مثبت تری را در خود دارد. این مقاله از مفهوم طبقه های 
گرامشی استفاده می کند؛ وی سعی داشته است  »فرودست« یا »زیردست« 
با این مفاهیم ماهیت چند بعدی استثمار، سرکوب و حاشیه ای بودن  تا 
گروه های وسیعی از گروه های زیردست و نیز عدم استقالل شان را از هژمونی 
این  به  ما  کاوی  مورد  مطالعٔه  در  دهد.  نشان  کم  حا اجتماعی  گروه های 
نابرابری قشر خاصی  که تجربٔه زیستٔه فقر و  موضوع پرداخته شده است 
از جامعه فقیر شهری در چین از زمان بحران مالی سال 2008 چگونه در 
ایجاد یک هویت جدید )یعنی دیاوسی diaosi( بازتاب داشته است. هویتی 
گونه ای  که از رسانه های اجتماعی برای بیان روایت های شخصی و خلق 
که هنجارها و ارزش های هژمونیک را به  از خرده فرهنگ استفاده می کند 

گرانه وارونه می سازد. گونه ای خوداستهزا

هویتفرودستدیاوسی)بدبخت(درچین <
بحران مالی سال 2008 شرایط زندگی مادون طبقه شهری را تشدید کرد؛ 
این امر ابتدا با افزایش بیکاری و سپس به دلیل اثرات اجرای پروژه های 
کالن شهری بر مبنای بدهی و نیز رونق شدید ملک ناشی از برنامٔه عظیم 
که با بدهی ایجاد شده  گرفت. رونق در بازار ملک  انگیزشی دولت صورت 
 ghost( ارواح  شهرهای  ظهور  و  اجاره ها  ک،  امال قیمت  افزایش  به  بود، 
از  بیش  بی ثبات کار ساعاتی  کارگران مهاجر  تدریج،  به  town( منجر شد. 
کمتری، بدون حق مسکن شهری و  کار مشغول بوده و دستمزد  پیش به 
استفاده  اجازٔه  که  افرادی  می کردند.  دریافت  آن،  با  مرتبط  فاهی  مزایای 
را نداشتند، مجبور به پرداخت اجاره برای محل  کار  از خوابگاه در محل 
بدوی  مکان های  در  یا  می شدند  شهرها  حواشی  در  بی کیفیت  سکونتی 
کز شهرها  )مانند بالکن ، شیروانی، کانتینرها یا پناه گاه های زیرزمینی( در مرا
سکونت می یافتند. برای مثال در سال 201۴، در شهر بیجینگ، نزدیک به 
یک میلیون مهاجر با قیمتی در حدود 6۵ دالر در ماه، اتاق های کوچکی در 
پناه گاه های زیرزمینی ضد هوایی یا انبارهایی بدون نور طبیعی و سرویس 
فضایی  کی  اشترا صورت  به  محل،  از  ج  خار اشپزخانه های  با  و  بهداشتی 
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پایین مانند  با دستمزد  کارگران خدماتی  گروه شامل  کردند. این  را اجاره 
پیشخدمت  ها، آرایشگرها، نظافت چی ها، کمک های خانگی، دستفروشان 
گروه های  این  به  بود.  ساختمانی  کارگران  و  نگهبانان  آشپزها،  خیابانی، 
فرودست در برنامٔه سی چی سیم در ویدئوی سال 201۵ او با عنوان »قبیلٔه 

موش ها« اشاره شده است:
http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-under-
ground-apartments/

از سال 2011، کارگران مهاجر بسیاری در کارخانه های واقعی یا دیجیتالی 
که به شدت درگیر فرهنگ عامٔه اینترنتی و رسانه های اجتماعی بوده اند، 
احساسات خود مبنی بر نابرابری و بی عدالتی را با ارائٔه روایتی از فرودستی 
و به حاشیه رانده شدن، در قالب یک هویت جدید نشان دادند. جایگاه 
ذهنی دیاوسی )diaosi( )در لغت به معنای طرفدار یک فوتبالیست مشهور( 
در دعواهای اینترنتی میان طرفداران رقیب پدیدار شد. این هویت سپس 
گرانه ای به عنوان »طرفداران آلت تناسلی«، که مشترک  به شکل خوداستهزا
لفظی است، بازتفسیر شد. این تغییر معنی به زودی در رسانه های اجتماعی 
گیر گردید. پس از دو ماه، این اصطالح ۴1.1 میلیون بار در گوگل جستجو  فرا
شده بود و 2.2 میلیون بار در مطالب نوشته شده در شبکٔه اجتماعی چینی 
ویبو )Weibo( به کار رفته بود. فرودستان جوان شروع به نامیدن خود با آن 
عنوان کرده و انواع اتاق های گفتگوی اینترنتی و رسانه های اجتماعی هول 

.)QQ و YYاین مفهوم ایجاد شد )مانند سایت های گفتگوی اینترنتی
با انتشار این هویت و گفتمان در رسانه های اجتماعی، معانی جدیدی بر 
آن افزوده شد. این هویت خیلی زود احساسات نابرابری، به حاشیه رانده 
شدن، طردشدگی، مشکالت اقتصادی، استیصال و دردهای اجتماعی و 
کارگران را در بر می گرفت. آن ها  نیز تمایالت عاطفی و مصرفی ارضانشدٔه 
 ،)underprivileged( خود را به عنوان افرادی با پیش زمینه های در مضیقه
با درآمد ناچیز، مصرف اندک و بی بهره از روابط اجتماعی نشان می دادند. 
درآمد ناچیز، مصرف و ظرفیت قرض گرفتن و نیز جایگاه اجتماعی پایین 
گروه به طور احساسی-اجتماعی با حس داشتن یک زندگی بی ارزش  این 
نداشتن  نامطمئن،  آیندٔه شغلی  نامناسب،  زیاد، مسکن  کاری  با ساعات 
گناه نسبت به والدین در منزل و یک زندگی خالی  زندگی خانگی، احساس 
از عشق و احساس همراه است. این موضوع اغلب در روایت های دیاوسی 
ساعات  و  نو  سال  تعطیالت  کریسمس،  ولنتاین،  روز  گذران  چگونگی  از 

کوتاهی از شب در جستجوی همدمان اینترنتی، برجسته می شود. چنین 
گفتمان موثری از گروه های به حاشیه رانده شده، بیانگر تجربیات اجتماعی 
جمعی است که ریشه در نابرابری هایی دارد که هرروزه در زندگی اجتماعی و 

اقتصادی شهری اتفاق می افتد.
وجود هرروزٔه فرودستی دیاوسی با دوگانٔه سیاسی-زیستی نیز نشان داده 
به  توجه  با  را  اصلی  بر جنسیت  نوع بدن مبتنی  این دوگانه دو  می شود؛ 
دسترسی نابرابر به درآمد، فرصت های مصرف، شبکه های قدرت، عشق 
و عاشقی و صمیمیت نشان می دهد. دیاوسی مذکر با عنوان بدبخت های 
»فقیر، کوتاه و زشت« خود را بی مقدار می شمارند. آن ها این تصویر را از خود 
که با درآمد ناچیز و فیزیک بدنی غیر جذاب، نمی توانند با سرازیر  می سازند 
کردن هدایای مادی و یا دلریابی زبانی دختران رو تحت تأثیر قرار دهند؛ 
»خانه، خودرو و دوست دختر/همسری ندارند« و بیشتر وقت خود را در خانه 
و با تلفن های همراه ارزان قیمت، گشتن در اینترنت و بازی های دیجیتال 
فرودستان  به  تدریج  به  برساخت  این  می گذرانند.   )DotA( دوتا  مانند 
 )gaofushuai( گروه دیگر را با عنوان گائوفوشوای مونث نیز رسیده است. 
گروه برتر )1( »بلندقد، ثروت مند و زیبا«، )2( و  می شناسند. اعضای این 
که به ایشان امکان می دهد  »امیرچه« با ارتباطات دولتی و حزبی ویژه اند 
»گنج های  از  دوم  گروه  این  باشند.  بهره مند  دسترسی  و  کار  مزایای  از  تا 
سه گانه« )آیفون، خودروی اسپورت و ساعت لوکس( بهره برده و می توانند 
دختران زیبا را جذب خود کنند. این دوگانه شامل آمیخته ای از انتقاد نهان، 
گری، محافظت از خود و سرگرمی است. این یک شیؤه هر روزه  خوداستهزا
در اعتراض و تسکین عدم امنیت در کشور چین با سرمایه داری دولتی است. 
کاریکاتورهای طنزآمیز،  با  گروه خیالی،  شکاف حادث شده میان این دو 
در فضای  و غیره  گفت وگوهای خیالی  تلویزیونی،  برنامه های  عکس ها، 
گروه روش های متفاوتی برای حمل ونقل  اینترنت تشدید می شود. این دو 
)اتوبوس و خودروی لوکس(، گوشی های هوشمند متفاوت )نوکیا و آیفون(، 
رستوران های  و  خایابان  کنار  )مغازه های  خوردن  برای  متفاوتی  فضای 
دیاوسی  روایت های  خالصه،  طور  به  دارند.  عاطفی  مواجهٔه  و  مختلف( 
زندگی  در  احساسی  خأل  بی امید،  و  بی آینده  تقدیری  شخصی  استهزای 
شاهزادگان  در  که  اجتماعی  نخبگی  به  نسبت  نهان  خصومت  عاطفی، 

تجسم می یابد و یأس از عدم مقبولیت در یک جامعٔه نابرابر است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Ngai-Ling Sum >n.sum@lancaster.ac.uk>

http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/
http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/
mailto:n.sum@lancaster.ac.uk
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<   شـــــکل گیری طبقه
تانیاموریلی، دانشگاه تورنتو، کانادا

و  ســـــــــــــــرمــــــــایــــــــه داری  ارضی

ع روغن نخل. عکس: تانیا لی. روستایی میان مزار

کاری انجام می دهد؟  کسی چه  کسی بر چه چیزی تملک دارد؟ چه  چه 
چه کسی چه چیزی به دست می آورد؟ با مازاد چه می کنند؟ این چهار سوال 
ح کرده است  را پژوهش گر حوزٔه زراعت و مسائل ارضی هنری برنستاین مطر
و برای تحلیل شکل گیری طبقٔه روستایی، نقطه شروع خوبی است. این 
کشاورزی  که مالکیت زمین  سواالت به ویژه در مکان هایی مناسب تر است 
کاشت و بهبود بازدهی،  و ظرفیت سرمایه گذاری مازاد در افزایش مقیاس 
کشاورزان می توانند زمین های خود را نگه  کدام  که  تعیین کنندٔه آن است 
داشته و بر آن بیفزایند و کدام کشاورزان زمین های خود را از دست می دهند. 
گوشه ای دورافتاده از روستاهای اندونزی مطالعه  من چنین مکانی را در 
کردم و شکل گیری سریع طبقه های روستایی را پس از آن که کشاورزان بومی 
کاشت  کرده و به  کوهستان زمین های شخصی شان را از زمین مشاع جدا 
کردم. از آن پس، این کشاورزان نمی توانستند  کائو مشغول شوند، دنبال  کا
که برای شان باقی  کوچکی  که در زمین  به زراعت معیشتی بازگردند، چرا 
کافی برای خانواده و نقدینگی الزم برای  مانده بود، نمی توانستند غذای 
ج تحصیل و غیره را تأمین کنند. بنابراین مجبور بودند تا  ک، خر تهیه پوشا
کافی برای  کنند و امید داشته باشند تا پول  تولید بازار محور خود را تقویت 
پوشش نیازهای خانواده و ادامٔه تولید در مزرعه را تأمین نمایند. آن هایی 
کار شکست خوردند، زمین خود را از دست دادند. این نمونه ای  که در این 
بارز است که هنگام تبدیل مزرعه های کوچک به چیزی مانند شرکت های 

که  هنگامی  سرمایه داری،  روابط  حکم رانی  تحت  می دهد:  خ  ر کوچک 
سرمایه گذاری  به  قادر  بنگاه شان  رقابت پذیری  حفظ  برای  مزرعه داران 
نمی توانند  همچنین  آنها  همه چیزاند؛  دادن  دست  از  معرض  در  نباشند، 
که هست نگه دارند، زیرا قادر به تأمین مایحتاج شان  شرایط را همان طور 

نیستند.
طبقه  شکل گیری  فرآیند  بر  فزاینده ای  طور  به  عوامل  سایر  از  طیفی 
عوامل  این  مهم ترین  می گذارند.  تأثیر  رفت،  آن  ح  شر که  دهقان، 
کشور  ج از  کمک وجه های واریزی دولت و پول فرستاده شده شاغالن خار
ح  کمک نقدی دولتی، مانند آنچه در طر که  کشاورز  است. یک خانوادٔه 
تناوب  به  می دهد،  روی   برزیل  خانواده[(  ]کمک هزینه   Bolsa Família(
به حسابش واریز می شود ، یا پول فرستاده شده از سوی اعضای خانواده 
که از آن ها در  که در جایی دیگر شاغلند دریافت می کند، بالشتکی دارند  را 
مقابل از دست دادن زمین هایشان در هنگام بروز سختی ها )مانند زمانی که 
قیمت های پایین، بدهی های غیر قابل پرداخت، محصول بد، بیماری یا 
خ می دهد( محافظت می کند. حقوق حاصله  سایر بحران های خانوادگی ر
کارند ممکن است  که در جای دیگری مشغول به  از درآمد اعضای خانواده 
گرفته شود.  کار  در خرید زمین، قرض دادن یا سرمایه گذاری در آموزش به 
از این پول می توان در ساخت خانه های مجلل یا برگزاری مراسم ازدواجی 
ج نیز استفاده کرد که در ظاهر ممکن است هزینه های زائد به نظر آیند  پر خر
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ولی در عمل به منظور ساخت شبکه های اجتماعی برای خانواده و افزایش 
یارانه ها(  و  اطالعات  وام ها،  قراردادها،  )مانند  مفید  منابع  به  دسترسی 
از  دور  اعضای  پول  با  شده  بنا  »خانه های  امروزه  می پذیرند.  صورت 
خانواده« و سایر نشانه های نقش های دگرگون شده ی زمین، کار و سرمایه را 
می توانیم در سراسر روستاهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین مشاهده کنیم. 
کسی بر چه  ح داده شده در باال )چه  در اینجا همچنان از چهار سوال شر
چیزی تملک دارد، چه کسی چه کاری انجام می دهد، چه کسی چه چیزی 
شکل گیری  تحلیل  در  می توان  می کنند؟(  چه  مازاد  با  و  می آورد  به دست 
کرد تا  طبقه روستایی بهره برد ولی باید آن ها را به گونه ای جامع تر تفسیر 

گیرند. ج از مزرعه را نیز در بر  طیف وسیع تری از روابط خار
کوچک تا مدیریت زمین های بزرگ  با حرکت از مزرعه های خانوادگی یا 
که تصمیم می گیرند در مناطع روستایی  کشاورزی، قدرت های غیربازاری 
»چه کسی مالک چه چیزی باشد« و »چه کسی چه چیزی را به دست بیاورد« 
تحلیل طبقه را پیچیده می کنند. در فیلیپین، همانند بیشتر آمریکای التین، 
که زمین های خود را در زمان  استعمار اسپانیا به دست  زمین داران بزرگی 
آورده اند سیاست را در سیطرٔه خود دارند و قوانین را به نحوی وضع می کنند 
زمین شان  کنند، خواه  زمین هایشان همچنان حفظ  بر  را  تملک خود  که 
که  کشورهای جنوب شرق آسیا  بهره ور باشد یا نباشد. در اندونزی و سایر 
و  نداشته اند، سیاست مداران معاصر  را  بزرگ  زمین داری  استعماری  تاریخ 
مقامات دولتی از قدرت های رسمی و غیر رسمی خود برای حصول دسترسی 
که  به زمین های بزرگ استفاده می کنند. در این کشورها، این زمین نیست 
به قدرت سیاسی منجر می شود، بلکه قدرت سیاسی به کسب و حفظ زمین 
که ممکن است زمین با زمین خواری  نگه داشته  می انجامد. از آن جایی 
گذار شود، »زمین دار« بودن لزوما ارتباطی به  شود، یا به منظور کسب سود وا

سرمایه داری یا کشاورزی ندارد.
شده  ضروری  بزرگ  مزرعه های  و  زمین ها  طبقاتی  ویژگی  درک  امروزه 
در  نمونه،  برای  به سرعت در حال رشد است.  تولید  نوع  این  زیرا  است، 
اندونزی مزرعه های عظیم روغن نخل 10 میلیون هکتار از اراضی را شامل 
افزایش  میلیون هکتار  به 20  را  این مساحت  و دولت می خواهد  می شود 
کامبوج، این مزرعه های الستیک است که فضای بیشتر  دهد. در الئوس و 
کشورهای هسایه،  برزیل و  این مزرعه ها در  را اشغال می کند.  و بیشتری 
چه  بزرگ  مزرعه های  و  زمین ها  این  اغلب،  است.  سویا  کشت  مختص 
تحت مالکیت افراد باشند و چه شرکت های ملی و فراملی، بنا به تعریف 
از  هیچ کدام  برای  آن ها  زیرا  نمی شوند؛  محسوب  »سرمایه داری«  کلمه 
با  اغلب  ع  مزار این  نمی کنند.  پرداخت  را  بازار  قیمت  خود  ورودی های 
درآمده،  دولت  مالیکت  به  زمین های  قیمت  ارزان ترین  یا  رایگان  اجارٔه 
زیرساخت های مهیا شده توسط دولت، تخفیف های مالیاتی و وام های با 
خ پایین یارانه های کالنی دریافت می کنند. عالوه بر این ها، گاهی نیروی  نر

ح های مهاجرتی  کار ارزان نیز در اختیارشان قرار می گیرد که حضورشان با طر
)که  ملیتی  واقع »سرمایه گذار« چند  در  پشتوانه دولت تسهیل می یابد.  با 
اغلب به عنوان سرمایه دار الگو تصور می شود( ممکن است سرمایٔه بسیار 
کند یا اصال سرمایه گذاری نکند و در عوض بر ورودی های  کار  اندکی وارد 
کشاورزی بزرگ به شدت  یارانه دار و رایگان اتکا داشته باشد. شرکت های 
کسی واقعا مالک چه چیزی  که سوال چه  به زراعت قراردادی وابسته اند 
کسی چه بخشی از سود حاصله را به دست می آورد را مخدوش  است و چه 
می سازد. با این استدالل که تولید کنندگان بزرگ »توسعه« به همراه می آورند 
و ایجاد اشتغال می کنند، یارانه ها برای زمین های بزرگ توجیه می شوند؛ که 
که جایگزین شان شده اند  این استدالل انواع متنوع تر شغل ها و توسعه ای 
که موقعیت انحصارگرشان به همراه آورده است  و یا وقوع اجبار و اجحافی 

را در نظر نمی گیرد.
بزرگ  کشاورزی  شرکت های  توسعٔه  از  سیاسیون  و  دولتی  مقامات 
و  رشوه ها  امتیازها،  حق  مجوزها،  همراه  به  شرکت ها  این  می برند؛  سود 
اججاف ها، یک جریان درآمدی به همراه دارند. مقامات اغلب در هیئت 
کسب موقعیت می کنند. چطور می توانیم پیکربندی  مدیرٔه این شرکت ها 
روابط  کنیم؟  تحلیل  را  دولتی-خصوصی  آمیختٔه  شرکت  این  طبقاتی 
همچنان  شاهدیم،  کار  نیروی  و  سرمایه  بین  تولید  نقطٔه  در  که  طبقاتی 
مهم اند، ولی سایر مقیاس ها و روابط نیز باید بازنگری شود. سرمایٔه جهانی 
کشوری مانند برزیل یا اندونزی نمی نشیند و مسیر  تنها به خودی خود در 
این سرمایه با انواع ارتباط ها، ائتالف ها، قوانین و گفتمان ها هموار می شود. 
برخی اصطالحاتی که در ادبیات دیده می شوند، درگیری قدرت های دولتی 
و غیر دولتی در میسر ساختن این نوع سرمایه گذاری ها را برجسته می کنند؛ 
چنین  می آید.  اینجا  از  هم پالکی«  »سرمایه داراِن  یا  گر«  یغما »نخبگان 
آمیخته هایی به کشاورزی یا جنوب جهانی منحصر نمی شوند. شرکت های 
بزرگ در اغلب موارد با اجابت خواسته های سیاسی و اعطا شدن انحصار 
به  رانت  کسب  در  واسطٔه ظرفیت شان  به  و  از طرف دولت حمایت شده 
کالنی می رسند. چهار سوال پرسده شده در ابتدای بحث هنوز  سودهای 
هم می تواند به عنوان راهنمایی در تحلیل این شکل گیری ها به حساب 
کسی بر چه چیزی تملک دارد، چه  آیند: ما هنوز هم نیاز داریم بدانیم چه 
کسی چه چیزی به دست می آورد و با  کاری انجام می دهد، چه  کسی چه 
مازاد چه می کنند؟ ولی باز هم نیاز است تا این سؤاالت جامع تر شده تا انواع 
مالکیت، کار و سرمایه گذاری را که در مقیاس های مختلف فعالیت دارند در 
گیرد. هر میزان که شکل گیری طبقه دربرگیرندگی بیشتری داشته باشد،  بر 
کوچک  کشاورزان قراردادی یا صاحبان زمین های  ع،  کارگران مزار از نگاه 
مستقل که در روابط استخراجی محصور شده و نمی توانند با آن هویت یابی 

کنند، دورتر می ماند و همچنان رقابت کم تری وجود دارد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Tania Murray Li >tania.li@utoronto.ca>

mailto:tania.li@utoronto.ca
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<   زنــــــــدگی با )و
       مـــــــــــقاومــت در برابر(

روثپاتریک، دانشگاه یورک، بریتانیا

اصالح نــــــظام رفاهی در بریتانـیا
.Poverty 2 Solutions ، 2017 :حق نشر

نظام تأمین اجتماعی انگلستان طی 3۵ سال گذشته دستخوش چندین 
موج اصالحات بوده است. تغییرات صورت پذیرفته بخشی از تالش ها برای 
کرات آن را »فرهنگ وابستگی به  که سیاست مداران به  پایان چیزی است 
رفاه« توصیف می کنند و در این تغییرات نقش بزرگتری برای مشروط سازی 
نظام رفاهی )افزودن شرایط، اغلب کاری، برای دریافت مزایا( در نظر گرفته 
کارگر جدید و پس از آن در دوران  شده است. طی دوران دولت های حزب 
رهبری حزب محافظه کار پس از سال 2010 تغییرات چشم گیری به وقوع 
پیوست. در این سال ها میزان کاهش حمایت دولتی حیرت آور و پیامدهای 
آموزنده  اینجا  آمارها در  این تغییرات بسیار شدید بوده است. ذکر برخی  

است.
تا سال 2021، در مقایسه با سال 2010، در تأمین اجتماعی افراد در سن 
کار، 37 میلیارد پوند کمتر هزینه خواهد شد و این امر علی رغم رشد قیمت ها 
کاهش 2۵  از یک  افزایش هزینه های زندگی است. این موضوع نشان  و 
این  دارد؛  معلولین،  مورد  در  ویژه  به  پرداختی،  مزایای  کل  در  درصدی 
کمک به برخی از ضعیف ترین اقشار در جامعٔه ما  که برای  مزایایی است 

طراحی شده اند.
که پیامد چنین کاهش هایی در حمایت تأمین اجتماعی  عجیب نیست 
کودکان، افزایش فقر مطلق و رشد وابستگی به  را می توان در افزایش فقر 

بانک های غذا در میان بسیاری از فقیرترین خانواده ها در بریتانیا دید. به 
تخمین »مؤسسه مطالعات مالی« فقر مطلق کودکان بین سال های 2016-

این  از  سه چهارم  و  داشت  خواهد  رشد  درصد  چهار   2021-2022 و   201۵
کودک( مربوط به تغییرات در مزایای پرداختی دولت  رشد )معادل ۴00000 
خواهد بود. خیریٔه ضدفقر )بنیاد جوزف رانتری( تخمین می زند که بیش از 
1.۵ میلیون نفر در سال 2017 دچار فقر شده اند، همزمان بزرگ ترین تامین 
کنندٔه بانک غذا در انگلستان )تراسل تراست( در دوران بحران مالی 18-
2017، 1،332،9۵2 بسته، حاوی سه وعده غذای اضطراری، میان مردم 

توزیع کرده اند.
مزایای  در  تغییرات  به  همچنان  انگلستان  دولت  آمار،  این  رغم  علی 
دولتی متعهد مانده است و به توجیه و حمایت از بستٔه اصالحی رفاه خود 
 Universal( »ادامه می دهد. این تغییرات با معرفی برنامٔه »اعتبار سراسری
کرده است؛ این برنامه برای ساده سازی نظام مزایا و  Credit( ادامه پیدا 
مشکالت  اجرا  و  طراحی  در  ولی  است  شده  طراحی  کار  به  افراد  تشویق 
بی شماری دارد. علیرغم شواهدی که نشان می دهند در حال حاضر دو  سوم 
که یکی از اعضای خانواده شاغل  افراد فقیر در خانه هایی زندگی می کنند 
است، نخست وزیر ترسا می همچنان استدالل می کند که »کار بهترین مسیر 

برای خروج از فقر است«.

https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/welfare-spending-uk-poorest-austerity-frank-field?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/welfare-spending-uk-poorest-austerity-frank-field?CMP=share_btn_tw
https://www.jrf.org.uk/report/destitution-uk-2018
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/end-year-stats/
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صحنه ای از فیلم »تنها نیستیم. آیا مزایا یک 
انتخاب در سبک زندگی ست؟« تهیه شده 

در پروژٔه دل انیماتورز )2013(. حق نشر: 
دل انیماتورز.

تجربٔهزیستهازاصالحنظامرفاهی <
که تجریات روزمرٔه تغییرات در مزایا با توجه به این زمینه  حیاتی است 
بررسی شده و تأثیر مستقیم اصالح نظام رفاهی بر زندگی افراد، مستندسازی 
شود. پژوهش »تجربٔه زیسته از اصالح نظام رفاهی« به دنبال تحقق این 
را  انگلستان  کن شهری در شمال  افراد سا از  اندکی  امر بوده است و تعداد 
که زندگی شان تحت تأثیر تغییر در مزایا بوده است. با انجام  کرده  دنبال 
مصاحبه های مکرر با افراد جویای کار، تک والدها و معلولین، پیگیری تأثیر 
اصالح نظام رفاعی بر زندگی افراد ممکن شده است و نیز می توان به طرق 
که می گوید »اصالح نظام رفاهی  که این روایت سیاسی  مختلفی نشان داد 
ضروری است و به خوبی کار می کند« به شدت با تجربه های زیستٔه افرادی 

که به طور مستقیم از آن تأثیر می پذیرند، در تناقض است. 
برای شرکت کنندگان در پژوهش، تغییرات مکرر در مزایای دولتی یک 
فضای ناامنی اجتماعی همراه با نگرانی و اضطراب مداوم راجع به پیامد 
این تغییرات بر زندگی شان و چگونگی تحمل فردی آن، ایجاد کرده است. 
فرآیندهای تقاضای دریافت مزایا نیز موجب نگرانی بوده و به ویژه برای 
معلولین یک منبع اصلی ترس شدید و عدم اطمینان است. شارون در مورد 
گفته  ارزیابی مجدد قرار می گیرد  این که مزایای معلولیت ش همواره مورد 
است: »این موضوع استرس شدیدی بر من وارد می کند … فکر آن هیچ وقت 

راحتم نمی گذارد.«
عالوه بر این، تشدید مشروط سازی در نظام رفاهی با تجربه هایی بسیار 
منفی همراه بوده است؛ تهدید محروم شدن و به دنبال آن از دست دادن 
کرده و  درآمد، همواره محتمل است و ذهن مزایابگیران را به خود مشغول 
گر مزایای آن ها قطع شود، چگونه قادر  که ا این ترس آن ها را فرامی گیرد 
که با تمام اجزای نظام  به تحمل شرایط خواهند بود. حتی آن هایی هم 
مشروط سازی در نظام رفاهی کنار می آیند نیز در هر صورت نگرانند و از ترس 
این که مبادا شروط برایشان بیشتر شده و احتمال قطع مزایا بیشتر شود، 
کار دولتِی[ Job Centre Plus مقاومت  از ]مرکز  برابر دریافت »حمایت«  در 

می کنند.
شواهدی مبنی بر رشد فقر و مشقت وجود دارد؛ بسیاری از شرکت کنندگان 
که )اغلب هر روز( باید از میان آن ها  انتخاب های دشواری را برمی شمارند 
انتخاب کنند؛ مانند انتخاب میان گرمایش یا غذا و این که چگونه والدین، 
فرزندانشان  نیازهای  بتوانند  تا  می گذرند  خود  نیازهای  تأمین  از  اغلب 
بسیار  ما  بی نواییم،  »ما  می گوید:  کلوئی  که  همانطور  کنند.  تأمین  را 
که داریم توی این تبلیغ ها  که دیدید، مثل اینه  بی چیزیم. این تبلیغ ها رو 

کنید، بچه های لعنتی  که نوشته  لطفا بچه های ما را سیر  زندگی می کنیم 
من رو سیر کنید.«

که این پژوهش نشان می دهد، شیوه های مختلفی است  مورد دیگری 
که افراد، داغ ننگ دریافت مزایا را تجربه کرده و احساس می کنند شایستگی 
و محق بودنشان برای دریافت حمایت با نظام رفاهی مشروط و نیز تکرار در 
ارزیابی مجدد، زیر سوال می رود. آن ها همچنین تجربه شان از داغ ننگ 
کار Job Centre Plus یا هنگام دریافت  نهادی در هنگام مراجعه به مرکز 
کار« را نیز تشریح می کنند. در اینجا آن ها معموال  نوعی حمایت »رفاه برای 
که احساس می کنند به آن ها نگاه تحقیرآمیر  با مشاورانی برخورد می کنند 
دارند و با آن ها بدون احترام یا وقار رفتار می کنند. سوفی توضیح می دهد: 

کار[ به ما مثل آشغال نگاه می کنند.« »درواقع اونا ]مشاوران مرکز 
معروف  توصیف  میان  عدم تطابق های  پژوهش  این  کلی  طور  به 
کرده و نشان  سیاستمداران از »رفاه« و واقعیت های زیسته شده را ترسیم 
که اصالح نظام رفاهی چگونه زندگی مردم فقیر را فقط سخت تر  می دهد 

می کند.

