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چه چیزی گیاه خوار حامی حیوانات را به مهاجم مسلح تبدیل کرد؟
آلمابهمنپور 

۷

اساطیر اصالح طلبانه
آرشحیدری

۴۸

در جستجوی قاتل غیرخودی
عمادبرقعی

۱۰

سپهری نماد عصر اعتدال
روزبهسیدیایمانبهپسند

۵۴

افسانه عدالت اجتماعی پنهان
سیدهساراحسینی

۱۳

حذف تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان
مرضیهامیری

۵۸

به فکر خودمان باشیم؛ زمین هم حفظ می شود
حمیدمیرزاده

۱۸

آشوب منظوم در اقتصاد ایران
اسماعیلایزدی

۶۱

جهان بدون نفت
رامینمسلمیان

۲۰

آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه دار شدن صرف نظر کنید؟
امیفلمینگ-مائدهمیرزایی

۶۴

آیا می توان از شر شرکت های بزرگ اینترنتی خالص شد؟
مهرانبوالحسنی

۲۲

ماجرای عشق و داستان ازدواج
آتناکامل

۷۱

تاریخ نگاری نخبه گرا؛ رضاشاه قهرمان ملی و سازنده ایران مدرن
حمیدرضایوسفی

۲۴

رضاخان و روح ناشاد نوستالژی
آیدینخلیلی

۷۸

محرومان
رهاعسکریزاده

۲۹

کارگزاران کدام تاریخ سنگ قبرها را میشکنند؟
روزبهمقصودی

۸۳

وسیله حمل و نقل انقالبی آینده، دو چرخ خواهد داشت و یک 
فرمان
جادی

۳۴

برای عبور از بحران چه کنیم؟
علیمعظمی

۸۹

اقیانوسی از پالستیک
سحرمیرزایی

۳۶

دنیا را تغییر بده نه خودت را
کتیفیتزپاتریک/شیرینکیقبادی

۹۳

چگونه برنامه مسکن اجتماعی، زندگی انسان ها را در وین تغییر 
داد؟

روناکحسینی
۳۸

پوپولیسم و روزگار مشوش دموکراسی
شانتالموف-افشیننجاتی

۹۶

پیوند عجیب فقر ویتامین دی با فقر حساسیت اجتماعی
حمیدرضاابراهیمزاده

۴۵

بازی های ویدئویی مخرب یا سودمند؟
پوریارستمی

۱۰۰
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انبساط و انقباض بازار: محدودیت های نئولیبرالیسم ایرانی
رامینمسلمیان

۱۰۴

گذشته ای بهتر هنوز هم ممکن است
بوریسبودن/مهتابمحبوب

۱۷۹

چرا رشد نمی تواند سبز باشد؟
جیسنهیکل/شیرینکیقبادی

۱۰۸

یک دزدی اخالقی
جورجمانیبو—امیرباللیچروده

۱۹۰

اقتصادی برای همگان
جانمکدانل-افشیننجاتی

۱۱۳

خواندن و نوشتن به معیار
سپیدهسیاوشی

۱۹۴

مستند بزم رزم: دروغ یا واقعیت؟
آیدینآریافر

۱۱۹

چرا اینقدر نابرابری
۱۹۸

از کج فهمی  یا شوخ طبعی سیاسی روسی؛  جوک های شوروی 
فرهنگی تا کج فهمی سیاسی

شیماوزوایی
۱۲۳

آیا استفاده کردن از آمازون اخالقی است؟
ناتانجیرابینسونترجمهآیدینآریافر

۲۰۸

دانشگاهی که دانشگاه نباشد
امیریعقوبعلی

۱۲۷

فاجعه علوم  و تحقیقات را چه کسانی رقم زدند؟
علیمعظمی

۲۱۳

معلولیت؛ بحثی در واژه گزینی و مالحظات اجتماعی
ساراسیاوشی

۱۳۰

تغییرات اقلیمی و چشمان بسته ی سیاستمداران
بابکسلطانی

۲۱۶

سیاست به مثابه فرایند دگردیسی
سیلویافدریچی/فرزانهجاللیفر

۱۳۴

پوپولیسم، توییتر و عصر پساحقیقت
سرویزرگر

۲۲۰

کلفت ها در خانه اربابی
سیناانعامزادهوبهمنایرانمهر

۱۴۴

ما دزد نیستیم، فرهنگی هستیم
ایمانبهپسند

۲۲۵

هیپ هاپ گفتگو میان جهان های متفاوت است
علیسورنا-آلمابهمنپور،ایمانبهپسند

۱۴۷

جوسلین خود تاریخ بود
آزادهفرامرزیها

۲۲۸

چگونه چپ به استعمار لیبرالیزم درآمد؟
نانسیفریزر/محسنهویدایی

۱۶۱

چپ  لولوی  از  را  نی نی  راست ها،  چرا  یا  اعتدالی  مک کارتیسم 
می ترسانند؟بابکفردهی

۲۳۱

چند سالته؟
حبیبدانشور

۱۷۱

صد سال برلیِن سرخ؛ گزارش یک پروژه شهری
شیماوزوایی

۲۴۰
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صدای من تصمیم نمیگیرد
ملیکاخوشنژاد

۲۴۳

کنایه زن روز به سانسور در اخبار رسمی
۲۶۲

چه کسی دشمن واقعی زندگی عشقی ماست؟
عمادبرقعی

۲۴۷

خرید مجازات شالق شکنجه گر ساواک در دادگاه انقالب مهاباد
۲۶۳

چطور اثری به شدن محبوب می شود؟
دانشمحبوبیتدردورهحواسپرتی|دِرِکتامپسون

۲۵۱

اعدام مدیر کل بانک مرکزی ایران
۲۶۴

داستان پدران و پسران: شغل پدر
سورژشاالندن|مهستیبحرینی

۲۵۲

تبریک کودتای ۲۸ مرداد
۲۶۵

زندگی کردن مثل یک فمنیسیت
سارااحمد

۲۵۳

شاه: هیچ جامعه ای بدون دین قوام ندارد
۲۶۶

دغدغه های ما و دال
ذاذن/ونساولسکا

۲۵۴

گزارش زیارت مشهد شاه و فرح
۲۶۷

تشریح شکم پر کوسه: کوسهء شکم پر؛ ناقابل دوازده میلیون 
دالر

۲۵۵

آگهی خیرمقدم حضور »علیاحضرت«
۲۶۸

آموزش  از  کسی  چه  آموزش:  درباره  زبان شناسانه  گفتگوی 
چندزبانه می هراسد؟امیرکالن|ترجمههیواویسی

۲۵۶

وعده قانون کار با نظر کارگران
۲۶۹

پیکاری تازه برای حقوق بشر:  اعالمیه حقوق بشر و تاریخچه  آن
گلنجانسون|محمدجعفرپوینده

۲۵۷

گزارش بازدید مهمانان خارجی از زندان اوین
۲۷۰

محمدرضا پهلوی چه در سر داشت؟
شاهدرآینهشاه|بیتاعظیمینژادان

۲۵۸

وعده اردوگاه برای بدحجابان در نماز جمعه
۲۷۱

تربیت ملت: پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی
علیقلیپور

۲۵۹

چه کسی بیشتر حرص مان را در می آورد؟
اشارتهایپستمدرنیته|زیگموندباومن

۲۶۰
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سرمقاله

سد پشت میدان سایت کردیم، آغاز که را ۹۷ سال
فیلترینگماندهبود.دریادداشتبهاریهمانسالقول
دادیمتالشکنیمتاشرایطیفراهمشودکهمیداندوباره
دردسترسهمگانقرارگیرد.چنینشدکهتوانستیمیک
سالدیگرهمگامیهرچندکوچکدرمسیرآرمانهایی
و سختیها تمام با گذشت، که سالی برداریم. بزرگ
تلخیهاییکهداشت،تالشکردیمکهامیدواربمانیم؛
شادیهاراببینیموبرتلخیهاچشمنبندیم.کوشیدیمتا
باامید،مستقلومتعهدبهآنچهحقیقتیترمیپنداریم
باقیبمانیم؛بیتفاوتنباشیم،ودرپوششاخباروتولید
بزرگ هرچقدر که مشکالتی و مسائل پیرامون مطلب
سعى باشیم؛ فعال میمانند، پوشیده کمتر میشوند،
کردیمروزنههایىبراىاندیشیدنبگشاییموبسترتصور

آیندهاىبهتر-کهبىشکممکناست-رافراهمکنیم.
در ما کار حاصل از گوشهایست میآید پی در آنچه

میدانبهمددنویسندگانومترجمانیکهنوشتههایشان
راداوطلبانهدراختیارمیدانگذاشتهاند.انتخابمطالب
کاردشواریبودوبرایاینکاردومعیاراصلیداشتیم؛
شده مطرح مسائل از بخشی که برگزیدیم را مطالبی
درسالگذشتهیاهمچنانموضوعیبازروبهآیندهرا
پوششمیدادند.همچنین،تالشکردیمتادرانتخاب
اینمطالبتنوعموضوعیوپدیدآورندگانمطالبحفظ

شود.
آن فعالیت پنجم سال در میدان سالنامه اولین این
است.امیدواریمکهدرسالهایپیشرو،میدانبیش
ازپیشجاییبرایگردهماییآدمهاباشدوشماهمبه

میدانبیایید.
نوروزمبارک.



منتخب مطالب میدان
در سال ۱۳۹۷



۷

نسیم اقدم معروف به »نسیم سبز« چند روز پیش در 
سرخط خبرها ظاهر شد و رفت. او در یوتیوب و اینستاگرام 
ویدئوهایش  بعضی  و  داشت  فالوئر  ۳۰هزار  از  بیش 
نسیم  فروردین،   ١٤ در  شده اند.  دیده   بار  چندمیلیون 
اقدم به ساختمان اصلی کمپانی یوتیوب رفت و پس از 

زخمی کردن سه نفر با شلیک گلوله، خودش را کشت.

هنرمند، معترض یا سوژه ی خنده؟
به انتحاریاش اقدام از قبل حتی را سبز« »نسیم
او اگرچه کرد. تعریف و دستهبندی نمیشد راحتی
اما دارد، اشتراکاتی مجازی فضای شخصیتهای با
و محتوا با ترکیب در او کارهای خاص زیباییشناسی

که آورد پدید خود به منحصر خروجی آنها موضوعات
باعثمیشود»نسیمسبز«درهیچیکازگروهبندیهای
رایجمثلسلبریتی،فعالاجتماعی،یاهنرمندجانشود.
ازمرگنسیمدرموردسالمت بحثرایجپیشوپس

روانیونیتاونیزازعالقهاینبحثخارجاست.

و طراحی سبز« »نسیم ویدئوهای شاخص وجه
زیباییشناسیعجیبآنهاست.کوالژهایمتحرکرنگارنگی
کهاودربیشترشانجلویپسزمینهایرنگییاعکسیاز
طبیعتحرفمیزندیامیرقصد.دراینویدئوهانسیم
بهندرتلبخندمیزند؛حاصلترکیبجدیتاغراقشدهی
اوباتصاویرشادکارتونیپسزمینهاشتضادیخندهدار

تراژدی نسیم اقدم
آلما بهمن پور | ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

فرهنگ

چه چیزی گیاه خوار حامی حیوانات را به مهاجم مسلح تبدیل کرد؟
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وغریباستکهعامدانهیااتفاقیبودنشرانمیشود
در فقط شاید را خاص ترکیببندی این مشابه فهمید.
انتزاعیترینآثارهنریمیتوانپیداکرد.عجیبنخواهد
بود)اماغمانگیزچرا(اگرهنرمندمستشرقنانبهنرخ
که هنریای مواد از استفاده با و شود پیدا خوری روز
»نسیمسبز«تولیدکرده،یکشبهرهصدسالهیشهرت

رادرگالریهایتهران،دوبییانیویورکطیکند.

وجهخاصدیگر»نسیمسبز«وآنچهباعثسردرگمی
اوبهکارکنانیوتیوبشد، باشلیک آدمهادرمواجهه
موضوعکارهایشبود.محتوایبیشترویدئوهاینسیم
تبلیغگیاهخواری،حمایتازحیوانات،انتقادازسانسور،
از انتقاد سرمایهداری، از انتقاد زیبایی، عمل از انتقاد
سرکوبوماننداینهابود.اوکهازجامعهمهاجرانایرانی
چهرههای اکثر برخالف بود، ارومیه متولد و آمریکا در
ساکنکالیفرنیا،همبامحدودیتهایداخلایرانمشکل
داشتوهمبانابرابریونبودآزادیدرجامعهآمریکا.
اهمیتی یا اونمیدانست ایناستکه تلخماجرا طنز
فضای بستر واسطه به میکند تولید آنچه که نمیداد
سرگرمی و خنده سوژهی عموماً اجتماعی شبکههای
کاربراناینترنتاست؛کاربرانیکهمسخرهاشمیکنند

یادربهترینحالتهمدالنهبهاومیخندند

مدیر سیرک یا هنرمند گرسنگی؟
یکسانسازی پروژهی اینستاگرام، و یوتیوب عصر در
فرهنگیواردفازعجیبیشدهاست.گنگترونادیدنیتر
فرمانهای مبدا دیگر گستردهتر: و عمیقتر ولی شده
فرهنگیچندانمشخصنیستوتولیدکنندههاخودبه
صفقربانیانپیوستهاند.هنرمندگرسنگی]۱[دیگرخود
هنرمند همان سیرک مدیر و است سیرک مدیر همان
میان در مشترکی وجوه رسانهها کار سازو گرسنگی.

چهرههایاینترنتی،یابهتربگوییم،درفرایندچهرهسازی
قدم در شبکهها این است. آورده وجود به اینترنت در
اولامکاندیدهشدن»همه«آدمهارافراهممیکنند؛
ثروت و محبوبیت »شهرت، که میدهند نوید آنها
بگذارید«. پیش پا کافیست فقط است، منتظر اینجا
آن در همه که فضایی در درخشیدن واقعیت در اما
میخواهد خاصی ویژگیهای درخشیدناند، خواهان
به نگاهی است. سخت رقابتی در پیروزی الزمهاش و
رایج الگوهای اخیر چندسال اینترنتی چهرههای فضای
موفقیتراتاحدودیبهمانشانمیدهد؛یابایدمثل
اینفلونسرهایاینستاگرامآنقدرکولوخوشبختبهنظر
برسیدکهدیگرانحسرتزندگیتانرابخورندوبخواهندجا
پایشمابگذارند،یابهنحویقابلیتسوژهشدن-بخوانید
»نسیم مانند میشود باشید. داشته را مسخرهشدن-
سبز«نمایشهاییبارنگوبویاغراقآمیزبسازید،مثل
آنجلیناجولیبه»عروسمرده« الگوی از »سحرتبر«
ایجاد اروتیک محتوای سرین شاهزاده مثل یا برسید،
کنید.نکتهیمشترکمیانطیفگستردهموجوددراین
محیط،نمایشیبودنمحتوایتولیدشدهاست؛هرچه
صدای رسد، نظر به غیرواقعیتر و غریبتر نمایشها
تشویقهابلندتروشانسدیرترفراموششدنشانبیشتر
میشود.بااینتفاوتکهموضوعسرگرمیاینویدئوها،
خود که چهرهها، این »نمایش« یا »کار« نه واقع در

آنهاست.
دراینمیانسودکنندهیاینمسابقاتنمایشی،کسی
جزصاحبانشبکههایاجتماعیوشرکتهایتبلیغاتی
برایدرصد امکاندرآمدزایی بافراهمکردن نیستکه
بازاررقابتی انگشتشماریازشرکتکنندگان،شوراین
راافزایشمیدهند.اینجامیتوانسرخوردگینسیمو
امثالاوراوقتیراهشناختهشدنوکسبموفقیتناگهان
بیانی ابراز و ارتباطی بستهمیشوددرککرد.دریچهی
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کهدرابتداباگرمیاورافراخواندهونویدداده،ناگهان
بستهمیشودوحاضربهگفتگونیست)نسیمچندینبار
بهیوتیوباعتراضمیکندکهممنوعیتویدئوهایاورا
بردارند.اوهمینطوردروبسایتخودمینویسدکهرفتار
یوتیوبتبعیضآمیزاستچونویدئوهایخوانندههای
اما نمیکند سانسور را سایرس مایلی مثل معروفی
و یوتیوب است(. گذاشته ممنوعیت او ویدئوهای برای
کارکنانغیرفارسیزبانشاحتماالبادیدنچندویدئوی
نسیمتصورکردهاندمحتوایآنهاتحریککنندهوجنسی
است.طبیعتایککانالسرگرمیکوچکبرایهیچکدام
ادارهکنندگانیوتیوباهمیتخاصینداردپسبرای از
برای اما نیست، چندانی دقت به نیاز هم آن بستن
دیگر، خردهپای اینترنتی چهرهی صدها و »نسیمسبز«
است. سرخوردگی و نشدن دیده معنای به حذف این

فیلم میشود سبز« »نسیم تراژدی به کردن فکر برای
»پرویز«رابهیادآورد،وقتیشخصیتاصلیفیلمدید
و حذف قابل شهرک ساکنان برای سادگی به وجودش
داد؛ نشان خود از غیرمنتظرهای چهرهی جایگزینیست

چهرهیسردخشونت.

پانویسها:
هنرمند آن در که کافکا، فرانس از داستانی عنوان .۱
گرسنگی،شخصیتداستاندرقفسیزیرنگاهتماشاچیان
روزههایطوالنیمیگیرد.)ن.کفرانتسکافکا،»مسخو
داستانهایدیگر«،علیاصغرحداد،۱3۹5،نشرماهی(
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صفحهحوادثروزنامههامملوازخبرهایهولناکاست.
خبرهایهولناکیکهبهشکلیجذابروایتمیشوند؛
مسلحانه. سرقت و تجاوز قتل، داستانگونه روایت
روایتگراینقصههادرجایگاهکارآگاه،سعیمیکندبا
پشتهمآوردنوقایع،روایتییکدستوقابلفهماز
اتفاقرخدادهبهدستبیاوردوازاینطریقرازجنایت
رابرمالکند.ازسویدیگرنویسندهصفحهحوادثگاه
درجایگاهقاضی،تکلیفپروندهرامشخصمیکندودر
البالیسطورنوشتهاشحکمالزمراصادرمیکند.عالوه
برایندوجایگاه،نویسندهصفحهحوادثنقشسومی
حوادث صفحه بررسی با یادداشت این در دارد. هم
روزنامهشرقدرروزپنجشنبه23فروردین۹۷بهاین

جایگاهنویسندهصفحهحوادثنگاهمیکنیم.