مقاومتیفزاینده <
کنار ادامٔه تغییر در مزایا، انگلستان شاهد یک  طی سال های اخیر، در 
است.  بوده  نیز  مزایا  نظام  در  اصالحات  مقابل  در  رشد  حال  در  مقاومت 
گروه هایی با تجربٔه  که بخشی از این مقاومت از سوی  حائز اهمیت است 
مستقیم فقر و دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی ازکارافتادگی بوده 
که با هم متحد شده اند تا توصیف رایج از »رفاه« را به چالش بکشند  است 
از شرکت کنندگان  اندازند. برای مثال، برخی  کارزاری برای تغییر به راه  و 
کنار  در  سال 2013  در  رفاهی«  نظام  اصالح  از  زیسته  »تجربٔه  پژوهش  در 
 )Dole Animators( که با نام دل انیماتورز هم جمع شدند تا در پروژه ای 
انیماتورز  دل  کنند.  مستند  فیلمی  تهیٔه  با  را  تجربیاتشان  شناخته  شد 
 Poverty 2( »به فعالیت خود ادامه داد و اخیرا در پروژٔه »راهکارهای فقر
ح اولیه چیزی مشارکت داشته اند  گروه دیگر در توسعٔه طر Solutions( با دو 
که ممکن است بتواند در رفع فقر تأثیر به سزایی داشته باشد. این ها چند 
روایت یک طرفه ای  بر عدم قبول  از نمونه های بی شمار و شاهدی  مثال 
که سیاست مداران جریان اصلی از اصالح نظام رفاهی ارائه می کنند.  است 
که به ویژه در بستر رشد فقر  این فعالیتی بسیار مهم و منبع امیدی است 
و مشقت همزمان با تداوم تأثیر تغییرات در مزایا در بریتانیا، بسیار به آن 

نیازمندیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Ruth Patrick at >ruth.patrick@york.ac.uk> 

یا در توییتر با این نشانه در تماس باشید:
Twitter: @ruthpatrick0

https://bristoluniversitypress.co.uk/for-whose-benefit
http://www.doleanimators.org/
http://www.poverty2security.org/
http://www.poverty2security.org/
http://www.poverty2security.org/
mailto:ruth.patrick@york.ac.uk
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<    طـــــــــــبــــــــقـــــــه و
       زیـــســـــــت بوم

ریچاردیورک، دانشگاه اورگن، ایاالت متحده امریکا و برت کالرک، دانشگاه یوتا، ایاالت متحده امریکا

برای ساختن جهانی بهتر و حفظ محیط 
زیست، تسلط سرمایه بر جهان باید برچیده 

شود. رنزلی/فلیکر. برخی حقوق محفوظ 
است.

که بر اساس طلِب بی پایاِن انباشت سرمایه  سرمایه داری نظامی است 
است.  شده  پایه گذاری  سرمایه دار  طبقٔه  برای  و  سرمایه دار  طبقٔه  توسط 
این هدف در نظام سرمایه داری با سلب مالکیت و استثمار گسترده محقق 
می شود که الجرم تخریب زیست محیطی و نابرابری های اجتماعی را به بار 

می آورد.
عرفی  حقوق  بردن  بین  از  شامل  سرقت(  فرآیند  )یک  مالکیت  سلب 
نیز  و  سرمایه داری  غیر  تولید  روابط  اضمحالل  و   )customary rights(
تسخیر  و  استعماری  خشونت  است.  بوده   )enslavement( برده سازی 
کرده است و یک طبقه و  کمک  سرزمین ها به خصوصی سازی ابزار تولید 
فرآیند،  این  است.  شده  موجب  را  سرمایه  انباشت  نژادی  شدٔه  نظام  یک 
حدی  تا  و  ساخته  ممکن  جهان  سراسر  در  را  افراد  و  طبیعی  منابع  غارت 

آن،  از  پس  است.  بوده  صنعتی  سرمایه داری  پیشرفت  بنیان  عنوان  به 
مردمان خلع ید   شده )Dispossessed peoples( مجبور شدند تا برای کسب 
کار خود را بفروشند. در  درآمد الزم برای خرید وسائل امرار معاش، نیروی 
کار بسیار باال است. ابر  کشورهای با دستمزد پایین، میزان استثمار نیروی 
استثمار )super-exploitation( در اینجا به انتقال وسیع مازاد به ملت های 
سرمایه دار مرکزی می انجامد. سرمایه دارها مازاد اجتماعی را )که جامعه به 
بزرگتر تولید می کند(  با جهان فیزیک-زیستی  کل و درتعامل  عنوان یک 
کار به طور نامتناسبی توسط  کرده و سرمایه را انباشت می کند. این  کنترل 
زنان انجام می شود که همین امر نابرابری های اجتماعی مضاعفی را ایجاد 

می کند.
با توجه به لزوم رشد در سرمایه داری، این نظام بدون هیچ مالحظه ای 
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سرمایه داری سالمت افراد و محیط زیست را به 
خطر می اندازد. ام کراندل/فلیکر. برخی حقوق 

محفوظ است.

که  تولید  فرآیند  در  توسعه  ای  بر مرزهای جهانی می تازد. هر  نعل  و چهار 
به منظور حفظ فعالیت های اقتصادی در یک مقیاس بزرگ تر و شدید تر 
روی می دهد، تقاضا برای منابع )مانند ماده و انرژی( را تشدید می کند و 
آالیندگی بیشتری تولید می کند. این امر به تدریج منجر به نوعی تخریب 
است:  بی سابقه  بشر  تاریخ  در  که  می شود  مقیاسی  در  زیست محیطی 
زیست بوم،  مخازن  شدن  پر  زیست بوم،  بازسازی  ظرفیت  از  رفتن  فرا 
 social( اجتماعی  سوخت وساز  منابع.  اتمام  و  طبیعی  چرخه های  قطع 
جهان  و  جامعه  میان  تبادلی  )روابط  سرمایه  بیگانه شدٔه   )metabolism
تنوع  از دست رفتن  تغییرات آب و هوا، تشدید  بزرگ تِر زیست فیزیکی( در 
از  برخی  تنها  این ها  و  است  مشهود  اقیانوس ها  اسیدی شدن  و  زیستی 

بحرانی ترین دغدغه های زیست محیطی اند.
گیاهان،  انسان،  غیر  حیوانات  )مردم،  دنیا  تمام  سرمایه،  منطق  در 
سخره ها، هوا، آب و غیره( به عنوان ابزاری در خدمت تسهیل انباشت سود 
خصوصی اند. با درک درسِت فعالیت های سرمایه داری، ارتباطات نزدیک 
بر  عالوه  می شود.  روشن  زیست  محیط  تخریب  و  طبقاتی  استثمار  میان 
این، این موضوع اهمیت نزاع طبقاتی شامل پیکار برای عدالت اجتماعی و 

جنبش های افراطی زیست محیطی را نیز برای ما روشن می کند. 
با این حال، تفوق سرمایه داری در تمام دنیا نه تنها فهِم عموم مردم از 
علل مشکالت زیست محیطی و ناعدالتی های اجتماعی، بلکه معنای بهبود 
شرایط زندگی را نیز مخدوش ساخته است. این موضوع برای دو قرن )و به 
از سوی  گسترده ای  از جنگ جهانی دوم( به طور  شکلی فزاینده ای پس 
اغلب ملت ها پذیرفته شده است که رشد اقتصادی با »پیشرفت اجتماعی« 
که جوامع  و »توسعه« مترادف است. بنابراین بدیهی پنداشته شده است 
باید دنبال روی رشد اقتصادی بی پایان باشند )که با ارزش مبادله ای پول 
سنجیده می شود(. این رویکردها قرار است تا تقاضای مصرفی را افزایش 
گرچه به  کاال و خدمات را بهبود بخشد تا همگان، ا کمیت  کیفیت و  داده و 
کسب وکارها  طور ناموزون، از مزایای آن بهره مند شوند. رهبران دولت ها و 
این نوع توسعه را به عنوان راهکاری برای فقر و راهی برای بهبود شرایط 
کارگران معرفی می کنند. عالوه بر این، این نوع توسعه با تشویق نوآوری 
مشکالت  حل  برای  مناسب  مسیر  عنوان  به  نیز  فناورانه  راه حل های  و 
که  می شود  استدالل  دیگر،  سخن  به  شده اند.  شناسایی  زیست محیطی 

تصویرسازی  این  است.  وابسته  مداوم  اقتصادی  رشد  به  بهبود ها  تمام 
که  می گیرد  نادیده  کامل  طور  به  را  واقعیت  این  سرمایه داری  از  معروف 
پرشمار  مشکالت  از  انباشتی  بروز  باعث  سرمایه داری  مدرن سازی  برنامٔه 
زیست محیطی شده است و هم زمان صدها میلیون نفر را در فقر رها ساخته 
و نابرابری های حیرت آوری را درون و درمیان ملت ها به وجود آورده است.

کارگران، اتحادیه ها و حتی دولت های چپ گرا در سراسر  با این وجود، 
دنیا، تا حدی به دلیل سلطٔه ایدئولوژیک سرمایه، سازمان ساختاری اش، 
برنامٔه  از  بخشی  یا  تمام  تولیدش،  بیگانه شدٔه  نظام  و  جهانی اش  قدرت 
کیفیت زندگی پذیرفته اند. یک  توسعٔه سرمایه داری را به عنوان راه بهبود 
از  که  افرادی  از  بسیاری  که  است  آن  امر  این  خبیثانه  به خصوص  جنبٔه 
سرمایه داری ضربه خورده اند سرمایه داری را سرزنش نمی کنند و در عوض 
فعاالن محیط زیست، مهاجران، سوسیالیت ها، فمینست ها، سایر نژادها و 
که دشمن نیستند،  کسانی  گروه های مختلف دیگری را مقصر می شمارند؛ 

بلکه هم پیمانان بالقوه اند.
سرمایه داری  سازوکار  سرمایه داری،  نظام  علیه  گسترده  بسیج  در   
موانع و چالش های متعددی را به وجود می اورد. نظام اقتصادی جهانی 
کار  نیروی  آن  در  که  می شود  منجر  ناموزون  توسعٔه  به  شده،  قشربندی 
در  که  می شود  کاربرده  به  کاالهایی  تولید  برای  جهانی  جنوب  در  ارزان 
شمال جهانی به مصرف می رسند. تحت این شرایط، مازاد اقتصادی به 
گروه دوم منتقل می شود، در حالی که تخریب زیست محیطی  سرمایه داران 
و آالیندگی صنعتی مرتبط با تولید کاال، به طور نامتناسبی در کشورهای گروه 
مانند  آب وهوایی  تغییر  بالفصل  عواقب  آن که  بدتر  می شود.  متمرکز  اول 
سیل و خشک سالی شدید تا همین زمان در جنوب جهانی، به خصوص در 
گذاشته اند.  میان آسیب پذیرترین مردمان، اثرات ویران کننده ای بر جای 
بی عدالتی های  از  مجموعه ای  موجب  سرمایه داری  عملیات های 
که به طور نامتناسبی مردم رنگین پوست و فقرا  زیست محیطی شده است 
را به دشواری افکنده و موجب تقسیم بندی ها و نابرابری های بیشتر میان 
فعالیت هایش  به منظور حفظ  جمعیت ها می شود. در عین حال سرمایه 
کنش سیاسی برای پرداختن  و جلوگیری از شکل گیری بحثهای مدنی و 
به مشکالت زیست محیطی، مانند تغییرات آب وهوا، از قدرت و نفوذ خود 
بهره می برد. در تمام این ها، نظام سرمایه داری تضادهای زیست بومی و 
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که یک قیام  اجتماعی متعددی ایجاد می کند. در این بین مشخص است 
گون با تجربه های متمایزی  گونا گسترده و متحد، متشکل از طبقه های 
چطور  تقابل  این  اینکه  ولی  است.  ضروری  استثمار  و  مالکیت  سلب  از 
سازماندهی شده و چطور مرزهای جغرافیایی و تقسیم بندی های اجتماعی 

را در می نوردد، فرایندی در حال شکل گیری است.
این قیام جهانی ایجاد یک جهان بهتر را ممکن می سازد. برخی از مبانی 
کشیدن نحؤه چارچوب بندی  عمومی این تحول انقالبی شامل به چالش 
است.  ثروت  و  زندگی  کیفیت  زندگی،  استاندارد  توسعه،  از  سرمایه داری 
عدالت  توسعٔه  بشر،  نیازهای  تأمین  برخالف  دقیقا  سرمایه داری  سازوکار 
اجتماعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. جایگزین افراطی ولی 
که  شوند  ساخته  جوامعی  که  است  آن  سرمایه داری  برای  معقول  بسیار 
هدف اصلی در آن ها تولید و مصرف بیشتر برای تسهیل انباشت سرمایٔه 
خصوصی نباشد. هدف اصلی باید بهتر ساختن زندگی مردم باشد و این 
که در این  امر با ایجاد جوامعی مبتنی بر برابری و عدالت صورت می پذیرد 
جوامع نه تنها نیازهای اولیٔه همگان تأمین می شود، بلکه راهی برای بروز 
لذت  جمله  از  زیبایی شناسانه  لذت های  و  فراغت  برای  زمانی  خالقیت، 
داشتن محیط زیستی زیبا را نیز در خود دارد. ایجاد این جهان جایگزین، 
مستلزم استفاده از سوخت های فسیلی، خودروهای بیشتر، هواپیماهای 
کاالهای الکترونیکی بیشتر، فروشگاه های بیشتر  بیشتر، پالستیک بیشتر، 

یا کارخانه های بیشتر نیست. بنابراین برای ایجاد آن تخریب محیط زیست 
لزومی ندارد. دراین جهان جایگزین به تغییر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

نیاز است.
به طور خالصه، برای ساخت جامعه ای که زیست بوم متنوع، آب وهوای 
باثبات و محیط زیستی سالم دارد و همزمان به زندگی تمام بشریت کیفیت 
کنترل سرمایه بر جهان ضروری است. در پرتوی این  خوبی بدهد، قطع 
که به  تنوع، رویکردهای نولیبرال نسبت به حل مسائل زیست محیطی، 
راهکارهای بازار و راه حل های فناورانه رجوع می کنند، محکوم به شکست 
است. آن چه نیاز است یک جنبش افراطی محیط زیستی است که قدرت را 
کار  به چالش کشیده و به نفع بازسازی روابط اقتصادی-اجتماعی و ایجاد 
غیر ازخودبیگانه ساز و با معنا فعالیت می کند. این امر شامل مقابله با شیؤه 
اقتصادی و  بر بی عدالتی های  امپریالیسم  و  استعمار  تداوم بخشی میراث 
قومی میان ملت ها و در سراسر ملت ها و توقف یورش حریصانٔه شرکت ها، 

دولت ها و سازمان های توسعه بر زیست بوم است.
گر قصد داریم دنیای بهتری بسازیم، سوسالیست ها،  به همین ترتیب، ا
عدالت  تحقق  برای  که  گروه هایی  سایر  و  ضداستعمارگران  فمنیست ها، 
اجتماعی تالش می کنند، باید متوجه باشند که بحران زیست محیطی تنها 
گره خورده  یک مسئله در میان سایر مسائل نیست، بلکه با سرکوب مردم 

است و در مرکز تضادهای سرمایه داری قرار دارد.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Richard York >rfyork@uoregon.edu>
Brett Clark >brett.clark@soc.utah.edu>

mailto:rfyork@uoregon.edu
mailto:brett.clark@soc.utah.edu
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<     اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
        گـــــــــــــــــــــــــلـــــــوبند:

گالبرایت، دانشگاه تگزاس، ایاالت متحدۀ امریکا و کالوس دوره، دانشگاه ینا، آلمان جیمز

سرمایه داری فراسوی رشد پرشـتاب

همایش »دگرگونی بزرگ: آینده جوامع مدرن« در 
سپتامبر 2019 در ینای آلمان برگزار خواهد شد. 

کپی رایت:  سارا کوردز.

پرشتاب  رشد  قافلۀ  از  صنعتی شده  کشورهای  نخستین  اقتصادهای 
اقتصادی جا مانده اند. یکی از دالیل پایان یافتن رشد پرشتاب اقتصادی در 
گالبریت  که جیمز  کاهش سود است  این کشورها افتادن آن ها در سراشیبی 

آن را »اثر گلوبند« می نامد. 
که اقتصاِد متکی به منابع و  این اصطالح این واقعیت را وصف می کند 
که پس از سال 19۴۵ در شرق و غرب به یکسان سربرآورد و از رهگذر  انرژی  
که  خ باالی رشد ضامن رونق بود، دیگر نمی تواند از تغییر تن بزند، چرا نر
که منابع ارزان بمانند. اما  کارایی این قسم اقتصاد مادامی افزایش می یابد 
اتکا به منابع به معنی هزینه های ثابت باال نیز هست، هزینه هایی که زمان 
که مستهلک می شوند. بدین ترتیب، ثبات سیاسی و  زیادی طول می کشد 
کارکردمندی این نوع فعالیت اقتصادی است. نظام  اجتماعی شرط اصلی 
هزینۀ ثابت باال به دلیل آن که ثبات می طلبد، به طور خاص آسیب پذیر 
انرژی  و  کاال  قیمت  و  می رسند  راه  از  بی ثباتی  دوره های  وقتی  اما  است. 
و سرمایه گذاری محدودتر  زمانی سود  افق  روی می دهد؟  باال می رود چه 
با دوره های ثبات  یا سود شرکت ها در قیاس  کل  می شود و ارزش اضافی 
کم می شوند، تضادهای توزیعی در همۀ  که سودها  پایین می آید. از آنجا 
مالیات-  دست اندرکاران  و  مالکان  مدیران،  کارگران،  –میان  سطوحش 
سست  رفته رفته  مثبت  پیشرفت  به  اعتماد  پایه های  چون  می گیرد،  باال 

می شود. 
این معنا  به  کمیاب می شوند  منابع حیاتی  )الف(  که  بعالوه، هنگامی 
که در قیمت عادی مجموع تقاضا از مجموع عرضه پیشی می گیرد و )ب( 
گری بتوان دستکاری کرد، این »اثر گلوبند«  عرضۀ آن کاال را با احتکار و سودا

شدت می یابد.
گلوبند نیز لزوما جلوی رشد اقتصادی را نمی گیرد.  مانند قالدۀ سگ، اثر 
باال  سرعت  به  نیز  قیمت ها  می گیرد،  شتاب  که  انرژی  منابع  مصرف  اما 
گهانی می کند. این اتفاق، سرمایه گذاری را  می روند و سودآوری سقوطی نا
پایین می آورد و در ذهن سرمایه گذاران بذر شک و تردید دربارۀ پایداری رشد 
را می پاشد و ممکن است اهرم های اقتصادی دیگر را به شکل بیمارگونه از 

کار بیندازد.
نیاوردیم.  را  اقلیم  تغییر  باالی  هزینه های  مالحظات  این  در  تازه 
کاال و انرژی به تنهایی نه بحران بزرگ سال 2007 تا 2009 را به  هزینه های 
کز سرمایه دارانۀ قدیمی را. با  خ به نسبت پایین رشد در مرا بار آوردند و نه نر
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این حال، وقتی هزینۀ برآمده از تغییر اقلیم سرسام آور می شود مسئلۀ منابع 
ممکن است بدل شود به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت. مشکل روشن 
گر بگذاریم حیات بر روی این سیاره بر همین نمط سازمان یابد، باید  است: ا
کاهش دهیم و این امر هزینه بر است؛ از این گذشته،  کربن را به جد  انتشار 

بسیاری از کسب وکارهای انرژی سوز کنونی دیگر سودآور نخواهند بود.   
به رغم اختالف نظرات اقتصادی درونی دربارۀ این مسئله، این تحلیل 
حیث  سه  از  دست کم  مردم ساالری،  و  رشد  سرمایه داری،  از  بحث  برای 
–به  پسارشد  جوامع  که  است  شده  معلوم  این که،  نخست  دارد:  اهمیت 
که در جهان ثروتمند شمال  عبارت دقیق تر، سرمایه داری های پسارشد- 
به واقعیتی اجتماعی  که  کم نصیب اند، مدت هاست  یا  از رشد بی نصیب  
بدل شده اند. دالیل این تحول تا حدی ساختاری و تا حدی سیاسی است. 
کشورهای منطقۀ اروپا با تبدیل کردن بدهی خصوصی به بدهی عمومی به 
منظور نجات بانک ها از ورشکستگی، زمان خریده اند، اما غافل اند از این که 
ساختاری  اقتصادی  بی توازنی های  برای  پایداری  حل  راه  اقدامات  این 
کام مانده است و حتی برخی از مبلغانش  نیستند. خط مشی ریاضت اروپا نا

کنون به این شکست اذعان می کنند، خاصه در مورد یونان. ا
کینزی افزایش درآمد و افزایش تقاضا بدیل مناسبی  اما خط مشی های 
ح های پیشنهادی کنونی بر شکاف ساختاری قدرت که رژیم های  نیست. طر
اروپایی وام به شکل مضاعف تحکیمش می کنند چشم می بندند. از آنجا 
که بازارهای مالی پیوند جهانی دارند و سرمایه گذران با نگاهی بین المللی به 
ح و تعدیل های کشورهای منفرد چندان ثمری ندارد.  خطرها می نگرند،   جر
به دیگر سخن، موانع ساختاری راه را برای بهبود اقتصادی مانا بسته است. 
اقتصاد مدتی طوالنی  و مناطق  کشورها  برخی  که در  کامال محتمل است 
خ باالیی از رشد را داشته باشد، اما هر چه می گذرد رشد و توزیع نابرابرتر  نر
خ باالی رشد در  می گردند و روی هم رفته نمی توان انتظار بازگشت به نر

قدیم را داشت.
که بزرگ نمایی  گفته درست باشد، داللت بر آن دارد  گر این  دوم آن که، ا
مفهوم جامعۀ پسارشد یا کنار گذاشتن آن برای بدیل های پساسرمایه  دارانه 
چندان معنا ندارد. در عوض، ما باید از این مسئله سردرآوریم که رشد آهسته 
مردم ساالری  و  سرمایه داری  میان  رابطۀ  برای  پایین  همیشه  رشد  خ  نر و 
دورۀ  می توانند  سرمایه دارانه  اقتصادهای  که  پیداست  معناست.  چه  به 

انقباض  حتی  یا  کنید(  نگاه  ایتالیا  و  ژاپن  )به  رکود  حالت  در  طوالنی ای 
دست  اجتماعی-اقتصادیشان  ساختار  هستۀ  بی آنکه  )یونان(،  بمانند 
خ رشد پایین نیز این امکان  بخورد. و ساختارهای قدرت سرمایه داری با نر
که مدتی طوالنی دوام و ثبات داشته باشند –اما این که این قضیه  را دارند 
مسئلۀ  می آید  راست  نیز  مردم ساالرانه  رویه های  و  نهادها  ثبات  مورد  در 

دیگری است.
که بازگشت  که وقتی استدالل می کنیم  سوم آن که، این بدان معناست 
گیر رشد  که نقد فرا به سوی رشد پرشتاب ناممکن است، به نظر نمی رسد 
نباشد.  جلو  به  راهی  منقبض  حتی  یا  کد  را اقتصاد  ایدۀ  و  سرمایه داری  و 
گاهانه رشد آهسته را برگزیند و بنیان های  که آ در عوض، اقتصاد تازه ای 
کارکردهایش بگنجاند می توان  زیست فیزیکی اقتصادها را در سازوکارها و 
برنده هایش  همیشه  منقبض  حتی  یا  کد  را اقتصاد  باشد.  خوبی  حل  راه 
از  خاصی  نوع  آینده  دالیل،  این  به  بسیار.  بازنده هایش  و  اندک شمارند 
که می تواند ضامن رشدی آهسته و باثبات در  فعالیت اقتصاد را می طلبد 
دوره های زمانی طوالنی تر باشد. پیشنهاد ما نوعی سرمایه داری تمرکززدوده 
که در آن رشِد آهسته مطلوب است. با این حال، این سرمایه داری  است 
با سرمایه داری مالی تفاوت  چشمگیری دارد. این اقتصاد بایستی نهادها و 
سازمان هایی را که هزینه های ثابتشان  استفادۀ گسترده از منابع را می طلبد 
)مانند ارتش( کوچک کند و بخش بانکداری را به کلی براندازد. این اقتصاد 
بازنشستگی  و  ببخشد  زندگی  استاندارد  قسمی  شهروندان  همۀ  به  باید 
زودهنگام را میسر سازد و حداقل دستمزد را به طرزی چشمگیر باال برد و بار 
مالیات آویخته بر شانه های کارگران را سبک تر کند و مالیات بر ارث و هبه را 
به شدت افزایش دهد. از این مهم تر، این اقتصادها عوامل محرکی را پدید 
اجتماعی  زیرساخت های  در  فعاالنه  افراد  که  می کند  تضمین  که  می آورد 
انباشت زنند.  کنند نه این که منفعالنه دست به  و زیست محیطی هزینه 
این که این پیشنهاد، سناریویی واقع بینانه است یا خیر محل مناقشه است.         
که  تالشی  بپیوندد.  پاسخ  جست وجوگران  به  بایستی  جامعه شناسی 
مدرن«،  جوامع  آیندۀ  بزرگ.  »دگرگونی  همایش  رهگذر  از  است  ممکن 
که در سپتامبر 2019 در دانشگاه آلمانی شهر ینا برگزار خواهد شد،  همایشی 
که به  گیرد. در آن جا می خواهیم شبکه ای پژوهشی را راه اندازیم  صورت 
گفت وگویی جهانی  که در  امکان می دهد  اقتصاددانان  و  جامعه شناسان 

دربارۀ آینده ای ورای رشد پرشتاب شرکت کنند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Klaus Dörre >klaus.doerre@uni-jena.de>

mailto:klaus.doerre@uni-jena.de
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<    وضــــــــــــــــــــــــــــــــع
      پـــــــسارشد

اریکپینو، مدرس دانشگاه کبک در مونترآل کانادا و عضو گروه پژوهشی دربارۀ جوامع پسارشد، دانشگاه ینا، آلمان

رشد اقتصادی مدت های مدید در مرکز سیاست غربی بوده است.
عکس: LendingMemo.com / فلیکر. برخی حقوق محفوظ است.