دروازهبانخبر
که هستند آنها اما نمیسازند، را اتفاقها رسانهها
تعیینمیکنندکدامیکازایناتفاقات،»خبر«است.
میکنند تعیین که هستند رسانه افراد این، بر عالوه
بیشتر کدام به باید رویدادها زنجیره میان از مخاطب
گفته خبر دروازهبانی آن به که فرایند این کند. توجه
میشود،چیزیاستکهتفاوتاصلیرسانههابایکدیگر

راشکلمیدهد.
بنابراینجایگاهسومیکهخبرنگارصفحهحوادثدارد،
دروازهبانخبراست.اوستکهتصمیممیگیردازمیان

در جستجوی قاتل غیرخودی
عماد برقعی | ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

جامعه

یک روز در صفحه حوادث روزنامه شرق
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حوادثیکههرروزاتفاقمیافتدکدامیکخبراست.او
همچنینازطریقشیوهنوشتن،انتخابتیتروحتیجایگاه
میزان چه با مخاطب که میکند تعیین صفحه در خبر

اهمیتیوچگونهبهیکحادثهنگاهکند.

روزنامهنگارحوادثباانتخابمیاندوتیتر»قتلدرآپارتمان
طبقهچهارم«یا»جنایتهولناکدرسعادتآباد«،شدت
انتخابمیاندو با اوهمچنین راتعیینمیکند. جنایت
تیتر»دستگیریجوانمتهمبهقتل«یا»دستگیریقاتل
بیرحم«درموردخلقیاتوویژگیهاواحتماالمیزانقابل
ترحمبودنمتهمنیزداوریمیکند.اماچنانچهخواهیم
دیداینداوریهاازایننیزفراترخواهندرفت.دروازهبان
خبردرصفحهحوادثمیتوانددرسطحیاجتماعی،بدها،

خطرناکهاوحتیدشمنانرامعرفیکند.

روزنامهنگارحوادثباانتخابمیاندوتیتر»قتلدرآپارتمان
طبقهچهارم«یا»جنایتهولناکدرسعادتآباد«،شدت
انتخابمیاندو با اوهمچنین راتعیینمیکند. جنایت
تیتر»دستگیریجوانمتهمبهقتل«یا»دستگیریقاتل
بیرحم«درموردخلقیاتوویژگیهاواحتماالمیزانقابل

ترحمبودنمتهمنیزداوریمیکند.

روایت۶قتل
صفحهحوادثروزپنجشنبهروزنامهشرقدرمجموعبه
ماجرای۶قتلپرداختهاست:قتلنگهبانیکگاراژ،قتل
زنی۶۷ساله،قتلچهارنفرازاعضاییکخانواده،قتلیک
شهروندعنبرآبادی،قتلیکدختربچهدرآتشسوزیوقتل

یکمرد42ساله

خبرنگارصفحهحوادثباانتخابعنوانهایمختلفبرای
عامالناحتمالیاینقتلها،آنهاراپایمیزمحاکمهافکار

عمومیمیآورد.»زنمعتاد«،»مردمتهمبهخواهرکشی«،
»مردافغان«،»عامالنقتلدرآپارتمان4طبقه«و»قاتل
فراری«عناوینیاستکهدرتیترهابرایمتهمانبهقتل
دختر که پدری بدانید است جالب است. شده استفاده
بچهاشراباآتشزدنعمدیخانهسوزاندهاستدرهیچ

تیتریحضورندارد.

میگویند متهم درباره چیزی آنکه بر عالوه عبارات این
دربارهجامعههمحرفهاییبرایگفتندارند.ازاینمیان

دوپروندهرابررسیمیکنیم.

پروندهقتلنگهبانگاراژ
خالصهماجراایناست:دومردویکزندرسرقتازیک
گاراژ،نگهبانگاراژراکشتهاند.تیترمطلباماکدامبخش
ازماجراراروایتمیکند؟»زِنمعتاد،طراحنقشهسرقت
مرگبار«.ازمیانسهمتهمیکیزناستوهرسهنفرهم
معتادند.تیتراماترجیحمیدهدرویزنمعتادماجراتاکید

کند.

پروندهدوقتلخانوادگی
خبردیگریدراینصفحهماجرایدوقتلراروایتمیکند
کهبهنظرمیرسدهردوبراثراختالفاتخانوادگیاتفاق
را خانوادهاش اعضای از زن 4 مردی اولی در افتادهاند.
کشتهاستودردومیمردیباآتشزدنعمدیخانهاش
باعثمرگدختر4سالهاششدهاست.هرچندکهخط
ربطایندوحادثهاختالفاتخانوادگیاستاماتیترمطلب
ایناست:»مردافغان4نفررابهقتلرساند«.دومرد
متهمبهقتلوجوددارندکههردواعضایخانوادهشانرا
کشتهانداماچیزیکهدرتیتربرجستهمیشودافغانبودن
ازخبرهایقتل تیترهیچیک مرداست.درحالیکهدر

دیگردراینصفحهبهملیتمتهماشارهاینشدهاست.
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ناخواسته یا خواسته روایتش در حوادث روزنامهنگار
شیاطینقومراهممعرفیمیکند.آنهاکهبهطورجمعی

بهقتل،تجاوزوسرقتمتهماند.

دروازهبانگلبه»خودی«
روزنامهنگارحوادثدرروایتشخواستهیاناخواستهشیاطین
قومراهممعرفیمیکند.آنهاکهبهطورجمعیبهقتل،
تجاوزوسرقتمتهماند.آنهاییکهجامعهبیشازبقیه
ازآنهامیترسدیادستکمبایدبترسد.آیااتفاقیاستکه
ازخصوصیاتشخصیقاتالندر۶پروندهقتلتنهاهویت
»زنمعتاد«و»مردافغان«موردتوجهدروازهبانخبرقرار
میگیرد؟نه.بهنظرمیرسداینجاخبرنگارحوادثبیشتر
سعیمیکندگلهای»غیرخودی«راازخطدروازهرسانه

ردکند.

دیگریایکه اینجامعهغیرخودیاست. در زنمعتاد
داد. نظر و کرد برنامهریزی عقیمسازیاش برای میشود
فرزندان و وضعیتش درباره مسئوالن تمام که اوست
حاصلازاودلسوزانهاظهارنظرمیکنند.همانکهاحتماال
بهخاطراعتیاد،زنانگیولطافتشراازدستدادهاست.

معضلی مردان اعتیاد از بیش اعتیادشان که همانها
اجتماعیبهحسابمیآید.

»افغان«همغیرخودیاست.اوعاملبیکاریکارگرایرانی
شناختهمیشود.ترددشدرشهرهایایرانمحدوداست،
هرلحظهممکناستدستگیرواخراجشود.خیلیهااز

کنارشنشستندرتاکسیواتوبوسکراهتدارند.

هرروزدههاقتل،سرقتوتجاوزدرکشوراتفاقمیافتد.
اینهابیشکدالیلمختلفیازجملهعواملاجتماعیو
انگیزههایفردیدارند.امابهنظرمیرسددرصفحهحوادث
روزنامهترجیحمیدهدبهجایفقر،حاشیهنشینی،طرد
اجتماعی،ناموسپرستیو…برملیتوجنسیتعامالن
ندارد دوست مخاطب نه و نویسنده نه انگار کند. تاکید

نقش»خودی«هارادرتماماینماجراهاببیند.
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عضویتدرخانوادهالمپیاد،جایگاهتقدسبخشیرابه
به تعبیری به میتوان آیا اما میکند، اعطا اعضایش

»افسونزدایی«ازاینجایگاهپرداخت؟

داستان است: اینگونه اغلب المپیاد داستان بازنمایی
نوجوانانمستعدیازگوشهوکنارکشورکهباقبولیدر
مرحلهسومالمپیادوراهیابیبهدورهتابستانهدرتهران،
مدالآورمیشوند،نشان»نخبگی«دریافتمیکنندواز
مزایاییهمچونورودمستقیموبدونکنکوربهدانشگاه
یاکسبسهمیهدرکنکورسراسریبرخوردارمیشوند.
طی از پس که نوجوانانی اودیسهوار ماجراجویی
پیروزمندانه ازموانعگوناگون،درنهایت آزمونهاوگذر

بهمقصدنهایی،بهسکویمدالآوریوحضوردرمجمع
کشورینخبگاننائلمیشوند.المپیادیبودندرمیان
دانشآموزان،واجدآنشکوهمندیوتأللوخاصیست
جایگاه آنها به و میکند متمایز سایرین از را افراد که
غبطهبرانگیزیمیبخشدتامایهمباهاتخانوادهومدرسه
المپیاد، خانواده در عضویت باشند. سایرین رشک و
اما میکند، اعطا اعضایش به را تقدسبخشی جایگاه
آیامیتوانبهتعبیریبه»افسونزدایی«ازاینجایگاه
پرداخت؟دادههایایننوشتار،کهبهبهانهنزدیکیزمان
المپیادهای دوره ششمین و سی دوم مرحله برگزاری
گسترده پیمایشی براساس است، شده نوشته ایران
نیستبلکهتنهامتکیبهتجربهزیستهخودنگارندهو

افسانه عدالت اجتماعیِ پنهان پِس المپیادهای دانش آموزی

سیده سارا حسینی  | ۲9 فروردین ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 8 دقیقه

جامعه

جستاری درباره المپیادهای ایران
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نیزمصاحبههاییستکهدردوسهماهاخیرباتعدادیاز
دانشآموزانالمپیادیونیزدانشجویانیکهسالگذشتْه
المپیادراپشتسرگذاشتهاندانجامشدهاست.اسامیدر

متن،مستعاراست.

»االنمدارسیدارنتوالمپیادرقابتمیکننکهیهانرژی
فرزانگان اتمی، انرژی مث المپیاد؛ رو گذاشتن زیادی
)تازههمهشعبشهمنه(،حلیها.مدارسغیردولتیتو
مرحلهدواصالًقبولیومدالنداریمازشون.مخصوصاًاگه
دخترونههمباشه«اینهاجمالتفرناز،دانشآموزمجتمع
تالش و نخبگی است. طباطبایی عالمه نخبگان آموزشی
برایخاصبودگی،برایساختویترینیاز»ژنهایبرتر«
بهطرقمختلفدرشهرتهرانانعکاسیافتهاست.حاالنه
تنهاسمپاد،کهتعدادکثیریازمدارسغیردولتیدرتهران
درخشاناند. و استثنایی اذهان محمِل شهرستانها، و
کارخانههاییکهکودِکازکودکیسهمنابردهرابهامانت
میگیرندودرازایسوژگیسلبشده،فیگورهاییمطیع،
عافیتطلب،موفق)درمعنایژورنالیومحافظهکارانهاش(
ونخبهتحویلمیدهند.همانهاکهبعدهابایدموسسان
ذهنی نیروی مدد به تا شوند دانشبنیان شرکتهای
خارقالعادهخود)بخوانیدرانت،معافیتمالیاتیوانواع
مجوزهایوارداتوصادرات(دریکفرصتسازینابرابر،
در حرکت به را نئولیبرالی اقتصادی ماشین چرخهای
ازمدارسدولتیبه نامی اینجاهیچ رودر بههر آورند.
میاننمیآید.مدارسدولتی،آنتبعیدگاههایدوزخیای
بدانهاواهمه ازفرستادنفرزندانشان والدین هستندکه
دارندوحاضرنیستندتاآیندهسازانمملکترابهآنمغاک
امکانات بدون پرازدحام، بیکیفیت، مدارسی بسپارند.
فرزندانشان آینده میرود آن بیم که استعدادکُش و
نظر به اینمیانچارهچیست؟ در بکشاند. تباهی به را
میآیدراهحلبسیارروشنوآشکاراست:برایاطمینان

به را آنها ناچارید فرزندانتان استعدادهای شکوفایی از
مدارسغیردولتیبفرستید.

از سرشِتجبرگرایانهتفکیکمیاننخبهوعامی/عادی،
اندکشمار عدهای برای تنها را موفقیت حصول اساس
ممکنومحتملمفروضپنداشتهاست.مابقیافراد،باید
بهکشفجایگاهپایینترخوددرسلسلهمراتبکذااکتفا

کنند.
پیشرسی نوجوان پسر تصویر افراد، اغلب برای نخبگی
انگیزشی برنامههای به اتوکشیده، ظاهری با که دارد را
از خود، موفقیتهای از و است شده دعوت تلویزیون
ارادهمندیخوددرشکلگیریآنسعادت الطافالهیو
ذهن »یک آشنای تصویر نخبه، میگوید. کامیابی و
دستنایافتنیای قلل بر موفق انسان تصویر زیبا«ست،
در و شوند خیره بدان دور از میتوانند تنها سایرین که
ازایآن،خودرابهگزارههایعفونیروانشناسیگرایانهای
بسپارندکهآنانراگونههاینامطلوبترونسبتاًناموفقتر
ارزیابیمیکند.بهواقعسرشِتجبرگرایانهچنینتفکیکی
را ازاساسحصولموفقیت میاننخبهوعامی/عادی،
مفروض محتمل و ممکن اندکشمار عدهای برای تنها
پنداشتهاست.مابقیافراد،بایدبهکشفجایگاهپایینتر
خوددرسلسلهمراتبکذااکتفاکنند.موفقیتدرالمپیاد
درتوجیهیبهشدتایدئولوژیکی،امریفردیبازنمایانده
در و افراد شهودی ادراک و هوش میزان به که میشود
مرحلهبعدبهارادهوتالشافرادبستگیدارد،اماچیزی
کهدراینمیانناگفتهمیماند،نقششدیداًتعیینکننده
خاص، مدارس شهریه معیشتیست. و مادی عوامل
هزینههایکالسهایالمپیاد،هزینهکتبکمکآموزشی

وامثالهمتنهابخشیازاینهزینههاست.

تابستونگذاشتپنجروزهفشرده »باشگاهیهدورهتوی



۱5

یک مرحله برای هم دورهای یه گرفت. تومن هزار 5۷0
]المپیادشیمی[گذاشتکهآمادگیبرایمرحلهاولهحدوداً
جلسه چهل کالً میریم جمعهها و پنجشنبهها ماه یه
آموزشییکمیلیونو۱00تومنگرفتن.«اینهاحرفهای
کامرانیه در نور روشن آیین دبیرستان دانشآموز زهرا،
است.مدرسهفرنازبرایکالسهایالمپیادپولیدریافت
نکرداماشهریهای۱2میلیونیدرابتدایسالازدانشآموزان
اخذکردهاست.سامانکهدریکیازموسسههایآموزش
المپیادادبیثبتنامکرده،مبلغیکمیلیونوهفتادهزار
بگذارید را مبلغ )این است کرده پرداخت شهریه تومان
در معرفت سپهر مدرسه که میلیونی شهریه۱5 کنار در
دیباجیازویاخذکردهاست(.ماکان،دانشآموزالمپیاد
ریاضیدبیرستانحلییکنیزبرایهرششماه،شهریهای
500هزارتومانیبرایکالسهایالمپیادبهمدرسهپرداخت
و داده نجوم المپیاد خود -که شقایق از است. کرده
دانشآموزنخبگانعالمهطباطباییبودهاست-میپرسم
پاسخ که خواند؟ المپیاد برای کالس بدون نمیشود
میشنوم:»بعضیالمپیاداشایدخیلیمعدوداینجوری
باشن،ولینجومنمیشهکلشروخودتبخونی.االنهم
یا المپیاداکثراًدستمدرسههاییمثلسمپادا نتایج که
انرژیوعالمهایناس،رقابتباهاشونسختترمشده«.
اولروبودن نیزپاسخمشابهیمیدهد:»مرحله ماکان
المپیاد من که سالی چند تو ولی شن قبول که کسایی
میخوندمازمدرسهمونفقطیهنفرروشنیدمکهخارج
ازکالسایالمپیادخودشخوندهباشهومرحلهدوقبول
بدون که بودهاند استثنائی موارد قطعاً بله باشه«. شده
کالِسآمادگیبرایآزمون،درالمپیادشرکتکردهوچه
بساصاحبمدالنیزشدهاندمنتهیدخالتمواردمنفرد

درتحلیلنهایی،رهزنخواهدبود.

بازتولیدتبعیضاماتنهابهعواملمعیشتیومالیمحدود

نخواهدماند.بهین،دانشآموزدبیرستانسالمفرمانیه،
کهدرمرحلهاولالمپیادنجومقبولامادرمرحلهدومرد
شد،علتعدمموفقیتشرااینطوربازگومیکند:»سالِم
پسرونهکالسایمرتبورصدو…میذاشتنوبچههارو
انتخابمیکردنولیدخترونهبیشتربرایبستندهنشون
بود.درواقعبههموناندازهپسراشهریهمیدادیمولی
اونامکاناترونداشتیم.منمرحلهیکقبولشدمولی
نذاشتن نه.چونمدرسهمیگفتنمیتونیوکالس دو
برامون.خیلیاتومدارسدخترونههستنکهپتانسیلشرو
دارنوروشوناندازهپسراسرمایهگذارینمیشه.امکانات

مااندازهپسرانبودوبهمونمیگفتننمیرسیدبهشون«.