رشد در جامعه ای سرمایه دارانه داللت های بسیار دارد، و نیز شبح زوال 
یا پایانش. رشد واقعیتی عینی و مادی است، بازنمودی از اندازۀ اقتصاد و 
نیز دیدگاهی که در جامعه ای سرمایه دارانه محوری و تردیدناپذیر است. در 
که در آن این تردید نه تنها ممکن  اینجا وضع پسارشد به بافتی اشاره دارد 

بلکه الزم و ضروری می گردد.   
سنجه های  دیگر  و  داخلی  ناخالص  تولید  آنچه  به  امر  بادی  در  رشد 
سرمایه داری  پویۀ  و  اندازه  دارد:  اشاره  می دهند  نشان  ملی  حساب های 
می شوند:  موارد  این  شامل  حساب ها  این  پولی.  تولیدی  نظام  چونان 
که تولید می شود )برون داد( و مصرف )تقاضا( می شود؛ مجموع  کاالهایی 
باشد  عینی  چه  ثابت،  سرمایۀ  زمینۀ  در  سرمایه گذاری ها   و  سهام ها؛ 
)دستگاه ها( چه غیرعینی )پژوهش و توسعه و امتیازات(. این ها را ترجمه 
که در قالب دستمزد، سود، مالیات، بهره و سودهای  می کنند به مشاغلی 

سهام درآمدزایی می کنند.  
از این چشم انداز اقتصادی تنگ نظرانۀ رشد به معنای برون داد بیشتر 
درصد  قالب  در  که  رشد،  خ  نر بیشتر.  برون داد  تولید  ظرفیت  نیز  و  است 
جوامع  در  است.  گسترش یابنده  فرآیند  این  شدت  معرف  می شود  بیان 
سرمایه دارانۀ مدرن، رشد وضع »بهنجار« اقتصاد انگاشته می شود و یک 
مناسبات  چکیدۀ  و  معرف  )جی دی پی(-   داخلی  ناخالص  –تولید  عدد 
که این واقعیت را به بار می آورند.  اجتماعی و مادی فراوانی تلقی می شود 

کار و دولت پی  خ پایین رشد به ظهور تضاد های توزیع میان سرمایه،  از نر
خ رشد )»رکود مزمن«( به طوالنی شدن بی ثباتی  می برند. کاهش طوالنی نر
خ رشد در اقتصادهای سرمایه دارانه پدیده ای  و تضاد می انجامد. کاهش نر
شرکت ها  می کاهند؛  را  ج شان  مخار دولت ها  خودتداوم بخش:  است 
سرمایه گذاری هایشان را لغو می کنند و تولیدشان را می کاهند؛ سرمایه داران 
کارگران  می کنند؛  مالی  سپهر  وارد  را  آن ها  یا  می کنند  ذخیره  را  سودشان 
طبقاتی  قدرت  می شود  ستیز  و  چنددستگی  درگیر  بقا  برای  که  هنگامی 
که به پویۀ رشد  جمعی شان را از دست می دهند؛ و تقاضا در اقتصادهایی 
اقتصادی دستمزدراهبر خو گرفته بودند پایین می آید. این وضعی است که 
بسیاری از کشورهای اصلی سرمایه دار از بحران سال 2008 به این سو با آن 

دست و گریبان اند.     
تناقض های  به  دادن  سامان   برای  مهم  بس  است  ابزاری  رشد  پس 
که بر انباشت سرمایه از رهگذر  طبقاتی جوامع سرمایه دارانه. سرمایه داری 
گرو  بهره کشی استوار است، ثباتش را در رشد می یابد: افزایش دستمزد در 
تضاد  باالست؛   سرمایه گذاری  گرو  در  کامل  اشتغال  است؛  سود  افزایش 
تولید در قالب نوعی  طبقاتی فروکش می کند و مهارشدنی می گردد؛ مازاد 
را  رفاه  دولت  و  می شود  جذب  افراد  بیشترین  برای  زندگی«  »استاندارد 
خ رشد از نرخی خاص پایین تر بیاید همۀ این نقشه ها  گر نر فربه تر می کند. ا
نقش بر آب می شوند. دود این اتفاق اول از همه به چشمان سرمایه داران 
کنند و از  نمی رود، چون آن ها می توانند تنزل رشد را با فشار بر تولید جبران 
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کاهش می دهد  سودشان نکاهند. البته این چالندن تولید تقضا و رشد را 
کارگران  که در نهایت چالنده می شود، اما  کارگران است  که این درآمد  چرا
به  می توان  را  برون داد  یا  ببرند  پناه  اعتباری  کارت  به  همیشه  می توانند 
بزنگاه،  این  در  فروخت.  دیگر  جاهای  »چالنده نشدۀ«  مصرف کنندگان 
آن ها  رشدند«:  »متقاضی  که  کارگرند  طبقۀ  سازمان یافتۀ  بخش های 
خ رشد باالتری  خط مشی هایی را پیش می نهند و برای آن ها می ستیزند که نر
ج اجتماعی، رشد دستمزد و  را به بار می آورند: مشارکت بیشتر دولت در مخار
گر رکود  سرانجام افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در امور »واقعی« و شغل زا. ا
خ  گرایش ساختاری عمیقا ریشه دار و طبقه پسند به سوی نر که آن را  مزمن 
رشد صفر تلقی می کنند، به راستی معرف آیندۀ جوامع سرمایه داری پیشرفته  
تشنۀ  اجتماعی  جنبش های  و  کارگران  که  ناسازنما  بزنگاه  این  در  باشد، 
با شرکت های  را  ائتالف مدافع رشد بخوانیم-   را  –که می توانیم آن  رشد 
بی تفاوت نسبت به رشد و سرمایه دارهای بی اعتنا روبه رو می سازد، باقی 
که این امر برای جامعه شناسی انتقادی و  خواهیم ماند. می توان چالشی را 

نظریه های سرمایه داری دارد تصور کنیم. 
چون  می سنجد.  را  خودش  با  رابطه  در  اقتصاد  یک  اندازۀ  جی دی پی 
گویی  که  بیان می شود، چنان  است  اندازه در قالب  واحدهای پولی  این 
که »متکی به خود رشد  مناسبات سرمایه دارانه نظامی خودبسنده  است 
که مناسبات سرمایه دارانه در درون  می کند«. اما از زمان پوالنی، می دانیم 
که از  گسترده تری رشد و پرورش می یابند  مناسبات و نهادهای اجتماعی 
ویران  را  رشد  بنیان های  اثنا  این  در  گاهی  و  گرفته اند  فاصله  منطقشان 
کار، ارزش و سریه  می کنند. افزون بر این نظریۀ فمنیستی وابستگی اساسی 
به »کار بازتولیدکنندۀ« »بی ارزش « مانند مراقبت را نشان داده است. اقتصاد 
نه تنها از رهگذر چیزی )یعنی مناسبات اجتماعی ( بلکه بر پایه چیزی )کار 
کننده و مراقبت( رشد می کند. همچنین می توان، خاصه در مورد  بازتولید 
مرکز سرمایه داری  که رشد  کرد  استدالل  و جنوب چنین  مناسبات شمال 
تعبیری شکل  به  ذاتی  برون افکنی فشارهای  برای  قابلیتش  بر  پیشرفته 
امپریالیستی زیست به جنوب جهان یا پیرامون متکی است. وقتی تقاضای 
ائتالف مدافع رشد برای رشد نیرومندتر، جدی تر و گنجاننده در حکم بسط 
بازتولیدگر  کار  کاالیی شده، برونی سازی و تقاضا برای  مناسبات اجتماعی 
 بی مزد بازتعریف می کنند این امر می تواند نگرانی تأمل  برانگیزی ایجاد کند.      
بنیان کن  اثرات  و  بگیرند  نظر  در  مادی  فرآیندی  را  رشد  که  زمانی 
چرخه های  و  آدمیان  بوم نظام ها،  بر  پسماند  و  مصرف  تولید،  استخراج، 
زیست شیمیایی جهانی را، مثال در تغییر اقلیم، فهم و تصدیق می شوند، 
وضع از این هم پیچیده تر می شود. مقیاس زیست فیزیکی –اندازۀ اقتصاد 
نسبت به بوم نظام ها و در سطحی جهانی تر، نسبت به سیارۀ زمین که این 
گرفته است- و شدت اثرات زیست فیزیکی )فرسایش،  اقتصاد در آن جای 
ذاتا  اقتصادی  از  می دهد  تازه ای  تصویر  ما  به  مصنوعی سازی(  و  آلودگی 
و مقوالتی  اجتماعی سنجه ها  بوم شناسی  نوظهور  و بسته. رشتۀ  محدود 
از  سرمایه دارانه  اقتصادهای  مقیاس  و  رشد  به  که  است  داده  پرورش  را 

است  این  جامعه شناختی  پیش فرض  می پردازد.  زیست فیزیکی  منظر 
سطح  در  سوخت وساز  اجتماعی  سازمان  ذیل  افراد  سوخت وسازهای  که 
می توان  را  اجتماعی-اقتصادی  سوخت وساز  می گیرد.  قرار  اجتماعی 
و  کاالها  و  مصرف  برون داد  تولید  برای  نیاز  مورد  انرژی  و  ماده  رهگذر  از 
خدماتی که در جامعه ای سرمایه دارانه سرمایه گذاری می شود اندازه گرفت. 
وقتی از عقاید تار عنکبوت گرفتۀ دربارۀ گسستگی اقتصاد تولید پولی از پایۀ 
زیست فیزیکیش، انباشت مادیت زدوده )چنان که گویی می توانیم با دنیای 
ظرفیت  تنگاتنگ  پیوند  و  شویم  خالص  کنیم(  سیر  را  شکمان  مجازی 
زیست فیزیکی و تولید پولی و نیز تجسم سرمایه در مصنوعات )ساختمان ها، 
که انرژی و ماده به  کار می کنند  که صرفا زمانی  دستگاه ها و زیرساخت ها( 
کنیم، پرسش از محدودیت های زیست فیزیکی رشد به  آن ها برسد درک 
واقعیتی سفت وسخت و بدیهی مانند تولید ناخالص داخلی )جی دی پی( 

بدل می شود.
بوم شناختی  تناقضات  به  پسارشد  وضع  زیست فیزیکی،  چشم انداز  از 
جامعۀ سرمایه دارانه و رشد اقتصادیش اشاره دارد. این تناقضات هستی 
مستقل دارند و دیگر نمی توان آن ها را طفیلی ها و مشتقات تناقض درونی 
کرد. بنابراین وضع پسارشد دربرگیرندۀ ماده باوری  کار و سرمایه تلقی  میان 
که دوشادوش ماده باوری تاریخی سنتی تری  بوم شناختی پرمایه ای است 

حرکت می کند که نظریۀ انتقادی از زمان مارکس پرورانده است.  
است،  بالیده  سرمایه داری  تحلیل  از  شکل  این  که  اخیر  دهه های  در 
باید  را  پیشرفته  سرمایه دارانۀ  جوامع  سوخت وساز  که  است  گشته  معلوم 
زیست  فیزیکی  رشد  آوردن  پایین  که  است  گشته  معلوم  اما  آورد.  پایین 
اقتصاد سرمایه دارانه، چنان که جان بالمی فاستر استدالل کرده است، جزء 
خ رشد تولید ناخالص داخلی )جی دی پی(  محاالت است –حتی وقتی که نر
نیست.  آن  دنباله روی  زیست فیزیکی  مقیاس  است،  پایین  شدت  به 
که سبب شده اند  نظریۀ اجتماعی بوم شناختی سازوکارهای بی شماری را 
فرآیندهای سوخت وسازی و زیست فیزیکی ماشین انباشت سرمایه در وضع 

ناپایداری بوم شناختی باشد به دقت ثبت کرده  است.
روبه رو شدن با این تناقضات بوم شناختی و حل آنها به معنای پایین 
اما  است.  سرمایه دارانه  جوامع  اقتصادی  سوخت وساز  فرآیند  آوردن 
مناسبات اجتماعی نهادی شدۀ تولید و مصرف در جوامع سرمایه دارانه بر 
اثراتش استوار است. هر چه رشد  باال بردن سوخت وساز اقتصاد و تشدید 
گرفتن با موانع بیشتری  به واسطۀ تناقضات چندپاره تر شود و در راه شتاب 
روبه رو شود، طبقات اجتماعی بیشتر گرایش پیدا می کنند که رشد را راه حل 
مشکل تلقی کنند. جوامع سرمایه دارانۀ مدرن به دالیل اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی خواستار و محتاج رشدند، حال آن که به دالیل زیست فیزیکی 
سوخت وسازشان بایستی کاهش یابد. آن ها واژگان و انگاره های سیاسی ای 
که  کنند ندارند. این مشکلی است  که با آن ها این تناقض مستقل را بیان 
وضع پسارشد برای جامعه شناسی انتقادی به طور خاص و نظریۀ اجتماعی 

به طور عام پیش می آورد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Éric Pineault >eric.pineault@uni-jena.de> 

mailto:eric.pineault@uni-jena.de
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<     رشـــــــــــــــــــــــــدزدایــــــــــــی:
          لزوم دگرگونی

             اجــــــتـــــــماعی-بــــــوم شـــــــــــناختی رادیــــــکال
فریدریکودیماریا، مؤسسۀ علم و فناوری زیست محیطی، دانشگاه خودگردان بارسلونا، اسپانیا

حلزون نماد جنبش رشدزدایی است.
کپی رایت: باربارا کاسترو یوریو.

»رشد برای رشد« همچنان اصل اعتقادی همۀ حکومت ها و نهادهای 
معرفی  جهان  دردهای  همۀ  دوای  را  اقتصادی  رشد  است.  بین المللی 
جناح  و  چپ  جناح  خط مشی های  ناپایداری.  نابرابری،  فقر،  می کنند: 
این  با  با هم فرق دارند.  این هدف  آوردن  تنها در نحوۀ فراچنگ  راست 
حال، باید با حقیقت علمی آزاردهنده ای مواجه شد: رشد اقتصادی از حیث 
زیست محیطی ناپایدار است. افزون بر این، رشِد فراتر از آستانه ای معین، 
از حیث اجتماعی ضروری و الزم نیست. پس پرسش اصلی این می شود: 

چگونه می توان اقتصادی بی رشد را تمشیت کرد؟
این پرسش در عرصه های مختلف، از علم تا سیاست مشروعیت پیدا 
کنفرانس پسارشد در پارلمان اروپا، بیش  می کند. مثال در سپتامبر 2018، در 
را  اروپایی  نهادهای  شهروند   100000 تقریبا  همراه  به  دانشمندان   200 از 
واداشتند تا در قالب نامه ای سرگشاده با عنوان »اروپا، زمانۀ وابستگی به 
گهانی نیست.  رشد به سر آمده است« دست به عمل بزنند. این یک اتفاق نا
که در این زمینه نوشته شده و ده مسئلۀ  که از 200 مقالۀ دانشگاهی  چنان 
ح شده، پیداست این بحث دست کم دو دهه است که زنده  خاص که مطر
که هزاران  بین المللی دوساله ای  از همایش های  این قضیه  و  بوده است 
کارشناسی  شرکت کننده دارند، مدارس تابستانی و حتی شکل گیری مدرک 
ارشد در این زمینه در دانشگاه  ما در بارسلونا پیداست. کتاب ما رشدزدایی: 
واژه ای برای عصری جدید به بیش از ده زبان ترجمه شده است. اقدامات 
ویرانگر  پروژه های  به  اعتراض  از  است،  گرفت  صورت  نیز  مهمی  مردمی 
زیست محیطی  عدالت  اطلس  در  آن ها  تای   2000 )نزدیک  زیست محیط 
اقلیم محافظت  از  کنید.  را متوقف  زغال سنگ  »استخراج  مثال  آمده اند، 
کنید! پویش پایان زمین در آلمان( تا ایجاد بدیل هایی مانند منابع مشترک، 

اقتصادهای همبستگی و سکنای مشاع دار. اما مراد دقیق ما از رشدزدایی 
چیست؟

رشدزدایی عموما هژمونی رشد اقتصادی را به پرسش می گیرد و خواهان 
کشورهای صنعتی به شکلی مردم ساالرانه  کاهش دامنۀ تولید و مصرف در 
زیست محیطی،  پایداری  که  مقصود  و  مقصد  این  با  است،  بازتوزیعانه  و 
عدالت اجتماعی و بهروزی فراچنگ آورده شوند. رشدزدایی معموال با این 
کوچک تر می تواند زیبا باشد. با این حال این  که  ایده پیوند خورده است 
کیفی نیز هست. در جامعۀ رشدزدوده همه  کمی است بلکه  کید نه تنها  تأ
انرژی، مناسبات،  کاربست های  چیز متفاوت است: فعالیت ها، اشکال و 
کار بی مزد و مناسبات  کار مزددار و  نقش های جنسیتی، توزیع زمان میان 

با جهان ناانسانی.
مقصود رشدزدایی گریز از جامعه ای است که جذب بت انگاری رشد شده 
گسست هم به واژه ها مربوط است و هم به اشیاء، به  است. بنابراین، این 
کردن  ورزه های نمادین و مادی، به استعمارزدایی از این تصویر و پیاده 
جهان های ممکن دیگر. پروژۀ رشدزدایی، نه رشد دیگری را مدنظر دارد 
و نه قسم دیگری از توسعه )پایدار، اجتماعی، برابر و جز آن( را و در عوض 
وفور  از  برآمده  جامعه ای  دیگر،  جامعه ای  برساختن  به  است  معطوف 
مقتصدانه )سرژ التوش(، جامعه ای پسارشد )نیکو پاچ( یا جامعۀ پررونق 
بدون رشد )تیم جکسون(. به دیگر سخن، پروژۀ رشدزدایی از همان آغاز 
گریز از اقتصاد  که بر  پروژه ای اقتصادی نبود، بلکه پروژه ای اجتماعی بود 
گفتمانی امپریالیستی داللت داشت. »با هم  چونان یک واقعیت و چونان 
عمومی«  »منابع  و  »مراقبت«  »سرخوشی«،  »سادگی«،  کردن«،  قسمت 

ویژگی های جامعۀ این چنینی است.
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را در خود دارد، مفهومی  بوم شناختی  اقتصاد  گرچه رشدزدایی در خود 
سوخت وساز  کاهش  بر  رشدزدایی  سو،  یک  از  است.  غیراقتصادی 
اجتماعی )انرژی و ظرفیت مادی اقتصاد( برای مواجهه با محدودیت های 
زیست فیزیکی )منابع طبیعی و ظرفیت همگون ساز بوم نظام( داللت دارد. 
گیر  از سوی دیگر، رشدزدایی کوششی است برای به پرسش گرفتن حضور فرا
مناسبات بازاری در جامعه و ریشه های رشدبنیاد انگارۀ اجتماعی و نشاندن 
مردم ساالری  طالب  رشدزدایی  نیز  و  آن.  جای  به  مقتصدانه  وفور  ایدۀ 
مردم ساالری جریان  قلمروی  از  که  بپردازد  به مسائلی  که  است  ژرف تری 
اصلی بیرون است مانند فناوری. سرانجام این که، رشدزدایی بر بازتوزیع 
منصفانۀ ثروت در میان جهان شمال و جهان جنوب و نیز میان نسل   کنونی 

و نسل های آینده. 
در چند دهۀ اخیر، چهرۀ پیروز ایدئولوژی یک سونگرانۀ رشد در چیزی 
جز شعار ظاهرا همه پسند »توسعۀ پایدار« تجسم نیافت، نوعی ناسازه گویی 
که بکوشد رشد اقتصادی  خوش آب و رنگ. مقصد و مقصودش این بود 
تقدس یافته را در بحران بوم شناختی نجات دهد و به نظر می رسید مقبول 
که با پروژۀ تمدنی دیگر یا از آن  جنبش ضدجهانی شدن افتاد. واجب شد 
که مدت ها بود در حال تکوین بود  کردن طرحی  هم خاص تر رؤیت پذیر 
شود.  مخالفت  جهانی شده  بازار  سرمایه داری  زیرزمینی،  شکل  به  منتها 
استفادۀ  برای  تولیدباوری  از  شکلی  توسعه گرایی،  از  گسست  قرار،  بدین 

کشورهای اصطالحا درحال توسعه، بنیان این پروژۀ بدیل بود.
 1972 سال  در  گرز  آندره  سیاسی  بوم شناسی  را  »رشدزدایی«  اصطالح 
پیش نهاد و عنوان ترجمۀ فرانسوی مقاالت گئورگسکو روگن در سال 1979 
بود. سپس در سال 2001 فعاالن زیست محیطی فرانسوی را رشدزدایی را 
کار زدند تا بار دیگر زیست محیط گرایی را سیاسی  چونان شعاری جذاب به 
سازند. نیاز مبرم به خالص شدن از تناقض و بی معنایی توسعۀ پایدار تقریبا 
ح شعار رشدزدایی هم زمان شد. بنابراین این عبارت  بر حسب تصادف با طر
در اصل یک مفهوم نبود )دست کم قرینۀ رشد اقتصادی نبود( بلکه شعار 

که هدفش یادآوری محدودیت ها به ما بود.  سیاسی مبارزه جویانه ای بود 
کرد:  رشدزدایی نه   رکود بود نه رشد منفی و نباید آن را تحت اللفظی تفسیر 
کردن برای  که رشد  زدودن رشد برای زدودن رشد همان قدر بی معناست 

رشد.  
است  گذاری  بلکه  نیست  سقوط  سراشیبی  در  افتادن  رشدزدایانه  گذار 
می کنند  زندگی  مقتصدانه  و  بی پیرایه  و  ساده  که  سرخوش  جوامعی  به 
نهادهایی  و  ورزه ها  دربارۀ  می کنند.  قسمت  هم  با  را  داشته هایشان  و 
کنند و به این جامعه امکان  گذاری را هموار  که می توانند راه را بر چنین 
این  از  رشدزدایی  گیرایی  دارند.  وجود  نظراتی  و  آراء  دهند  شکوفایی 
گون  توانایی هایش مایه می گیرد: استفاده از منابع یا جریان های فکری گونا
راهبردها  صورت بندی  بوم شناسی(؛  و  مردم ساالری  عدالت،  جمله  )از 
و  مردمی  بدیل های  اعتراضی،  عمل باوری  جمله  )از  مختلف  سطوح  در 
مسائل  بر  که  ناهمگن  کنش گران  آوردن  هم  گرد  نهادی(؛  سیاست های 
کشاورزی تا عدالت اقلیمی. رشدزدایی  مختلف تمرکز می کند از بوم شناسی 
این حیطه های موضوعی را تکمیل و تقویت می کند و نقش نوعی رشتۀ 
سیاست  از  که  می کند  ایفا  را  شبکه ها(  از  شبکه ای  برای  )تریبونی  پیوند 

تک مسئله ای فراتر می رود.
به واقع، رشدزدایی بدیلی واحد نیست بلکه شبکه های از بدیل هاست 
سفر  به  را  آدمیان  راه  اقتصادی  تمامیت خواهی  حجاب  برداشتن  با  که 
ماجراجویانۀ خالقیت و سرنوشت های متکثر باز می کند. رشدزدایی خروج 
سرچشمۀ  آن  مارکوزه،  تک ساحتی  انسان  یا  اقتصادی  انسان  پارادایم  از 
»توسعه«  گر  ا کل سیاره است.  در  فرهنگ ها  تاراج  و  اصلی هژمونی سازی 
برای  فضایی  نباشد،  اجتماعی  حیات  سازمان دهندۀ  اصل  این  از  بیش 
گفتۀ زاپاتیست ها »جهانی  عالمی متکثر وجود خواهد داشت. این عالم به 
که جهان های بسیاری در آن حضور دارند«. رشدزدایی صرفا یکی از  است 
که بدیل های را برای توسعه پیش می نهد،  جهان بینی های متکثر است 
خودفرمانی  و   )Afrotopia( آفروتوپیا   ،)Buen Vivir( خوب  زندگی  مانند 
پساتوسعه ای  لغتی  فرهنگ  متکثر:  عالم  جدیدمان  کتاب  در   .)Swaraj(
بیش از صد تا از آن ها را از سراسر جهان گرد آورده ایم. بنابراین صورت بندی 
راه حل های »دم دستی« برای رشدزدایی ممکن نیست، اما می شود از اصول 
بنیادین هر جامعۀ پایدار غیرتولیدباور و نمونه های انضمامی برنامه های 

گذار نمایی کلی به دست داد.
که ضروری، مطلوب و امکان پذیر  رشدزدایی بر این فرضیه استوار است 
بیابیم.  رادیکال  اجتماعی-بوم شناختی  دگرگونی  برای  که مسیری  است 
که  اوضاع و احوال محقق ساختن این دگرگونی و پرسش های سیاسی  ای 
که راه رشدزدای را  کنشگران، اتحادها، نهادها و فرآیندهایی  به پویه ها، 
هموار می کنند همچنان گشوده و محل گفت وگو است و در اروپا و فراتر از آن  
که برنامۀ عملی تدوین  دربارۀ آن ها بحث می شود. وقت آن رسیده است 

شود نه تنها برای پژوهش علمی دربارۀ رشدزادیی برنامۀ عملی تدوین 
سیاسی.  اهداف  برای  بلکه  کند  ح  طر را  آزاردهنده ای  پرسش های  که 
چنان که اقتصاددانان بوم شناس، تیم جکسون و پیتر ویکتور در نیویورک 
و  حیاتی ترین  از  یکی  شد  بدون  جهانی  »تصور  می کنند  استدالل  تایمز 

مبرم ترین وظایفی است که جامعه بایستی درگیر آن شود«.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Federico Demaria >federicodemaria@gmail.com>

پسازپارادایمرشد؟

ادبیات پژوهشی رشدزدایی به زبان های مختلف در دسترس است.
عکس: فدریکو دماریا.

mailto:federicodemaria@gmail.com
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پسازپارادایمرشد؟

<     فمــــــــیــــــنـــــــــــیـســــــــم
        و رشـــــــــــــــــدزدایــــــــــــــــــــــــی
           اتـــــــــــــــــــــــــــــحاد یا رابـــــــــــــــــــطۀ بنیادی؟

کا، دانشگاه ایالت اورگن ایاالت متحده آناساوههارناک، دانشگاه ینا آلمان، کورینادینگلر، دانشگاه فیشتا آلمان وباربارامورا

اصطالح »رشدزدایی« ممکن است بسیاری را یاد اقتصادهای انقباضی 
پس از بحران مالی سال 2007 بیندازد. اما رشدزدایی ربطی به این مسئله 
سر  عمل باوران  که  ندارد«  رشدزدایی  به  ربطی  آن ها  »رکود  شعار  ندارد. 
جنبشی  و  دانشگاهی  گفتمانی  رشدزدایی  که  می سازد  روشن  می دهند 
منفی  رشد  از  رشد  پارادایم  که  توصیفی  با  را  آن  نباید  که  است  اجتماعی 
اساسا  رشدزدایی  گرفت.  اشتباه  رکود(  همان  )یعنی  می دهد  دست  به 
از  شدن  رها  به  جوامع  نیاز  بر  و  می گیرد  پرسش  به  سراسر  را  پارادیم  این 
وابستگیشان به امر و نهی های رشد اقتصادی پای می فشارد. این یعنی 
جوامع  پای  پیش  که  است  امکان هایی  ح  شر و  یافتن  پی  در  رشدزدایی 
بهره کشی  تشدید  و  گسترش  تسریع،  به  اتکا  بدون  تا  دارد  وجود  مدرن 
اجتماعی و بوم شناختی به حیاتشان ادامه دهند. عمل باوری و دانشوری 
که آرمان شهری انضمامی است دگرگونی پایین به باالیی را در  رشدزدایانه 
که مقصدش جامعه ای بهره مند از عدالت اجتماعی و پایداری  نظر می آورد 
گام های عملی و شدنی ای را برای رسیدن به این  زیست محیطی است و 
گرفته تا دگرگونی  نمای عظیم تر پیش می نهد، از ورزه های جمعی بدیل 
نهادهای بنیادی. بدین ترتیب، -و این شعار عمل باورانۀ دیگری است– 
ح  مند  که وقتی دربارۀ رشدزدایی سخن می گوییم، مرادمان »رشدزدایی طر

است نه رشدزدایی فاجعه انگیخته!«  
کنیم،  نظر  یونان  اجباری  اقتصادی  رشدزدایی  به  گر  ا حال،  این  با 
چیزهایی در میان است که ما دانشوران و عمل باوران رشدزدایی می توانیم 
یاد بگیریم. افول رشد در یوناِن پس از بحران مالی چالش های اجتماعی 
بزرگی را پیش روی خدمات اجتماعی و عمومی نهاد. اقتصادی رشدزداینده 
کنشی  که وا که جامعۀ مدنی باید با خط مشی های ریاضت  به این معنا بود 
کودکستان ها،  بیمارستان ها،  کند.  نرم  بدهی دولت دست وپنجه  به  بود 
را  عمومی  ج  مخار کاهش  عواقب  تا  شدند  ساخته  محلی  شبکه های  و 
تسکین دهند. بسیاری از این اقدامات که از عواقب آشکار بحران اقتصادی 
همبستگی  درمانگاه  احداث  مانند  فاجعه انگیخته(،  رشدزدایی  )یعنی 
درصدد  ح مند«  »طر رشدزدایی  که  می مانند  ایده هایی  به  سالونیک،  در 
سخن  نیز  ریشه داری  فمنیستی  دغدغۀ  از  آن ها  اما  است.  آن  برساختن 
را  زنان  گریبان  بحران  منفی  اثرات  یونان،  قضیۀ  در  خصوصا  می گویند: 
که خط مشی های ریاضتی ایجاد  کردن شکافی را  گرفت، چون آنان جور پر 
کاهش مشاغل ازقدیم مردانه اندکی بیش از  گرچه  کرده بودند می کشیدند. 
مشاغل زنانه بود، زنان بار بزرگ تری از خدمات سابقا عمومی، خاصه در 
کار مراقبتی و فعالیت های مربوط به بازتولید اجتماعی، را بر دوش  حوزۀ 
که  گرفتند. نمونۀ یونان چه بسا فمنیست ها را به این نتیجه گیری برساند 

ح مند ممکن است برای  رشدزدایی فاجعه انگیخته و شاید رشدزدایی طر
سنتی  الگوی  به  بازگشت  در  که  است  محتمل  و  باشد  ک تر  خطرنا زنان 
که مسیری  کار مراقبتی نقش داشته باشد. دانشورانی  بازتولید اجتماعی و 
اجتماعی  نهادهای  دگرگونی  مستلزم  که  می دهند  نشان  را  رشدزدایی  از 
برای  بایستۀ زندگی ای شایسته  کار و تجدیدنظر در شرایط  پایه ای مانند 
فهم  این  مقابل  در  می زنند.  دامن  را  فمنیستی  نگرانی  این  نباشد،  همه 
نسبتا محافظه کارانه از رشدزدایی، چشم اندازهای رادیکال تر، مانند بحث 
پرشور و داغ »اتحاد فمنیسم و رشدزدایی« بر قابلیت رهایی بخش جامعه ای 
رشدزدوده ، هنگامی که بر اصول راهنمای ملهم از مثال فمنیسم در شکل ها 

و سنت های مختلفش استوار است، انگشت می نهد. 
عمل باوران،  میان  رشدزدایی،  گفتمان  گرفتن  شتاب  و  قوت  از  پیش 
دانشوران و زیست محیط گرایان فمنیست بحث های جدی درگرفته بود. 
برای مثال، چشم انداز بقا که در دهۀ 1980 در آلمان شکل گرفت، بر ارتباط 
دوسویۀ میان دغدغه های زیست محیطی و بهره کشی از زنان و مستعمرات 
پای فشرد. مسئلۀ خاص اقتصادهای بوم شناختی که در سال 1997 دربارۀ 
مهمی  مرحلۀ  راستا  این  در  شد،  ح  مطر اقتصادها«  و  بوم شناسی  »زنان، 
بود. گرچه هر چه می گذرد مدافعان رشدزدایی بیشتر به این گفتمان توجه 
ح رشدزدایانه نیست.  می کنند، استدالل فمنیستی هنوز جز جدایی ناپذیر طر
استدالل ما این است که رشدزدایی همچنان باید از سنت های فمنیستی 
یاد بگیرد؛ بهره بخشی های فمنیستی برای رسیدن به دگرگونی عادالنه و 
نخست  است.  ضروری  و  الزم  اجتماعی-بوم شناختی  و  همبستگی مدار 
که  است  این  بوم شناختی  فمنیسم  محوری  نگرش های  از  یکی  این که، 
و  »زن گونه«(  است  برساخته ای  غرب  اندیشگی  سنت  در  )که  »طبیعت« 
خ می دهد( در  »بازتولید اجتماعی« )که فرض می شود »به طور طبیعی« ر
اقتصادهای سرمایه داری بنیاد هر فرآیند تولیدی ای است، منتها به شکلی 
هر روزه در پارادایم رشد سرمایه دارانه از حیث ساختاری ارزش زدوده می شود 
و  بهره کشی  که  است  آن  مستلزم  رشدزدایی  می گردد.  ناپدید  و  نامرئی  و 
پیش  هم  دوشادوش  که  بوم شناختی  و  اجتماعی  بازتولید  ارزش زدایی 
کوششش در راستای به  کلیدی  می روند به حساب آورد و آن ها را به مؤلفۀ 
بار آوردن روابط پایدارتر میان انسان و طبیعت بدل سازد. دوم آن که، نظریۀ 
فمنیستی مدت ها پیش از این از مناسبات قدرت ریشه دوانده در پارادایم 
و  مردساالری  میان  رابطۀ  از  میس  ماریا  روایت  مثال  برداشت.  پرده  رشد 
که برای  »پارادایم انباشت و »رشد« بی وقفه« در سال 1986 نشان می دهد 
پرداختن به ساختارهای سرکوب در سرمایه داری دادوستد هم افزایانه میان 
جنبش های فمنیستی و جنبش رشدزدا نه تنها ممکن بلکه الزم و ضروری 



ح داده است و ورزه هایی را  است. سوم  آن که، فمنیسم نظریه هایی را شر
کرده اند و  که با مراقبت چونان امری همه گیر برخورد  کرده است  حمایت 
گذاری مراقبت به خانواده ها یا بخش خصوصی  این نظریه و ورزه ها با وا
گزیر انقباض اقتصاد بدون دگرگونی است در ضدیت اند. روایت  که برآمد نا
آمایا پرز اوروزکو دربارۀ »پایداری زندگی« نقطۀ آغازی ارزشمند است برای 
کردن مراقبت در جامعه ای رشدزدوده. همچنین »همگانی  سازی  تجسم 
مراقبت« از مراقبت کنندگان منفرد و اغلب مؤنث حمایت می کند و برایشان 
هم  با  فدریچی  سیلویا  گفتۀ  به  مثال  که  می آورد  فراهم  اجتماعی  مکانی 
کنند و رأی و نظری سیاسی را بپرورانند. این  کنند، افکار رد و بدل  مالقات 
گسترد تری از ورزه های  کار مراقبتی می تواند برای طیف  طرز سازمان دادن 

رشدزدا منبع الهام باشد. 
گفت وگویی میان فمنیسم و رشدزدایی منافع بسیاری  گرچه پروراندن 
نصیبمان می کند، چالش هایی نیز پیش پایمان می گذارد. برخی شاخه های 
میان  در  حتی  باشند.  عالقه مند  مشارکت  به  کمتر  است  ممکن  فمنیسم 
رشدزدایی-   و  بوم شناختی  –فمنیسم  گفت وگو  طرف های  پرشورترین 
اصطالحات متفاوتی که محل اتکای هر یک اند ممکن است سبب شود که 

از فهم یکدیگر درمانند.
بوم شناختی،  فاجعۀ  محسوس  و  واقعی  فوریت  به  نظر  این،  بر  افزون 
از  را،  آسیب پذیرتر  اجتماعی  گروه های  که  دارند  را  خطر  این  مداخالت 
که بار بازتولید اجتماعی را بر دوش دارند، نادیده بگیرند.  جمله آن هایی 

چنان که فدریچی به تازگی )2018( نشان داده است، ما با افزایش هراس آور 
معیشت،  رهگذر  از  که  آن های  خاصه  زنان،  علیه  خشونت  جهان بینی 
محلی اند  اجتماعات  همبستگی  حفظ  عهده دار  مراقبت  و  بومی  دانش 
جهانی  »فروبستگی«  از  تاز ه ای  موج  خشونت  مقدم  صف  در  مواجهیم. 
زیر بیرق نولیبرالیسم به راه افتاده است تا رشد را برای نخبگان تضمین 
کم اهمیت شمردن چالش  که نیفتادن در دام  کند. به همین دلیل است 
مردم ساالری که چنان که پیش تر اشاره کردیم با پارادایم رشد سرمایه دارانه 
اهمیتی  رشدزدایانه  دانشوری  و  عمل باوری  برای  دارد،  نزدیکی  پیوند 

بی اندازه دارد.     
چالش تبدیل فمنیسم به جزئی جدایی ناپذیر از جنبش رشدزدایی در 
یافته  بازتاب  ائتالف فمنیسم و رشدزدایی  بحثی داغ و پرشوروحرارت در 
است. برخی اعضا چنین استدالل می کنند که به جای کوشش برای ایجاد 
گفتمان و جنبش و از این رهگذر سروشکل دادن به  اتحاد میان این دو 
در  آنان  تفاوت های  برجسته کردن  و  صرف  امکانی  چونان  رابطه شان 
دگرگونی  شود.  تمرکز  دو  این  بنیادین  رابطۀ  بر  بایستی  مشترک،  ستیزی 
پرداختن  رهگذر  از  می توان  را  رشد  پارادایم  فراسوی  به  جامعه  رادیکال 
هم زمان به امرونهی رشد سرمایه دارانه و خاستگاه های مردم ساالرانۀ ژرف 
کف آورد. یکپارچه ساختن فمنیسم و رشدزدایی پروژه ای در تکوین  آن به 
برای خلق  که  فراخوانده شده ایم. وظیفۀ ماست  بدان  ما  که همۀ  است 

جامعۀ رشدزدای فمنیستی درگیر گفت وگوی جهانی شویم. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Anna Saave-Harnack >anna.saave-harnack@uni-jena.de>
Corinna Dengler >corinna.dengler@uni-vechta.de>
Barbara Muraca >Barbara.Muraca@oregonstate.edu>
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»بهره بخشی های فمنیستی برای رسیدن به دگرگونی 
عادالنه و همبستگی مدار و اجتماعی-بوم شناختی الزم و 
ضروری است«

mailto:anna.saave-harnack%40uni-jena.de?subject=
mailto:corinna.dengler@uni-vechta.de
mailto:Barbara.Muraca@oregonstate.edu
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<   چالش های پیش روی
        راهــــــبرد رشــــــــــــدزدایی: 

گبریلساکالریدیس، دانشگاه آتن، یونان

     ماجـــــــــــــــــــــــــــــرای یــــــــــــــــــــــــــــونان 

تظاهرات »بگذارید یونان نفس بکشد« در لندن، 201۵.
شیال/ فلیکر.

برخی حقوق محفوظ است.

کالریدیس، دانشگاه آتن، یونان گبریل سا
کشوری  که هر  در اقتصادهای سرمایه دارنه این یک اصل بدیهی است 
است.  نیازمند  اقتصادی  رشد  به  شهروندانش  برای  رونق  تضمین  برای 
در  که  کرد  تلقی  مسلط  ایده های  از  مجموعه ای  نباید  را  رشد  افسون  اما 
گیر است. خداانگاری رشد صرفا  گفتمان عمومی و پارادایم های علمی فرا
که نخبگان دانشگاهی قدرتمند و سیاستمداران  فرآوردۀ »ایدئولوژی رشد« 
کنند نیست. برعکس، این »ایدئولوژی رشد« را باید  رأی جمع کن اعمالش 
کم  حا تولید  سرمایه دارانۀ  شکل  بر  که  دانست  قدرتمندی  قوانین  برآمد 
و بیشینه سازی  انباشت سرمایه  رقابت،  قرارند:  این  از  این قوانین  است. 

منفعت در ابتدایی ترین شکل آن.
ایدۀ رشدزدایی که همراه با دغدغۀ روبه رشد برای تهدید زیست محیطی 
کالم، رشدزدایی را  سربرآورد، امر و نهی رشد را به پرسش می گیرد. در یک 
از  که  کردن معقول مقیاس تولید و مصرف« به سیاقی  می توان »کوچک 
نظریه پردازان  کرد.  تعریف  باشد  سودمند  بوم شناختی  و  اجتماعی  لحاظ 
استدالل  امرونهی های رشد، چنین  با  و عمل باوران رشدزدایی درضدیت 
می کنند که رشد با محدودیت های اجتماعی خاصی روبه روست که نتیجۀ 
کیفیت زندگی و برخی  کاری،  کمیابی منابع طبیعی، تغییر اقلیم، طول روز 
رونق  سنجش  برای  )جی دی پی(  داخلی  ناخالص  تولید  دیگرند.  عوامل 
نادیده  را  مهم  متغیرهای  از  برخی  که  چرا است،  گمراه کننده ای  شاخص 
که به زبان پول درنمی آمد و افزون بر این جامعه را در رقابتی برای  می گیرد 

تولیدباوری و مصرف گرایی نگه می دارد. 

در پرتو رکود جهانی اخیر که در پی بحران مالی آمد، مدل تولید بین المللی 
که اقتصاددانان این مدل را اغلب  گرفته شده است. در حالی  به پرسش 
گرفته اند، هر چه  بر حسب بی توازنی های حساب جاری جهانی به پرسش 
می شود  افزوده  رشدزدایی«  »اردوگاه  از  برآمده  نقدهای  شمار  بر  می گذرد 
به  جدید  سمت وسویی  دادن  برای  می انگارد  فرصتی  را  بحران  این  که 

اولویت های اجتماعی به دور از جست وجوی رشد.  
کانون بحث های عمومی در خصوص اثر ریاضت تحمیلی بوده  یونان 
رکود  از  پس  که  را  رکودهایی  عمیق ترین  از  یکی  کشور  این  که  چرا است، 
کرد؛  گرفته است تجربه  کشورهای سرمایه داری پیشرفته را  گریبان  بزرگ 
کشور از سال 2008 تا سال 2017، 28/1 درصد تولید ناخالص داخلی  این 
 7/8 از  بیکاری  زمان  همان  در  و  داد،  دست  از  را  واقعیش  )جی دی پی( 
درصد به 21/۵ رسید )و در سال 2013 به اوجش یعنی 27/۵ درصد(. این 
بحران اقتصادی کشور را به بحران اجتماعی عمیقی فروبرد، و نیز در سطح 
که در آن  سیاسی در قالب بحران حضور در سیاست بازتاب یافت، بحرانی 
هویت های سیاسی و تعلقات حزبی ریشه دار فروپاشیدند و جای خود را به 

هویت ها و تعلقات جدید دادند.
که راهبرد پایدار  نظر به سامان دهی اجتماعی، پرسش مهم این است 
نه،  گر  ا خیر.  یا  است  بارآور  که  کند  ثابت  می تواند  رشدزدایی  سنجیدۀ  و 
که  سازوکارهایی  بر  نهادن  انگشت  کردیم،  استدالل  این جا  در  که  چنان 
کار را این چنین دشوار ساخته است اهمیت دارد. چالش های پیش  این 
گرفت، بلکه  روی رشدزدایی را نباید دالیلی برای رد برنامۀ عملش در نظر 
که برای تقویت  بنا به دیدگاه نظریه پردازان رشدزدایی این ها معضالتی اند 

بنیان های راهبردشان باید بر آن ها غلبه کرد.
گراف بعد روشن خواهد شد، هم خط  مشی تروییکا و  که در دو پارا چنان 
کل این بحث  هم بدیل های چپ گرا حول محور رشد می گردند و بنابرین 

عمومی حول امرونهی رشد تحول می یابد.
راهبردی که تروییکا اتخاذ کرد، کوششی بود برای ارتقای سرمایه گذاری 
و رشد صادرات بنیاد برای اقتصاد یونان، ارزش زدایی درونی و اصالحات 
خ واقعی مبادله چونان راهبردی  ساختاری بازار کار و کاال و هدف قرار دادن نر
برای ارتقای رقابت و وارد کردن اقتصاد یونان در چرخه ای فضیلت مندانه. 

با این حال، این اقدامات برای بیشتر مردم یونان فاجعه ای را به بار آورد. 
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می کنند  پیشنهاد  تروییکا  خط مشی  به  چپ ها  که  بدیلی  مسیرهای 
دوجنبه ای بودند. از یک سو، آن هایی که مدافع آن  بودند که یونان باید در 
ح مارشال«  منطقۀ یورو بماند اما به اردوگاه »ریاضت ستیزی« بپیوندد، »طر
تازه ای پیش نهادند که سرمایه گذاری عمومی و نیز مدیریت مجموع تقاضا 
را که مصرف و سرمایه گذاری خصوصی را ارتقا می دهد می افزاید. این راهبرد 
را تضمین  افزون بر ساختاربندی دوبارۀ بدهی عمومی یونان، پایداریش 
کینزی مشاغل و درآمد را می افزاید. از سوی  می کند و از رهگذر سازوکارهای 
که  جدید  ملی  ارز  کارگیری  به  که  بودند  مدعی  گرگسیت  مدافعان  دیگر، 
ظاهرا در برابر یورو ارزشی ندارد، صادرات را می افزاید و واردات را می کاهد و 
که بیشتر بر تولید استوار است  به ترکیبی از رشد صادرات بنیاد و واردات گریز 

می انجامد.  
رشدزدایی  از  یکپارچه  روایتی  شکل گیری  روی  پیش  چالش  نخستین 
در یونان از ثابت نگه داشتن بدهی دولت و ربطش به رشد برون داد مایه 
که یونان با بحران ناتوانی در پرداخت بدهی دولتی  می گیرد. از لحظه ای 
روبه رو شد، ثابت نگه داشتن بدهی به هدف خط مشی های مورد تعقیب، 
دست کم بر زبان، بدل شد. متغیرهای اصلی برای ثابت نگه داشتن بدهی 
خ بهرۀ سند قرضه های دولت  عمومی توازن های اصلی مالی و رابطۀ میان نر
خ بهره باشد،  خ رشد اسمی کمتر از نر گر نر خ اسمی رشد برون داد بودند. ا و نر
خ می دهد و بدهی دولتی افزایش می یابد حتی در شرایط  گلوله برفی« ر »اثر 
تولید اولیۀ مازاد. پس رشد برون داد به مهم ترین متغیر ثابت ماندن بدهی 
ح های پیشنهادی  عمومی بدل شده است. در این شرایط اضطراری، طر

برای راهبرد »رشدزدایی« گیرایی چندانی ندارند.
چالش دوم از شکل مالی شده سرمایه داری معاصر مایه می گیرد و با تورم 
خصوصی- »بدهی  باطل  دور  در  را  اقتصاد  که  است  خورده  پیوند  بدهی 
تولید  اقتصادهای  سرمایه دارانه  اقتصادهای  می اندازد.  دام  به  رکود« 
پول اند و ترازنامۀ واحدهایشان از رهگذر نوعی شبکۀ مالی پیچیده  با هم 
که بدهی خصوصی سرسام آور است، رکود  پیوند متقابل دارند. در شرایطی 

بار بدهی را افزون می کند و به تورم بدهی می انجامد.
روبه رواند.  نیز  سومی  چالش  با  مالزم  اجتماعی  هزینه های  و  بیکاری 
که از 7/8 درصد در سال 2007 به  خ بیکاری  که نر گفتن نیست  نیازی به 
27/۵ درصد درسال 2013 رسید پایه های جامعۀ یونان را به لرزه درآورد و 
نیز خطرات سیاسی ای را به بار آورد. نظر به اینکه اشتغال با رشد اقتصادی 
همبستگی مثبت نیرومندی دارد، برنامۀ عمل سیاسی در یونان به شکلی 
گریزناپذیر با راهبرد رشد پیوند خورده است و فشار برای حل مسئله بیکاری 

کند.  که وابستگی به مسیر غلبه  شدید در زمان سیاسی واقعی سبب شد 
به دیگر سخن، چون هنوز شرایط برای راهبردی رشدزدا در زمینه ایجاد 
بحث های  بر  همیشگی«  »کسب وکار  پارادایم  نبود،  فراهم  جدید  مشاغل 

عمومی مسلط بود، یعنی رشد باالتر، مشاغل بیشتر. 
که جریان سرمایه-اقتصاد  مایه می گیرد  واقعیت  این  از  چالش چهارم 
تشنه، مانند اقتصاد یونان در دورۀ رکود، استانداردهای زیست محیطی را 
کند. قانون جدید  کاهش داد تا سرمایه گذاری را جذب  به طرز چشمگیری 
است.  بوده  باال  گرایش  بر  تأییدی  سریع السیر  سرمایه گذاری های  دربارۀ 
مثال های پرشماری از سرمایه گذاری وجود دارد که پیش از بحران مقاومت 
اجتماعی را افزایش داده اند، اما این روزها به لحاظ اجتماعی مشروع اند. 
این ها شامل پروژه های استخراج گرای جدید می شود، از جمله معادن جدید 
که دولت یونان  کتشاف  طال در خالکیدیکه در شمال یونان یا قراردادهای ا
با شرکت های نفتی برای بهره برداری از ذخایر نفت و گاز طبیعی در هلینیکو 
گذاری فرودگاه سابق آتن در  بسته است. نمونۀ دیگری از این عطِش رشد وا
هلینیکو به یک پروژۀ ساخت وساز عظیم بود که تحت فشار سرمایه گذاران 
کنونی پیشتر متعهد  که دولت  گرفت، فرودگاهی  خارجی و داخلی صورت 

کند.      شده بود که آن را به پارکی بزرگ تبدیل 
سرشت اقتصادی چالش های پیش روی »برنامۀ عملی رشدزدا« مستلزم 
پذیرش اقتصادباوری نیست. با این حال، این برنامه با تنگناهای خاصی 
روبه  است که به دلیل اهمیتشان در »اقتصادی رشدنگر« بایستی به درستی 
فهم شوند. پرهیز از آن ها، چونان »جنبه های اقتصادباوری« یعنی چشم 

بستن بر واقعیت و تضعیف امکان ها برای راهبردی رشدزدا.  
که روش های بدیل برای   کنیم  که استدالل  هم زمان منصفانه نیست 
دوران  یونان  در  مصرف  الگوی  گرفتن  پرسش  به  یا  تولید  دادن  سازمان 
بحران سربرنیاورد. برعکس، برخی از این اقدامات جوانه زدند ولو اینکه در 
گلکاری شهری شبکه های »بی واسطه«  سطح محلی از جمله بانک زمان، 
این  حال،  این  با  خودگردان.  کسب وکارهای  و  کشاورزی  کاالهای  برای 
اقدامات اغلب چندپاره اند و نمی توانند بدیلی زیستا باشند، خاصه تحت 
شرایط اضطراری رکود عمیق. با این حال، این اقدامات بذر نوعی پادپاردایم 
سازمان اجتماعی را در خود دارند و به شکل ایدئولوژیک این انگاشت مسلط 
دربارۀ نیازهای اجتماعی را به پرسش می گیرد و آن ها را به سوی حفاظت 
از زیست محیط و مردم ساالری اقتصادی رهنمون می شوند. آن ها در برابر 
کانون الگوهای تولید و  اقتصادباوری می ایستند و نیازهای اجتماعی را در 

مصرف می نشانند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Gabriel Sakellaridis >Gabriel.sakellaridis@gmail.com>

mailto:Gabriel.sakellaridis@gmail.com
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<  شــــــیـــلی:
خورخهروخاسهرناندز،دانشگاه کنسپسیون، شیلی

 از     نـــــــــولیــــــــــــــــــــــــــــــبرالیســــــــــــــــــم تا
    جــــــــــــــــــــــامعۀ پــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــارشد؟

برای تغییرات بیشتر، هم به اندیشه های عملی نیاز است و هم به اندیشه های آرمانشهرگرایانه.
 تایمز آپ لینز/ فلیکر. برخی حقوق محفوظ است.

اجتماعی،  اقتصادی،  رژیم های  کوتاهش،  کمابیش  تاریخ  در  شیلی 
گونی را به خود دیده است. برخی حکومت ها وعدۀ  گونا فرهنگی و سیاسی 
کار تضادهای عمیقی را به بار آوردند.  اصالحات یا انقالب دادند، اما با این 
دولت محبوب فرنته، ائتالف میانه رو-چپ، در سال 1938 زمام امور را به 
کوتاهی داشت. در سال 196۴، ادواردو فری مونتالوا  گرفت اما عمر  دست 
که نامزد حزب دموکرات مسیحی بود در انتخابات ریاست جمهوری پیروز 
شد. برنامۀ دولت وی »راه سوم« بدیلی بود برای سوسیالیسم و سرمایه داری 
بود.  جامعه  شدید  سیاسی سازی  و  ساختاری  اصالحات  مشخصه اش  که 

مهم ترین هدف اصالحات کشاورزی بود.  
رأس  در  و  رسید  قدرت  به  آلنده  سالوادور   ،1973 تا   1970 سال  از 
سوسیالیست ها،  از  ائتالفی  خلق«،  »وحدت  نام آشنای  و  محبوب  دولت 
بخش های  او  گرفت.  قرار  چپ گرا  کوچک  احزاب  دیگر  و  کمونیست ها 
کشاورزی، استخراج مس و صنایع بزرگ( را ملی  اصلی اقتصاد )بانکداری، 
کرد. حکومت آلنده نتیجۀ »« از طریق سازوبرگ دولت شیلی برای تأمین 

کارگر و دیگر اقشار فقیرتر جامعه بود.  برابری و عدالت بیشتر برای طبقۀ 
تلقی  از  جزئی  بود  پیشرفت  پارادایم  نوعی  آن که  بر  افزون  وی  اصالحات 
سیاسی رهایی بخش دهۀ 60 بود. شوربختانۀ در سال 1973، این تجربۀ 
سوسیالیسم مردم ساالرانه به سبب کودتایی نظامی پایانی غم انگیز یافت.    
اقتصاددانان  هم دستی  با  که  بود  این  نظامی  دیکتاتوری  بعدی  قدم 
آن ها  غرض  سازد.  پیاده  را  خصوصی سازی  رادیکال  خط مشی  نولیبرال 
که نه تنها مدل اقتصادی را تغییر دهند، بلکه جامعۀ شیلی را نیز  این بود 
کنند و مدل اجتماعی و فرهنگی جدیدی را بپرورانند: جامعه ای  دگرگون 
به  و معطوف  و فردی شده  بازارمدار، جامعه ای سیاست زدوده  و  نولیبرال 
که در آن رشد و رقابت برای پیشرفت و شادکامی فردی ابزارهایی  مصرف 
کارکردهای  »معقول و موجه« بودند. دولت رفته رفته پایش را از اقتصاد و 
پارادایم در فرآیند مردم ساالرانه شدن دهۀ  کشید. این  اجتماعیش بیرون 

1990 نیز ادامه داشت. 
مگر  نداشت  نتیجه ای  فردی شدن،  و  خصوصی سازی  خط مشی  این 
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از  گسترده ای  بخش های  میان  در  آینده  از  ترس  و  معنا  رفتن  دست  از 
سربرآوردند،  مدنی  و  اعتراضی  جنبش های  نتیجه،  در  شیلی.  جمعیت 
که جنبشی دانشجویی  مانند اعتراض جنبش »پنگوئن ها« در سال 2006 
از  که مطالبه اش آموزش عمومی بهتر بود. در سال 2011، به پیروی  بود 
آموزش  خواستار  که  افتاد  راه  عظیمی  دانشجویی  جنبش  جنبش،  این 
دانشگاهی رایگان بود. هر دو جنبش اثر خود را بر برنامه های بعدی دولت 
گذاشتند. این فرآیندهای تغییر دشوار و آهسته بود اما سرانجام آثار سیاسی 

و اجتماعی مثبتی داشت.  
که مدل های توسعه از توضیح  کنون در آغاز سدۀ 21، چنین می نماید  ا
علل سربرآوردن بحران های اجتماعی-بوم شناختی، اقلیمی و نهادی کامال 
درمانده اند. اما در جوامع صنعتی همچنان عقالنیت ابزاری سیطره دارد، 
که در جهان شمال آشکارا تولیدی است  که فعالیت انسانی را،  عقالنیتی 
تغییرات  و  می کند  جدا  طبیعت  از  استخراجی،  آشکارا  جنوب  جهان  در  و 
و  می آورد.  بار  به  اجتماعی  حیات  و  اقلیم   بوم نظام ها،  در  را  چشمگیری 
شوق  و  شور  که  رشد  و  پیشرفت  تازه اعمال شدۀ  نولیبرال  ایدئولوژی های 
کنون از مرزهای بوم شناختی  مدرن سازی و پارادایم جدید جهانی شدن، که ا
ک  می گذرند، از محدودیت های اجتماعی پذیرفتۀ شدۀ سیارۀ زمین خورا
از  ما  امروزه،  در مرزهای شیلی متوقف نشده است.  توسعه  این  می گیرد. 
که مسئولیت بوم شناختی و اجتماعیش را حس  نظام اجتماعی پایداری 

کند فرسنگ ها فاصله داریم.    
کودتا و خشونت پدید آمد، در بسیاری از کشورها  که در شیلی با  تغییراتی 
با جهانی شدن  که  اما پیوستۀ نولیبرال  در قالب فرآیندهای تغییر آهسته 
پیوند دارد در جریان است. مدل نولیبرال شیلی در دهۀ 1980 زودهنگام 
کاری بی ثبات  که برونی سازی تولید به سربرآوردن محیط  به ما نشان داد 
و شکل گیری پریکارای جدیدی انجامیده است. امروزه فرآیندهای جهانی 
شدن به شیوه ای مشابه عمل می کنند. اثر انقالب فناورانۀ جدید را نیز باید 
اضافه کرد، انقالبی که تازه آغاز شده است و دورنمایش از میان رفتن بسیاری 
از مشاغل در سراسر جهان است. بحران های زیست محیطی و تغییر اقلیم 
کار از آسیب  که چگونه  که دربارۀ این قضیه بیندیشیم  نیز ما را وامی دارد 
که از تغییر اقلیم مایه می گیرند اثر  زیست محیطی و بحران های روزافزونی 
می پذیرد. همۀ این عوامل، سبب فروپاشیدگی اجتماعی و نابرابری های 
روزافزون شهروندان است.  ناخشنودی  امر  این  و فرجام  جدید می شوند. 
کشورها می توان دید،  که آن را در بسیاری از  گنجانش اجتماعی  این نبود 
به تازگی مردم ساالری های جاافتاده و حقوق فردی و شهروندی را تهدید 
می کند و در نهایت می تواند در ویران کردن جوامع نقش داشته باشد. اما در 
بسیاری از بخش های جهان –از جمله شیلی و این سو و آن سوی امریکای 
خواستار  و  افتاده اند  راه  زیست محیطی  و  اجتماعی  جنبش های  التین-  
یافتن راه حل هایی برای مشکالت انضمامی و نیز اصالحاتی شهروندپسند 