حالمنظورازامکاناتچیست؟مدارسغیردولتیمعروفو
معتبرتهرانوسایرکالنشهرهامعموالًازابتدایدبیرستاْن
المپیادبرگزار رابرایآمادگیشرکتدرآزمون دورههایی
غالب و تهران مدارس از بسیاری در آنکه )حال میکنند
مدارسشهرستانها،دانشآموزانتاپایاندورانتحصیلْ
حتیازوجودچیزیتحتعنوانالمپیادباخبرنمیشوند(.
شقایقمیگوید:»المپیادیایاینمدارس]ِموفقدرزمینه
المپیاد[تقریباًهمهتمرکزشونرویالمپیادهوامکاناتو
بعد که طوری بیشتره، خیلی روشون سختگیریهای
واسه میگیرن. نتیجه حتماً خوبی تقریب با سال، سه
قبولیتوالمپیاد،سهسالوقتروهمهمیذارنتقریباً«.
ازشخصی اتمی، انرژی محمدرضا،دانشآموزدبیرستان
میگویدکهدرمدرسهشان،ِسمِتمسئولالمپیادداشت.
واحد از نیز طباطبایی عالمه دبیرستان دانشآموز بهزاد،
مجزاییتحتعنوانواحدAdvancedِدرمدرسهشاننام
برتر دانشآموزان قبولی روی تخصصی بهشکل که برد
موفقیت دلیل ماکان از میکرد. کار المپیاد و کنکور در
پاسخ راپرسیدم. المپیاد زمینه بعضیمدارسخاصدر
ورودی آزمون »اولیش نبود: ذهن از دور چندان البته
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بعدیش حدی. تا میکنن گلچین خوب که مدارسه این
بیشتر مدارس این تو المپیادخوندْن ساختارهای اینکه
شکلگرفته،یعنیمثالًمدرسهما-عالمهحلی-یهواحد
اونایی شه مطمئن که بود این کارش که داشت المپیاد
کهدارنالمپیادمیخوننامکاناتشونفراهمهوکالسها
روهماهنگمیکردومشاورهمیدادتوزمینهیالمپیاد.
مطالعاتیمون ساعت که داشتیم المپیاد مشاورِ یه ما
روچکمیکردوبهبرنامهریزیکمکمیکردوکالًپیگیر
درسخوندنبچههابود.اینمشاور،فقطمشاورِبچههای
یه هفتهای ماه، سه دو برای همینطور بود. المپیادی
فقط خب که میکرد برگزار Mindfulness کارگاه جلسه

برایالمپیادیابود«.

بازتولیدتبعیضاماتنهابهعواملمعیشتیومالیمحدود
نیست.سیستممتکیبرتبعیض،گزینشگریوسرکوب،
آنچناندرالیهالیهمدارسریشهدواندهکهتفکیکاجزاو

مراحلآنامریدشوارخواهدبود.
سود کسب بنگاههای به دانشگاهها همچون مدارس،
و پولیسازی شدهاند، بدل گوناگون- لواهای -تحت
خصوصیسازیدرنظامآموزشیهمچنانجوالنمیدهد
ودانشی-کهفرِضآنمیرفْتموهبتیستخدادادیکه
بهعدهقلیلیعطاکردهاند-بهواقعکاالییستکهمیتوان
جنسیتی تبعیض کرد. کسب دیگری شیوههای به را آن
کماکانحتیدرمدارسیبادعاویبرابریخواهانهنیزجریان
سرکوب، و گزینشگری تبعیض، بر متکی سیستم دارد.
آنچناندرالیهالیهمدارسریشهدواندهکهتفکیکاجزا
ومراحلآنامریدشوارخواهدبود.درخوداینمدارِس
را موفقیت به دستیابی تضمینی مسیر گویی که خاص-
یافتهاند-بهگزینیوسرکوببهشکلمضاعفومشدّدی
انجاممیگیرد.دانشآموزانکهدیگرفقطاعدادیهستند
برایعرضه-اینپیکرهایرامشدهکهتنهاخصلتنمایشی

اثبات برای باید یافتهاند- مدارس تبلیغاتی بنرهای روی
استحقاقشانوربودنگوینخبگیازرقبا،هرچهبیشتر
درسیستمگزینشگربلعیدهشوندوگرنهبهراحتیحذف
خواهندشد.محمدرضامیگوید:»اولشهمهمیتونستن
به توجه با مدت یه از بعد ولی کنن. شرکت کالسا تو
امتحاناییکهمیگرفتن،بهیهسریمیگفتنکهمثالًخیلی
خوبکارنمیکنهواستعدادینداره)حاالنهبااینلحن(
واصطالحاًفیلترشمیکردنودیگهسرکالسنمیاومد.
بههرحالمسئولالمپیادباهاشونصحبتمیکردکهیه
جوراییقانعبشنکهتوالمپیادبعیدهبهموفقیتبرسن«.

درنهایت،اینترکیبقومی/جنسیتیکالسهایدورههای
تابستانیالمپیاد)مرحلهآخر(استکهمیتواندعمقاین
روالتبعیضآمیزِمکرررابهعریانینشاندهد.بهگفته
محمدرضادرالمپیادکامپیوترازحدودچهلنفر،حدود۱۷،
۱8نفرفقطازعالمهحلییکهستندوبچههایشهرستان
معموالًتنهایکچهارمجمعیتکالسراتشکیلمیدهند
)آنهمکالنشهرهاییمثلمشهدواصفهان(.اینآماردر
المپیادهایمختلفوطیسالهایگوناگون،متغیراست
قلِّتدانشآموزانشهرستانیونیزدختراندر امااصوالً
آنانکارناپذیراست)بایددرنظرداشتکهحتیطراحان
سوالهایآزمونهایالمپیادنیزاغلبمعلمانواساتید
تهراناند(.طبققولهمینبچههادرالمپیادریاضی،حدود
یکسومالییکچهارمراشهرستانیهاتشکیلمیدهند،
درالمپیادشیمینیزبینیکدومالییکسوم.ماکانکه
المپیادریاضیشرکتکردهبود،میگویدکهدردورهالمپیادِ
آنها)سال۱3۹5(حدودا30ًنفرازشهرستانو40نفراز
تهران)اغلبازعالمهحلییک،انرژیاتمیوفرزانگاندو(
بودند.ازجمعیت۷0نفرهکالس،تنها20نفررادختران
تشکیلمیدادند.اینوضعیتتنهادرموردالمپیادادبی
کمیتغییرمیکندودخترهامعموالًنیمیابیشازنیمیاز
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کالسدورهالمپیادراتشکیلمیدهند.

چندیپیشسخنانیمبنیبرحذفآزمونورودیمدارس
سمپاد)سازمانملیپرورشاستعدادهایدرخشان(درپایه
هفتمدرخبرهاانتشاریافت.سمپاد،بهعنوانپایگاهسنتی
نخبهپروریدرکشور،ربطوثیقیبادستگاهالمپیادیسازی
نیزداردودرنقدرویکردهایایدئولوژیکوانحصارگرایانه
مینویسد بنیامین زد. دیگری به نقبی میتوان یک هر
به اعطایحق نهدر را ورستگاریخود فاشیسم،نجات
ابرازوجود تودهها،بلکهدردادنفرصتیبهایشانبرای
با آموزشی، نظام در سالها میتواند فاشیسم میبیند.
ژسِتحقبهجانِبنخبگانرخبنماید،میتواندسالهاتحت
عنوانپرورشاستعداد،پداگوژیوآموزشرهاییبخشرا
بهیکسوپسزندودانشآموزانرابهشهروندانیموفقو
نخبهوالگویدیگراناماعمیقاًسیاستزدودهومحافظهکار

ومطیعبدلسازد.تکنوکراتها،پزشکان،مهندسانوعلوم
انسانیخواندههاییکهبیشازپیش،ازخودبیگانهاندولی
سپرمحافظیازهوشمندیوالیتیسمبردوشافکندهاندتا
آنانرادربرابرتمامیانتقادات-اگرانتقادیدرمیانباشد-
نردبانی ترسیم سیستمی، چنین ماحصل بدارد. مصون
و فردی موفقیتهای به دستیابی برای افراد روی پیش
نیزبیتوجهیبهخیرعمومیوشبکهدرهمپیچیدهروابط
انسانیست.المپیاد،بهواقعهیچگاهمحدودبهسهمرحله
بسیار بدان، راهیابی احتمال بلکه است، نبوده آزمون
پیشازاینها،درگرهگاهسرمایههایاقتصادی،اجتماعیو

فرهنگی،رقمخوردهاست.
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»زمینداردازبینمیرود،جنگلهادرحالناپدیدشدن
هستند،دریاهادارندازماهیهاوآبزیانخالیمیشوند،
هواآلودهشده،جانورانوگیاهاندرحالمنقرضشدن
هستند…بایدکاریبکنیم.ماانسانهاداریمهمهچیزرا

نابودمیکنیم!«

اوایلکهسروکارمانبهحفاظتمحیطزیستافتادهبود،
جمالتاینچنینیرادائمدرذهنمانمرورمیکردیمو
برایدیگرانبازگومیکردیم.راستشرابخواهید،ازنظر
مازمینداشتازبینمیرفتوماهمخودراسربازان

شجاعحفاظتاززمینمیدانستیم!
برایمابهوجودآمدکه»آیا اینسوال ازمدتی، بعد

واقعازمیندرحالازبینرفتناست؟«اینسوالیمهم
واساسیبودکهخودمانهمآناوایلبهاهمیتشپی

نبردهبودیم!
چیزیکهبرایماروشنبودهوهست،انقراضگونههای
از هوا، و خاک و آب منابع آلودگی جانوری، و گیاهی
زندگی بر که است تغییراتی و زیستگاهها رفتن دست
میلیونهاگونهزندهتاثیرگذاراست.مسئولهمهاینها
ما نگفتهایم. هم بیراه البته و میدانیم »انسان« را
از بسیاری خودمان، زندگی توسعه و بیشتر رفاه برای
زیستگاههاراتخریبکردهایموحیاتبسیاریگونههای
زندهرادستخوشتغییرکردهایم.درچرخههایطبیعی
موادمهممانندکربنوآبتغییراتیبهوجودآوردهایم

به فکر خودمان باشیم؛ زمین هم حفظ می شود

حمیدرضا میرزاده  | ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

زمین
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باعثخشکشدنبسیاریرودخانههاودریاچههاو که
زمین گرمشدن و جو دیاکسیدکربندر غلظت افزایش
مناطق از بسیاری در را خطرناک و سمی مواد شدهایم.
گستراندهایموموادیجدید)مانندپالستیکهاوگازهای
برخی در تغییر و آلودگی باعث که ساختهایم را )CFC
اینهاباعث بازهم آیا اما چرخههایطبیعیشدهاست.

نابودی»زمین«میشوند؟
روزهای زمین کره خیر! میگوید، ما به علم که آنطور
تغییرات است. گذاشته سر پشت را زیادی سخت
عوارض و قارهها شکل تغییر بزرگ، انقراضهای اقلیم،
زمینشناختیواحتماالبسیاریموارددیگرکههنوزعلم
بشرآنهاراکشفنکردهاست.تازهبعدازهمهاینها،ما
رویزمینپاگذاشتهایم!بهنظرمیرسدزمیناززمانبه
وجودآمدنش،اگرچهدستخوشتغییراتیبزرگشدهاما

اینتغییراتباعثنابودیاشنشدهاست.
حفاظت فعالیتهای تمام ترک معنای به هم این البته
محیطزیستنیست.تغییراتیکهدرکرهزمینبهوجود
میآینداگرچهباعثنابودیاشنشدهاند،امابرایساکنانش
اثراتزیادیداشتهاند.تاامروزمیدانیمکههمینتغییرات
ششم انقراض نظریه امروزه و بزرگ انقراض پنج باعث
ساده است. شده مطرح انسان حضور معاصر دوران در
بگوییم؛احتماالانسانعاملششمدورهانقراضگونههای
زندهرویکرهزمیناست.ازطرفیمیدانیمکهانقراضهر
گونهگیاهیوجانوری،خللیدرحیاتسایرگونههایزنده

بهوجودمیاوردکهانسانهمازآنمستثنینیست.

اگرتالشیبرایحفاظتمحیطزیستصورتمیگیرد، 
به که زمین« کره »حفظ طمطراق پر عنوان خاطر به نه
خاطرحفظانسانهاازنابودیوبقااست.زمینروزهایی
بهمراتبسختترودشوارترازروزهایحضورانسانرابه
خوددیدهودرگذرزمان،خودراباشرایطجدیدوفقداده

است.
پساگرتالشیبرایحفاظتمحیطزیستصورتمیگیرد،
به که زمین« کره »حفظ طمطراق پر عنوان خاطر به نه
خاطرحفظانسانهاازنابودیوبقااست.زمینروزهایی
بهمراتبسختترودشوارترازروزهایحضورانسانرابه
خوددیدهودرگذرزمان،خودراباشرایطجدیدوفقداده
است.اینماوبسیاریازموجوداتزندهدیگرهستیمکه
زمین مقیاس )در ناگهانی و بزرگ تغییرات با نمیتوانیم
شناختی(خودراوفقدهیم.پساگرمامسئولبسیاری
ازهمینتغییراتبزرگوالبتهموقتهستیم،بهتراست
این از بسیاری جلوی و کنیم تالش خودمان بقای برای

تغییراترابگیریم.
دنبال به باشیم، زمین کره نجات دنبال به آنکه جای به
نجاتخودمانباشیم؛زمینراهخودرابهترازمامیداندو

پسازماهموجودخواهدداشت!
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مدلاقتصادامروزایرانرامیشوداینگونهتصویرکرد:
اقتصادیبستهکهتقریباًتمامصادراتآننفتومشتقات
نفتیووارداتشحجمبزرگیازانواعکاالهایمصرفیو
کاالهایمیانیبرایتولیدنهاییدرایراناست.استخراج
مصرفی- کاالهای مصرف نفتی، مشتقات تولید نفت،

وارداتیواستفادهازکاالهایوارداتیمیانیبرایتولید
ازتولیدناخالص ایراننزدیکبهنیمی کاالینهاییدر
داخلیکشورراتشکیلمیدهند.دراقتصادیکهتااین
اندازهبهنفتوابستهاستهرخللیدرپروسهتولیدو
فروشنفتضربهایمهلکخواهدبود.اینوابستگیدر
دودههاخیرباموجورشکستگیتولیدداخلیدوچندان
شدهواثرجدیکاهشفروشنفترادربحرانسالهای

پایانیدولتاحمدینژادشاهدبودیم.

حل میتوان گفتگو و حل راه با را سیاسی بحرانهای
کرد.برجامتولیدنفتایرانرابهمیزانسابقبازگرداند
وازعمیقترشدنبحراناقتصادیجلوگیریکرد.گفتگو
همیشهوهمهجاامکانداردوبستهبهقوتوضعف
درآمد کاهش اگر اما برسد. نتیجه به میتواند طرفین
عوامل و سیاسی بحرانهای نتیجه در نه ایران نفتی
سیکلیموقتکهناشیازتغییراتسکوالرتکنولوژیو
بازارجهانیباشد،چهمیشود؟اگرکاهشدرآمدنفتی
جامعه باشد، دایمی ساختاری تغییرات خاطر به ایران
حیات ادامه امکان آن کنونی شکل در ایران اقتصاد و

جهان بدون نفت؛ رویای دیگران و کابوس ما

رامین مسلمیان  | ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

سیاست
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نخواهدداشت.میزانمصرفبایدبهشدتکاهشیابد
تاکاهشدرآمدارزیراجبرانکند.بانابودشدنسرمایه
انسانیوزیرساختهایتولیدیکشوردردودههاخیر،
از بخشی حتی توانست خواهد سختی به داخلی تولید

کاهشوارداتراجبرانکند.

احتمالکاهشدائمیمصرفسوختهایفسیلینهتنها
نفتی بینالمللی بزرگ شرکتهای بلکه نفتی کشورهای
رانیزنگرانکردهاست.شرکتنفتیشلهلنددرپاسخ
پاریس توافقنامه اثر بررسی به سرمایهگذاران، فشار به
خود سالیانه گزارش در گلخانهای گازهای کاهش برای
جدیترین در شل مدلهای اساس بر است. پرداخته
کمتر تولید با جهانی اقتصاد سوی به حرکت سناریوی
گازهایگلخانهایتقاضابراینفتتاسال2025یکدرصد
افزایشیافتهوپسازآنکاهشخواهدیافت.دراین
سناریوتاسال2030نیمیازخودروهایفروختهشدهدر
با خودروهای از استفاده و بود خواهند الکتریکی جهان
موتوراحتراقداخلیدربسیاریازکالنشهرهاممنوعاعالم
خواهدشد.درادامهاینسناریودرسیسالآیندهتقاضا
براینفت20%ودرپنجاهسالبعدبهنصفخواهدرسید.
شلدرگزارشساالنهاشسرمایهگذارانرامطمئنکرده
کهدردویاسهدههآیندهبرایمنابعنفتیاشمشتری
وجودخواهدداشتوبرایآیندهایکهدرآننفتاهمیت
کمتریخواهدداشتسرمایهگذاریهنگفتدرانرژیهای

تجدیدپذیررادردستورکارخودقراردادهاست.

برقیشدنحملونقلعمومیوامکانآیندهایباتقاضای
تکاپو به را نفتی بینالمللی شرکتهای تنها کمتر، نفت
نینداختهوکشورهاییهمانندعربستانباپذیرفتنامکان
اینکهدردهههایپیشرومشترینفتشانکاهشخواهد
یافت،طرحهایبزرگیبرایکاهشوابستگیبهنفتبه

چنین حول بحثی کمترین اما ایران در گذاشتهاند. اجرا
آیندهای سمت به خوابزده کشور و ندارد وجود ایدهای
نفت بدون اقتصاد برای برنامهای هیچ آن در که میرود
وجودندارد.حوزهدیدوبرنامهریزیدرکشوربهاندازهای
محدودوکوتاهمدتشدهاستکهصحبتازریسکهای
و لوکس بحثی ایران اقتصاد آینده دهه سه یا دو بزرگ
درجهچندمتلقیمیشود.عدمتوجهداخلینهاثراین
ریسکهاونهاحتمالآنهاراکممیکند.اگرزمانیجامعه
فاجعه فسیلی سوختهای از عبور با توانست جهانی
گرمایشزمینراتحتکنترلدرآورد،اقتصادایرانازنتایج

نجاتازاینفاجعهبهلرزهخواهدافتاد.
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و کاربردها جذابیتها، تمام با اینترنت از استفاده
همراه به نیر ناخوشایندی و تاریک نقاط فایدههایش،
دارد.ازحدودسال200۶وباظهورشبکههایاجتماعی
مدرن)فیسبوک،توییترو…(وبعدتربامحبوبیتچشمگیر
آیفونوموبایلهایهوشمند،دنیایاینترنتواردمرحله
جدیدیشد.محبوبشدناینستاگرامواسنپچتهم
دستکاربرانرابرایتولیدمحتواهایگوناگونازهمیشه
انتشار سکوی یک فقط دیگر حاال اینترنت کرد. بازتر
یکطرفهنبودوتمامکسانیکهبهآندسترسیداشتند
بهراحتیمیتوانستندمحتوایموردعالقهخودشانرابه

هرشکلوشمایلیکهمیپسندندتولیدکنند.
اماشبکههایاجتماعیمحتوایتولیدشدهتوسطکاربران

رابهاینشکلیکهمامیبینیم،نمیبینند.چیزیکهما
میبینمیکعکسازغذا،یکویدئوازیکجشن،یک
توییتدربارهترافیکو…استوچیزیکهاینشرکتها
غذا ما که جایی جغرافیایی عرض و طول میبینند
یک برای جمع یک عالقه مورد موزیکهای میخوریم،

مهمانی،میزانعبورومروردرخیابانهاو…است.