برای آینده ای بهترند.       
مدل های  ظهور  به  که  کنونی اند  رشد  مدل  و  نولیبرالیسم  بحران  آیا 
نگران کنندۀ  گرایش های  که  می نماید  چنین  انجامیده اند؟  تازه  پسارشد 

سمت  می شود  دیده  مختلف  کشورهای  در  که  راستی  جناح  عوام گرایانۀ 
با  که  داده اند  شکل  را  نیرویی  آن ها  می دهند.  نشان  را  دیگری  سوی  و 
فرآیندهای اجتماعی-بوم شناختی و لیبرال تازه آغازشده معارض است. اما 
کامال محتمل است که جنبش های اجتماعی و زیست محیطی کنونی که در 
کنش به بحران های کنونی و نیز در ضدیت با خط مشی های عوام گرایانۀ  وا
جناح راستی سربرآوردند نیروی بیشتری بگیرند و جا بیفتند. برای مثال، 
چپی  جنا ح   ائتالف  شیلی،  اخیر  مجلس  و  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
کمتر از دو سال تجربه، این  تازه ای حضور داشت به نام فرنته آمپلیو. در 
کنون در مجلس نماینده دارد. این  کرد و ا حزب 20 درصد آراء را از آن خود 
گروه در مقابل چپ سنتی، تجسم دریافت های تازه ای از سیاست، جامعه 

و طبیعت است.  
با این حال، به تازگی پدیده های جالب دیگری نیز رفته رفته سربرمی آورند: 
امروزه شیلی یکی از کشورهای پیشگام در ایجاد اشکال بدیلی از کسب وکار 
مشهورند  عام المنفعه«(  »شرکت های  یا  بی«  )»شرکت های  به  که  است 
گاهی اجتماعی و بوم شناختی پرمایه  و نسلی جوان و نوپا منتها از حیث آ
آن ها را راه انداخته اند. در حال حاضر، در سراسر امریکای التین، مدل های 
سازگار با گواهینامه  های بین المللی عواملی مانند پایداری زیست محیطی و 
کار در بنگاه های اقتصادی را به شمار  کیفیت  اجتماعی، قابلیت نوآوری و 
کاری و سبک های  آورده است. این پویندگی جدی به ظهور فرهنگ های 

زندگی جدید می انجامد.    
در پایان سال 2017، در سراسر امریکای التین ۴۵0 »شرکت بی« مجوزدار 
وجود داشت. 130 تای آن ها در شیلی بود. آن ها بخشی از دو مدل  کسب وکار 
بر  که  عام المنفعه هستند  و سیستم  عام المنفعه«  جدید »جنبش جهانی 
شاخص هایی  با  را  آن ها  کارایی  استوارند.  اجتماعی-بوم شناختی  اخالق 
موجود،  بوم نظام های  با  مواجهه  برای  پایدار  روشی  عمومی،  رفاع  مانند 
می توان  همکاری  تازۀ  اشکال  نیز  و  زیست اقتصاد  و  بازیافت  به  تعهدی 
کادمی  گرفت و آ ارزیابید. سیستم های عام المنفعۀ ملی به این شیوه شکل 
کرد. شیلی به تازگی از  عام المنفعه آن ها را در پژوهش های علمی حمایت 
رهگذر برنامه های شرکت توسعه تولید وزارت اقتصاد، توسعه و گردشگری و 
گذاشته است و هدفش نیز  برنامه های دیگر قدم در راه این مسیر پیشرفت 

تربیت افراد و ایجاد مشاغل مهارت طلب است. 
کشور در نخستین نشست  در پایان سال 2018، بیش از 1000 تن از 30 
در  فروتیالر  و  واراس  پوئرتو  مونت،  پوئرتو  در  عام المنفعه  جنبش  جهانی 
جنوب شیلی شرکت کردند. اقداماتی از این دست نتیجۀ تغییرات فرهنگی 
چون  ارزش هایی  امروز  جوان تر  نسل  است.  اخیر  دهه های  سیاسی  و 
استقالل، آزادی، مردم ساالری مردمی، خالقیت و پیشگامی، احترام، مدارا، 

گاهی بوم شناختی را در صدر ارزش ها می نشانند. همبستگی و آ
شیلی  در  می توان  که  پایدار  و  جدید  رویکردهای  این  که  امیدوایم 
در  و  دهد  ادامه  سیاسی  پشتوانۀ  کسب  به  همچنان  کرد  مشاهده شان 

برنامه های دولتی و دسته های سیاسی آینده بازتاب یابند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Jorge Rojas Hernández >jrojas@udec.cl>

mailto:jrojas@udec.cl
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<   جـــــــــــامعه شناسی      
      اکــــــوفمینیستی

آریلساله، دانشگاه سیدنی استرالیا

   به مـــــــــــــــثابۀ تـــــــــــحلــــــــــــیل طــــــــــــبقۀ جـــــــــدیـــــــــد

که  عنوان جامعه شناسی انتقادی توسعه داده است. موضع من این است 
بحران های جهانی معاصر نیازمند تحلیل طبقاتی جدیدی است. بنابراین 
آن چه در ادامه می آید رئوسی خالصه وار از خط سیر تاریخی و دعوی هایی 

است که من آنها را  »ماتریالیسم مجّسم« می نامم.

ماتریالیسممجسم <
چنین  عملی  تجربۀ  در  مادران  است.  جامعه  هر  بنیان  بازتولیدی  کار 
کاری، نحوۀ حفظ چرخه های زیستی در بدن هایی را یاد می گیرند که از آنها 
گردآوران نیز خود را با چرخه های  مراقبت می کنند. همین طور دهقانان و 
زمین وفق می دهند و آن را تجدید می کنند. این کارگران بی جیره و مواجب 
کافی در جامعه شناسی  عمدتًا در اقتصاد جهانی دیده نمی شوند و به قدر 
شناخته شده نیستند و در مارکسیسم دربارۀ آنها نظریه پردازی نشده  است. 
اما می توان اذعان داشت که این سه گروه–مادران و دهقانان و گردآوران- 
همگی با هم طبقه ای را شکل می دهند که به دلیل مهارت های ماّدی شان 

در میّسر کردن حیات روی زمین، دورانشان فرا رسیده است.
سیاستی  توصیف  برای  گسترده  به طور  بوم شناختی  فمینیسم  واژۀ 
واحد  مبارزه ای  همچون  فمینیسم  و  بوم شناسی  به  که  می شود  استفاده 
نواحی  در  زندگی  شرایط  که  است  کرده  ظهور  زمانی  واژه  این  می پردازد. 
شهری و اجتماعات روستایی در معرض خطر قرار دارد. زنان یا مردان ممکن 
کار های تائیدکنندۀ زندگی نقش داشته باشند، اما از آنجایی که در  است در 
سراسر جهان زنان هستند که به لحاظ اجتماعی در جایگاه مراقبت کنندگان 
و تدارک دهندگان غذا قرار گرفته اند، اغلب زنان اجتماع هستند که در وهلۀ 
غ از  اول اقدامات زیست محیطی انجام می دهند. مداخالت این دسته، فار
که باید اذعان داشت،  منطقه و طبقه و قومیت، جهانی است؛ به طوری 
آنها به گونه ای یکتا، تقاطعی )intersectional( هستند. از دهۀ 70 میالدی 
کنش  به آسیب های جانبی جنگ  که در حال وا کنون در هر قاّره، زنانی  تا
هستند،  توسعه  مدل های  و  سرمایه دارانه  مصرف گرایی  و  دوم  جهانی 
کوفمینیسم« می نامند. آنها چه مخالف  که آن را »ا کرده اند  اقداماتی را آغاز 
آالینده های سمی و جنگل زدایی و انرژی هسته ای باشد یا مخالف صنایع 
»امر جهانی« وصل  به  را  »امر محلی«  کشاورزی، سیاست هایشان همواره 
کار خود را به  کوفمینیست های آلمانی مانند ماریا میس  کرده است. حتی ا

صراحت بر روی نقش سوسیالیستی ُرزا لوکزامبورگ تأسیس کرده اند.

فراتر  روزمره  زندگی  کسیس  پرا از  بوم شناختی  فمینیستی  تحلیل های 
می روند، بنابراین اغلب مفروضات مسّلم انگاشته ای را دربارۀ جنبش های 
که ایدئولوژی های سیاسی مستقر به شکل  اجتماعی به پرسش می کشند، 
کوفمینیست ها طی دهۀ 80  باال به پایین قالب داده اند. به عنوان مثال ا
»بوم شناسی  فلسفۀ  در  جنسی-جنسیتی  گاهی  آ فقدان  میالدی،   90 و 
کوفمینیست ها اهداف  ژرف نگر« را به مبارزه طلبیدند. موضوع این نبود که ا
زیست محیطی برنامه را نپذیرفتند؛ بلکه همان طور که نشان دادند، بحران 
که  سیاره در نظام نهادها و ارزش های سرمایه داری پدرساالرانه ریشه دارد 
به سرعت در حال جهانی شدن است. به همین سبب راه حل های معطوف 
 »)masculinist entitlement( مردانه  استحقاق  »فرهنگ  باید  بحران  به 
»مناقشۀ  به  که  بحث  این  می کند.  حمایت  را  نظام  آن  که  دهد  تغییر  را 
از یک دهه است  کوفمینیسم/بوم شناسی ژرف نگر« مشهور است، بیش  ا
که در مجلۀ آمریکایی اخالق زیست محیطی در جریان است. نظریه پردازان 
به  گاهی،  آ افزایش  برای  مشابهی  تمرین  در  بوم شناختی  فمینیسم 
اخیر  سال  ده  در  کردند.  تعامل  مارکسیستی  دانش  با  انتقادی  شکل 
مقاالتی در مجالت سرمایه داری طبیعت سوسیالیسم و مجلۀ تحقیقاتی 
به  را  کوفمینیسم  ا از  عمومی  درک  مجالت،  سایر  و  جهانی  سیستم های 



کردند و چادرهای خود را نزدیک بورس اوراق بهادار وال استریت برپا  آغاز 
کفورت  کنند؛ در آلمان، بانک فرا کردند تا علیه طبقۀ سرمایه دار اعتراض 
که بر پایۀ »ارزش های بازتولیدی« تأیید  کردند. سیاست دیگری  را مسدود 
برنامه های  برابر  که در  کشورهای مدیترانه ای ظاهر شد  زندگی است، در 
انوع  اسپانیا  در  خشمگینان  می کردند.  مقاومت  اروپا  اتحادیۀ  ریاضتی 
کنفرانس  در  کردند.  ابداع  را  محّلی  خودکفای  اقتصادهای  از  مختلفی 
برنامۀ  و  سیاستمداران  و  تجاری  گروه های   ،2012 سال  در   20+Rio
محیط زیستی سازمان ملل پیشنهاد نیول دیل سبز خود را عملی کردند– که 
یک برنامۀ روابط عمومی برای اقتصاد زیست محیطی نانوتکنولوژیکی بود؛ 
کشیدند. بعدها، دانشگاهیان  کوفمینیست ها آنها را به معارضه  و باز هم ا
را به بحث   )degrowth( در الیپزیک و بوداپست جمع شدند تا مهار رشد
کوفمینیست معیشت مانند  بگذارند، گرچه دیدگاه پساتوسعه اِی متفکران ا
ورونیکا بن هولت تامِسن هنوز به رسمیت شناخته نشده بود. امروزه بنیاد 
کوفمینیسم و سایر سیاست های  ُرزا لوکزامبورگ در حال بررسی همگرایی ا
اجتماع محور مانند buen vivir در آمریکای جنوبی و Ubuntu در آفریقای 

جنوبی و Swaraj در هند است.
کوفمینیست ها ادبیات گسترده ای دارند که اغلب در دانشگاه ها تدریس  ا
می شود، و به این نکته توجه می کند که ذیل فرهنگ سرمایه داری پدرساالر، 
چگونه محصورسازی و کاالیی  سازی طبیعت بازتابی است از محصورسازی 
کنایۀ دیریِن مادر طبیعت بیشتر از  کار زنان.  کاالیی سازی بدن درحال  و 
کنون اخالق  گارد اشاره می کند، ا گرتا  که  نوعی استعاره است. همان طور 
کوفمینیستی جریان دارد و جلسات  ا گیاهخواری در شبکه های  همدالنۀ 
که در  زنانی  برگزار می شود.  از حیوانات  منظم بین المللی دربارۀ مواظبت 
را به  ایشان  آفریقا معدن کاری های مجاور روستاهایشان،  معیشت  سراسر 
مخاطره انداخته است، WoMin را به راه انداخته اند که یک شبکۀ قاره اِی 
تغییرات  دربارۀ  را  خود  کوفمینیستی  ا مانیفست  و  است  استخراجی  ضد 
اقلیمی دارد. مادران آپاالشی در آمریکا اقدام مستقیمی را علیه معدن کاوی 
کوه توسط صنعت ذغال سنگ سازمان دادند. مکتب Navdanya در  قلۀ 
نگه داری  بانکی  »در  را  قدیمی  دانه های  بوم شناختی،  کفایت  برای  هند 
می کند« تا آنها را از اعطای حق امتیاز دارویی حفظ کند. در سیچوان چین، 
به طول قرن ها  که قدمتی  ارگانیکی  تکنیک های  احیای  با  زنان دهقان 
ک را بازگردانده اند. و در لندن، زنان خانه دار داوطلبانه  دارند، باروری خا
که قرن ها  وقت خود را اختصاص داده اند به بازسازی آبگیر رودخانۀ تیمز، 

از آن سوء استفاده شده است.

انسانمداری:طبیعتمحوری <
کمیتۀ تحقیقاتی جنبش های اجتماعی  وقتی فعاالن یا به عنوان مثال 
 ISA( و عمل جمعی و تغییرات اجتماعی انجمن بین المللی جامعه شناسی
که منطق بازتولید چگونه با بوم شناسی و جنبش های  RC۴8( نمی بینند 
هویت«ِ  »سیاست  نوعی  می خورد،  پیوند  خشمگینان  و  زنان  و  کارگران 
گروه در تقابل  اینجا حقوق یک  تک موضوعِی مخّرب روی می دهد و در 
جامعه شناختی  محدود  تخیل  این  می گیرد.  قرار  گروه ها  سایر  حقوق  با 
»طبیعت«  برابر  در  را  »انسان«  که  است  غربی  انسان مدار  دوگرایِی  تجّلی 
که با جامعه پذیری هر نسل جدید از  می داند؛ نوعی »فهم مشترک« سنتی 

نو بازآفرینی می شود.
هستی«  عظیم  »زنجیرۀ  ارسطویِی  سلسله مراتب  هنوز  متاسفانه، 
نوعی  که  مراتبی  سلسله  می کنند.  روغن کاری  را  شدن  جهانی  خ های  چر
قّلۀ  در  را  مردان  و  شاهان  و  خدایگان  که  است  باستانی  گفتمانِی  خرد 
و  بومیان  و  زنان  چون  دون پایگانِی  بر  که  می دهد  قرار  اجتماعی  حیات 
به  را  تاریخ  مسیر  قرن ها  ارسطویی،  کهن  مانترای  دارند.  تسلط  طبیعت 
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دهۀ 80 میالدی شاهد خیزش پرشتاب »جنبش های اجتماعی جدید« 
بودیم – جنبش  مخالفان سالح هسته ای )anti-nukes( و جنبش قدرت 
سیاه )Black Power(، جنبش آزادی بخش زنان )Women’s Lib(، حقوق 
حق  مارکسیست ها  و   -)Indigenous land rights( سرزمین  بر  بومیان 
داشتند که بدبین باشند. احزاب سبز و متخصصان تکنوکرات با بوم شناسی 
منحرف  را  فمینیسم  لیبرال،  فردگرایی  می شدند.  همکاری  وارد  رادیکال 
کرۀ تک موضوعی با دولت بر سر حقوق برابر انداخت.  کرد و به ورطۀ مذا
کوفمینیسم از اجالس سران زمین سازمان ملل متحد منتج شد  فاز بعدی ا
که سیاست های نواستعماری جهان شمال را زیر لوای حفاظت از طبیعت 
توافق های منطقه ای در سطح جهانی  ح جامع  اینک طر تشدید می کرد. 
گیاهان  ک های بومی و اعطای حق  راه را برای استخراج شرکتی معادن خا
کوفمینیست هایی چون واندانا  کرده است. ا دارویی بومی به شرکت ها باز 
شیوا  و سایرین در اجالس زمین در ریو حاضر بودند و هر کاری که از دستشان 
که آنا  ساخته بود برای مخالفت با این اقدامات انجام دادند. همان طور 
ح داده است، طولی نکشید که کنوانسیون  ایسال، جامعه شناس پرویایی شر
از  را  بیشتری  امتیازات  اقلیمی  تغییرات  مورد  در  ملل  سازمان  چارچوب 
ضعیفان ستاند. قرن بیستم با نبرد سیاتل به پایان رسید، نبردی که در آن 
شورش بین المللی مردمی جلوی سازمان تجارت جهانی قدم علم کرد. این 
که بدیل مردم برای جهانی شدن بود، اولین  گستردۀ جنبش ها،  جنبش 

مجمع جهانی اجتماعی خود را در سال 2001 برگزار کرد.

جهانیشدن:مستعمرهزدایی <
به  پرولتاریا  مشاغل  برون سپاری  با  نئولیبرال،  آزاد  تجارت  گسترش 
پرولتاریا  پایینی دارند،  که دستمزد  آزاد تجاری در جنوب جهانی  مناطق 
کرد. اما بسیاری از مردم در حاشیۀ جغرافیای سیاسی دستورکار  را تضعیف 
مثبتی داشتند –مستعمره زدایی. در برزیل جنبش خروشان مردِم بی زمین 
کمیت  حا دربارۀ  بحث  حال  در   )Landless People’s Movement(
کولوژیکا  ا کسیون  ا زناِن  کوادور،  ا در  بود.  غذا  کمیت  حا و  بوم روستاها 
برای  کردند  ابداع  را  بوم شناختی«  »بدهِی  مفهوم   )Acción Ecológica(
که بهرۀ  توصیف ۵00 سال سرقت استعماری منابع طبیعی؛ سرقت مدرن 
بانک جهانی روی وام های توسعه ایجاد کرد؛ و تضعیف مداوم معیشت که 
کوچامبا در سال  نتیجۀ غارتگری اقتصادی بود. در اجالس اقلیمی مردم 
2010 نیز عدالت و پایداری برجسته شد که برای از دست رفتن زندگی در روند 
رونِق جعلی، بدیل راه های آندی1 آمایش )provisioning( را معرفی می کرد. 

برابرسازی صنعتی شدن با پیشرفت به پرسش کشیده شد.
گاه در سطح جهان جنبش اشغال را  پس از بحران مالی 2008 جوانان آ

نمونه ای از نحوۀ رسیدن »کار متاصنعتی« به کفایت اقتصادی همراه با پایداری زیستبوم.
عکس: آریل ساله.
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محض  های  ابژه  به  مفتوح  بردگاِن  و  زنان  که  است  داده  شکل  نحوی 
گرفته تا اقتصاد و علم  بدل شوند. نهادهای اروپا محور، از دین و قانون 
موضع  که  درآیند-  مردانه«  »استحقاق  خدمِت  به  تا  بودند  شده   طراحی 
پیش  فرِض همیشگی در سطح بین المللی، به طور یکسان برای لیبرال ها و 
کوفمینیسِت  خ ا کارولین مرکانت، مور که  جامعه شناسان است. همان طور 
علم می گوید، خرد روشنگری، بدن ها و طبیعت را ماشین هایی می پندارد 
این  درآورد.  کنترل  به  را  آن  باید  ریاضی  فرمول های  و  دارند  قطعاتی  که 
این  و  است  ضروری  سرمایه داری  کارکرد  برای  زندگی  از  بیگانه  فرهنگ 
چیزی است که در جامعه شناسی، برخی از مدرنیست های بوم شناِس کمیتۀ 
 ISA( تحقیقاتِی محیط زیست و جامعه در انجمن بین المللی جامعه شناسی
RC2۴( – که معتقدند نوآوری تکنولوژیکی می تواند محیط زیست را نجات 
کرده اند. با وجود این، آیندۀ ماشینی شده به میل خود  دهد- به آن اشاره 
 .»)dematerialize(صورت مادی اش را به پایایی یا عدالت »تبدیل نمی کند
 circular( َدَورانی  اقتصاد  مانند  ژست هایی  سرمایه،  منطق  بنابراین 
کار مراقبتی بر حسب معیارهای اقتصاددانان  economy( یا سنجش ارزش 

فمینیست را دومرتبه در خود جذب می کند.
چارچوبی  درون  بتوانند  باید  مردم  بوم شناختی،  بحران  زمانۀ  در 
طبیعت محور بیندیشند. زمانه ای که معلمان جامعه شناسی را با این تعارض 
بوم شناسی  سمت  به  اغلب  رادیکال  دانشجویان  که  است  کرده  مواجه 
سیاسی یا جغرافیای انسانی نمی روند.  اما متخصصان مدرنیست می توانند 
از طبیعت محوری معرفت شناسی  بومیان و از تحلیل های استوار بر  تجربۀ 

زنان از کار مراقبتی ارگانیک چیزهای بیشتری بیاموزند.
آن  از  مانع  »طبیعت«،  گفتمان  برابر  در  »انسان«  گفتمان  گرفتن  قرار 
کار  که چپ و به خصوص فمینیست های پست مدرن، نیروی  شده است 
بازتولیدی به حاشیه رانده شده را به راستی بازیگران سیاسی بینگارند. اتهام 
کوفمینیست ها، بینش سیاسی  ح می کند این است که ا معمولی که چپ مطر
کاماًل بی معنی  که  کتسابی ای نسبت می دهند،  زنان را به »ذات زنانۀ« غیرا
کوفمینیستی نه تجسم زیستی و نه ساختار اقتصادی  کات ا است. منبع ادرا
و نه آداب فرهنگی است، هرچند همۀ اینها بر کنش انسانی اثر می گذارد. در 
کوفمینیستی بر کار بنیان نهاده شده است: ساخت و  عوض معرفت شناسی ا
کات و مهارت ها از طریق تعامل با جهان حیات مادی. افرادی  بازسازی ادرا
کار می کنند –یعنی  ج از روال های بی حس کنندۀ صنعتی  که مستقاًل و خار
گردآوران- با تمام ظرفیت های حسی خود  کشاورزان و  مراقبت کنندگان و 
می توانند الگوهای طنین افزای دقیق تری از نحوۀ ارتباط یک چیز با چیز 

دیگر ایجاد کنند.

کارحیاتبخش <
کارگِر طبیعت گرا، میان نسلی و بنابراین ذاتًا  چارچوب زمانی این طبقۀ 
به  کارگر  حساسیت  کردن  بیشینه  است،  درونی  معیار  است.  پیشگیرانه 
انتقال ماده- انرژی در طبیعت یا در بدن های انسانی همچون طبیعت. 
کرده است و  را ایجاد  که آزمون و خطا آن  داوری بر پایۀ تخصصی است 
گوِر زیست بوم یا سالمت بدن بهره می گیرد. نیازهای  گهواره تا  از ارزیابی 
متنوع گونه ها و گروه های سّنی متعادل می شود و با هم وفق داده می شود. 
تمرین  را  هم افزایانه  حل مسئله  معیشتی،  و  خانگی  اقتصاد  که  جایی 

گرِو عقل مشترک است. وقتی میان  می کند، تصمیم گیری چندمعیاره در 
مهارت های ذهنی و یدی تفکیکی وجود نداشته باشد، مسئولیت روشن 
است؛ محصول کار مانند سرمایه داری، بیگانه از کارگر نیست، بلکه دیگران 
در آن سهیم هستند. اینجا منطق خطی تولید به منطق دَورانی بازتولید راه 
می برد. در حقیقت در این روش، آمایش اجتماعی همزمان هم علمی بومی 

و هم نوعی اقدام مستقیم سیاسی است.
فمینیسم بوم شناختی از سیاست هم افزایی و پرورش معیشت و مشاغل 
– جنسیتی،  گاهی جنسی  آ و  ماهر و همبستگی و خودمختاری فرهنگی 
یادگیری و توانمندسازی و بازسازی روحی دفاع می کند. نمونۀ جاری آن 
کوادور، در میان مادران و مادربزرگان تپه های نابون یافت،  را می توان در ا
خودحکمران،  زنان  این  است.  گرفته   قرار  توسعه  تاز  و  تاخت  محل  که 
و  آبگیرها  احیای  برای  ع  زر و  کشت  طریق  از  خالقیت،  و  دوراندیشی  با 
ک و  باروری خا کنترل فرسایش و برداشت آب و  جویبارهای قدیمی، به 
برای  همچنین  آنها   زمینه،  این  در  کرده اند.  پیدا  دست  غذا  کمیت  حا
کردند. همچنین  ]فائق آمدن بر[ بحران اقلیمی جهان نقش بسزایی ایفا 
»آمایش  که  دارند  کید  تأ  Via Campesina دهقانان  بین المللی  اتحادیۀ 

کوچک مقیاِس ما سبب کاهش دمای زمین خواهد شد«.
که در تقابل  کار بازتولیدی »راه های شناختن« نسبی ای را خلق می کند 
کار  که  با خشونت مکانیکِی خرد ابزاری غرب قرار می گیرد. به غیر از این 
مراقبتی، سیاست رادیکال را هدایت می کند، بی درنگ به نوعی روشنگری 
تلقی  اقتصادی  رشد  برای  منابعی  را  مردمانش  و  زمین  که  می گردد  باز 
که خرد خطِی صنعت مدرن از متابولیسم طبیعت عبور  می کند. در حالی 
شرکت های  می گذارد،  جا  به  هرزش  و  بی نظمی  خود  سر  پشت  و  می کند 
که فرایند زندگی را تغذیه می کنند، معرفت شناسی  مستتری را  متاصنعتی 
که  کاری  که بیانگر شکل بدیلی از خالقیت انسانی است. چنین  می پرورند 
کرده است،  سرمایه آزادانه از هر دو جنبۀ خانگی و جغرافیای اش تصاحب 
که  معنی  بدین  است.  سرمایه دارانه  تولید  شیوۀ  پیش شرط  حقیقت  در 
کمک می کند،  اضافی  ارزش  به  کارگران  یکتای  این طبقۀ  فعالیت  وقتی 
بازتولیدی  آمایش  اما  دارد.  قرار  سرمایه داری«  »درون  طبقه  این  یعنی 
کتفا می کند. اصطالح »متا« نزد  »بیرون از سرمایه داری« است و به خود ا
که فعالیت های کمکی و جنبی  را در  من، بر چارچوب بنیادینی داللت دارد 

برمی گیرد.
بدن های  استثماِر  با  نه   )Eco-sufficient( بوم بسنده  اقتصادهای 
»آلودگی«  صورت  به  را  اتالف  نه  می کنند،  تعدیل  را  هزینه ها  دیگران، 
آیندۀ  برای  حیات بخش،  کار  مهارِت  این  دهند.  می  خارجی  جسمیت 
کثریت  ا که  پایدار جهانی ضروری است و حقیقت جالب توجه این است 
کار بسته اند. این شناخت، به طبقۀ  کارگران در سراسر جهان قباًل آن را به 
متاصنعتی، به عنوان بازیگرانی تاریخی در عرصۀ بین المللی جهانی، قدرت 
کالسیک  سوسیالیست های  فکری  اشتغال  می دهد.  عظیمی  استراتژیک 
دغدغۀ  است،  بوده  مهم  بسیار  ابتدا  از  که  استثماری،  تولید«  »روابط  به 
گر  ا معنا  این  به  است.  برده  حاشیه  به  را  سرکوب گر  بازتولیدی«  »روابط 
تمرکز انسان گرایانۀ مارکس کمتر پدرساالر و اروپا محور بود، در نوشته هایش 
عبارت هایی وجود داشت که می توانست به خوبی »طبقۀ کارگر متاصنعتی« 

را توصیف کند.