درواقعماباگرفتنهرعکس،انتشارهرویدئو،ارسالهر
ایمیل،فرستادنهرتوییتوفالوکردنهرنفر،درحال
هستیم. باارزشی بسیار بسیار )Data( اطالعات تولید
ماایناطالعاترابهراحتیدراحتیارغولهایاینترنتی
قرارمیدهیم.اطالعاِتیکعکسساالدخوشمزهکهدر

آیا می توان از شر شرکت های بزرگ اینترنتی خالص شد؟

مهران بوالحسنی  | ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

دانش
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کافهایدرتهرانیانیویورکگرفتهشده،بههمانمیزان
برایشرکتهایبزرگاینترنتیجذابوزیباست.

شرکتهاچهاستفادهایازایناطالعاتمیکنند؟

بهطورخالصه»کسبدرآمد«.دردنیایامروزیهرکسی
نهایت در و قدرتمندتر باشد، داشته بیشتری اطالعات
ساخت با اینترنتی بزرگ شرکتهای است. ثروتمندتر
رایگانمابهسمتخودشان سرویسهایجذابواکثراً
و میکنیم استفاده آنها سرویسهای از ما میکشند.
میدهیم. قرار اختیارشان در مشخصی اطالعات روزانه
آنهاایناطالعاتراآنالیزمیکنندوبااستفادهازآنها
روزبهروز و میدهند نشان ما به را هدفمندی تبلیغات

ثروتمندتروبزرگترمیشوند.جادیدراینبارهمیگوید:

»ممکناستکاریباایدهیخوبیشروعشودویادرزمان
آغازکاربهآنفکرکنندویابراساسآنتبلیغکنند.یادم
میآیددرنوکیایایرانجلسهایباحضورهمهاعضابود
ومیپرسیدندکههدفشرکتچیست؟هرکسچیزی
میگفتومنمیگفتمهدفکسبسوداست.شرکت
ودور نداریم باهم تعارفکه تاسودکند. درستشده
همجمعنشدهایمکههنرنماییکنیم.درنهایتهمهی
اینشرکتهاتشکیلشدهاندکهسودکنند.حداقلدراین

پروژه گوگل که زمانی است ممکن اینطورند. که مرحله
دودانشجوبودکهدردانشگاهکامپیوترشانبههممتصل
که بود این ایدهشان بیاندازند راه را گوگل تا بودند کرده
میخواهماطالعاتجهانرابهجهانبدهمتاببینمعلم
پول باید عجیبی رقابت یک در االن ولی میرود. پیش

بیشتریدربیاورند.«

آیاکاریازدستماساختهاست؟
دریککالمخیر.اگراینرامیپذیریمکهازیکسرویس
اینترنتاستفادهکنیم،به رایگان)یاحتیغیررایگان(در
ناچاربایدبپذیریمکهاطالعاتمانرانیزدراختیارسازندگان
محدود برای راههایی البته دهیم. قرار سرویسها این
کردندسترسیبهایناطالعاتوجوددارد.امادرنهایتما
همهقربانیسوءاستفادهازاطالعاتمانهستیم.اطالعاتی
کهباکمالمیلوبهدستخودماندراختیارشرکتهاقرار
دادهایم.واحتماالًتنهاکاریکهدستمانبرمیآید،کسب
یک اما سوءاستفادههاست. این از بودن آگاه و دانش
توصیهراهمیشهجدیبگیرید،چیزیکهنمیخواهیدهیچ
کسازآنخبرداشتهباشدراهرگزدراینترنتقرارندهید.
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سال تجمعات در که شاد« روحت شاه »رضا شعار
گذشتهشنیدهمیشد،گویانشانازمیلشعاردهندگان
بهحضورقهرمانییگانهبرآمدهازدلتاریخمیداد.اما
سوژهایکهدرذهنشعاردهندگانایجادشدهبود،ریشه
درشکلیازتاریخنگاریدارد.نوعیازتاریخنگارینخبهگرا

کهتداوماینایدهراتاکنونممکنکردهاست.

سراسری اعتراضات جریان در گذشته سال ماه دی در
برخی سوی از شاد« روحت »رضاشاه شعار بارها
معترضانشنیدهشدوچندیپیشنیزدرجریانکشف
یکمومیاییدرشهرریکهبهرضاشاهنسبتدادهشد،
مردی انداخت؛ زبانها سر بر را رضاشاه نام دیگر بار

کهبهاعتقادبسیاریبهیکبارهازدلانبوهیبحرانکه
آمد بیرون بود گرفته را ایران گریبان مشروطه از پس
دیگری از پس یکی بحرانها تمامی بر گام به گام اما
و ملی قهرمان فیگور رضاشاه رایج، فهم در آمد. فائق
سازندهایرانمدرناست،مردیکهباهمتواالیخود
دروازههای وارد را ایران تنه یک ناسیونالیستی عرق و
تجددومناسباتدنیایجدیدکردوایرانراازکشوری
عقبافتادهکهغرقدرهرجومرجومناسباتپیشامدرن
بود،بهکشورینسبتاًآبادودرمسیرتوسعهودستیابی
بهمولفههایجدیدقرارداد،رضاشاهامروزبهنوعینماد
ایراننوینمعرفیمیشود.دراینیادداشتقصدندارم
بابیانبرخیواقعیتهاودالیلتاریخیبهنفیآنچهبه

تاریخ نگاری نخبه گرا؛ رضاشاه قهرمان ملی و سازنده ایران مدرن

حمیدرضا یوسفی  | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

سیاستجامعه
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رضاشاهنسبتدادهمیشودبپردازم.اینکهرضاشاهپهلوی
چهویژگیهاییداشتویادردورانسلطنتخودچهکرد
رسمی تاریخنگاری از بیرون تاریخی منابع در نکرد چه و
پهلویوجودداردوقابلبررسیاست.دراینیادداشت
میکوشمبهاختصاربهجایپرداختنبهشخصرضاشاه
»رضاشاه ایده شکلگیری چگونگی به او، اقدامات و
قهرمانملیوسازندهایرانمدرن«بپردازم؛درواقعچه
نوعتاریخنگاریشکلگیریوتداوماینایدهراتابهامروز

ممکنکردهاست؟

اورافیگورقهرمانملیو ازرضاشاهکه فهمرایج قطعاً
رسمی تاریخنگاری منابع با میداند مدرن ایران سازنده
با  را واقعیت رسمی تاریخنگاری دارد. نسبتی پهلوی
توجهبهخواستقدرتبهگونهایدیگرترسیممیکندو
میکوشدازطریقدستگاههایایدئولوژیکبهنشروترویج
آندرجامعهبپردازد.حجمتاریخنگاریرسمی-درباریکه
دردورانپهلویچهدرپهلویاولوچهدرپهلویدومدر
بازنویسیوبازتعریفتاریخبهنفعدودمانپهلویبهویژه
تاثیری و تولیدشد ایران ناجی شخصرضاشاهدرمقام
کهدراذهانعمومیازطریقکتابهایآموزشیونظام
آکادمیکورسانههایمختلفجمعیگذاشت،بهقدری
زیاداستکهحتیبهرغموقوعانقالب5۷ونفیتولیدات
تاریخنگاریرسمیپهلویبهوسیلهمحصوالتتاریخنگاری
رسمیجمهوریاسالمی،همچنانرسوباتآنباقیمانده
نابسامانیهای بروز هنگام ویژه به رسوبات این است.
اجتماعیوسیاسیباردیگرازپساذهانبیرونمیآیدو
خودرادرشکلشعار»رضاشاهروحتشاد«ویابهشکلهای
دیگرنشانمیدهد.بیانواقعیتهایدیگردربارهشخص
تاریخنگاری واسطه به که او سلطنت دوران و رضاشاه
رسمیپهلویبهحاشیهرفته-کمااینکهتاریخنگاریرسمی
جمهوریاسالمیدرچهاردههمشغولبهانجاماینکار

بود-نمیتواندشعار»رضاشاهروحتشاد«رابرایهمیشه
بهمحاقببرد؛چراکهشعار»رضاشاهروحتشاد«محصول
نوعدیگریازتاریخنگاری–نهتاریخنگاریرسمی-استکه
میتوانآنراژانرتاریخنگارینخبهگرا-سیاسینامید.)۱(در
تاریخنگارینخبهگرا-سیاسیکهشیوهمرسوموهژمونیک
تاریخنگاریازدورانمشروطهتابهامروزاست،شکلگیری
وقایعورویدادهایسیاسیبیشازآنکهمحصولشرایط
حوزههای در مختلف دگردیسیهای و تغییر و اجتماعی
گوناگونباشد،ریشهدرآگاهینخبگانوفعلمردانبزرگ
داردوبرهمیناساسماهیتش»سوژهمحور«ومتکیبه

دگردیسیهایآگاهیاست.

درتاریخنگارینخبهگرا-سیاسیکهشیوهمرسوموهژمونیک
تاریخنگاریازدورانمشروطهتابهامروزاست،شکلگیری
وقایعورویدادهایسیاسیبیشازآنکهمحصولشرایط
حوزههای در مختلف دگردیسیهای و تغییر و اجتماعی
گوناگونباشد،ریشهدرآگاهینخبگانوفعلمردانبزرگ
داردوبرهمیناساسماهیتش»سوژهمحور«ومتکیبه

دگردیسیهایآگاهیاست.
و آدمیت فریدون آثار که تاریخنگاری از شیوه این در
وقوع است، آن از نمونههایی تنها طباطبایی سیدجواد
انقالبمشروطهمحصولگسستآگاهینخبگاناست؛
میان در غرب- با –مواجهه لحظه یک در که بهطوری
نخبگانوروشنفکرانچراییعقبماندگیایرانیاندربرابر
غربتبدیلبهیکمسئلهمیشود.گذشتهایرانبهویژه
حملهقبایلمختلفدردورههایگوناگونبهعقبماندگی
ایراندامنزدوایرانرادرباتالقزوالوانحطاطفروبرد،
بارسنگینانحطاطحرکتایرانبهسمتپیشرفتراکند
کردوباعثعقبماندگیایراندرقافلهتمدنازغربشد،
بههمیندلیلایرانبایدگذشتهخودرافراموشکندوبه
سویآیندهکهچیزیجزغربیشدنحداکثرینبودحرکت
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کند.براساساینخوانشانقالبمشروطهمعلولگسست
آگاهینخبگاندرلحظهمواجههباغرباستکهمابهازای
عینیآنازطریقکنشمردانبزرگدرسال۱285ش.
بهوقوعپیوست.بهاینترتیبگذشتهتاریخیماکهاز
تبدیل میشود، معرفی عقبماندگی علل نخبگان سوی
بهپیشتاریخانقالبمشروطهمیشودکهامکانوقوع
انقالبمشروطهرافراهممیسازد.قانونگرایی،تشکیل
ضرورت نه عدالتخانه تاسیس و ملی شورای مجلس
تغییراتاجتماعیکهخواستنخبگان»فکر«و»عمل«

مردانبزرگتفسیرمیشود.

انقالب وقوع از پس نخبهگرا، تاریخنگاری روایت در
مجلس در ویژه به مشروطهخواهان درگیری مشروطه،
خارج خود مسیر از را مشروطه یکدیگر، با ملی شورای
و اقتصادی بحرانهای افزایش دیگر سوی از میکند.
سیاسیونابسامانیهایاجتماعیودرگیریبادولخارجی
را ایران که میشود آشفته وضعیت یک زایش به منجر
تامرزفروپاشیسرزمینیمیبرد.دراینلحظهباردیگر
نخبگانکهمشروطهرابیرونازمسیرآغازینخودمیدیدند
وآرمانهایآنرابربادرفتهمیپنداشتند،خواستاررویکار
آمدنفردیبودندکهبتواندازباالباتوسلبهیکقدرت
دولت یک تاسیس با و حفظ را سرزمینی نظم پوالدین
به برساند. آبادانی و پیشرفت به را ایران ملی، مقتدر
اینترتیبرویکارآمدنرضاشاهوتاسیسدولتملی
»شکست« نتیجه و مشروطه حامالن خواست پهلوی
انقالبمشروطهتفسیرمیشود.درتاریخنگارینخبهگرا
دولتپهلویمعلولگریزناپذیرشکستانقالبمشروطهو
خواستحامالنمشروطهبرایتاسیسدولتملیمقتدر
تاسیس با نجاتدهنده مقام در رضاشاه میشود. بیان
دولتملیشروعبهرفعنابسامانیهامیکندوبهتدریجتا

سال۱320ش.ایرانرا»سامان«میبخشد.

گریزناپذیر معلول پهلوی دولت نخبهگرا تاریخنگاری در
مشروطه حامالن خواست و مشروطه انقالب شکست
برایتاسیسدولتملیمقتدربیانمیشود.رضاشاهدر
رفع به شروع ملی دولت تاسیس با نجاتدهنده مقام
نابسامانیهامیکندوبهتدریجتاسال۱320ش.ایرانرا

»سامان«میبخشد.
خواست سوژهمحور، نخبهگرا تاریخنگاری قسم این در
توجه بدون بزرگ کنار»عمل«مردان در نخبگان»فکر«
بهمطالباتمردمیودرگیرینیروهایسیاسیواجتماعی
تاریخ پیشبرنده موتور و اساسی عامل جامعه، درون
اجتماعیایراندرنظرگرفتهمیشود.براساسهمینسبک
تاریخنگاریاستکههمهتغییراتاجتماعیوسیاسیو
اصالحاتاقتصادیو…تنهادرکنشگریسوژههاخالصه
»رضاشاه زد«، اصالحات به دست »امیرکبیر میشود؛
»قوام کرد«، ملی را نفت »مصدق کرد«، آباد را ایران
آذربایجانراآزادکرد«،»محمدرضاپهلویانقالبسفیدرا
انجامداد«.اینقسمتاریخنگاریتابهامروزنیزهمچنان
دستباالراداردبراینمونه»محمدخاتمیپدراصالحات
است«،»ظریفقهرمانملیاست«،»احمدینژادایران
رابهنابودیکشاند«،»روحانینجاتدهندهایراناست«.
گویاتاریختنهادرذهننخبگانفکروعملمردانبزرگرقم
میخورد.تاریخنگارینخبهگراهرگونهکنشگرینیروهای
اجتماعیوسیاسیووقوع»امکان«هارانادیدهمیگیردو
بایکنگاهخطیوغایتشناختیتنهابرسوژهگینخبگان
وکنشگریآنهاتاکیدمیکند.گویادریکلحظه)پساز
شکستازقواینظامیروسیه(عباسمیرزاتصمیممیگیرد
دستبهاصالحاتبزندیاامیرکبیرمیاندیشدکهراهنجات
ایرانانجاماصالحاتحداکثریاستوایراننیازبهیک
که میاندیشند روشنفکران و نخبگان دارد. مقتدر دولت
ایرانازدنیایغربعقبافتادهاستوبایدعقبماندگی
خودراجبرانکند،انقالبمشروطهنتیجهاندیشهنخبگان
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کار روی میشود. تفسیر ایرانیان عقبماندگی رفع برای
قرار سوژهمحور منطق این از بیرون نیز رضاشاه آمدن
بیرون مشروطه نابسامانیهای میان از رضاشاه ندارد،
مقتدر دولت یک تاسیس با میگیرد تصمیم و میآید
ملی،نابسامانیهایایرانرادرمانکند.دراینشیوهاز
اینکه از بیشتر ایران ملی دولت شکلگیری تاریخنگاری
دالیلمادیداشتهباشد،محصول»ایده«شکستانقالب
مشروطهازسویحامالنآنوخواست»درونی«رضاشاه

برایتاسیسیکدولتملیمقتدرتفسیرمیشود.

را گستردهای تغییرات اول پهلوی دوران در ایران اگرچه
بر تاکید جای به تغییرات این فهم برای اما کرد، تجربه
کنشگریوخواستدرونیرضاشاهبایدبهشرایطاجتماعی
ساخت امکانپذیر را تغییرات این ضرورت که سیاسی و
توجهکرد.قطعاًنقشرضاشاهرانمیتواندرانجاماین
تغییراتنادیدهگرفتاماضرورتتغییراتنهبهخواست
و… اقتصادی سیاسی، اجتماعی، شرایط به که رضاشاه
وقتایرانبرمیگردد.اینایدهکهرضاشاهبهیکبارهبرای
نجاتایرانازخویشبرونآمدوکاریکردوایرانرادر
مسیرپیشرفتقراردادودولتملیرادرایرانتاسیس
و اجتماعی مختلف حوزههای در دگردیسی تقلیل کرد،
روی دالیل است. سوژه یک کنشگری به صرفاً سیاسی
کارآمدنرضاشاهوپشتیبانیازاوبرایتاسیسیکدولت
مختلفی عوامل همنشینی در میتوان را مقتدر ملی
فهمید.ازجملهاینعوامل،حمایتروحانیونمحافظهکار
ازرضاشاهاستکهموقعیتاجتماعیخودوتاثیرگذاری
درمناسباتقدرتسیاسیراپسازمشروطهورویکار
آمدنمشروطهخواهانمتجددکهخواستاربهحاشیهرفتن
احکامدینوروحانیونبودنددرمعرضخطرمیدیدند.از
سویدیگر،بایدبهتمایلدولتانگلیسبهتاسیسیک
دولتمرکزیمقتدر)بهجایقدرتهایمحلی(کهامکان

برقراریپیمانباآنوجودداشتهباشد،اشارهکرد.عامل
برای سیاسی و اجتماعی نیروهای ناتوانی بیشک دیگر
تشکیلدولتمتمرکزمقتدربود.نادیدهگرفتناینموارد
ودیگرعوامل،منجربهفهمنادرستیازمناسباتقدرت
ودرگیریهایاجتماعیمیانگروههایمختلفدرسطح

جامعهخواهدشد.

برخالفتاریخنگارینخبهگراکهبرکنشگریسوژههاو
دگردیسیهایآگاهیتاکیدمیکند،نوعیازتاریخنگاری
وجودداردکهمیتوانآنراتاریخنگاریانتقادی-اجتماعی
در تغییر و دگردیسی بر تاریخنگاری از شیوه این نامید.
حوزههایمختلفوهمنشینیآنهادرکناریکدیگردریک
یک شکلگیری امکان که میکند تاکید مشخص لحظه

»رویداد«رافراهممیسازد.
برخالفتاریخنگارینخبهگراکهبرکنشگریسوژههاو
دگردیسیهایآگاهیتاکیدمیکند،نوعیازتاریخنگاری
وجودداردکهمیتوانآنراتاریخنگاریانتقادی-اجتماعی
در تغییر و دگردیسی بر تاریخنگاری از شیوه این نامید.
حوزههایمختلفوهمنشینیآنهادرکناریکدیگردریک
یک شکلگیری امکان که میکند تاکید مشخص لحظه
»رویداد«رافراهممیسازد.تاریخنگاریانتقادی-اجتماعی
میان درگیری بر و است پایین از تاریخنگاری نوعی به
نیروهایمختلفاجتماعیوسیاسیباویژگیهایمتنوع
درشکلیگیری»رویداد«هادرمناسباتقدرتتاکیددارد.
اجتماعی روابط غیاب در سیاسی رویدادهای شکلگیری
میاننیروهاامکانپذیرنیست.تاریخنگارینخبهگراروابط
اجتماعیدرسطوحپایین-درجامعهمیانتودههایمردم-
رانادیدهمیگیردوهرگونهتغییردرمناسباتقدرترااز
باالوصرفاًدرعاملیتنخبگاندرنظرمیگیرد.آنچهامروز
همچناندرحوزهتاریخاجتماعیایراندرجایگاههژمونیک
سوژهمحور و نخبهگرا تاریخنگاری جنس همین دارد قرار
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استکهعمالًدرجهتخواستقدرتیعنینادیدهگرفتن
عاملیتنیروهایاجتماعیوسیاسیوتاریخنگاریازپایین
عملمیکند.مادامیکهتاریخنگارینخبهگرا)فرادستان(
کهنهفقطدرنظامآکادمیکبلکهبیرونازآننیزسایه
سنگینیدارد،کارکردبهحاشیهبردنونادیدهگرفتنروابط
حاشیه( تا مرکز )از جامعه مختلف سطوح در اجتماعی
رابرعهدهدارد،تاریختنهابهواسطهفکرنخبگانوعمل

مردانبزرگدرقدرتنوشتهمیشود.

پینوشت:
۱.بهمقالهابراهیمتوفیقدرشماره۱0مجلهفرهنگامروز

مراجعهکنید.
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شصتوهفتسالپیشاسراییلیککشوریهودیبنا
کردومادربزرگمنآوارهشد*

میخواهم مادربزرگم از من می؛ ۱5 تاریخ در هرسال
قصهاینکهچطورخانهبهدوششدرابرایمبگوید.۶۷
سالپیشبود.او۱4سالهبود،جوانترینفرزندازبین۱۱
فرزندیکخانوادهطبقهمتوسطمسیحی.وقتیمادربزرگ
ازناصرهبهحیفا دخترکوچکیبودآنهامجبورشدند
نقلمکانکنند.اودرخیابانباغدرکلونیآلمانیها،که
درگذشتهمحلزندگیزائرانآلمانیبیتالمقدسبودو
بعدهاتبدیلبهمرکزجهانیفرهنگعربدرزماناداره
اومیپرسم از انگلیسیهاشد،زندگیکردهبود.وقتی

زندگیدرحیفادرآنروزهاچگونهبودچشمهایشروی
نقطهایثابتمیماند.

اودرحالیکهصدایشبهآرامیخاموشمیشودمیگوید
:»یکیاززیباترینشهرهاییبودکهمندرزندگیامدیده

بودم.سرسبز…کوههایمشرفبهدریایمدیترانه«

مادربزرگمنبهوضوحشبیراکهخانوادهاشمجبور
بهترکخانهشدهبودندرابهیادمیآورد.نیمههایشب
کسیباشدتبهدرخانهکوبیدهبود.پسرخالهمادربزرگم
میکرد. زندگی حیفا نشین عرب منطقه در که بود
خودشرابهخانهآنهارساندهبودتابگویدحیفادارد

محرومان

سالم حداد - رها عسکری زاده  | ۳ خرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 8 دقیقه

سیاست
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سقوطمیکند.انگلیسیهااعالمکردهبودندکهآنهااز
حیفاخارجمیشوندوشایعاتیبودمبنیبراینکهکشور
زمان آن در است. شده سپرده صهیونیستها دست به
مهاجرانآلمانینسبتاازحوادثخشونتآمیزیکهدرنقاط
دیگرکشورمیگذشتمانندکشتارروستاهایفلسطینی
نگه خبر بی صهیونیست نظامی شبه گروههای توسط
داشتهشدهبودند.بااینوجود،هاگانا،یکسازمانشبه
نظامیکهبعدهاهستهنیروهایدفاعیاسرائیلراتشکیل
داد،خروجنیروهایبریتانیارافرصتیدانستهوبهمحله
هایمهمعربنشینکهخالههایمادربزرگموفرزندان

آنهازندگیمیکردندحملهکردند.

یهودی همسایههای شب »آن میآورد یاد به مادربزرگم
ماگفتندکهنرویدوپدرممیخواستکهبماندتاببیندچه
پیشمیآید.امامادرم…خباو۱۱فرزندداشت،والبته
کهاومیخواستمادرامنیتباشیموخواهرانشبهخاطر

حملهبهمحلههایشانمجبوربهرفتنشدهبودند.«

اوباخندهبیصداییبهمنمیگوید:»خانوادهتمامشب
بحثمیکردند.صبحآنهابهنتیجهرسیدند.هرکداماز
آنهابهسرعتچمدانکوچکیجمعکردوباقیاموالشان
اتاق رادریک ارزشمندمان ماوسایل بهجاگذاشتند. را
قفلشدهدرخانهپنهانکردیمتازمانیکهبرمیگردیم

امنبمانند.«

وقتیزنانخانوادهوسایلشانراجمعکردند،برادربزرگتر
مادربزرگکهیکباربراینیروهایانگلیسیکارکردهبود،
قراردادیبستکهبهآنهااجازهمیدادباآخرینمحموله
بریتانیاییحیفاراترککنند.باوسایلکمیکهقابلحمل
بود،خانوادهمادربزرگپنهاندروسیلهنقلیهانگلیسی،به

مرزهایلبنانسفرکردند.

وقتیآنهابهنئورادرمرزفلسطینولبنانرسیدندازدیدن
بودند رسیده آنجا به کشور سراسر از که جمعیتی خیل
شوکهشدند.»مناحساسکردمدنیابهآخررسیدهاست،
و مردم از پر کامیونهایی و ماشینها ازدحام در مرزها
وسایلشانبودکهازخشونتفرارکردهبودند.مابقی،راه

آبی)دریا(رادرپیشگرفتهبودند.«

درمرزآنهابهماشینیانتقالدادهشدندکهچندساعت
بعدبهداخللبنانسفرمیکرد.آنشبکمیدیرترآنها
دردامور،شهریمرزیدرجنوبلبنانپیادهشدند.تاریک
بود.آنهاکسیرانمیشناختندوجاییبرایماندننداشتند.
خانواده۱3نفرهدرخیابانمقابلیکبقالیخوابیدند.زمین
آلودهبهمیوههاوسبزیجاتپوسیدهبود.وقتیروزبعد
خورشیدباالآمد،آنهادرشهریکهنمیشناختندراهرفتند
ودوستانوهمسایگانشاندرحیفارادیدندکهبیهدف
درخیابانسرگردانبودند.بعدازاینکهشنیدندبیروتمملو
ازپناهندگانشده،بهسمتجزیندرجنوبلبنانحرکت
کردند.جاییکهبهکمکدوستانتوانستندیکاتاقکوچک

درمنزلاقوامیکیازآشنایانمستقرشوند.

مادربزرگممیگوید:»تمامتابستانمنتظرخبریبودیم
کهبگویدمیتوانیمبرگردیم.«سپتامبرمتوجهشدیمامید

کمیوجودداردونقشهکشیدیمکهبهبیروتبرویم.

برایچندسال،خانوادهمادربزرگباکمکحسننیتآشنا
وغریبهوالبتهبستههایغذایسازمانمللوآژانسهای
که مرغ تخم پودر مانند دیگر، چیزهای میان در کار
برادربزرگتر مادربزرگمشیفتهآنبود،نجاتپیداکردند.
اوباالخرهتوانستکاریدربیروتپیداکندتاازخانواده
حمایتکند.خانوادهمادربزرگمخوششانسبودندزیراکه
بهپناهندگانمسیحیوثروتمندتابعیتلبناندادهشد.
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هرچنداکثریتغریببهاتفاقفلسطینیهاهرگزتابعیت
لبنانیدریافتنکردندوبهجایآنبهیکیازهزارانکمپ
بناشدهتوسطسازمانمللدرلبنانانتقالدادهشدند.

جاییکهتابهامروزدرآنزندگیمیکنند.

داستانمادربزرگمنیکیازآنداستانهایمنحصربهفرد
بیش صهیونیست نظامیان شبه ۱۹84 سال در نیست.
سکنه از یا و نابود را فلسطینی روستای و شهر 530 از
خالیکردند.برآوردشدهاستکه۷50هزارفلسطینیاز
خانههایخودراندهشدندوآنهاکهتوانفرارنداشتند
هزار صدها ۱۹84 جوالی ماه پایان در شدند. عام قتل
کردند، مهاجرت فلسطین به دیگر کشورهای از یهودی
تعدادزیادیازآنهابازماندگانهولوکاستنازیهابودند
مانند فلسطینیهایی به که شدند مستقر خانههایی در
مادربزرگمنتعلقداشت.دردسامبر،دولتصهیونیست
مجموعهقوانینیبهاجراگذاشتکهبهنامقانونمالکیت
غایبخواندهمیشوند.اینقوانینیکتوضیحقانونیبرای
غیریهودیانیمانندمادربزرگمنکهمجبوربهفراروترک
خانهشانشدهبودندابداعکرد.اینقانونبهدولتنوپای
صهیونیستاجازهمصادرهدومیلیونهکتاراززمینهای
آوریل در میداد. را من زمینهای جمله از فلسطینیان،
باختری کرانه زمینهای پوشش جهت قانون این 20۱5
فلسطینیها اخراج قانون نتیجه در و شد داده گسترش
ومصادرهزمینهایآنهاجهتایجادخانهبرایشهروندان

اسراییلیکهازخارجازکشورمیآمدندتمدیدشد.

یکتاییآنچهبهعنواننکبتفلسطینییامصیبتشناخته
آستانه در است: آن زمانبندی به مربوط حدی تا شد
شکلگیریدولتهادربخشزیادیازآسیاوآفریقارخ
دادهاست،کهیعنیصدهاهزارنفرغیریهودیانفلسطینی
خودشانرابیوطنوبهرسمیتشناختهنشدهدرجهان

پسااستعماریدولت-ملتهاپیداکردند.میشودگفتدر
نتیجهختمبهاینشوخیشدکهفلسطینیهاعقدهجمع
کردنپاسپورتدارند،ترسیکهممکناستماازیکیاز
آنهاباالخرهمحرومشویم.اماآیاباتوجهبهتاریخمااین
موضوعجایتعجبدارد؟آنلحظهایکهدرهابررویما
بستهشد،مادرآنسویدررهاشدیم،بهرسمیتشناخته

نشده-نهتنهابیخانمان-بلکهحتیبدونتابعیت؟

درسال۱۹84بهمجردایجاداسراییل،دیویدبنگوریون،
داشت: اظهار اسراییل، وزیر نخست اولین و بنیانگذار
اساس بر کرد. خواهد فراموش جوان و مرد خواهد پیر
مبارزه بزرگداشت و حافظه جایگاه و یهودی سنتهای
برای۶۷سال رامیزد. بایدحدسش وزجر،بنگوریون
گذشته،فلسطینیهادرمقابلدولتاسراییلیکهتالش
میکندخاطرهضربهومقاومتیکهازروزنکبتآغازشدهرا
ازبینببردمقاومتکردهاند.تاهمینامروز،فلسطینیهای
نسلمادربزرگمنکلیدخانهقدیمیخودرابهگردنشان
آویزانمیکنند،نشانهایکهباوجودسلبمالکیتزمین

آنها،حافظهشانازفراموشکردنسربازمیزند.

میکند، تعریف را تجربیاتش من مادربزرگ که هربار
آراسته بایداضافهکنم، و تازهایپدیدارمیشود خاطره
شدهباجزییاتومثالهایتازه.اماهمانطورکهخاطرات
میشوم: درونی شوک دچار من میآید صفحه روی او
که گفت وضوح به او من، مادربزرگ خاطرات تجدید در
خانوادهاشتصمیمبهترکخانهگرفتهاند.آیااینموضوع
ممکناستتبدیلبشودبهیکیازافسانههاییکهجهت
اسراییلیرویزمینهای توجیهتشکیلیککشورجدید
فلسطینیاستفادهمیشود؟–افسانهایکهبرخالفتمام
شواهدتاریخیمیگویدفلسطینیهابهمیلوارادهآزاد

خودکشورراترککردهاند؟
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ازمادربزرگممیپرسم:آیامطمئنیدکهشماداوطلبانهکشور
راترککردید؟مادربزرگمپاسخمیدهد:اینیکجنگبود.

منادامهدادم:»اماکسیشمارابیروننیانداخت،درسته؟
کسیبهطورمستقیمبهشماحملهنکرد؟«

بهطورشخصیبهماحملهنشد،امامادرمنگرانخبرهای
و رویم می هفته چند نهایتا کردیم فکر ما بود، رسیده

برمیگردیم.

آیاخاطرهمادربزرگمنازروزنکبتداردروایتغلطیکه
میگویدفلسطینیهاداوطلبانهکشورراترککردهاندتقویت
میکند؟باتوجهبهاینکهخانوادهاوبهصورتفیزیکیاز
خانهشانبیرونانداختهنشدند؟همینطورکهمناین
سوالرامطرحمیکردمافکارمحولدونقطهمتمرکزشد:
اولاینسوالمطرحاست–البتهدرسال20۱5درحالی
کهقایقپناهجویاناعرابوآفریقاییدرساحلاروپاییها
غرقمیشوداینحرفزنندهاست–:چهچیزیباعث
آوارگیداوطلبانهاست؟در۱5می۱۹84درزمانروبرویی
مادربزرگ مادر منطقهای، جنگ یک تهدید و عداوت با
میدانست فرزندانش از حمایت در که را کاری تنها من
انجامداد؛اورفت.آیافرارازیکجنگقریبالوقوعبایک
چمدانکوچکوچیزهاییزیادیبرایبازگشت،معنیکوچ
داوطلبانهمیدهد؟واگراینطوراست،آیابایدزمینهاو
متعلقاتآنهاکهپشتسررهاکردهاندوحقبازگشتبرای

همیشهازآنهاگرفتهشود؟

درباره کند می مشغول را من ذهن که دیگری چیز و
سیاستهایخاطرهدرجنگاست.دررمانکتاب،خندهو
فراموشی،میالنکوندرامینویسد:مبارزهانساندرمقابل

قدرت،مبارزهحافظهدرمقابلفراموشیاست.

سیاستمداراناسراییلیامیدوارندکهبادادنزمانوفشار
کافی،فلسطینیهافراموشکردهوخودرابافقدانوفق
دهند.امااینحقیقتتابهامروزباقیماندهکهتازمانی
در اقلیت فلسطینی دهد، ادامه اشغال به اسراییل که

حاشیهباقیمیمانند.

درهمینحالمجموعهحافظهاسراییلیبهنادیدهانگاشتن
واقعهلعنتینکبت،کهمنجربهتبعیدوجابهجاییجمعیت
عربفلسطینیشدادامهمیدهد.درکتابهایدرسی،
واقعه۱5می۱۹48بهجایتجربهفلسطینیهاازنکبت،از
اسراییلبهعنوانداوودقهرمانکهدشمنانیکهمقابلش
صفکشیدهبودندراشکستدادیادمیکند.درسال20۱۱
فلسطینیان نکبت شناختن رسمیت به از امتتاع قانون
تصویبشدوسازمانهادرصورتگرامیداشتآنروز،با

جریمهروبروخواهندشد.

باقیمانده درمقابلاسراییلقدرتمندکهتالشمیکند
زندگیوفرهنگفلسطینیرامحوکند،غریزهایوجوددارد
کههریکداستانرابسطوتوسعهدهد.نکتهظریفو
تناقضماجراتجملیاستکهمردمیکهزیرسایهتهدید
زندگیمیکننداستطاعتآنراندارند.بااینحالبانکات
ظریفوگوناگونیاش،یادآوریواقعه۱۹48وبازگوییآن
فرمیازمقاومتاست:مقاومتعلیهفراموشی.مجموعه
است، شده تشکیل داستان ۷50هزار از نکبت خاطرات
هرگز و کردهاند ترک را خانههایشان که کسانی قصه
نتوانستندبازگردند.رویهمرفتهآنهانکاتظریف،واقعی
وانسانیازواکنشیکجامعهبهچیزیکهبهطورگسترده
ارایهمیدهند. پذیرفتهشدهاست، نژادی بهپاکسازی
داستانمادربزرگمن،منحصربهفردبرایخودش،تنها
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بخشیازاینمجموعهخاطراتاینزخماستکهبایدبا
تمامطیفهایشگفتهشود.