که بخشی از مساحت آنها با رشته  گفته می شود  کشور آمریکای جنوبی  Andean .1 به جوامع هفت 
کوه آند تالقی دارد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Ariel Salleh >ariel.salleh@sydney.edu.au>

mailto:ariel.salleh@sydney.edu.au


 

پایان  التین،  آمریکای  در   80 دهۀ 
که  دیکتاتوری های نظامی ای را به ارمغان آورد 
کرده  خفه  را  اجتماعی  تغییر  نیروهای  دهه ها 
که دایرۀ  گذار به دموکراسی همچنان  بودند. اما 
بحران های  با  داد،  بسط  را  شهروندی  رسمی 

اقتصادی و معاهدات نخبگان نیز همراه بود. 
آخرین  و  دومین  گیزل،  ارنستو  برزیل،  در 
گذار آرام و تدریجی  رئیس جمهور نظامی خبر از 
که این تضادها را مهار خواهد  و ایمنی داده بود 
کرد.  قانون عفو که توافقی میان رهبران سیاسی 
قربانیان  بود،  مسّلح  نیروهای  و  اقتصادی  و 
شکنجه و خانواده های ناپدیدشدگان را نادیده 
بولیوی  و  آرژانتین  مانند  کشورهایی  در  گرفت. 
چنین  نیز  اوروگوئه  و  پرو  و  گواتماال  و  شیلی  و 
زندانی  به  و  شد  برداشته  میان  از  توافق های 
شدن شکنجه گران و در بعضی موارد سران سابق 
حقیقت  کمیسیون  برزیل  در  انجامید.  دولت 
دولتی  خشونت  خاطرۀ  تا  کوشید   )2011-1۴(
ج بنهد، اما توصیه های آن  را در خط مشی ها ار

بال اجرا ماند.
علی رغم  برزیل،  در  مجدد  دموکراتیزاسیون 
مشارکت  برای  فضایی  محدودیت هایش، 
سیاسی بیشتر ایجاد کرد. طبقات متوسط نقشی 

و  مدنی  جامعۀ  مجدد  سازماندهی  در  اساسی 
و  ضدنژادپرستی  خط مشی های  برای  مبارزه 
مجلس  در  همچنین  آنها  داشتند.  فمینیستی 
داشتند  حیاتی  نقش   1987 سال  مؤسسان 
به  دادن  پایان  دنبال  به  که  انتخاباتی  در  و 
طبقات  بودند.  سرنوشت ساز  بود،  دیکتاتوری 
متوسط در سال 1989 از نامزد ریاست جمهوری 
کارگر، لوئیس ایناسیو لوال دا سیلوا حمایت  حزب 
کولور د  نامزد پیروز، فرناندو  کردند، در حالی که 
که  بود  سرآمدانی  برای  استمرار  نمایندۀ  میلو، 
هنگامی  می کرد.  منتفع  را  آنها  نظامی  رژیم 
شد،  ح  مطر کولور  علیه  فساد  ادعاهای  که 
 1992 سال  در  متوسط  طبقۀ  از  بخش هایی 
رئیس جمهور  اولین  استیضاح  از  حمایت  در 

نئولیبرال برزیل به شکل انبوه بسیج شدند.
طبقۀ متوسط در دهۀ 90 میالدی به حمایت 
از لوال ادامه داد و لوال در سال های 199۴ و 1998 
کاردوسو باخت. در سال  نیز به فرناندو هنریک 
کسانی به دست آمد  کثریت آرای لوال از  199۴ ا
که درآمدشان بین دو تا ده دستۀ حداقل دستمزد 
بودند.  رأی دهندگان  تحصیل کرده ترین  از  و 
کاردوسو از هردو انتهای  قوی ترین حمایت ها از 
کاردوسو  بود.  شده  حاصل  درآمدی  طیف 

طور  به  که  سخنرانی هایی  با   1998 سال  در 
کثریت  ا داشت،  سواد  کم  افراد  میان  در  خاص 
کسب  گروه های درآمدی  آرا را در میان جملگی 
با قوت در میان  لوال همچنان  کرد. در حالی که 

تحصیل کرده ترین افراد سخنرانی می نمود.
پولی  ثبات  سیاست های  یا  کاردوسو  دوران 
 full-bore( کامل1  خصوصی سازی های  و 
شناخته  مالی  ریاضت های  و   )privatization
برزیل  در  اقتصادی  رکود  به  منجر  و  می شد 
گردید. نوسازی عمیق اقتصاد طبقۀ، متوسط را 
زیر منگنه قرار داد و کوچک شدن مشاغل سنتی 
)که  واردات  الگوی جایگزین  اجرای شتابزدۀ  و 
جایگاه های تکنیکی و بوروکراتیک را بسط داده 
کاهش دستمزد ها و فقدان موقعیت های  بود( و 
داد.  قرار  فشار  تحت  را  طبقه  این  خوب  شغلی 
طبقۀ  که  شد  سبب  اجتماعی  منزلت  افول 
متوسط در انتخابات سال 2002 از لوال حمایت 
کارگری را  کند و آرای ایشان برای نخستین بار 
شود.  برزیل  جمهور  رئیس  تا  رساند  قدرت  به 
رو   2006 سال  تا  لوال  از  متوسط  طبقۀ  حمایت 
گذاشت. این روند نزولی در سال های  افول  به 
دوره  دو  این  در  گرفت،   شتاب   201۴ و   2010
که در  کارگر، دیلما روسف بود )کسی  نامزد حزب 
هر دو انتخابات برنده شد(. رأی دهندگان طبقۀ 
به  گرویدن  حال  در  یقینًا  اما  آرامی  به  متوسط 

راست بودند.

گسترشبازارگراییدردورانلوال/دیلما <
لوال در سال 2003 در بحبوحۀ رکود اقتصادی 
بود  پولی ای  ثبات  علی رغم  که  رشد  کاهش  و 
که » Plano Rea« به ارمغان آورده بود، به مقام 
کشور  ستودنی  پیروزی  رسید.  رئیس جمهوری 
کاهش دهد  بر تورم نتوانست فقر و نابرابری ها 
برای طبقۀ  باال  به  رو  اجتماعی  و سبب تحرک 
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<    بـــــــــــرزیـــــــــل ۲۰۱۸:
گیلرمهِلیتگونچالورز،دانشگاه دولتی ریودوژانیروی برزیل لناالویناس، دانشگاه فدرال ریودوژانیروی برزیل و

چرخـــــــــش طــــــــبقه متوســـط به راست

از فوریه 2018 حضور پررنگ ارتش و پلیس به بخش 
عادی زندگی در خیابان های ریودوژانیرو تبدیل شده 

است.
 EBC - Empresa Brasil de :عکس از

Comunicação/Agência Brasil حق تکثیر برای 
مؤلف اثر محفوظ است.
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متوسط شود.
-06  ( لوال  دورۀ  اولین  در  اقتصادی  بهبود 
2003( در دور دوم او )10-2007( قوی تر شد. در 
وهلۀ اول، افزایش بی سابقۀ قیمت کاال صادرات 
سال ها  این  شد.  رشد  سبب  و  کرد  تسهیل  را 
و  رسمی  اشتغال  چشمگیر  گسترش  از  کی  حا
دستمزد  حداقل  بود.  درآمد  میانگین  افزایش 
که بسیار  بیش از 70 درصد افزایش واقعی یافت 

بیشتر از تورم بود.
فقر  با  مبارزه  های  برنامه  آن،  موازات  به 
میلیون   1۴ برای  را  مداوم  اما  اندک  مزایایی 
خانواده تضمین می کرد. دسترسی به مسیرهای 
را  مالی  ادغام  فوق العادۀ  روند  نیز  اعتبار  جدید 
 »Bolsa Família « ح ممکن ساخت. موفقیت طر
افزایش  از  وضوح  به  دارد،  جهانی  شهرت  که 
 )monetization( پولی شدن  درجۀ  پرشتاب 
نشئت  جامعه  بخش های  آسیب پذیرترین 
می گرفت که به سمت بازار مصرف انبوه رهنمون 

می شد. 
همزمان روند خصوصی سازی در حال انجام 
بهداشتی،  مراقبت های  خصوصی سازی  بود. 
بهداشت  مراقبت های  بودجۀ  کاهش  با  همراه 
برای  تقاضا  شگفت آور  افزایش  به  عمومی، 
ح های خصوصی منجر شد. دانشجویان در  طر
آموزش عالی به طور فزاینده از نهادهای عمومی 
به نهادهای خصوصی می رفتند: تا سال 201۵، 
7۵ درصد از دانشجویان در نهادهای خصوصی 
حضور داشتند. ارقام بدهی وام های دانشجویان 
را  خود  بدهی  درصد   ۵1 است:  وضعیت  گویای 
پرداخت نکرده اند )در مجموع حدود ۵ میلیارد 
گروه، هیچ دارایی ای  دالر( و بیش از نیمی از آن 

برای بازپرداخت  وام ها ندارند.
واقعی تحریک شدۀ  واردات  ارزش گذاری  فرا 
دسِت  بی سابقه،  سطوح  در  تولیدی  کاالهای 
بی رمق  را  صنعتی  فعالیت  به  بازگشت  آخر 
محوریت  کارگر،  حزب  میراث  از  یکی  ساخت. 
که نه فقط تقاضای  احیاشدۀ بخش اصلی2 بود 
باالتر جهانی برای مواد خام بلکه اتحاد نزدیک 
کم با صنعت کشاورزی، آن را تحریک  ائتالف حا

کرده بود. 
دیلما  دولت  سال  اولین  در  اقتصادی  رشد 
ک  پژوا خیابان ها  گذاشت.  افول  به  رو   )2011(
نارضایتی »طبقات متوسط جدید« شدند – این 
اصطالح ابداع شد تا پایان موانع تحرک اجتماعی 

بخش های  بود  شده  سبب  که  دهد  نشان  را 
متوسط  طبقات  مانند  بیابند  امکان  درآمد  کم 
جنبش   ،2013 ژوئن  در  سپس  کنند.   مصرف 
خواستار  که  سربرآورد  خودانگیخته ای  توده ای 
حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی و آموزش و 

مسکن عمومی بهتر بودند.
برای درک بهتر این فرایند باید به یاد داشت 
درآمد ها  که  همزمان  تا 2013  سال 2006  از  که 
تولید  کاالهای  قیمت  و  بود  یافته  افزایش 
آموزش  هزینه های  بود،  یافته  کاهش  شده 
و  روزانه  مراقبت  و  بهداشتی  مراقبت های  و 
مراقبت  سالمندان  به مراتب باالتر از حد متوسط 
تورم و حقوق افراد بود. همزمان که اعتباراِت به 
ج، آرزوهای مصرف  سهولت در دسترس اما پرخر
بدهی های  طعمۀ  بیشتر  افراد  می کرد،  ارضا  را 
بیشتِر درآمد مصرفی  که  کابوس واری می شدند 
میلیون   63 حدود  امروز  می بلعید.  را  خانوار 
بدهکار  مالی  بخش های  به  برزیل  در  بزرگسال 

هستند. 

طبقهمتوسطوجناحراستافراطی <
تضادهای مراحل متوالی بسط بازارگرایِی ذیل 
که  دموکراتیزاسیون مجدد، طبقات متوسطی را  
است.  کرده  سرخورده  شده اند،  غرق  بدهی  در 
مشخصۀ  که  سیاست زدایی  عالوۀ  به  امر  این 
روزهای رونق پرسرعت است، این طبقات را در 
که در تقابل  موضع متناقض و بی ثباتی قرار داد 
آماده  را  آنها  و  بود  سیاسی  مواضع نامه های  با 
ربوده  افراطی  راست  گفتمان  نفع  به  تا  ساخت 

شوند.   
به  بازگشت  مطالبۀ  گفتمان  این  جزء  اولین 
دورانی  منزلۀ  به  که  است  نظامی  دیکتاتوری 
این  می شود.  ستایش  برزیل  تاریخ  در  بهتر 
دولتِی  خشونت  حول  سکوت  سیاست  را  امر 
این  می کند.  ترغیب  نظامی  دیکتاتوری  دورۀ 
خالل  در  سرآمدان  توافق   لطف  به  سیاست 

دموکراتیزاسیون مجدد حاصل شد.
تنش های  افراطی  راست  این،  عالوه  بر 
و  ناسیونالیسیتی  اصطالحات  با  را  اجتماعی 
قالب  نو  از  تبعیض قومی-نژادی  و  شوونیستی 
طبقۀ  امنیت  عدم  افراطی  راست  است.  داده 
َعلم  را  دشمنانی  و  می کند  مصادره  را  متوسط 
گردن  به  را  جامعه  وضع  مسئولیت  که  می کند 
و  همجنسگرایان  و  زنان  و  چپ  می اندازد:  آنها 
که به  کسانی  سیاه پوستان و مردم بومی و همۀ 

که  وضعیت اجتماعی سیاسی ای ارتقاء یافته اند 
قباًل به آن دسترسی نداشتند. راست افراطی به 
که از طریق سرکوب »دیگری«،  دنبال این است 
که بازار رتبۀ  کند  کسانی را حفظ  موقعیت ممتاز 
آنها را از لحاظ اجتماعی تنزل داده است. مهمتر 
از همه این که راست افراطی از سرخوردگی طبقۀ 
متوسط از دولت های لوال و دیلما پروار می شود: » 
کارگر( تقطیر نا امیدی  antipetismo« )ضد حزب 
سیاسی و اقتصادی به نفرت و خشونت شخصی 

است. 
شدن  طبیعی  سبب  راست  کنی  پرا نفرت  
منزلۀ  به  کارگر،  و  فقیر  طبقۀ  علیه  خشونت 
آمارهای  به  تبدیل  و  می شود  دولتی  سیاست 
وحشیانه ای می شود: از ماه فوریه 2018، یعنی 
که از ارتش دعوت شد تا در ریودوژانیرو  از زمانی 
ساعت  شش  هر  ارتش  یا  پلیس  کند،  مداخله 
مردان  اغلب  هدف ها  کشته اند.  را  نفر  یک 
زاغه های  در  که  هستند  سیاه پوستی  جوان 
برزیل )favela( زندگی می کنند. توسل به مبارزۀ 
کارآمدی  نا علی رغم  خشونت،  با  خشونت آمیز 
برای  معیاری  به  استراتژی،  این  واضِح  ُپر 
آنها  است.  شده  تبدیل  متوسط  بخش های 
دولت  اقتدار  فقدان  از  ناشی  را  شهری  نا امنی 
می دانند که با هر هزینه ای که برای جامعه دارد، 

باید اصالح شود.  
در انتخابات اخیر، نامزد پیروز از جناح راست 
کاپیتان سابق ارتش، ژائیر بولسونارو،  افراطی و 
در میان رأی دهندگان طبقۀ متوسط و پردرآمدی 
نفوذ پیدا  کالج داشتند،  و  که مدرک دبیرستان 
کارگر،  کرد، در حالی که فرناندو هاداد، نامز حزب 
در میان فقیرترین و بی سوادترین افراد حمایت 
که چقدر موقعیت ها  شد. این امر نشان می دهد 
است.  شده  وارونه  سیاسی  شطرنج  صفحۀ  در 
بازی سیاسی  در  را  اینک می توان دو عنصر  اما 
که بسیار به  یکدیگر نزدیک  کرد  برزیل مشاهده 
کارایی باالی بولسونارو  هستند.  اولی مربوط به 
است که در همۀ بخش های اجتماعی حکمفرما 
است. دومی شامل افزایش بی تفاوتی نسبت به 
قواعد دموکراتیک و بیزاری از آن، در میان همان 
مجدد  دموکراتیزاسیون  در  که  است  طبقاتی 

برزیل نقش حیاتی داشتند. 

1. خصوصی سازی ای که چرخۀ آن کامل شده باشد و با توافقات  
نصف ونیمه  و یا اصالح بخش عمومی به دست نیامده باشد.

گردآوری منابع طبیعی است. مانند  2. منظور صنایع استخراج و 
معدن کاری و کشاورزی و شیالت

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Lena Lavinas >lenalavinas@gmail.com>
Guilherme Leite Gonçalves >guilherme.leite@uerj.br>
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خیزشجهانیپوپولیسمجناحراستی

<     پــــوپــــــــــولیسم، هـــــــویت
              و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار

عایشهبورا، دانشگاه بغازیچی ترکیه

بحران ارزی اخیر در ترکیه نشان می دهد که چگونه نقض قانون 
برای حفظ اقتدار بانک مرکزی ممکن است به آسیبی جّدی به 

اقتصاد منجر شود.
عکس از : عایشه بورا.

پوپولیسم از دهۀ 90 میالدی اصطالحی بود 
که به طور گسترده به کار برده شده است تا به نوع 
که  کند  اشاره  غیرلیبرال  ایدئولوژی  از  جدیدی 
ویژگی های احزاب سیاسی خاص و رهبران آنها 
را در طیف گسترده ای از کشورها ترسیم می کند. 
مدعایی اخالقی دربارۀ نمایندگی انحصاری- که 
مخالفان  همۀ  مشروعیت  آن  در  است  ممکن 
انکار شود- همچون یکی از ویژگی های محوری 
مشاهدۀ  اساس  و  می شود  پدیدار  پوپولیسم 
مشاهده ای  می دهد.  شکل  را  نگران کننده ای 
به  شیوۀ  شده  انتخاب  که  دولت  این   بر  مبنی 
دموکراسی  برای  است  ممکن  دموکراتیک، 
یک  آمدن  کار  روی  آغاِز  در  کند.  ایجاد  تهدید 
در  مذکور  تهدید  است  ممکن  پوپولیست  حزب 
وضوح  به  حزب  آن  سیاسی  گرایش  و  گفتمان 
که عمومًا به  تشخیص پذیر نباشد؛ ویژگی هایی 
سیاست های پوپولیستی نسبت داده می شود، 
از  تدریجی  انحرافات  پویای  روند  در  اغلب 
هنجارها و نهادهای نمایندگی دموکراسی شکل 
که ماهیت  می گیرد. بنابراین می توان نشان داد 
به  آن  گرفتن  نظر  در  با  است  بهتر  پوپولیسم 
منزلۀ فرایند درک شود تا به منزلۀ ایدئولوژی با 

مجموعه ای از ویژگی های معّین.

فرایندپوپولیسمجناحراستدرترکیه <
 2002 سال  در  توسعه  و  عدالت  حزب  وقتی 

تالش  در  رهبرانش،  رسید،  قدرت  به  ترکیه  در 
اسالم گرای  گذشتۀ  دربارۀ  نگرانی ها  رّد  برای 
ایدئولوژیک  موضع  توصیف  برای  حزب،  این 
آن از اصطالح »دموکراسی محافظه کار« استفاده 
کردند. بنیانگذاران حزب به واقع درون جنبش 
اسالم گرای چشم انداز مّلی تشّکل سیاسی خود را 
داشتند و اغلب آنها در دولت ائتالفی به رهبری 
دست  به  را  مهمی  موقعیت های  رفاه،  حزب 
گرفته بودند. حزب رفاه در سال 1997 به سبب 
گرایش ضّدسکوالرش تعطیل شد. با وجود این، 
مدعای رهبران حزب مبنی بر این که حزب موضع 
اسال م گرای خود را رها  کرده است، برای بسیاری 
کننده  کشور متقاعد  ج از  از افراد در داخل و خار
به نظر رسید. ابراز تعهد به استراتژی اقتصادی 
که  کسانی اطمینان بخش بود  بازارگرا نیز برای 
آمادۀ پذیرفتن حزب عدالت و توسعه به عنوان 

نوعی حزب عادی دسِت راستی بودند. 
آن،  رهبر  و  توسعه  و  عدالت  حزب  امروز 
پوپولیسم  تهدید  سر  بر  مناقشات  در  اردوغان، 
برای دموکراسی، مثال های برجسته ای هستند. 
کمتر به آشکار شدن نوعی  ک،  این تغییر در ادرا
تا  است  مربوط  اسالم گرایانه  پنهان  کار  برنامۀ 
دو  به  موجود  پیش  از  گرایشی  شدن  برمال  به 
گرایش استداللی  کردن جامعه. ابتدا این  قطبی 
دفاعی علیه چیزی بود که جناح مخالف معرفی 

سکوالری  اقتدارگرای  نیروهای  شامل  و  می شد 
با  و  بیگانه اند  کشور  فرهنگی  جهان  با  که  بود 
کثریت کشور انتخاب  دولتی خصومت دارند که ا

کرده اند.
رفاِه  حزب  مانند  توسعه  و  عدالت  حزب 
محروِم  موقعیت  بر  کید  تأ برای   ،90 دهۀ 
کشور، تحت حکومت سکوالر  کثریت مسلمان  ا
بهرۀ  هویت  سیاست  زبان  از  جمهوری خواه، 
ورنر  که  همان طور  واقع  در  است.  برده  فراوان 
چیست؟  پوپولیسم  عنوان  با  کتابش  در  مولر 
پیروزان  از  نمونه ای  حزب  این  است،  آورده 
پوپولیست است که مانند قربانیان عمل می کند 
کثریت را اقلیتی ستم دیده معرفی می کند. با  و ا
که سیاست   وجود این ، در فضای غالب دوران 
سیاست های  سراسر  در  گسترده   به طور  هویت 
چپ و راست پذیرفته بود، برخی نیز این عنصر 
فراخوانی  را  توسعه  و  عدالت  حزب  گفتمان 
دموکراتیک تفسیر کردند. فراخوانی دموکراتیک، 
برای به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی 
محل  که  سکوالر  موضع  عام نگرِی  مقابل  در 
منازعه است. عالوه بر این، رویکرد حزب عدالت 
اقلیت های  به  هویت  سیاست  به  توسعه  و 
سطح  در  دسِت کم  و  یافت  گسترش  نیز  قومی 
گفتمان، در مورد به رسمیت  شناختن و احترام 
کنون انکار  که تا به تفاوت های فرهنگی  ایشان 
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شده بود، وعده هایی داد. این امر تا مدتی کمک 
مختلف  بخش های  حمایت  از  حزب  که  کرد 
جمعیت شامل روشنفکران چِپ لیبرال و برخی 

ُکرد برخوردار شود.  شهروندان 
دولت  شکل گیری  از  پس  دهه  یک  از  بیش 
که امکان تشخیص  حزب عدالت و توسعه بود 
به  حزب  رویکرد  از  که  آمد  وجود  به  مشکالتی 
گروه های متفاوت تفکیک ناپذیر بود. در حالی که 
فرهنگی،  تفاوت های  شناختن  رسمیت  به 
از  پرسش  می شد،  معرفی  عدالت  محوری  ُبعد 
نمایندگی منصفانه، ذیل انحصار مشروع حزب 
کل  منتخب یا رهبرانش روی نمایندگی سیاسی 

گروه ها دسته بندی می شد.

بهرۀراستازسیاستهویت <
ترکیه،  در  اخیر  سیاسی  تحوالت  به  توجه  با 
مناسبت  کرد،  ح  مطر برمن  شری  که  پرسشی 
پیدا می کند: »چرا راست بیشتر از چپ از سیاست 
اریک  که  بهره مند می شود؟« همان طور  هویت 
که در  هابساوم قبال در سال 1996 در مقاله ای 
شد،  منتشر   The New Left Review نشریۀ 
که ناسیونالیسم فقط شکلی از  هشدار داده بود 
که بر پایۀ مطالبۀ مشترک  سیاست هویت است 
کثریت شهروندان استوار است و »جناح راست،  ا

در  را  آن  راسِت در قدرت همواره  ویژه جناح  به 
گرفته است«. در مورد حزب عدالت  قبضۀ خود 
و توسعه، استفادۀ موفقیت آمیز از زبان سیاست 
هویت، دسِت آخر در قامت شکلی از ناسیونالیسم 
هویدا شدکه در آن احزاب مخالف تهدیدی برای 
منافع مّلی معرفی می شوند. به عنوان مثال این 
کارزار  موضوع را می توانستیم در سخنرانی های 
انتخاباتِی پیش از انتخابات عمومی سال 201۵ 

مشاهده کنیم.
تفاوت  بر  کید  تأ از  گفتمان  تغییر  با  همزمان 
سه  از  پس   ، ناسیونالیستی  زبانی  به  فرهنگی 
و   2010 و   2007 سال های  در  که  رفراندومی 
2017 برگزار شد، تغییرات نهادی مهمی نیز به 
واقع مورد  به  گرفت.   انجام  آمیز  طور موفقیت 
که چطور عصر پوپولیسِم  ترکیه نشان می دهد 
هم  است.  رفراندوم ها  عصر  حال  عین  در  ما  
برجستۀ  پوپولیسم و هم موضوع  کنونی  ظهور 
رفراندوم ها را -به عنوان شکلی از تصمیم گیری 
سیاسی که در سطح جهان مشاهده شده است- 
مردمی  گستردۀ  نارضایتی  از  بازتابی  می توان 
بنابراین  کرد.  تفسیر  نمایندگی  دموکراسی  از 
هردوی این موضوعات نگرانی های مشابهی را 
در محافل لیبرال برانگیخته است، نگرانی دربارۀ 
نظام  طریق  از  که  مردمی  کمیت  حا از  شکلی 

نظارت و توازن نامحدود می شود. رفراندوم ها به 
واقع در ترکیه در حذف تدریجی محدودیت های 
و  مجریه  قوۀ  بر  کم  حا قانونی  و  بوروکراتیک 
دسِت آخر، استقرار نظام ریاست جمهوری نقش 
کرد. در نظام ریاست جمهوری  چشمگیری ایفا 
قدرت  انتخابی  رئیس جمهور  یافته،  استقرار 

تصمیم گیری بی حد و حصری دارد. 
کشور در اقتصاد  که الحاق  جالب توجه است 
کردن استفاده  جهانی بازار همچنان در محدود 
کم  حا سوی  از  تصمیم گیری  مطلقۀ  قدرت  از 
بحران  است.  بوده  مهمی  عامل  منتخب 
که نقض  ترکیه نشان داده است  پولی اخیر در 
استقالل  به  بی توجهی  و  قانون  کمیت  حا
را  سرمایه گذاران  اعتماد  چگونه  مرکزی  بانک 
تحلیل برده و سبب صدمات جّدی به اقتصاد 
که  آشکار شده است  که  آنجایی  از  شده است. 
مکّرر  ارجاعات  طریق  از  سادگی  به  نمی توان 
را  بحران  کشور،  علیه  هم پیمان  نیروهای  به 
باید  اقتدارگرا  پوپولیست های  کرد،  مدیریت 
عملکرد  با  است  ممکن  قواعدشان  که  بدانند 
آرام اقتصاد بازار در تضاد باشد. این که در عرصۀ 
خط مشی سیاسی و اقتصادی می توانیم انتظار 
را داشته باشیم، هنوز نامشخص  چه تغییراتی 

است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Ayşe Buğra > bugray@boun.edu.tr>
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عکس: عایشه بورا.
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<    پــــــــوپـــــــولیسم راست گرا
       در امــــریــــــــکای التین

رمیروکارلوسهامبرتوکاجیانوبالنکو، دانشگاه سائو پائولو، برزیل،ناتالیاترسابرتی، دانشگاه دل روزاریو، کلمبیا

نــــــــفــــــع شــخصی در برابر رفــــــــــاه اجتماعی

اعتراضات در آرژانتین.
عکس: رمیرو کارلوس هامبرتو کاجیانو بالنکو.

 ،2000 دهه  سال های  در  کاال  رونق  دورٔه 
ساخت  قادر  را  برزیل  و  آرژانتین  دولت های 
همراه  را  بازصنعتی سازی  سیاست های  تا 
میان  در  کنند.  اجرا  اجتماعی  یکپارچگی  با 
اقداماتی که رشد طبقٔه متوسط و رفع فقر بخش 
بزرگی از جمعیت را ممکن ساخت، می توان به 
برخی  راهبردی،  کردن دوبارٔه شرکت های  ملی 
کار، افزایش حداقل  از بازنگری ها در قوانین بازار 
از  حمایت  و  عمومی  آموزش  تقویت  درآمد، 
اعطای وام مسکن در این دولت ها اشاره داشت. 
جذب  و  اقتصادی  نظام  احیای  حال،  این  با 
بسیار  ویژگی  سرمایه گذاری،  چشم گیر  جریان 
سال  بحران  ماند.  باقی  اقتصادها  این  متمرکز 
توسط  کسب شده  امتیازات  شکنندگی   2008
کرد. در همان سال ظهور  طبقٔه متوسط را عیان 
معترضان  طردگرایانٔه  و  انحصاری  مطالبه های 
 )paneleiros( برزیل آرژانتینی )caceroleros( و 
)معترضان قابلمه زن( که در از بین رفتن حمایت 
از کریستینا فرناندز د کیرشنر و دیلما روسف و پس 
از آن در موفقیت دولت های پوپولیست راستگرا، 

نقش مهمی داشتند.