برایبرشمردنیکتاییخاطراتشخصیکسانیکهنکبترا
زندگیکردهاند،بایدمبارزهورنجفلسطینیهاییراگرامی
تجربه و بودند داده دست از را زمینهایشان که داشت
زندگیدرزمانهایکهمسلمان،مسیحیویهودیدرکنار
یکدیگردرسرزمینتاریخیفلسطینزندگیمیکردند،را
داشتند.بایدایمانافرادرابررویبومنقاشیتاریخثبت
نقاشی زشت و بزرگ دیواری پیروزمندان که جایی کرد.
کردهاند.داستانهایشخصی،مانندداستانمادربزرگمن
وتواناییانتقالآنهابهنسلآیندهیادآوریمیکندکهتا
زمانیکهخاطراتهمهبهرسمیتشناختهنشود،صلحو

همزیستیممکننیست.

*اینمتندرسال20۱5نوشتهشدهاست.
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هیجانانگیزترینوسیلهنقلیهایکهمیشناسیدچیست؟
وقتیصحبتازآیندهباشد،شهرهایماچهشکلیخواهند
یا خودران ماشینهای بگویند بعضیها شاید داشت؟
را آدمها بتوانند بزرگیکه بدونسرنشین هواپیماهای
مثل عظیمی پروژههای هم شاید برسانند. مقصد به
هایپرلوپوتونلهایزیرزمینیمطرحشوند.بههرحال
شکینیستکههروقتصحبتازآیندهحملونقل
میشود،قدرتتخیلانسانهاازتلهپورتتاخودروهای
پرندهرامیبینداماکمترکسیاستکهازیکتکنولوژی
۱00سالهبسیارآشنابهاسمدوچرخهیادکند،حتیاگر
همینحاالهمدوچرخهبیشترازماشینهایخودرانو
هایپرلوپدرحالتغییرچهرهرفتوآمددرشهرهای

تکنولوژیهایی بر شدن سوار با البته باشد. دنیا بزرگ
جدیدتر.

دوچرخه دوشادوش که تکنولوژیهایی از برخی
توانستهاندچهرهرفتوآمدشهریراتغییردهندعبارتند
و اعتباری کارت ،RFID بلوتوث، همراه، تلفنهای از
سیستمهایپرداختموبایلیکهدرکناراینترنت،مفهوم
وامکانعملی»اشتراکدوچرخه«رابهارمغانآوردهاند.
براینشاندادنسطحاینتغییرکافیاستبدانیممیزان
استفادهازدوچرخههایاشتراکیدرآمریکااز320هزار
سفردر20۱0،به28میلیونسفردر20۱8رسیدهاست.
اینرشددرچینحتیسریعتربوده.یاشهریمثللندن

وسیله حمل و نقل انقالبی آینده، دو چرخ خواهد داشت و یک فرمان

جادی  | ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

دانش
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کهتا۱5سالقبلبادوچرخهناآشنابود،حاالپرشدهاز
سوپرشاهراههایدوچرخهکهانسانمحورترینشیوهحمل
ونقلشهریرابرایتعدادوسیعیازآدمهاممکنکرده.
ایناستقبالناشیازاینواقعیتاستکهباسیستمهای
دوچرخهاشتراکی،افرادباعضویتدریکسیستماشتراک
دوچرخه،فقطدربخشیازمسیرکهدوچرخهبهترینکارایی
نگهداریو نگران ازآناستفادهمیکنند،بیآنکه رادارد

امنیتوسیلهشانباشند.

تکنولوژیها، جدیدترین از استفاده با حاضر حال در
اشتراکگذاریدوچرخهبهامریبسیارکاربردیتبدیلشده
است.تاچندسالقبلمحلدریافتوتحویلدوچرخه
درشهرهاثابتومحدودبود،اماحاالدربسیاریشهرها
را میبینید خیابان کنار در که دوچرخهای هر میتوانید
بردارید،سوارشویدوبهجاییبرویدکهدوستداریدو
آنراهمانجاکنارخیابانرهاکنیدوفقطبرایزمانیکه
مشتری اگر بپردازید. پول کردهاید، استفاده دوچرخه از
حق یک پرداخت با میتوانید حتی باشید، جدیتری
اشتراکاندکساالنه،برایاستفادههایروزمرهخودهم
نیازمندپرداختپولنباشید.اینشیوهیبهاشتراکگذاری
دوچرخهباعثشدهاستفادهازوسایلنقلیهعمومیهم
ازخانهتاندرمیدانونک بسیارکاراترشود.فرضکنید
دیدید خیابان کنار که را دوچرخهای اولین شوید، خارج
سوارشویدوبهسمتمتروحرکتکنید.دوچرخهرانزدیک
متروبگذاریدوبامتروبههفتتیربروید.درآنجاباخروج
تا و شوید سوارش ببینید، اشتراکی اسکوتر یک مترو از
دمدرشرکتتانبرویدوبرای4دقیقهایکهرویاسکوتر

بودهاید،ازکارتمترویتانپولکمشود.

حاالتکنولوزیبعدییعنیشارژبرقیرابهاینهااضافه
20 تا میتواند شدن سوار محض به شما اسکوتر کنید.

بادوچرخه اینکه کیلومتردرساعتسرعتبگیردوبرای
برقیایکهکنارخیاباندیدهایدبهسمتخانهبروید،نیاز
بهنیرویبدنیزیادیندارید.ایندوچرخههادرطولشب
براساسیکالگوریتمبهینهسازی،دوبارهشارژودرسطح
شهرپخشخواهندشدتافرداصبحهمهدرجاهاییکه

نیازدارند،دوچرخهایدرکنارخیابانببینند.

عمومی نقل و حمل سیستمهای مکمل تکنولوژی این
خواهدبودوعالوهبرتمیزبودن،باعثافزایشسالمتیو
کاهشترافیکوحتیزیباترشدنچهرهشهرخواهدبود.
ازآنمهمتربرخالفماشینهایخودرانوهایپرلوپو
درونهایتاکسیوتلهپورتو…همیناالنمهیاهستند
شهری ریزیهای برنامه نیازمند تنها آنها به مهاجرت و
است.برنامهریزیایکهبرخالفبسیاریدیگرازبرنامهها،
نیازمندسرمایهایبزرگنیستودرحاشیهبرنامههایدیگر

قابلاجرااست؛بدونتغییراتبنیادیدرسطحشهر.
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کیسه جای به میخواهم فروشنده از مغازه در وقتی
بگذارد، پارچهایام کیسه در را خریدم تمام پالستیکی
رااجرا بانیشخندخواستهام بابیمیلیوگاهی گاهی
میکند.بسیاریازاطرافیانهمنسبتبهتالشمبرای
پالستیکی کیسه ریختن دور کاهش و زباله تفکیک
بیتفاوتاند؛بعضیمیگویندبیتاثیراستویااینکهبه
زحمتزیادیکهمیبرد،نمیارزد.امااتفاقااینازجمله
معضالتیاستکهخواستجمعی)تولیدکنندهومصرف
کننده(دربهبودآننقشیحیاتیدارد.بایدبرایتغییر
عدم و پالستیکی کیسههای از بیرویه استفاده روند

بازیافتزبالهکاریکرد.

بهطوردقیقنمیدانمچراامابیشترزبالههایپالستیکیدر
نهایتروانهدریامیشوند.تقریبا8میلیونتنپالستیک
میشود. ریخته فرو جهان اقیانوسهای به ساله هر
حدوددهروزپیشیکنهنگ،فاجعهاقیانوسهایمان
حدود که بیچاره حیوان آورد. ساحل به شکمش در را
غذا نمیتوانست دیگر بود خورده پالستیک کیلوگرم 8
بخوردودستآخردرسواحلجنوبیتایلندباکیسههای
پالستیکیدرشکمجانداد.غمانگیزتراینکهایننهنگ
فقطیکیازصدهزارپستانداردریاییبودکهساالنهدر
به را جانشان دریایی، پرنده میلیون یک از بیش کنار

خاطرآلودگیپالستیکیازدستمیدهند.

اقیانوسی از پالستیک

سحر میرزایی  | ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

زمین

بهمناسبتروزجهانیاقیانوسها
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بهمناسبتروزجهانیاقیانوسهاکهمصادفبا۱8خرداد
است،خوباستمسیرپالستیکبازیافتنشدهراباهم

طیکنیم:

یا پالستیک میکرو اقیانوس< یا دریا > پالستیک
ریزپالستیک<غذایماهیوسایرحیواناتدریایی<سفره

ما

پالستیک<گورستانپسماندشهرییاخاکچال<شکستن
بهریزپالستیکوشستهشدنوراهیافتنبهمنابعآبزیر
زمینی<سفرهما)بیشاز80درصدآبلولهکشیحاوی
ریزپالستیکاستوباورشسختاستکهایندرصددر

آببطریهابهمرتببیشتراست.(

آلودگی معضل بر اقیانوسها جهانی روز هدف امسال
محیط جهانی روز همچنین است. متمرکز پالستیک
زیستکهچهارروزپیشبودنیزباشعار»غلبهبرآلودگی
سفرهها ایکاش پرداخت. معضل این به پالستیکی«
یکشبه میشد را مصرف یکبار ظروف سایر و نیها و
این به پالستیک آلودگی معضل اما سپرد. فراموشی به
سادگیتمامنخواهدشدوبرایهمینروزهاییمثل۱8
که کنیم فکر هم درکنار ما تا میشوند نامگذاری خرداد
چگونهمیتوانیمبهحفاظتوگفتگودرمورداقیانوسها
کمککنیم.تا2۱تیرکهروز»بدوننایلکس«است،یک
ماهفرصتداریمتامصرفپالستیک،بهویژهنایلکس،را
ازعادتمانخارجکنیم.چهکسانیرامیشودبهاینکار

دعوتکرد؟

5 )معادل اندکی هزینه اروپا در سوپرمارکتها بیشتر
پنس(برایکیسهپالستیکیمیگیرند.همینباعثشده
تامثالدرانگلستانمصرفکیسهپالستیکی85%کاهش

اتیوپی، اوگاندا، تانزانیا، کامرون، مالی، کنیا، در یابد]۱[.
ماالوی،آفریقایجنوبی،بوتسوانا،مراکشوروانداقانون
دیگراجازهمصرفنایلکسرانمیدهدومتخلفانراجریمه
نقدیمیکندودرمواردیبهزندانهممیاندازد.بسیاری
ازکشورهانیزکیسهکاغذیراجایگزینکیسهپالستیکی

کردهاند.

سال، در پالستیک تن هزار ۱۷ از بیش تولید با ایران
بدون است. معضل این برندگان پیش بدترین از یکی
روند این تغییر مشتری، درخواست و بازدارنده قوانین
تولیدکنندگان برای ای اقتصادی توجیه هیچگونه تولید
صرفا محصوالت این تولیدکنندگان اگر داشت. نخواهد
میدان آنسوی در میکنند، لحاظ را خود اقتصادی سود
در گام نخستین میتواند ما خواست و ایستادهایم؛ ما
مسیرمتوقفکردنتولیدکیسههایپالستیکیباشد.ما
هممشتریهایبدیبرایاینمحصولشیمیایینیستیم.
ایرانیکیاز۱0کشورنخستدنیادرزمینهمصرفپالستیک
است.اماخبهمچنانابعاداینبحراندرکشورمشخص
نیستوهیچبرنامهمنسجمویاتغییرقانونیبرایمقابله
بااینمعضلیابحرانمحیطزیستیدرچشماندازنداریم.
کالمآخراینکهاوضاعمساعدنیست،ولیشایدبرداشتن
قدمیازجانبمازایندهحرکتیگستردهتردرمسیرتوقف

خطتولیدکیسههایپالستیکیباشد.
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اغلبوقتیاسمخانههایاجتماعیویارانهایرامیشنویم
یادمجتمعهایدلگیرودورازشهرشبیه»مسکنمهر«
میافتیم.اماتجربهموفقمسکناجتماعیدرشهروین
از دیگری نوع میدهد نشان امروز به تا دهه۱۹20 از
مسکناجتماعی،ارزانودرعینحالپرامکانات،زیباو

راحتهمامکانپذیراست.

درابتدایقرنبیستم،باپیدایشکارخانههاوافزایش
تعدادکارگران،هیچگونههماهنگیبینتعدادخانههاو
جمعیتوینوجودنداشت.داشتنیکآپارتمانیاحتی
یکاتاقمستقلبرایبسیاریازمردمآرزوییمحسوب
فاجعه از بخشی نمییافت. تحقق هیچگاه که میشد

کمبودمسکنبهدلیلنوعحکومتامپراتوریهابسبورگ
)Habsburg(برمردمبودامابخشدیگرآن،نتیجهاین
خصوصی مالکیت در خانهها اغلب که است واقعیت
بودندومیزاناجارههمقانونمشخصینداشتومبلغ
شروع با همزمان میشد. تعیین مالکین توسط آن
ناگهانیجنگجهانیاولدرسال۱۹۱4وینچیزیبیش
ازدومیلیوننفرجمعیتداشتکهدرمیانآنهافقرا

درشرایطغیرقابلتصوریزندگیمیکردند.

بسیاربودندکسانیکهنیازبهجایخوابداشتندوتوان
پرداختاجارهیکاتاقرابهطورکاملنداشتندوآنرا
فقطبرایمدتچندساعتدرروزاجارهمیکردندوتنها

چگونه برنامه مسکن اجتماعی، زندگی انسان ها را در وین تغییر داد؟

روناک حسینی  | ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

جامعه

از وین سرخ تا خانه های اسمارت
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درمدتاینچندساعتاجازهاستفادهازاتاقیاتخترا
داشتند.مستأجرانیهمبودندکهحداقلمیزانممکناز
یکفضایااتاقکوچکرادراختیارداشتند.مثالًگاهیدر
یکاتاق۱2متری۱0نفرباهمزندگیمیکردند.اغلباین
ازآدم،بدونآب،بدون لبریز آپارتمانهایبسیارشلوِغ
توالت،بدوننور،بدونپنجرهوبدونتهویههوایمناسب
آنها در سریع خیلی بیماریها انواع درنتیجه و بودند

انتشارمییافت.

خانهییکخانوادهکارگرقبلازدورانوینسرخ
خانهییکخانوادهکارگرقبلازدورانوینسرخ

بعدازپایانجنگجهانیاولحکومتاتریشازامپراتوری
بهجمهوریتبدیلشدوسوسیالدموکراتهایحزبکارگر
زماماموررابهدستگرفتندوچونخودازطبقاتپایین
اجتماعمیآمدندتوجهویژهایبهاقشارکمدرآمدجامعه
نشاندادندوبرایآنهاحقوقیقائلشدندکهپیشاز
پروژهوینسرخ بودکه نبود.درهمینزمان آنمتصور
شکلگرفتوتغییراتعظیماجتماعیوانسانیراموجب
شدکهحقمسکنمناسببرایهمهاقشارجامعهراهم
شاملمیشدوآنعبارتبودازساختخانههاییارانهای

یامسکناجتماعی.
درواقعایدهسکونتدرمسکنهاییارانهایبینسالهای
۱۹2۱و۱۹22توسطگروهیازمعمارانوروشنفکرانشکل
یوزف ،)Adolf Loos(لوس آدولف مانند کسانی گرفت.
،)Gustau Scheu(چاو گوستاو ،)Josef Frank(فرانک
)OttoNeurath(واتونویرات)MaxErmers(مکسارمرز
ازپیشرواناینتفکربودند.درآغاز،حدود50شهرکبا
۷000آپارتماندرطولیکسالساختهشدکهدرآنها
حدود30درصدازعملیاتساختوسازتوسطخودساکنان
صورتگرفتوبقیهتوسطشرکتساختمانیگرونداشتاین

“Grundstein”انجامشد.درزمینهیتهیهموادومصالح،
شرکت»توزیعوتأسیساتعمومی«)GESIBA(بهآنها
”Warentreuhand“ تروهند وارن شرکت و کرد کمک
گزینههایمناسبیبرایمبلمانارائهدادکهبرایمسکن
خانههای ساخت از بودند.هدف طراحیشده ارزانقیمت
اجارهایاشتراکی،نهتنهاتهیهسرپناهبلکهتجربهیکزندگی
حداقلینرمالوسالمبود.انتظاراتوحقوقیکهمطالبه
میشدزیادبودومعمارانوشهرسازانبایدچهرهشهررابر
اساسنیازهاتغییرمیدادند.بایدبهجایسوراخهایتاریک
وکثیفیکهبسیاریدرآنهازندگیمیکردند،فضاهای
روشنوتمیزیساختهمیشدندکهدسترسیمستقیمبه
نوروپنجرهداشتهباشند.اینآپارتمانهابایدپیشفضا،
اتاق،آشپزخانهوحتیتوالتاختصاصیخودشانراداشته
باشندوبهآبشهریهمدسترسیداشتهباشند.بهجای
نورگیرهایکثیفبیروح،پنجرههایشانبهفضایسبزو
باغبازشودوامکاناتعمومیازقبیلحمامومهدکودکرا
همداشتهباشدتاساکنینآنبتوانندیکزندگیباکیفیت
به رؤیا انقالبی، و پیشرو ایدههای این کنند.با تجربه را
به چیزی اقتصادی، شرایط آن در و شد تبدیل حقیقت
در مردم از بسیاری آرزوی هم امروز حتی که آمد وجود

قرنبیستویکماست.
برایتزیکسیستممالیاتیجدیدرادرمدتزمانکوتاهی
طراحیواجراییکردوآناینبودکهبهجایآنکههمه
مردماعمازاقشارکمدرامدوفقیرمالیاتبپردازند،این

مالیاتفقطازثروتمندانگرفتهشود.
اساساینموفقیتمدیونمسئولمالیشورایشهروین،
اختصاص مالیات که بود ،)Hogo Breits( برایتز هوگو
شهروندی حقوق سایر کنار در را مسکن به دادهشده
مدت در را جدید مالیاتی سیستم یک او کرد. قانونمند
زمانکوتاهیطراحیکردوآنرااجرایینمودوآناینبود
کهبهجایآنکههمهمردماعمازاقشارکمدرامدوفقیر
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مالیاتبپردازند،اینمالیاتفقطازثروتمندانگرفتهشود.
برایتزمالیاتموادمصرفیاصلیوموادغذاییضروریو
همچنینمالیاتبراجارهخانهرابرداشت.فرقینمیکردکه
مستأجردریکزیرزمینزندگیکندیادریککاختازمانی
کهمستأجربودازپرداختمالیاتاجارهمعافبود؛امامردم
میبایستبرایآنچهلوکسواشرافیبهشمارمیرفت،
ازیکخدمتکاردر اگرکسیبیش بپردازند؛مثالً مالیات
منزلداشتبایدمالیاتمیپرداخت.همچنیناگرفردی
توانشرطبندیرویاسبهاراداشتیعنیتوانپرداخت
مالیاتراهمداشتوهمچنینکافههاوکالبهایلوکس
شبانههمموظفبهپرداختمالیاتشدندوهمهمواد
غذاییلوکسمانندصدف،خاویار،خرچنگوشرابهای
خارجیهفتدرصدمالیاتداشتندواینهاهمهموجب
عصبانیتطبقهبورژواشدهبود؛امابرایتزبهاینهمبسنده
خریدوفروش مالیات برای هم دیگر تصمیم یک و نکرد
زمینگرفت.دراینسیستمجدیدمالیاتبرارزشافزوده
سرمایه،شاملمسکنهممیشد.دراینسیستممالیات
خریدملکبیشازمالیاتفروشآندرنظرگرفتهشده
و زمینخواران برای ملک و زمین خرید بنابراین بود؛
میتوانست دولت و نداشت سودی دیگر مسکن دالالن
زمینهایبزرگوعمدهرابهقیمتهایباورنکردنیبخردو
ازمحلپرداختمالیاتشروعبهساختوسازکندوعالوه
و بخشد بهبود هم را جامعه زیرساختهای سایر آن بر
اولین شدند.در آغاز بلندپروازانه پروژههای بهاینترتیب
قدمبایدتوجهویژهایبهسازهساختمانهامیشد.عالوه
برآنخانههامیبایستارزانوازلحاظساختوسازآسان
صرفهجویی هزینهها و مصالح در و میشدند طراحی
میکردند.اولینسریازخانههایاشتراکیتوسطآدولف
لوسطراحیشدکهبهخانههایردیفیمعروفشدند.
)Wohn-Küche(اینخانههادرواقعیکآشپزخانه–خانه
قابلدسترسی اختصاصی باغچه یک طریق از که بودند

خودش خانه ساخت در میتوانست کارگری هر و بودند
کند. باغچهخودشمصرف ازسبزیجات و کند مشارکت
نقش لیوتسکی شویت مارگارت لوس، آدولف کنار در
و داشت مشارکتی مسکن جنبش شکلگیری در مهمی
همان لیوتسکی خانم ساخت. را متعددی مجموعههای
مبدع فرانکفورت، به مهاجرتش از پس که است کسی
که بود مدرن کاربردیِ اما کوچک عملکردگرای آشپزخانه
بعدهابهآشپزخانهفرانکفورتیمعروفشد.اوهمچنین
یکسیستمساختمانیجدیدراابداعکردکهنوعیمسکن

موقتبود.

افتتاحیهییکمجموعهیمسکونیمشارکتی–سال۱۹2۷
درطولدورانبیندوجنگجهانی،بیشاز۶۱000آپارتمان
5000 از بیش و شد ساخته مسکونی مجموعه 348 در
آپارتماندر42مجموعهخانههایردیفیکهتوسطآدولف
لوسپایهگذاریشدهبوددراختیارمستأجرانقرارگرفت.
ازجملهاولینمجموعههایبزرگمسکونیردیفیدرمنطقه
سالهای فاصله در )Auf der Schmelz(دراشملتز آوف
۱۹۱۹تا۱۹24با۱50خانهوحیاطمستقلاست.همچنین
فاصله در که )Metzleinstaler- Hof( متزالیناشتالر
سالهای۱۹۱۶تا۱۹25ساختهشداولینمسکناجتماعی
کتابخانه، عمومی، حمامهای دارای که است واقعی
اینها، بر افزون است. مهدکودک و رختشویخانه
)۱۹24-۱۹28()Sandleiten(مجموعهمسکونیسندالیتن
بودکهساخته درآنزمانبزرگترینمجموعهمسکونی
جایداده خود در را آپارتمان ۱500 از بیش چیزی و شد
بودوباالخرهمجموعهمسکونیمشهورکارلمارکسهوف
تا۱۹30 سال۱۹2۷ از آن ساخت که )Karl-Marx-Hof(
بهطولانجامید،یکنمونهممتــازوموفقدرمعماریو
شهرسازیدورانوینسرخ،درسطحبینالمللیبهشمار

میرودودارایشهرتجهانیاست.
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مجموعهمسکونیکارلمارکس،توسطیکیازدانشجویان
اتوواگنربهنامکارلاِهِن)KarlEhen(بهعنوانیکالگوی
نمونهازسوپربلوکطراحیواجراشد.پیشازآغازکار،
مورد شهر شورای توسط که بودند مطرح آلترناتیو سه
بررسیقرارگرفتند:مجموعهمسکونیخانههایمجزا،باغ
شهردرخارجشهروبهعنوانیکمحلهجدیدوباالخره
سومین که درونشهری خالی فضاهای در ساختوساز
ایدهموردقبولشورایشهرقرارگرفت.آلترناتیواولیعنی
خانههایمجزادرزمانآدولفلوستحتعنوانخانههای
ردیفیامتحانشدهبودندوکاراییآنهااندکیزیرسؤال
بودوایدهباغشهرهمکمیبااعتقاداتبرابریخواهانه
اینبودکه دولتدموکراتتفاوتداشتودلیلشهم
موجبپدیدآمدنمحلههایکارگریمیشدکهارتباطشان
بادرونشهرومحلههایمرکزیواعیاننشینوینمثل
منطقهیکقطعمیشد؛اماایدهاِهِنبرپایهاستفادهاز
فضاهایخالیدرونشهردرتماممحلههااستواربودو

موجبتلفیقاقشارمختلفمردممیشد.

مجموعهیمسکونیکارلمارکسهوفبیشاز۱۱00متر
مسکونی ساختهشده دیوارهی طوالنیترین و دارد طول
جهانبهشمارمیرودو۱55000مترزمینرادربرمیگیرد
کهتنهابیستدرصدآنساختهشدهوبقیهبهفضاهای

سبزوبازیوعمومیتعلقدارد.

درجنگجهانیدومودرفوریهیسال۱۹34،مجموعه
مقابل در سنگری و مقابله مرکز مارکس کارل مسکونی
قرار نازیها محاصره در وجوداینکه با و بود فاشیستها
بودکهتسلیمشدوسقوط داشتجزوآخرینجاهایی

کرد.
درابتدادرمجموعهیمسکونیکارلمارکسهوف۱382
آپارتمانبرایحدود5000نفرساکنوجودداشتبامتراژ

تقریبی42مترمربعاماامروزهبهخاطرتلفیقبعضیاز
است. کاهشیافته واحد ۱2۷2 به آنها تعداد واحدها
با مرکزی رختشویخانه دو آغاز همان از مجموعه این
حمام دستگاه دو همینطور داشت. شستشو محل ۶2
دوش عدد 30 و وان عدد 20 دارای هرکدام که عمومی
مجزااست.دومهدکودک،یککلینیکدندانپزشکی،مرکز
مشاورهمادروکودک،یککتابخانهویکخانهیجوانان،
مرکزپست،درمانگاهباآمبوالنس،یکداروخانهو25عدد
مغازه،فضاهایعمومیاینمجموعهراتشکیلمیدهند.
بیسر آرشیتکت، ابتکار به و ۱۹2۹ سال در همچنین
بالو)BieserBlau(،یکمرکزمشاورهبرایطراحیداخلی
وبهداشتواحدهاونظافتبلوکهادراینمجموعهبه
وجودآمد.درجنگجهانیدومودرفوریهیسال۱۹34،
مجموعهمسکونیکارلمارکسمرکزمقابلهوسنگریدر
مقابلفاشیستهابودوباوجوداینکهدرمحاصرهنازیها
قرارداشتجزوآخرینجاهاییبودکهتسلیمشدوسقوط

کرد.

درواقعپروژهوینسرخازاینزمانتاسال۱۹4۷متوقف
شروع تا ۱۹20 سالهای طول در که پروژه این اما شد؛
جنگدومادامهداشتیکحرکتمنحصربهفرداجتماعی
وسیاسیبهشمارمیآمدکهتمامزمینههایزندگیمردم،
شاملمسائلاجتماعیوسیاستهایبهداشتیوآموزش
ومسکنرادربرمیگرفت.درزمینهیرفاهومراقبتهای
و دولتی مهدکودکهای از گستردهای شبکهی بهداشتی،
شکل دوران این در مشاوره مراکز و درمانی کلینیکهای
درزمینهی شد. داده آموزش بهداشت رعایت و گرفت
به زنان آزادانه رفتِن سرخ، وین برنامهی تحصیالت،
اشتغال برای الزم زمینههای و کرد هموار را دانشگاهها
در همچنین و آورد فراهم را آنان نیمهوقت و تماموقت
نحوهآموزشوتربیتمعلمبهانقالبیدرساختارهامنجر
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شد.همچنینمراکزومناطقتفریحیجدیدیبرایبرقراری
روابطاجتماعیمدرنتأسیسشدندوزمینهایورزشی
وین دستاورد بزرگترین بااینحال شدند. ساخته زیادی
ده از کمتر در که بود اجتماعی مسکن ساخت سرخ،
سالبیشاز380مجموعهبابیشاز۶4هزارآپارتمانبا

زیرساختهایشهریمدرنساختهشد.

تحوالت با اجتماعی مسکنهای چهره دههها طول در
تکنولوژیونیازهایمردمتغییرکردهاستامادراساس
وفلسفهوجودیخودثابتاست.ساختمانهایاولیهکه
دردورانبیندوجنگجهانیودردورهوینسرخساخته
شدند،ساختمانهاییکالسیکهستندکهحولیکحیاط
مرکزیبزرگچهارگوشقرارگرفتهاندوبلوکبندیشدهاند
وورودبهآنهاازطریقچنددروازهبزرگصورتمیگیرد.
)Stiege(اشتیگه ساختمانی بلوکهای این از هرکدام به

میگویند.

انزوای خاطر به را چیدمان اینگونه امروزه منتقدان،
بلوکهاکهمانندقلعههایجداگانهایساختهشدهاندزیر
با را آنها تجملی دروازههای همچنین و میبرند سؤال
دادنعنوانباروِککارگریتمسخرمینمایند.درایندوره
و ایوانها و بالکنها توسط ساختمانها نماهای عموماً
لبههایپنجرههاوگاهیجانپناههاتقسیمبندیمیشوند.
بارنگهایمتفاوتدرنمایساختمانها، بازی ازطریق
خانههاالمانهایخاصخودشانرادارندوقابلتشخیص

وتفکیکهستند.

همینطورآثارهنریمتعددیروینماهاودرونحیاطهای
یاگمنام و ازهنرمندانمعروف بلوکهایمسکونی این
وجودداردکهشاملکارهایسرامیکی،فیگورهایبرنزی،
موزاییکومجسمههایسنگیاستوهمهاینهاتنهاو

ازطریقاخذمالیاتبرساختوسازساختهشدهاند. تنها
فعالیتهایساختوسازدروینبهطورناگهانیدراوایل
دهه۱۹30کاهشیافت.درطیایندههیکتغییرواقعی
رخدادوشرایطبرایساختوسازمسکنشهریبهطرز

چشمگیریدچاردگرگونیشد.

دودلیلبرایاینچرخشتعیینکنندهبودند.ازیکطرف،با
توجهبهبحراناقتصادیغالبجهان،هیچگونهمنابعمالی
دردستنبود،ازسویدیگر،وضعیتسیاسیبدترشده
بود.عالوهبراین،بحراناقتصادیجهانیبرمیزاندرآمدِ
مالیاتتأثیرگذاشتوموجبکاهششدیدآنشد.این
پایاندادنساختوسازمسکنشهریدر به تنگنامنجر
وینآندورانبود.عالوهبراین،تعدادبیکاراندرایندوره
بهحدود۱۶2،500نفرازیکونیممیلیونجمعیتتقریبی

وینافزایشیافت.

درسال۱۹38،زمانیکهاتریشبهآلمانالحاقشد،وین،
بهپایتخِتمنطقهوینتبدیلشد.اینوضعیتهمچنین
بهشیوههایگوناگونیتغییراتاساسیجمعیتیرابهبار
خارجی کشورهای به یهودیان تبعید امر این دلیل آورد.
وافزایشنرختولدبینسالهای۱۹3۹و۱۹44بود.در
با معماران و بود موردنیاز بهشدت آپارتمان شرایط این
برنامههایمتعدددیگریبرایجلوگیریازکمبودمسکن

شروعبهکارکردند.

برنامه از را پایش میخواهد که کرد اعالم جدید دولت
فراتر میشده انجام پیشین سالهای در که سرخ وین
ادعا این دارد. جدیدی ساختوساز برنامههای و بگذارد
برآوردهای اساس بر میآمد. نظر به اغراقآمیز ابتدا در
فوری نیاز نازی، دولت همان یا سوسیالیستی ناسیونال
برایآپارتمانهادروینبهحدود۱00هزارخانهمیرسید.
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و آپارتمان برای۶0،000 ساختوساز برنامه یک درنتیجه،
ارائه آپارتمان ۱2،000 اول فاز برای سریع ساخت برنامه
به تنها بااینحال،فعالیتهایساختمانیمسکونی شد.
چندشهرکمحدودشدوتنها3000آپارتمانتاسال۱۹42
ساختهشدندوبعدهممتوقفشدند.تنهاپسازسال
۱۹45یکمرحلهکامالًجدیددرساختساختمانهایشهر

آغازشد.

پیامدهایجنگ یکآغازجدیداجتنابناپذیربود،چراکه
هنوزهمدرهمهجاوجودداشت.تحتاینشرایط،بسیاری
ازمردمبیخانمانشدند.دراینزمانحدود۱0،000نفردر
حالجستجوبرایمحلاقامتبودند.عالوهبراین،کسانی
کهدوبارهبهوطنشانبرگشتهبودندازقبیلزندانیانجنگ،
پناهندگان،افرادآوارهوقربانیاناردوگاههایکاراجباری
خالی آپارتمانهای دیگر، سوی از بودند. بیخانمان هم
زیادیهموجودداشتکهصاحبانآنبهدلیلمشارکتبا

رژیمنازیفرارکردهبودند.

یک باید دوباره مسکن، نیازهای به پاسخگویی بهمنظور
راهحلسریعبرایتأمینتعدادزیادیآپارتمانبهسرعت
پیداکردونمیشدبرساختمانهایجدیدتمرکزنمود.کمبود
وجود حملونقل وسایل و ماشینآالت ساختمانی، مواد
داشت؛بنابراین،آسیبهایجزئی،مانندتعمیرسقفها،
دارایاولویتبودند،بهطوریکهآپارتمانهابتواننددوباره
قبلازشروعزمستانمرمتشدهوقابلسکونتگردند.
درفازبعدیساختشهرکهاومجموعههایجدیدآغاز
شدکهاساسشبرتأمینمسکنارزانوسریعبودودیگر
بنابراین نداشت؛ جایی آن در شناسانه زیبایی جنبههای
نماهاسادهشدندورنگهاجایشانرابهسیماندادند.
اینعقبگرددرکیفیتبهچنددلیلعمدهبود.اوالًتعداد

زیادیازمعماراِنگذشتهیاجانشانراازدستدادهبودند
یادرطولجنگکشورراترککردهبودندوبهکشورهای
دیگرازجملهآمریکاوفرانسهمهاجرتکردهبودندازسوی
دیگرکمبودبودجهومصالحهمبودوالبتهنگاهمدرنیستی
همتزییناتکالسیکرابرنمیتافت.اینسبکجدیدبه
خاطرظاهرآرامویکنواختشامنتالرنامگرفتکهدرآن

.)Emmentalerstill(فقطکمیتمهمبود

ازحدودسالهای۱۹۶0نوعساختوسازهایمسکنهای
خود به جدیدی شکلهای و کرد تغییر بهکلی اجتماعی
آن از فراتر ولی امنتالر دوران ادامه بهنوعی که گرفت
یا و خطی بلوکهای بهصورت ساختمانها ابتدا در بود.
ستارهایساختهشدندوپسازآنمحلههایحومهشهربا

ساختمانهاوخانههایبلندمرتبهشکلگرفت.

هماکنونبیشازیکسومجمعیتویندراینآپارتمانهای
یارانهایزندگیمیکنندوازهردهآپارتمانکهامروزهاجاره

دادهمیشوندهشتآپارتمانمسکناجتماعیاست
جالباستکهبدانیدهماکنونبیشازیکسومجمعیت
ویندراینآپارتمانهاییارانهایزندگیمیکنندوازهر
دهآپارتمانکهامروزهاجارهدادهمیشوندهشتآپارتمان
وین که است زیادی سالهای است. اجتماعی مسکن
شناخته یارانهای مسکن درزمینهی پیشرو شهر بهعنوان
2004 سال در اجتماعی مسکن ساخت پروژه میشود.
متوقفشداماازسال20۱2مجدداًوتحتعنوانمسکن
اسمارتالبتهنهدقیقاًبهمفهومهوشمندوبلکهبهمعنای
زوجهای آن هدف جامعه و است آغازشده آن هدفمندِ
جوان،خانوادههایتکسرپرست،بازنشستههاوافرادی
جدید پروژههای این در میکنند. زندگی تنها که هستند
سعیبرایجادفضاهایانعطافپذیرکوچکوکارآمدولی
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امکاناتعمومیلوکسهستکه و باال باکیفیتزندگی
منطبقبرنیازهایجدیددورانمعاصرطراحیمیشوند.
سعیشدهاینخانههادرزمانصرفهجوییکنندوایناز
طریقادغاممحلکارومحلزندگیمیسراست.یکفرم
زندگیاجتماعیجدیدکهباتأمینفضایخصوصیحداقل،
هزینههاراپایینمیآوردامافضایعمومیقابلقبولیرا
ارائهمیکند.بایدمنتظرماندودیدکهآیاایدهخانههای

اسمارتبهاندازهوینسرخموفقخواهدبودیانه؟
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عجیبی واقعا بازرگانی آگهی روزها این ایران تلویزیون
بیدار« و آگاه »وجدان نه قضا از که میکند پخش
با حتی نه کرده، حساس را رسانهها و روزنامهنگاران
واکنشعمومیومردمیمواجهشدهاست.احتماالحتی
ورزشی مسابقات پخش واسطه به حداقل که کسانی
نیمنگاهیبهتلویزیونایرانمیاندازندهماینتبلیغرا

دیدهاند.