گروههایی  در مارس سال 2008 در آرژانتین، 
سری  یک  به  حبوبات  صادرات  با  مرتبط 
دست زدند؛  راه بندی ها  و  خیابانی  اعتراضات 
مالیاتی  قید  با یک  اعتراضات در مخالفت  این 
که با هدف مدیریت عدم توازن میان  جدید بود 
بخش بسیار رقابتی کشاورزی و صنایع مختلفی 
که از لحاظ فناوری عقب افتاده بودند، تصویب 
شده بود. مدت و مقبولیت وسیع اعتصابات در 
کز شهری را تا سر حد  نواحی کشاورزی، برخی مرا

کمبود مواد غذایی رساند.
تظاهرات  سری  یک  بر  آغازی  این 
در  باال  و  متوسط  طبقه های  »خودجوش« 
بوئنوس آیرس شد و با صدای قابله و ماهیتابه 
اعتراظات  این  کرد.  پیدا  راه  به شهرهای دیگر 
سپس  ولی  شد  گسترده   2012 سال  حوالی  تا 
با  که  تظاهرات  این  افتاد.  تاب  از  گهان  نا
نوامبر 2012؛  و 8  تظاهرات 13 سپتامبر  عنوان 
 8 و   2013 نوامبر   13 و  گوست  آ  8 آوریل،   18
نارضایتی های  می شوند،  شناخته   201۴ فوریه 
مختلفی را نمایندگی می کرد )فساد و نبود آزادی، 
تمام  و  غیره(  و  فرزندان  سراسری  کمک هزینٔه 

وپوسترهایی  شدیداللحن  شعارهای  با  این ها 
کم بیان  در مخالفت با رییس جمهور و حزب حا

می شدند.
برزیل،  در   2013 سال  جوئن  و  می  ماه  در 
حمل ونقل  عرضٔه  حول  اعتراضی  رویدادهای 
متوسط  طبقه  اعتراض  به  رایگان  عمومی 
عمومی  خدمات  بی ثباتی  و  جام جهانی  علیه 
 201۵ سال های  در  اعتراضات  گشت.  تبدیل 
برزیل  اصلی  شهرهای  تمام  به  تقریبا   2016 و 
تندی  بسیار  لحن  و  داد  ماهیت  تغییر  رسید، 
کارگر و  علیه رییس جمهور دیلما روسف و حزب 
 2002 سال  از  اجراشده  اجتماعی  سیاست های 
تقاضای  کنار  در  این تظاهرات  گرفت.  به خود 
نوزایش  فاشیستی  مواضع  روسف،  استیضاح 
دیکتاتوری و خصومت عموم نسبت به چپ را 
تلفیق کرد. گروه های پرشماری به طور مستقیم 

خواستار »مداخلٔه بالدرنگ نظامی« شدند.
کم شدن شکاف  طبقه های متوسط و باال به 
هر  که  سیاست هایی  بودند؛  معترض  طبقاتی 
سیاست های  طریق  از  داشتند  سعی  دولت  دو 
ضد ادواری )anti-cyclical policies( و تنظیم 



 

کارآفرینان خرد و متوسط  کار به آن برسند.  بازار 
کارگران و طبقٔه حقوق بگیر با از  با توانمند سازی 
دست دادن امتیاز داشتن خدمتکاران غیررسمی 
سیاست  آن ها  حال،  عین  در  بودند.  مخالف 
مرتبط  دولت  و  اشخاص  فساد  با  را  اجتماعی 
از »نظریٔه شایسته ساالری«  آن ها  می پنداشتند. 
به  فقر  دادن  نسبت  با  تا  می کردند  استفاده 
بی مهارتی،  یا  تنبلی  از  ناشی  شخصی  شکست 
کنند  عادی سازی  را  اجتماعی  نابرابری های 
)normalizainon( و به فقر مشروعیت ببخشند. 
و  »کارآفرینی«  گفتمان های  مشابه  منطق  این 
پنطیکاستی  کلیساهای  در  رفاه«  »الهیات  نیز 
است که بیان می دارد خداوند تالش را به صورت 

اقتصادی عوض می دهد.
به گزینی  و  مانویسم  آیین  که  نارضایتی  این 
بود، در محکومیت بی وقفٔه فساد  آن عیان  در 
پتیستا- فساد  و  آرژانتین  در  کیشنر  )فساد 
به  فساد  و  گشت  آغاز  برزیل(  در  کارگر-  حذب 
عنوان نشانٔه »انحراف سرشت« رهبران تبدیل 
نظریه های  از  گونی  گونا انواع  سرچشمٔه  به 
سوال  زیر  بدون  زمان،  هم  شد.  بنیادگرایانه 
بردن ساختار فساد در آن جوامع، یک نگاه جزئی 
به این می پرداخت که چه کسی در واقع در فساد 

شرکت داشته است.
که  بنیادگرایی با این دیدگاه تعریف می شود 
گونه  هر  که  دارد  وجود  شده ای  آشکار  حقیقت 
امکان مباحثه را از بین می برد. بنیادگرایی ضد 
کمونیستی در برزیل و آرژانتین بار دیگر در ظاهِر 
ضدچاوزگرایی )antichavismo( متولد شده بود. 

کلی، تهدید »ونزوئال شدن«  در این زمان به طور 
و »بولیواریسم« است که به عنوان هر گونه تالش 
غربی«  »سرمایه داری  پایه های  نابودی  برای 
بنیادگرایان  می شود.  درک  سنتی«  »خانوادٔه  و 
ضدکمونیستی با کاهش نابرابری های اجتماعی 
فقرا،  از  تنفر  به  این  و  مخالف اند  جنسیتی  و 
سیاه پوستان  و  هم جنس گرایان  فمنیست ها، 
در برزیل و villeros )آلونک نشینان( در آرژانتین 
که همگی به بی کفایتی،  منجر می شود؛ افرادی 

گاهی یا رشوه خواری متهم اند. ناآ
این موضوع درهایی بر روی اشتهار ایدئولوژی 
کرده است  فرالیبرال، میراث مکتب اتریش، باز 
بیان  برزیلی،  پژوهشگر  کاراپانا،  که  همانطور  و 
می دارد دو اصل دارد: »دولت حداقلی« و اصل 
لزوم قراردادها )pacta sunt servanda( که بنا بر 
که به  آن تمام حقوق در چیزی خالصه می شود 
صورت »آزادانه« مورد تفاوت تمام احزاب باشد. 
پس از آن یک دوگانٔه sui generis )منحصر به 
که به »اعمال زور  فرد( ساده شده ایجاد می شود 
مقابل  در   )left-state-coercion( چپ«  دولتی 
 )right-market-freedom( راست  بازار  آزادی 
به عنوان  را  »برابری«  اول  تعبیر می شود. مورد 
یک تهدید می بیند، در حالی که مورد دوم مفهوم 
بازتعریف  دولت«  »فقدان  معنای  به  را  ازادی 

می کند.
مجال دوم در ایجاد پوپولیسم جناح راستی 
مسیحیت  و  فرالیبرالیسم  مصلحتی  ازدواج  با 
شده  ایجاد  آن،  شقوق  تمام  در  بنیادگرا، 
است؛  مشترک  فصل  دولت  به  حمله  است. 

را  آزادی  »قلمروی  اینکه  بر  عالوه  دولت  زیرا 
را  پدرساالرانه  اقتدارگرایی  می کند«،  محدود 
حتی  عمومی،  بخش  در  مداخله  طریق  از  نیز 
هم پیمانی  می کاهد.  خصوصی،  آموزش  در 
از  حمایت  در  مردم نهاد  سازمان های  میان 
در  نئوپنطیکاستی  کلیساهای  و  فرالیبرالیسم 
آرژانتین و برزیل به صورت آمیخته ای از حمالت 
به سیاست اجتماعی و دخالت دولت در اقتصاد، 
تقبیح »ایدئولوژی جنسیتی« و اتهاماتی مبنی بر 
»شستشوی فکری دانش آموزان توسط معلمان« 

در مدارس در آمد.
کامیال  برزیلی،  جامعه شناس  گفتٔه  بر  بنا 
ذهنی  نظام  یک  ایجاد  در  موفقیت  روشا، 
گفنگوی  و  امکان تحلیل  گونه  از هر  که  نفرت 
دموکراتیک جلوگیری می کند را با استفاد« مؤثر 
که  فضایی  رشد  نوین،  فناورانٔه  ابزارهای  از 
رسانه های هژمونیک به این ایده ها اختصاص 
سیاسی  سازمان های  مویرگی  نفوذ  و  می دهند 
احزاب  و  دولتی  غیر  سازمان های  مانند  سنتی 
در  بنابراین،  داد.  توضیح  می توان  سیاسی، 
از  پس  می رسد  نظر  به  که  درگیری هایی  برابر 
کشور )آرژانتین در  بازگشت دموکراسی در هر دو 
سال 1983 و برزیل در سال 1986( پایان یافت، 
گرفت: نبرد برای حقوق بشر و  اجماعی صورت 
نزاع علیه نابرابری اجتماعی. و این اجماع در این 
اراده گرایی، مفروضات  زیادی  میزان  با  جوامع، 
اشتباه، ساده سازی های مغالطه آمیز و »خبرهای 

دروغیِن« بی شمار جا افتاده است.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco
>ramirocaggianob@gmail.com>
Natalia Teresa Berti >natalia.berti@urosario.edu.co>
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<   مــــلی گرایی
         رادیـــــــــــــــــــــــــکــــــــــــال
           چونان پــــــادفرهنگی جدید در لهستان

یوستیناکاژتا،دانشگاه وروتسواف، لهستان

راهپیمایی روز استقالل که نیروهای ملی گرا در سال 2011 در ورشو 
لهستان سازمان دهی کردند. ویکی پدیا، حق تکثیر برای مؤلف 

اثر محفوظ است.

جناح  و  ملی گرا  احزاب  از  رشد  به  رو  حمایت 
از  بسیاری  دغدغۀ  اخیر  سال های  در  راستی 
جامعه شناسان و خط مشی گذاران مردم ساالر در 
از  لهستان،  در  است.  بوده  کشورها  از  بسیاری 
سال 201۵ که حزب محافظه کار حقوق و عدالت 
)پی آی اس( پیروز انتخابات مجلس شد، عرض 
بیشتر  رادیکال  ملی گرای  سازمان های  اندام 
جاهای  و  اروپایی  کشورهای  در  است.  شده 
ملی گرا  گفتمان های  افزایش  شاهد  نیز  دیگر 
و  رادیکال  راست  احزاب  جاها  این  در  هستیم. 
عوام گرا از طریق برانگیختن هیجان مردم حول 
کمیت رأی جمع  موضوعاتی چون مهاجرت و حا

می کنند. 
در حال حاضر ملی گرایی رادیکال در لهستان 
بزرگ«  »لهستان  برای  مبارزه  چیست؟  مظهر 
به چه معناست؟ برای پاسخ به این پرسش ها 
ملی گرا  سازمان های  اعضای  از  برخی  درمورد 

مصاحبه های  آن ها  با  دادم.  انجام  پژوهشی 
زندگی نامه ای کردم نا دریابم چه شد که پایشان 
و  انگیزه ها  به  نیز  و  شد  باز  سازمان  این  به 

جهان بینی هایشان راه ببرم.  
و  خود  از  ملی گراها  توصیف  به  نگاهی  با 
گفتمانی  مقولۀ  چهار  می توان  فعالیت شان 
خودشان  آن ها  این که،  نخست  دید.  را  اصلی 
میهن پرستانی  جدید  نسل های  آموزگاران  را 
که تاریخ لهستان را می شناسند و  تلقی می کنند 
نسخۀ سیاسی راستی از آن را پرورانده اند. دوم 
هویت  )باز(آفرینندگان  و  مدافعان  آن ها  آن که، 
ارزش های  و  سنت  بر  شدیدا  که  لهستانی اند 
ملی گرایان  این که،  سوم  بود.  استوار  کاتولیک 
که  »نظام«،  برابر  در  که  ضدنظام اند  فعاالنی 
سیاست  سیاسی،  تشکیالت  اروپا،  اتحادیه 
برمی گیرد،  در  را  لیبرال  رسانۀ  و  پسا1989 
مقاومت می کنند . چهارم آن که، آن ها خودشان 

امور  درگیر  که  می کنند  معرفی  شهروندانی  را 
جامعۀ  کثر  ا برخالف  و  سیاسی اند  و  اجتماعی 
لهستان نسبت به تهدیدهای محتمل نگران و 

گاه اند. آ
محتویات  و  روایت ها  تحلیل  اساس  بر 
سازمانیشان  تارگاه های  در  که  سخنانشان 
جنبش  که  گفت  می توان  است  شده  منتشر 
اجتماعی  جنبش  لهستان  در  معاصر  ملی گرای 
لیبرالیسم  مخالف  که  است  پسامدرن ستیزی 
است و رو سوی سنت دارد. آن را می توان نوع 
)بر  ضدلیبرال  کرد:  تلقی  پادفرهنگ  از  خاصی 
گفتمان و سیاست جناح  که  پایۀ این احساس 
ضد  ضدتشکیالت،  دارد(،  سلطه  لیبرال -چپ 
پادفرهنگ  گرچه  اروپا، ضدناهمگنی.  اتحادیۀ 
استوار  ترقی خواهانه  شعارهای  بر   1960 دهۀ 
ناممکن  بازگشتی  می کنیم  مشاهده  آنچه  بود، 
جملگی  به  نظر  که  امری  است،  گذشته  به 
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تصورش  داده   خ  ر زمان  آن  از  که  تغییراتی 
پادفرهنگ  این  بارزتر  ممیز  وجه  است.  دشوار 
دولت  می رسد  نظر  به  که  است  واقعیت  این 
آن همنواست. مشکل دیگر  با  و عدالت  قانون 
کامیش در ارائۀ تعریفی دقیق از نظر پیشین/ نا
که در پی بازگشت به آن است:  سنتی ای است 
مقطعی  نه  است  انتزاعی  مفهوم  نوعی  گذشته 
همچنین  داد.  ارجاع  آن  به  بتوان  که  خاص 
ضدنظام  جنبشی  معاصر  ملی گرای  جنبش 
دگرگونی  ندادن  خ  ر و  سیاسی  طبقه  که  است 
کی زدایی  واقعی و عمیق )از جمله تحقق اشترا
و تحول نخبگان سیاسی به نخبگان ملی( پس 
از سال  1989 را به پرسش می گیرد. رشته های 
هویت  فرهنگ،  جنبش  شرکت کنندگان  پیوند 
و سیاست است نه اقتصاد. وجوه مشترکشان از 
که ارزش هایی  این قرار است: )1( این احساس 
که به باورشان بنیان تمدن اروپایی و لهستانیت 
و  را شکل داده اند )ملت، دین، خانوادۀ سنتی 
تاریخ( در معرض تهدیدند؛ )2( این عقیدۀ راسخ 
کاوری و تزویر است؛ و  که صحنۀ سیاست پر از ریا
کمیت  )3( این اعتقاد راسخ که ملت لهستان حا

ملی را محدود کرده اند.   
دوگانه های  حسب  بر  را  واقعیت  آنان 

سطح  عام ترین  در  می بینند:  سفت وسخت 
جهان به دو دستۀ »خیر« و »شر« تقسیم می شود 
)جدول 1 را ببینید(. در سویۀ »خیر« مهم ترین 
تمدن  دارند:  قرار  سازمان ها  این  ارزش های 
خانواده.  و  ملت  )مسیحیت(،  دین  اروپایی، 
و نظم  اجتماع  به سنت،  ارجاع  با  را  ارزش  این 
اخالقی توصیف و آن ها را ملی، طبیعی، ابدی و 
از این رو واقعی تلقی می کنند. افزون براین، دو 
جفت مقولۀ جدانشدنی را نیز می توان مشاهده 
و  کاتولیک  ایمان  و  لهستان  ملت   )1( کرد: 
محوریت  -که  مسیحیت  و  اروپایی  تمدن   )2(
می دهد.  نشان  را  لهستانی  ملی گرایی  در  دین 
لیبرالیسم  است  مسلط  آنچه  »شر«  سویۀ  در 
با  که  می شود  تلقی  جها ن بینی ای  که  است 
جهان بینی سنتی ضدیت دارد و با اتحادیۀ اروپا 
انگاشته  یکی  دست(  این  از  سازمان هایی  )و 
ماده باوری،  همدستی  با  لیبرالیسم  می شود. 
نظم  ریشۀ  به  برابری طلبی  و  نسبی گرایی 
اجتماع  فروپاشیدگی  به  و  می زند  تیشه  پیشین 
»خیر«،  مقوله های  مقابل  در  می انجامد. 
که اختراع شده اند و  مقوله های »شر« اموری اند 
گروه ها و قدرت ها آن ها را به زور به خورد مردم 
سیاسی،  طبقۀ  واقعیتی،  چنین  در  داده اند. 

اتحادیۀ اروپا، همجنس گرایان و پناهندگان به 
دشمنان اصلی بدل می شوند. آن ها ویژگی ها و 
جان  می شوند  تلقی   آسیب زا  که  را  پدیده هایی 
آن ها  نظر  از  که  چرا می بخشند  شخصیت  و 
ملتی  از  که  را  تصویری  پدیده ها  و  ویژگی ها 
همگن، منسجم و مستقل وجود دارد مخدوش 

می کنند.
اصلی  احساس  دو  بر  رادیکال  ملی گرایی 
گر تغییرات  استوار است: عدم قطعیت و غرور. ا
و  اقتصادی  سیاسی،  بافت های  در  جاری 
فرهنگی در سطوح ملی، اروپایی و جهانی را به 
مشترک  احساسی  قطعیت  عدم  آوریم،  حساب 
کافی  شرط  خود  خودی  به  و  است  همگانی  و 
این  با  نیست.  ملی گرا  فردی  به  شدن  تبدیل 
گفتمان ملی گرای رادیکال با نگاه دوگانه  حال، 
که ممکن  به جهان پیوند خورده است، نگاهی 
جمله  از  روزمره،  مشکالت  برای  ظاهر  به  است 
که به دردسرهای حفظ شغل، مسکن  آن هایی 
است  مربوط  آبرومندانه  زندگی  استاندادهای  و 
داستان هایی  باشد.  داشته  چنده  در  پاسخی 
را  فرهنگشان  که  ک  خطرنا مهاجران  دربارۀ  که 
مشاغل  و  اجتماعی  مسکن  و  می کنند  تحمیل 
که  جنسی  اقلیت های  می کنند؛  خود  آن  از  را 

کارزار ملی-افراطی )National-Radical Camp( در سال های   ،)National Rebirth of Poland( نوزایی ملی لهستان )All-Polish Youth( منبع: تحلیل سی مصاحبه خوددزندگی نامه روایی با نمایندگان جوانان تماما لهستانی
2011 تا 201۵، و مطالب منتشرشده در وبسایت های رسمی این سازمان ها.

گفتمانجنبشملیگرا جدول1.نگاهدوگانهبهواقعیتدر

شر
لیبرالیسم، خودپرستی و انحطاط

لیبرالدموکراسی
)اتحادیه اروپا به مثابه یک نظام، تمامیت خواهی، خصومت، 

بیگانگی، فریبکاری، خطر(

حقوقبشرونسبیگراییبرمبنایایدئولوژیروشنگری
تصنعی و ساختگی بودن، فقدان حقیقت عینی 

بحرانجهانوطنیوبرابریطلبی
)ماده باوری، برابری طلبی افسانه ای/ابداعی، فروپاشی اجتماع 

و نظم(

الگویروابطآزاد/جناحچپی
)سیاست مداران، رسانه ها، فمینیست ها، البی همجنس گرایان؛ 

بیماری، انحطاط، زیان بخشی(

خیر
سنت، اجتماع، و نظم

تمدناروپایی
)سنتهای واقعی، ابدی و ریشه دار(

ارزشهایابدیمسیحی
)باور کاتولیک، سرچشمه اخالق، روراستی و سادگی(

جوامعملی
کمیت ملی، نظم( )کل پویا، سلسله مراتب، آزادی، حا

خانوادهسنتی
)سالمتی، اجتماع( 
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خیزشجهانیپوپولیسمجناحراستی

راهپیمایی روز استقالل که نیروهای ملی گرا در سال 201۵ در ورشو 
لهستان سازمان دهی کردند. پی. درابیک / فلیکر. برخی حقوق 

محفوظ است.

شرکت های  می دهند؛  جنسی  آزار  را  کودکان 
بهره کشی  لهستانی  کارگران  از  که  بین المللی 
می کنند؛ و لیبرال هایی که مقرضانه به سنت ها و 
ارزش های لهستان حمله می کنند و بخش هایی 
از جامعۀ لهستان هم به آن ها گوش می سپارند. 
ک های  مال و  آسان  پاسخ های  گفتمان ها  این 
داوری قاطعی در چنته دارند که بار عدم قطعیت 
فرضیشان  دشمنان  از  نفرت  به  آن  تبدیل  با  را 
زمین می گذارند. ملی گرایی غرور ملی را هم افاده 
جایگاه  به  اعتراض  در  که  احساسی  می کند: 
نیمه پیرامونی لهستان در جهان تجلی می یابد. 
درباره  گدوال  مارچی  پژوهش  قیاس،  همین  به 
نشان  عدالت  و  حقوق  حزب  به  رأی دهندگان 
می دهد که ملی گرایی رادیکال، راهی است برای 
و  لهستان  برای  نمادین  معنایی  جست وجوی 

حس  ایجاد  به  شدیدی  نیاز  کردن«.  بلند  »سر 
برتری نسبت به دیگران و ساختن ملتی بهتر که 
باشد  ریشه داشته  تاریخ  در  و  گاه  آ تاریخش  به 

وجود دارد.  
پادفرهنگ  موج  با  لهستان  جامعۀ  آیا 
می توان  سو  یک  از  می شود؟  همراه  ملی گرایانه 
که  نیست  قرار  رادیکال  ملی گرایی  که  گفت 
و  بدهد  دست  از  را  حامیانش  زودی ها  این  به 
پیش بینی این که چه گفتمان دیگری را می توان 
پیچیدگی  آن  رهگذر  از  و  نشاند  آن  جای  به 
جهان معاصر را به آسانی توضیح داد بسی دشوار 
ملی گرایانه  سازمان های  این،  بر  افزون  است. 
لهستان  دولت  با  ملی گرا  سازمان های  همراهی 
 )2018 نوامبر   11( استقالل  روز  راهپیمایی  در 

پیشرفت  سیاسی  بستر  که  می دهد  نشان 
نمایندگان  دیگر،  سوی  از  مهیاست.  آن ها 
جهان بینی های مخالف، لیبرال و جناح چپی، 
به رغم بافت سیاسی کمترمقبول شان، همچنان 
فعال اند. یکی  و  توجه  لهستان مورد  در جامعۀ 
نتایج  مدخلیتشان  تداوم  تازۀ  نشانه های  از 
و  قانون  حزب  گرچه  است:  محلی  انتخابات 
عدالت در حکومت های محلی عموما بیشترین 
کنان  سا است،  کرده  خود  آِن  از  را  کرسی ها 
بزرگ ترین شهرهای لهستان بیشتر به نامزدهای 
آینده  سال  چند  در  آنچه  دادند.  رأی  لیبرال 
تضاد  و  تنش  افزایش   ، داشت  انتظار  می توان 
میان گفتمان های فرهنگی است نه غلبۀ چمبره 

زدن ملی گرایان رادیکال بر گفتمان عمومی. 

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید: 
Justyna Kajta >juskajta@gmail.com>

mailto:juskajta@gmail.com
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<    الــــــــــــــــهام گــــــــــــرفتن
      از مـــــــــــــــاری یهودا

یوهانباخر، دانشگاه یوهانس کپلر لینز، اتریش،جولیاهافمن اتاق کارگری وین، اتریش، گئورگهابمن، مٔوسسه یهودا باوئر اتریش.

ماری یهودا در سال 1937.
منبع: آرشیو تاریخ جامعه شناسی در اتریش.

نویسندگان این مقاله در سال 2017 مشغول ویرایش و تأمین مالی و ارائۀ 
مشهور  اتریشی  دانشمند  ناشناختۀ  کنون  تا تخصصِی  دکترای  پایان نامۀ 
علوم اجتماعی، ماری یهودا بودند، که رسالۀ خود را در پایان سال 1931 به 
کارل و شارلوت بولز به پایان رساند. دانشگاه وین در سال 1932  راهنمایی 
کنان به  این رساله را تائید کرد. این رساله بر اساس ۵2 مصاحبۀ کیفی با سا
اصطالح خانۀ مراقبت )Versorgungshäuser( در وین نوشته شده است 
که نوعی خانۀ سالمندان برای فقرا و افراد بیمار است. این اولین مطالعۀ 
کارگر استفاده می کرد.  که از اطالعات زندگی نامه ای افراد طبقۀ  تجربی بود 
مصاحبه ها و رساله نشان دهندۀ نگاهی تأّثر انگیز به شرایط ظالمانۀ زندگی 

کارگر در نیمۀ دوم قرن نوزده و دهۀ های آغازین قرن بیستم است.  طبقۀ 
یهودا همزمان مشغول مطالعۀ مشهور »ماریانتال: جامعه شناسی جامعۀ 
و  الزارسفلد  پل  همکاری  با  را  آن  و  است  شناخته شده تر  -که  بود  بیکار« 
هانس زیسل نوشت. او بخش های اصلی این گزارش را طی تابستان 1932 

تألیف کرد.
در سال 1937، رژیم فاشیستی اتریش پس از چند روز هشدار، او را مجبور 
کرد، در حالی که پیش از خروج اجباری اش در زندان به سر  به ترک اتریش 
جنبش  با  او  تعامل  سال 193۴،  از  اتریش  فاشیستی  رژیم  سوی  می برد. 
را  او  فرار  بین المللی  مداخلۀ  فقط  بود.  کرده  ممنوع  را  دموکرات  سوسیال 

ممکن ساخت.

های  پروژه  مشغول  آنجا  در  و  رفت  کبیر  بریتانیای  به  نخست  یهودا 
ناحیۀ  در  معیشتی  تولید  ح  طر مطالعۀ  جمله  از  شد،  کاربردی  تحقیقی 
آمریکا  به   19۴۵ سال  در  او  داشت.  باالیی  بیکاری  که  ولش  معدن کاری 
به  شغلی  آمریکا  یهودیان  کمیتۀ  تحقیقی  دپارتمان  در  و  کرد  نقل مکان 
کرد. در اواخر سال  دست آورد و در آنجا چندین مطالعۀ تجربی را تکمیل 
کاربردی  اجتماعی  ادارۀ تحقیقات  به  مرتون  کی  رابرت  با  19۴7، همراه 
کلمبیا رفت. در سال 19۴9 دانشیار شد و در سال 19۵3 استاد  در دانشگاه 
به   19۵8 سال  در  گردید.  نیویورک  دانشگاه  اجتماعی  روان شناسی  تمام 
شد.  برونل  دانشگاه  استاد  و  بازگشت  کبیر  بریتانیای  به  شخصی  دالیل 
در  اجتماعی  روان شناسی  تمامی  استاد  بنیادین  جایگاه   19۵6 سال  در 
دانشگاه ساسکس را پذیرفت. یهودا در سال 2001 در انگلستان درگذشت. 
کشور خود، اتریش تنها در اواخر عمرش در  دستاوردهای فوق العادۀ او در 
به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  می خواست  او  شد.  داشته  گرامی   80 دهۀ 

اتریش بازگردد اما هیچ پیشنهاد شغلی ای دریافت نکرد.
گونی را در  گونا که زمینه های  ماری یهودا مؤلف بیش از 2۵0 اثر است 
برمی گیرد: اشتغال و بیکاری؛ نگرش ها و تغییر نگرش ها، به ویژه دربارۀ 
روش  و  روش ها  عمومی؛  سالمت  اقتدارگرایی؛  و  همنوایی  یهودستیزی؛ 
شناسی تحقیقی؛ و روانکاوی. شمار زیادی از مرور آثار توسط او در مجالت 

گون علمی دارد.  برجسته نشان از عالقۀ پرشور او به زمینه های گونا

چیزهاییکهمیتوانیمازمارییهودابیاموزیم <
از لحاظ سیاسی  که  ما به عنوان عالمان علوم اجتماعی و شهروندانی 
متعهد، چه چیزهایی می توانیم از کار علمی و زندگی نامۀ او بیاموزیم؟ اول، 
ما به عنوان مؤلفان این مقاله قصد داریم به ذکر زمینه های مختلف خود 
بپردازیم. یکی از ما استاد تمام جامعه شناسی در دانشگاه است، دیگری در 
کارگری اتریش دارد. ما سنین و  کار می کند و سومی شغلی در اتاق  اتاق فکر 
جنسیت های متفاوتی داریم. همچنین در برخی جنبه ها پیشینۀ مشترکی 
داریم. هر سه نفر ما در دانشگاهی واحد، علوم اجتماعی )جامعه شناسی و 
اقتصاد اجتماعی( خوانده ایم و همۀ ما می خواهیم به حّل مسائل اجتماعی 

و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کنیم. 
کار علمی و زندگی نامۀ یهودا می گیریم این است  که از  اولین نتیجه ای 
معنای  به  این  باشیم.  متمرکز  مردم  واقعی  زندگی  مسائل  روی  باید  که 
درگیر شدن شخصی با مسائل اجتماعی مردم نیز هست. زندگی نامۀ یهودا 
کار  که یهودا در  مثال های خوب بسیاری را به دست می دهد. همان طور 
برانگیزندۀ تحقیق  کید می  کند، چنین درگیر شدنی  تأ روش شناختی خود 



است و نیز درک بهتر پدیدۀ اجتماعی را ممکن می سازد و حتی به یافتن 
که پرسش های علمی پرورانده  کید داشت  راه حل منجر می شود. یهودا تأ
شده در انتزاع همیشه برای تعریف و حل مسائل اجتماعی مفید نیستند. 
این پیشنهاد نه تازه است و نه خاِص یهودا. همان طور که همۀ ما می دانیم 

پاسخ  دادن به چنین پرسشی آسان نیست.
که تحلیل مسائل اجتماعی و نابرابری های  دوم، ما از یهودا می آموزیم 
با  همکاری  و  علمی  های  زمینه  از  بسیاری  به  عالقه  نیازمند  اجتماعی 
ای  میان رشته  رقابت  است.  علمی  گون  گونا های  رشته  از  همکارانی 
را  اجتماعی  مسائل  نمی توان  علمی  رشته های  با  زیرا  است،  بی فایده 
به  و  نمی شناخت  مرزی  هیچ  یهودا  ماری  کار  کرد.  بخش  بخش  نیز 
داشت.  میان رشته ای  تمرکزی  روان شناسی  و  جامعه شناسی  میان  ویژه 
مفهوم روان شناسی اجتماعی غیرتقلیل گرای او با پیوند ساختار اجتماعی 
وشخصیت )به ترتیب جامعه شناسی و روان شناسی( برای کاوش در چیزی 
که او واقعیت اجتماعی می نامید. یکی از وظایف روان شناسی  مفید است 
کنیم نهادهای اجتماعی چه  که تحلیل  اجتماعی غیرتقلیل گرا این است 
تجاربی را میّسر می کنند، تفسیر ایشان چطور بر رفتار افراد تاثیر می گذارد و 
کارکرد پنهان بیکاری هنوز مثالی عالی از این  بالعکس. مفهوم یهودا از ۵ 
پیوند است. این مفهوم  فرض می گیرد که اشتغال، نهادی اجتماعی است 
)بنیادین(  اساسی  نیازهای  و  می سازد  میّسر  را  تجارب  از  خاصی  نوع  که 
را  افراد  روز ساختار می بخشد؛ 2(  به  اشتغال 1(  برآورده می کند.  را  انسان 
را به ورای خانوادۀ خصوصی بسط  افراد  فعال می کند؛ 3( افق اجتماعی 
شأن  و  هویت   )۵ و  می کند؛  کمک  باالتر  جمعی  اهداف  به   )۴ می دهد؛ 

اجتماعی ایجاد می کند.
انسان  اساسی  نیازهای  با  آنها  نسبت های  و  پنهان  کارکرد  پنج  این 
در  دسِت کم  اجتماعی،  تغییرات  تحلیل  برای  و  دارد  اهمیت  همچنان 
که توسعه های  کشورهای غربی، مفید است. ما باید مرتبًا از خود بپرسیم 
چه  به  و  می کند  نقض  را  مردم  از  گروه  کدام  اساسی  نیازهای  جامعوی 
میزان. بر اساس اصول روش شناختی یهودا، این تحلیل باید بر پایۀ تجربۀ 
زندگی روزمرۀ مردم و نیازهای انسانی شان قرار بگیرد. توجه به این موضوع 
کرد و یافته هایمان را متقاعدکننده تر )نگاه  تحلیل های ما را زنده تر خواهد 
گفتگوی جهانی 8.2(. نتایج ما  کنید به بحث دربارۀ اتاق فکر در نشریۀ 
گسترده تری خواهد یافت و برانگیزندۀ مباحثۀ عمومی خواهد  مخاطبان 

شد. )همه نباید موافق هم باشند(.
به  شود.  متمرکز  انسانی  توسعۀ  روی  باید  ما  تحلیل  این که،  سرانجام 
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عقیدۀ ما علوم اجتماعی اخیرًا بر این مسئله متمرکز است که چرا جامعه مانع 
توسعۀ انسانیت ما می شود. این تحلیل ها وقتی مسائل اجتماعی جانفرسا 
که جامعۀ جهانی ما با آن روبرو است، ضروری  و متنوعی را بررسی می کند 
هستند، اما اغلب به تشخیص های منفی و بدبینانه منتهی می شوند. این 
نگاه منفی بخشی از هویت ما عالمان علوم اجتماعی شده است.  ما باید 
به پیروی از یهودا، از یک سو مسائل زندگی واقعی را به تحقیقات علمی 
بینانه تری  خوش  نگرش  دیگر  سوی  از  و  بزنیم  محکم تری  پیوند  خود 
فزایندۀ  نفوذ  زمانۀ  در  تا  کرد  خواهد  کمک  ما  به  امر  این  بپرورانیم.  را 
و  علمی  گفتمان  در  را  دانشگاهی  خبرگان  نقش  نئولیبرال،  اتاق فکرهای 
کنیم. تحلیل های ما باید تا اندازه ای به این پرسش پاسخ  سیاسی تقویت 

دهد: برای توسعۀ انسانی ما کدام شرایط جامعوی باید فراهم شود؟

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Johann Bacher >johann.bacher@jku.at>
Julia Hofmann >Julia.HOFMANN@akwien.at>
Georg Hubmann >georg.hubmann@jbi.or.at>

که اخیرًا مجلۀ  StudienVerlag  در سال 2017 آن را تحت  ح روی جلد رسالۀ ماری یهودا در سال 1932  طر
  Marie Jahoda Lebensgeschichtliche Protokolle der arbeitenden Klassen 1850-  1930    عنوان 

]گزارش های زندگی نامه ای ماری یهودا از طبقۀ کارگر، 1930-18۵0[، ویرایش یوهان باخر و والترود  کانونیر 
فینستر و ماینراد زیگلر چاپ کرده است. 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/08/v8i2-farsi.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/08/v8i2-farsi.pdf
mailto:johann.bacher@jku.at
mailto:Julia.HOFMANN@akwien.at
mailto:georg.hubmann@jbi.or.at
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<    روابــــــــــط کــــار
       و گـــفتگوی اجـــتماعی

الیزیواستانکی، دانشگاه کویمبرای پرتغال و عضو کمیته های پژوهشی جنبش های کارگری )RC44( و طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی )RC47( انجمن 
بین المللی جامعه شناسی وآنتونیوکازیمیروفِریرادانشگاه کویمبرای پرتغال

 در پـــــــــــرتغال
که پس از دورۀ طوالنی دیکتاتوری  کشور نیمه حاشیه ای است  پرتغال 
کرد.  گذار دموکراتیک را تجربه  )که از 1926 آغاز شد(، در سال 197۴ نوعی 
قانون اساسی سال 1933، دولت جدید اقتدارگرا »Estado Novo« را مستقر 
و  بود  شده  نهاده  فاشیستی  صنفی گرایی  هنجاری  بنیان های  بر  که  کرد 
کارگری را مشروعیت می بخشید و اساس آن  کنترل دولتی بر اتحادیه های 

سرکوب خشن کارگران بود.
کنده بود. فقط  کارگر طی ۴8 سال اقتدارگرایی ُتنک و پرا مقاومت طبقۀ 
گروه های  گرا، برخی  که درون اتحادیه های صنفی  در پایان دهۀ 60 بود 
سازمان یافتۀ مقاومت به چشم می خوردند. این امر نتیجۀ شهرنشینی و 
تمرکز جمعیت در مناطق ساحلی و رشد برخی خدمات عمومی و همچنین 
انجمنی  فعالیت های  برای  را  فضا  که  بود  اقتصاد  سوم  بخش  افزایش 
بود  بستر  این  در  مخفیانه(.  همچنان  )هرچند  گشود  کارگران  میان  در 
است  غالب  همچنان  امروز  که  کارگری  های  اتحادیه  کنفدراسیون  که 
کارگر  عمومی  کنفدراسیون  عنوان  با  امروز  که   Intersindical Nacional(
پرتغال شناخته می شود( در سال 1970 به وجود آمد. با وجود این، طی این 
دوره )از اواخر دهۀ 60 تا انقالب 2۵ آوریل 197۴(، علی رغم گشایش نسبی 
کشوری روستایی  اقتصاد و رشد بخش خدمات، پرتغال همچنان عمدتًا 
کنترل دولتی آن  که اقتصاد تحت  کار ارزان بود  ماند. صنعت نوپا مبتنی بر 
که بر  گرفته بود  را شکل داده بود و درون رژیم سرکوبگر و قّیم مآبی شکل 

کارگران و اتحادیه و به طور کّلی جامعه نظارت می کرد.
که شرایط را برای پیدایش نظام  انقالب میخک )2۵ آوریل 197۴( بود 
که می توان از  کرد. تنها از آن زمان است  کار ایجاد  کار و حقوق  فعلی روابط 
کار در جامعۀ پرتغال سخن گفت. به عالوه، به  گفتگوی اجتماعی و قانون 
دلیل خروش نیرومند انقالبی جنبش های اجتماعی و مردمِی آن دوره )۵-

197۴( بود که پرتغال به کشور غربی دیریابی بدل شد که علنًا آغوش خود 
کرد و این پروژه در قانون اساسی 1976 نیز  را برای پروژۀ سوسیالیستی باز 
به رسمیت شناخته شد. با وجود این، آن دوران های ُپربرخورد و انقالبی، 
الگوهای اجتماعی مخالف، )چه خوب  ایجاد شکافی ساختاری میان  با 
شکاف  این  ترجمان  گذاشتند.  باقی  کشور  روی  عمیقی  نشان  بد(  چه  و 
درون بستر سیاسی، جدایی میان ایدئولوژی های ضدسیستمیک- حزب 
لیبرال  و  ایدئولوژی های سوسیال دموکرات  و  افراطی-  کمونیست و چپ 
– حزب سوسیالیست و حزب سوسیال دموکرات- بود. این تضاد در بستر 
پرتغال  کارگران  عمومی  کنفدراسیون  میان  سو  یک  از  کارگری،  اتحادیۀ 
دیگر  سوی  از  و  کمونیستی(  تأثیر  با  طبقه«  بر  »مبتنی  کارگری  )اتحادیۀ 
اتحادیۀ عمومی کارگران )اتحادیه گرایی اصالح طلب و گفتگومحور( بازتاب 

نقاشی دیواری در خیابان های لیسبون، تصویر از انقالب میخک 2۵ 
آوریل 197۴. عکس از: کیمبل یونگ.

حق  تکثیر برای مؤلف اثر محفوظ است. 
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یافت که در سال 1978 تأسیس شده بود. 
فاز  در  خصوص  به  و  شد  تنظیم  جدید  اساسی  قانون  ذیل  کار  قانون 
می کرد.  منعکس  را  انقالب  دورۀ  در  طبقاتی  شدید  تنازعات  تأثیر  اولیه، 
قانون اساسی ساختار سه  جانبه ای را در سطح کالن جامعه مرسوم کرد: این 
که در سال 198۴  گفتگوی اجتماعی بود  کمیتۀ دائمی  ساختار سه جانبه، 
تأسیس شد و بعدها در سال 1991 شورای اقتصادی و اجتماعی جایگزین 
آن شد. به فراخور مقارنه های سیاسی مختلف و پویایی روابط قدرت میان 
شرکای اجتماعی و نیز تطور شاخص های اقتصادی و اجتماعی، در عمل 
 30 طی  است.  شده  نوسان  دچار  کار  روابط  و  اجتماعی  گفتگوی  الگوی 
گذشته، دوره های بحران و تأثیرات اقتصاد جهانی، تغییرات قانونی  سال 
ایجاد  و  مقررات زدایی  کّلی  روند  پِی  در  که  است  شده  سبب  را  متعددی 
کرده  را محدود  اجتماعی  کار، سیاست های  و قطعه قطعه سازی  انعطاف 

است. 
ح  طر دوران  در  خصوص  به  سال 2008،  مالی-اقتصادی  اخیر  بحران 
دوره،  آن  در  گذاشت.  پرتغال  بر  شدیدی  تأثیر   )2011-1۴( مالی  نجات 
شرایط »وضعیت استثنائی« در پرتغال پدیدار شد. تروییکا )کمیسیون اروپا و 
بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول( اقدامات ریاضتی را اعمال کرد 
و دولت دست راستی سابق )حاصل ائتالف حزب سوسیال دموکرات و حزب 
مردم به رهبری نخست وزیر پیشین، پاسوس کوئلو( غیورانه آنها را اجرایی 
کرد و سبب تشدید نابرابری ها و طرد اجتماعی در بستر تنش های اجتماعی   
شد. این تنش های اجتماعی دربرگیرندۀ چرخۀ اعتراضات و اعتصاباتی بود 

که جنبش های اجتماعی و کارگری پیش رانده بودند. 
و  سیاسی  نهادگرایی  اجتماعی  سازمان  شامل  ریاضتی  چارچوب  این 
کردن و تثبیت بازار از طریق تأمین کسری  که هدف آن آرام  حقوقی می شد 
و  ریاضتی  اقدامات  بود.  گفتگو  کارهای  و  ساز  انهدام  طریق  از  و  بودجه 
برنامۀ کار »اصالح گرانۀ« نئولیبرالیسم، با گرایش به کاهش هزینه های کار و 
غرامت های اخراج و انعطاف پذیری زمان کار و محدود کردن توان چانه زنی 
جمعی تالقی داشت. بدعت مجموعه ای از تغییرات قانونی نمادین گذاشته 
شد تا به طور خاص مزایای مربوط به طبقۀ کارگر کمتر شود. به جای امتیاز 
ساختارهای  نقش  شرکتی،  اتحادیه های  و  کار  شوراهای  نقش  به  دادن 
بود،  شده  پیش بینی  اساسی  قانون  در  قباًل  که  نیز  کارگری  اتحادیه های 

محدود شد. 
دلیل  به  جمعی-  -چانه زنی  کار  روابط  مقررات  ممتاز  شکل  همزمان 
قیود  متحمل  جمعی،  قراردادهای  و  کار  قراردادهای  محدودیت های 
کره  که وابسته به یک دوره مذا شدیدی شد. این موضوعات، از آنجایی 
کارفرماها است. بستن  – با یا بدون توافق- است، به شکل عینی به نفع 
قدرت  تقارن  عدم  افزایش  طریق  از  اجتماعی  گفتگوی  از  شکل  این  راه 

از وضعیت چانه زنی جمعی طی دورۀ  بازتابی  کارفرماها،  و  کارگران  میان 
کالن اجتماعی، شورای اقتصادی و  ریاضت بود. از سوی دیگر، در سطح 
کرده بود، نقش مهمی را  که تروییکا ایجاد  اجتماعی، تحت فشار تعهداتی 
در عقب نشینی از چارچوب روابط کار ایفا کرد. از این رو چیزهایی که در روند 
جامع تِر به  اصطالح »اصالحات اجتماعی« از رمق افتاده بودند، به دشواری 
و  سیاسی  هویت  و  کنند  مقاومت  تصمیماتی  چنین  برابر  در  می توانستند 

کار را از دست ندهند. حقوقی قانون 
کرده است، سّد راه هر برنامۀ  که بنیادگرایی بازار ترسیم  روایت ریاضت 
عدالت  و  کار  قانون  حفاظت کنندۀ  اجتماعی   خصلت  که  شد  قانونی  کار 
اجتماعی در آن منعکس بود و از این طریق از تشخیص های بدیل دربارۀ 
گفتگوی  سازمان های  و  نهادها  همان  کرد.  مشروعیت زدایی  واقعیت 
اجتماعی و شهروندی، به ابزارهایی برای مشروعیت دادن به ریاضت های 

تازه تبدیل شدند و با آن همکاری کردند.
پس از روند دموکراتیزه شدن )سال 197۴(، چهار لحظه را می توان تمیز 
بین سال های  کالن،  در سطح  اجتماعی  گفتگوی  فرسایش  و  داد: بسط 
1970 تا 1980؛ بازگشت به گفتگوی اجتماعی در دهۀ 90، که به فرایندهای 
ادغام در اروپا و جهانی سازی مربوط بود و مشخصه اش تعامل با استقرار 
اقدامات ریاضتی و اصالحات قانونی متعاقب آن است؛ و دسِت آخر، لحظۀ 
کرات از طریق توافقات پارلمانی میان دولت حزب  کنون که محورهای مذا ا
پارلمان  به  انتقال  در حال  بلوک چپ  و  کمونیست  و حزب  سوسیالیست 
کره )هم در چارچوب  کارهای مذا کاهش تدریجی اهمیت ساز و  است و با 

کارهای سه جانبه( همراه شده است.  جمعی و هم ساز و 
در نتیجه، اخیرترین دورۀ پسا تروییکا، با ایجاد شرایط تازه برای بازگشت 
کرده است. به  باز  را برای راه حل سیاسی جدید  گفتگوی اجتماعی، فضا 
ح شده  همین دلیل، امروز کشور در بستر اروپا، همچون چرخۀ متضادی مطر
گون  است که بیش از پیش نمایش گر بقای ائتالف شگفت آور نیروهای گونا
کار، فقط سردمداران  سیاسی چپ است. در این پیکربندی جدید سیاسی 
بلکه  ندارند،  حضور  اعتراضی  اجتماعی  جنبش های  یا  سیاسی  پاتیزانی 
سهیم  جّوی  در  و  دارند  حضور  نیز  اتحادیه ای  اقدامات  گون  گونا اشکال 
کره است. برخالف تردیدها  که به نفع ائتالف ها و فرایندهای مذا هستند 
پرتغالی ها  تجربۀ  است،  برانگیخته  راه حل  این  که  سرگشتگی هایی  و 
پیکربندی های  دربردارندۀ  اجتماعی   گفتگوی  آیندۀ  که  می دهد  نشان 
کاری  و  سیاسی  حوزه های  در  که  است  اجتماعی  بازیگران  میان  تازه ای 
که تضاد  که در دموکراسی نمایندگی  حضور دارند. این امر آشکار می سازد 
کره بخش جدایی ناپذیر آن است، بهبود اقتصادی-مالی، علی رغم  و مذا
احیای  و  اجتماعی  سیاست های  بهبود  با  می تواند  نشیب هایش،  و  فراز 

سیاست های ائتالفی ترکیب شود.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Elísio Estanque >elisio.estanque@gmail.com>
António Casimiro Ferreira >acasimiroferreira@gmail.com>

mailto:elisio.estanque@gmail.com
mailto:acasimiroferreira@gmail.com
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<     مــــــــــعــــــــــــــــــرفـــــــــی
        تیــــــــم بنــــــــــــــگلـــــــــادشی

       گفـــــــــت وگـــــــوی جهانی

گفت و گوی 
جــــــــــــهــــــــــــاین

قاضی فادیا اقبال حبیب الحق خوندکر عشرت جهان ایمونحسن محمود

آصف بن علی یونس علی رقیه اخترعبداهلل هیل مهیمن چاودهوری

مظفر رحمان خیرون نهار جوئل رانا

توفیقه سلطانه هالل الدین
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رقیهاختر مشاور ملی و متخصص پرژوه های توسعه در بنگالدش است. 
تخصص های وی در برنامه اقدام جنسیت، تغذیه نوجوانان و تاب آوری 
در  دکتری  دانشجوی  او  است.  غذایی  امنیت  برای  آب وهوایی  تغییرات 
و  فرهنگ  زبان،  دربارٔه  وی  دکتری  تز  است.  بنگالدش  کای  دا دانشگاه 
کا است. او مدرک کارشناسی ارشد خود در رشتٔه جامعه شناسی  تحصیل در دا

کا گذرانده است. را در دانشگاه دا

است  کا  دا در  شرقی«  »دانشگاه  در  جامعه شناسی  مدرس  بنعلی  آصف
و به عنوان دستیار سردبیر در نشریٔه دیلی آبزرور )Daily Observer(، یک 
روزنامٔه انگلیسی زبان در بنگالدش مشغول به کار است. او همچنین از سال 
کوئینزلند مرکزی در استرالیا به عنوان پژوهشگر همکاری  2017 با دانشگاه 
کارشناسی ارشد خود را در رشتٔه جامعه شناسی از دانشگاه  دارد. او مدرک 
آسیای جنوبی در دهلی نو هندوستان اخذ نمود. عالئق پژوهشی او شامل 
ملی گرایی، ترورسیم، شکل گیری هویت، جامعه شناسی دین و تاریخ بالیای 

طبیعی است.

کا  دا دانشگاه  در  جامعه شناسی  گروه  دانشجوی  علی  یونس دکتر
و  عمومی  سالمت  توسعه،  و  جنسیت  شامل  وی  پژوهشی  عالئق  است. 

جامعه پذیری کودک است.

کمی است و در  عبداهللهیلمهیمنچاودهوریپژوهشگر بازار با رویکرد 
کانسومر  سولوشنز  کوانتوم  حال حاضر به عنوان عضو وابسته برای شرکت 
کار است. او دارنده مدرک  ) Quantum Consumer Solutions ( مشغول به 
کا است. عالئق  کارشناسی ارشد در جامعه شناسی  از دانشگاه دا کارشناسی و 
ساخت های  با  پیوند  در  مذهبی  روایت های  متغیر  الگوهای  او  پژوهشی 

اجتماعی در بنگالدش است.

تدریس  کا  دا دانشگاه  دانشکدٔه جامعه شناسی  در  ایمون  عشرتجهان
کارشناسی خود را در رشتٔه جامعه شناسی در  کارشناسی و  می کند. او دورٔه 
و  جنسیت  روابط  شامل  او  پژوهشی  عالئق  است.  گذرانده  کا  دا دانشگاه 

حکمرانی امنیت غذایی است.

کازیفادیااقبالکارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشتٔه جامعه شناسی 
گذراندن دورٔه ام فیل ]بین ارشد و دکتری[  کنون در حال  گذرانده است و ا
بخش  در  و  حمایت گری  مدیر  عنوان  به  حاضر  حال  در  وی  است. 
شبکه سازی موسسٔه جنوب آسیایی تحول اجتماعی  مشغول به کار است.

حبیبالحقخوندکر دارای مدرک دکتری )از دانشگاه پیتزبرگ( و استاد 
یکی  و  عربی  متحده  امارات  ابوظبی  در  زاید  دانشگاه  در  جامعه شناسی 
اجتماعی  تحوالت  و  جامعه شناسی  توسعٔه  پژوهشی  کمیتٔه  رؤسای  از 
)RC09( انجمن بین المللی جامعه شناسی است. عالئق پژوهشی او شامل 
دموکراسی،  مدنی،  جامعٔه  دولت،  مهاجرت،  جهانی شدن،  نظریه های 
کتاب جهانی شدن: شرق/ نیروی نظامی در سیاست و قحطی است. وی 
غرب )Globalization: East/West( )انتشارای سیج، 2012( را با همکاری 
کتاب آسیا و اروپا در جهانی شدن:  کرده است و همچنین  برایان ترنر تألیف 
 Asia and Europe in Globalization: Continents,( قاره ها، منطقه ها و ملل
گوران  همکاری  با  را   )2006 بریل،  )انتشارات   )Regions, and Nations
 21st ( کتاب جهانی شدن قرن بیستمی: چشم اندازهایی از خلیج تربورن و 
Century Globalization: Perspectives from the Gulf( )دوبی و ابوظبی: 
انتشارات دانشگاه زاید، 2010( را با همکاری جان ندروین پیترس گردآوری 

کرده است.

دارای  او  است.  قطر  در  نرث وسترن  دانشگاه  استادیار  محمود  حسن
مدرک  لوس انجلس،  کالیفرنیا-  دانشگاه  از  جامعه شناسی  دکتری  مدرک 
توکیو، و مدرک  از دانشگاه سوفیا در  ارشد در مطالعات جهانی  کارشناسی 
کا در بنگالدش  از دانشگاه دا ارشد جامعه شناسی  کارشناسی  و  کارشناسی 
عنوان  به  آمریکا  در  بال  ایالتی  دانشگاه  جامعه شناسی  گروه  در  او  است. 
شامل  وی  پژوهشی  و  آموزشی  عالئق  است.  کرده  تدریس  مدعو  استاد 
توسعه،  و  بین المللی  مهاجرت  جهانی شدن،  جامعه شناسی،  نظریه های 
نشریاتی  در  او  پژوهش های  است.  جهانی  قوم نگاری  و  هویت  سیاست 
توسعه  و  مهاجرت   ،)Current Sociology( امروز  جامعه شناسی  مانند 
 Contemporary( مطالعه عدالت معاصر ،)Migration and Development(
 Journal( و مجلٔه توسعه و پژوهش اقتصادی-اجتماعی )Justice Review

of Socioeconomic Research and Development( منتشر شده است.

گروه جامعه شناسی در دانشگاه  کارشناسی ارشد  مظفررحمان دانشجوی 
مقطع  در  تحصیل  دوران  در  ممتازش  عملکرد  دلیل  به  وی  است.  کا  دا
حوزه های  شد.  طال  مدال  دریافت  به  موفق   2018 سال  در  کارشناسی 

پژوهشی او شامل جامعه شناسی پزشکی و سالمت عمومی است.

فعالیت  گفتاردرمان گر  عنوان  به  سی اس  سالمت  مرکز  در  نهار  خیرون
می کند. او دارای یک کارشناسی )با درجه ممتاز( و کارشناسی ارشد در رشتٔه 
زبان شناسی و یک مدرک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در گفتاردرمانی از 

کا است. دانشگاه دا

تحصیلی  بورسیه  با  تکمیلی اش  تحصیالت  گذران  حال  در  رانا جوئل 
است.  فرانسه  در   )EHESP( عمومی  سالمت  آموزشی  مرکز  در  اراسموس 
معرض  در  قرارگیری  محیط زیستی  پیامد  شامل  او  پژوهشی  عالئق 
 endocrine( درون ریز  غدد  مخرب  تخریبات  سمی،  فلزات  آالینده ها، 
کودکان است.  disruptors( و عوامل مربوط به سالمت فیزیکی و شناختی 
وی در مجالت ملی و بین المللی چندین مقاله و فصل کتاب در مورد سالمت 
زیست محیطی، سالمت زنان و کودکان، مشکالت قلبی و عروقی، استعمال 
سالمت  در  نابرابری  و  سالمت  تعیین کننده  اجتماعی  عوامل  دخانیات، 
علوم  آسیایی  جنوب  مجلٔه  سردبیر  همچنین  او  است.  رسانده  چاپ  به 
پایه گذاران  از  و   )South Asian Journal of Social Sciences( اجتماعی 

کا است.  موسسٔه جنوب آسیایی تحول اجتماعی در دا

کانادا است.  توفیقهسلطانه، دانشجوی دکتری در دانشگاه ساسکاچوان 
و  سالمت  جامعه شناسی  روان،  سالمت  و  سالخوردگی  او  پژوهشی  عالئق 
بیماری، جمعیت شناسی، نابرابری اجتماعی، مدیریت بحران و مطالعات 
در  کانادا،  در  دکتری  برنامٔه  به  پیوستن  از  پیش  او  است.  آسیب پذیری 
»دانشگاه شرقی« بنگالدش به تدریس جامعه شناسی مشغول بوده است. 
ارزیابی  بخش  در  بنگالدش  روستایی  پیشرفت  کمیتٔه  در  همچنین  او 
کار بوده است. او دستیار سردبیر مجلٔه جنوب آسیایی  پژوهشی مشغول به 
علوم اجتماعی و از پایه گذاران موسسٔه جنوب آسیایی تحول اجتماعی در 

کا است. دا

دکترهاللالدین مدرس جامعه شناسی در دانشگاه – در بنگالدش است. 
کارشناسی ارشد خود در جامعه شناسی را در دانشگاه  کارشناسی و  او دورٔه 
علوم  آسیایی  جنوب  مجلٔه  سردبیر  دستیار  عنوان  به  او  گذراند.  کا  دا
اجتماعی و معاون بخش تحقیق و توسعٔه موسسٔه جنوب آسیایی تحول 
کا مشغول به فعالیت است. عالئق پژوهشی او جامعه شناسی  اجتماعی در دا

محیط زیست، جامعه شناسی سالمت و پست مدرنیستم را در بر می گیرد. 