دراینآگهیتبلیغاتی،شخصیبیرونازتصویربالحنی
تحقیرآمیزبهیکمردوسپسیکزندرموقعیتهای
مختلفمیگوید»شمافقیرید«تااینکهباالخرهمردی
کهدریکرستورانبسیارشیکباغذاهایگرانقیمتی

نشسته،بالحنکسیکهانگارتوهینبزرگیبهاوشده
میگوید»منفقیرم؟«دراینجابالفاصلهشخصیبهاو
توضیحمیدهدکهاوفقرویتامیندیداردوبامصرف

روغناویالاینمشکلشبرطرفمیشود.

توهین و تحقیر عنوان به »فقیر« واژه از استفاده
و توییتر کاربران از تعدادی نظر بازرگانی آگهی این در
انتقادهای و کرد جلب خود به را اجتماعی شبکههای
جستهوگریختهایبهاینموضوعشد،امااینموضوع
ازدیدهیچکدامازرسانههایجریاناصلی)روزنامهها،
خبرگزاریهاوسایتهایپربازدید(موضوعقابلتوجهو

بهدردبخورینبودهکهدربارهآنمطلبیمنتشرشود.

پیوند عجیب فقر ویتامین دی با فقر حساسیت اجتماعی

حمیدرضا ابراهیم زاده  | ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

جامعه
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شایدازنظربرخیاینکار»گیردادنبیخود«بهیکآگهی
تبلیغاتیباشدکهچندانهممهمنیستودر»همهجای
دنیا«ازایننوعشوخیهادرتبلیغاتاستفادهمیشود.
شایدواقعاهمینطورباشد،والبتهحتیدرآنصورتهم
ایندلیلقابلقبولیبرایبیتوجهیبهچنینتوهینیبه
قشروسیعیازمردمکهبرایشانفقریکواقعیتاست
نخواهدبودامانگاهیبهچندرسواییشرکتهایبزرگدر
ساختآگهیهایتبلیغاتینشانمیدهداتفاقااینطورها
همنیستکهکسیدرآن»همهجایدنیای«کذاییکه
بههرجاییبیرونازروابطوساختارمغشوشاجتماعی،
چیزها این به میشود، اطالق ایران اقتصادی و سیاسی
حساسنباشد.بهتراستبراینمونهچندتاییازآگهیهای
تبلیغاتیراکهدرسالهایاخیرباعثبحثوجدلفراوان

دررسانههایغربیشدمرورکنیم.

داعش، با کوبانی مبارزان جنگ اوج در پیش سال چهار
شرکتتولیدلباس)H&M(باسوءاستفادهاززیباییزنان
مبارزکُردکوبانی،لباسهاییباالهامازلباساینمبارزان
تولیدوآنانراتنمدلهایخودکردوچندآگهیتبلیغاتی
همساخت.اینشرکتبهسرعتبعدازاینتبلیغ»مجبور
دلیل به هم پارسال شرکت همین شد«. عذرخواهی به
را جنگل« میمون »باحالترین شعار با تیشرتی اینکه
به باز»مجبور بود برتنیکپسربچهسیاهپوستکرده

عذرخواهیشد«.

پپسییکیازغولهاینوشابهسازیجهانهمبهارسال
20۱۷بایکتبلیغبحثبرانگیزکهباتظاهراتمردمامریکا
برایاحترامبهجانسیاهپوستانشوخیکردهبود»مجبور

بهعذرخواهیشد«.

اواخرهمینسال20۱۷بودکهشرکتداو)Dove(دریک
تبلیغزنسیاهپوستیرانشاندادکهبااستفادهازکرمهای
سفیدکنندهپوستتبدیلبهیکزنسفیدپوستمیشود.

اینشرکتهم»مجبوربهعذرخواهیشد«.

از هرکدام عرضه و تولید برای احتماال شرکتها این
در را آن و کرده صرف پول دالر میلیونها تبلیغها این
شبکههایتلویزیونیاغلبغیردولتی،شبکههایاجتماعی
محبوبمانندفیسبوکوتوییترودرسطحشهرهایجهان

بهصورتگستردهپخشکردهبودند.

آنچههمهاینشرکتهارامجبوربهپذیرشاشتباهخود،
صرفنظرکردنازمیلیونهادالرهزینههایتبلیغاتخودو
درنهایتعذرخواهیکرد،انتقادگستردهمردمدرشبکههای
اجتماعی،حساسیترسانههایجمعیورسواییدرمقابل
افکارعمومیبود.آنچهاینغولهایتولیدثروترادربرابر
دستدرازیبهحیطههاینژادی،مبارزاتمردمیوکرامت
افکار و بزرگ رسانههای همراهی راند، عقب به انسانی
عمومیبرایمقابلهباایننوعازسوءاستفادههایآشکار

وپنهانآنهابود.

حاالدرایرانودرزمانهایکهبراساسآماررسمی۱۱وبر
کشور در حاشیهنشین میلیون غیررسمی۱۶ آمار اساس
زندگیمیکنند،33درصدمردمزیرخطرفقرمطلققرار
دارند،وضعیتمعیشتیکارگراندربدتریندورهخودبه
سرمیبردودربرخیاستانهایکشورسوءتغذیهبهیک
رسانهای هیچ حساسیت است، شده تبدیل حاد مشکل
برانگیخته توهین عنوان به فقر واژه از استفاده برابر در
نمیشودوهیچجریانرسانهایبرایوادارکردنشرکت
اویالبهعذرخواهیوپخشنشدناینآگهیتبلیغاتیاز

»تلویزیونملیکشور«بهراهنمیافتد.
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جایی به تبدیل ایران سیمای و صدا سالهاست البته
شدهبرایکاالییسازیهرآنچهپیشتربهنوعیارزشهای
اجتماعیمحسوبمیشد.سیلبرنامههاییکهباعنوان
آموزشوآمادگیبرایکنکورجاییبرایتبلیغآموزشگاههای
ریزودرشتشدهاست،قرعهکشیهایمداموبیوقفه،
تبلیغاپلیکیشنهاییمشابهواغلببهدردنخوروبانکهایی
کهقراراستیکشبهمشتریانخودراپولدارکنندازاین
دستاست.بازتولیدروابطمردساالرانهوجنسیتزدهدر

تبلیغاتراهماضافهکنیدتاهمهچیزباهمجورشود.

شایدبتوانردپایتماماینمواردرابارنگولعابدیگری
در اما کرد. پیدا دنیا اصلی جریان رسانههای تمام در
کنارآنها،رسانههایآلترناتیوویاکمتروابستهبهجریان
سرمایه)البتهبامیلیونهامخاطب(همپیدامیشودکه
را بزرگ شرکتهای و جهان رسانههای غولهای بتوانند
بهبرخیحیطههامنعکنند.چیزیکهدر ازدستدرازی
رسانههایحتیباظاهرآلترناتیوومنتقددرایرانهمردی
ازآندیدهنمیشود.رسانههاییکهکوچکترینتحوالت
یک تیتر اندازه به مطبوعشان جریان بین در سیاسی
روزنامهارزشداردامااعتراضبهتوهینعمومیبهفقرابه
اندازهیکیادداشتکوچکدرصفحههایمیانیشانهم

جاییندارد.رسانههاییکهحتیدرگزارشهایپرسوزو
گدازشاندربارهفقرهمکمترحرفیازعواملتولیدفقربه
میانمیآورندوتوصیفکردنبرایشانهمیشهجذابتراز

تحلیلکردنبودهاست.

دراینمیانمردمهمدراینمواردنشانهایازحساسیت
بروزنمیدهند.مقایسهکنیدباشوخیبرنامههایطنزبا
یکیازمشاغلیاشوخیبالهجهوزبانیکیازاقوامساکن

درایرانکهاغلببااعتراضگستردههمراهمیشود.

شایدروغناویالبایدبعدازپخشموفقیتآمیزاینآگهی
روزنامهنگاران، از تشکر برای هم آگهی یک تبلیغاتیش،
رسانههاوالبتهبقیهمردمایرانتولیدکندوبگوید»شما
همفقیرید،نهعصبانینشید،منظورفقرحساسیتبود.«
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علوم ویژه به و انسانی علوم بر ایرانی استبداد نظریه
که بهطوری است؛ انداخته پررنگی سایه ما اجتماعی
براساس را سیاسی و اجتماعی تحول و تغییر هرگونه
وتکرارمجددآنتفسیرمیکند،گویی منطقاستبداد
استبداد-شورش-استبداد منطق از بیرون تغییر هرگونه

قرارنداردوازخاصبودگیوتمایزبرخوردارنیست.

فهمرابطۀدولتملتدرایراندردمودستگاهفکری
خاصیمتصلبشدهاست.ایندمودستگاهفکریکه
ایرانی«معروفاستیکحکومت به»نظریۀاستبداد
قاهررادرباالویکتودۀبیشکلرادرپایینبهتصویر
میکشدوتاریخایرانرادردوریمیفهمدکهاستبداد

سال از2500 نگاه نوع این در است. آن اصلی بازیگر
است حاکم ایران بر استبدادی ساختار کنون تا پیش
کهدوریتکراریرابرتحوالتسیاسیایرانحاکمکرده
است.بهاینترتیباستبدادساختاریزیربناییاستکه
تاعملکردحاکمیت، ازذهنیتمردمگرفته همهچیز،
راتوضیحمیدهد.ازفرهنگونگرشهایمردمگرفته
روزمره، زندگی خانواده، نهاد در کنش از شکلی هر تا

فرهنگ،کارو…نمودهاییازاستبدادند.

طریق از را استبداد ایران، در انسانی علوم متون
تظاهراتشمیشناسند.پدیدههاییچونفقدانیاضعف
مفرطجامعهمدنی،شاهساالری،تمرکزقدرتدردست

اساطیر اصالح طلبانه

آرش حیدری  | ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

تاریخ

گربۀ مسکین اگر پر داشتی/ تخم گنجشک از زمین برداشتی



4۹

یکفرد،سلطانیسم،فقداننظامطبقاتیبامرزبندیهای
یا سرمایهدار طبقۀ فقدان فئودال، طبقه فقدان دقیق،
در اندیشهورزی برای اصلی محورهایی )که و… بورژوا
نمود عنوان به بودهاند(، ایران تاریخی جامعهشناسی
استبداددرنظرگرفتهمیشوند.هرحرکتیدرهرنقطهای
ازفضا-زمانسیاست،اقتصاد،فرهنگواجتماعازطریق
استبدادقابلفهماستواستبدادشبیهبهاکسیریاست

کهتوانتوضیحهرپدیدهایرادارد.

فتیشیسمووسواسدر»نظریۀاستبدادایرانی«درهم
تالقیمیکنندومجموعهایبهبارمیآورندکهدرنتیجۀ
منفصل تاریخمندی از را خود تاریخْ با بحرانی اتصال
میبیند.بهاینترتیبدرتوضیحومواجهشدنباشرایط
تاریخیوجریانهایتاریخیدرمیماندوتاریختحرکات
دوریتکراریمیبیندکه وجنبشهایاجتماعیراصرفاً
آغازگاهشاستبداداستونتیجهاشنیزهموارهاستبداد

خواهدبود.
جریانهای که است شده بتوارهای به بدل مفهوم این
از مجموعهای مفهوم این طریق از ایران در انتقادی
کنشهایاصالحطلبانهوعملگرایانهراطلبمیکنندتااز
طریقآنبرنمودهایاستبدادغلبهکنند.بدلشدنیک
مفهومبهامریفراتاریخیبابدلشدنآنبهیکبتواره
و میبرد یاد از را خود تاریخ که بتوارهای است. همراه
جای فضا-زمان منطق در آنکه جای به است تالش در
گیردفراتراززمانبرودوهمهچیزراتوضیحدهد.وهم
فراتاریخیبودن،بنیانیاستبرایفتیشیسمیمنحرفانه
همه که متعالی و رازآلود مفهومی به شدن مشغول و
چیزرابنااستتوضیحدهد.بهاینترتیبفتیشیسمو
وسواسدر»نظریۀاستبدادایرانی«درهمتالقیمیکنند
ومجموعهایبهبارمیآورندکهدرنتیجۀاتصالبحرانیبا

تاریخْخودراازتاریخمندیمنفصلمیبیند.بهاینترتیب
درتوضیحومواجهشدنباشرایطتاریخیوجریانهای
تاریخیدرمیماندوتاریختحرکاتوجنبشهایاجتماعی
راصرفاًدوریتکراریمیبیندکهآغازگاهشاستبداداست

ونتیجهاشنیزهموارهاستبدادخواهدبود.

گفتماناستبدادسامانهایازدانشاجتماعی/تاریخیرادر
میدانروشنفکریپدیدآوردهاست؛برمحوراینگزارهکه
تاریخایرانتاریخبرآمدنسوژههایاستبدادیاست.برخیاز
رویکردهابرمحورپژوهشتاریخی)مانندکاتوزیان،۱3۷2؛
پیران،۱384(وبرخیدیگرمبتنیبرروانشناسیاستبداد
)مانندقاضیمرادی،۱383؛علیرضاقلی،۱384؛مهدی
بر ایرانی، استبداد گفتمان چارچوب در )۱35۷ بازرگان،
تاریخانحطاط)بهقولسیدجوادطباطبایی،۱383(متمرکز
شدهاند.ردونشاناینالگویاندیشهورزیدربابتاریخ
ایراندرتمامیتشرامیتوانذیلکلیدواژههاییخالصه
کرد.مضامینیمانندطبقاتغیرکارکردی،جامعۀکلنگی
وشبهمدرنیسماستبدادیدراندیشهکاتوزیان)۱3۷2(؛
یا توازن )۱3۷۷(؛ آبراهامیان اندیشۀ در اصناف فقدان
مقاومتشکنندهازجانفورن)۱3۹2(؛بحراندموکراسی،
عدمتعادلسیستمی،شکستدرهماهنگی-تفکیک،عدم
تعریفدموکراسیدرفخرالدینعظیمی)۱3۹۱،۱383(؛
انحطاطوامتناعاندیشهدراندیشۀسیدجوادطباطبایی
)۱382(؛امنیتبهمثابهکالنروایتوهمچنینمفهوم
استبدادبهمثابهمکانیسمسازگاریایرانیدراندیشهپیران
)۱384(؛فقدانطبقاتواصنافخودسامان،پدرساالری
وعدماستقاللبازار،وضعیتملوکالطوایفیدراندیشۀ

اشرف)۱35۹(.

ایننوعنگاه،دنبالدولتوحاکمیتیمیگرددکهبتواند
بحراناستبدادرادرمانکندونوعیازعقلرابروضعیت
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سوارکندکهدرنهایتبتواندملترا»تربیت«کندودولت
را»تنظیم«.آرمانتربیتملتوتنظیمدولتازدهۀدوم
عصرناصریتابدینسوآرماناساسی»تنظیمات«ایرانی
صورتبندیها این بودهاند. روشنفکرمآبانه مطالبات و
بستری در دولت-ملت رابطۀ بازنمایی با دارند تالش
بحرانیبهنام»استبدادایرانی«مشروعیتیرابهعملو
کنِشتوسعهمحوروپیشرفتگرابدهند.بدینترتیبدر
درونتودهها،وبهاصطالحمردم،عقالنیتیوجودندارد
پیش را تنظیمات و تربیت پروژۀ آن مبنای بر بتوان که
برد.اینعقالنیتدرنوعیازتکنوکراسیوبوروکراسیباید
جستجوشودوعقالیقومبایدتدبیریبرایآنبیاندیشند.
بهاینترتیبایننظریهدردوجناحامکانبسطیدخود
رادرادارۀسرزمینفراهممیکندازیکسووظیفۀخطیر
»فرهنگسازی«و»آگاهیبخشی«رابایددنبالکندکهدر
خدمتپروژۀ»تربیتملت«استوازدیگرسوتوسعه
دستورالعملها، خالل از که بگیرد پی باید را پیشرفت و

قوانین،وساختارهایزیربناییممکنمیگردند.

نتیجۀفرهنگینظریۀاستبدادایرانیایناستکهفرهنگ
مردمایرانهمدستیمخاطرهآمیزیباساختارهایزیربنایی
بر حاکم رایج فهم و بستر میتوان را رویکرد این دارد.
رویکرد این پروبلماتیک دانست. ایران در تاریخی فضای
امکانرصدکردنتاریخفرهنگیوتکثرفرهنگیومقاومت
را مردم و حاشیهها تاریخ نوشتن همچنین و فرهنگی
ممکننمیکند.ازاینرویکسرتاریخِنخبهگرااستکهبه
دولتوشاهوحکومتبهعنوانجدیترینکنشگرتاریخ

ایراننظردارد.

ازجناحفرهنگیباید»خلقیاتایرانیان«راشناساییکرد
را حاکمیت و دولت باید سیاسی جناح از و داد تغییر و
ادارۀ لحظۀ در سطح دو این کرد. تنظیم« و »اصالح

جمعیتوسرزمیندرهمتالقیمیکنندونوعیازقدرت
راپدیدمیآورندکهباهمراهیبااقتصادسیاسیخاصی،
درتمامیشئونزندگیتودههاوفرودستانحاضرمیشود
ودرتالشاستتابهاصطالحزندگیآنهارابهبودبخشیده
اگر بکاهد. کالن و خرد سطح در ریشهدار استبداد از و
پروژۀ پس دارد تاریخ در دراز و دور ریشههایی استبداد
اصالحوتنظیماتوفرهنگسازیوآگاهیبخشیو…نیز
پروژهایاستطوالنیواستبدادرا»بیروننمیتوانکرداال
بهروزگاران«.بهاینترتیبشرایطمعاصرهمواره»شرایط
حساس«، »برهۀ تاریخی«، »پیچ کنونی«، حساس
»بزنگاه«و…است.اینتعلیقمداوموبدلکردناکنون
تکنوکراسی تداوم از شکلی کنونی« حساس »شرایط به
آگاهی و سازی »فرهنگ اسطورۀ بر مبتنی الگوهای و
بخشی«رابههمراهخواهدداشتوتداومیدربسطید
بورورکراسیوتکنوکراسیرابربندبندزندگِیتودههافراهم

میکند.

ناآگاه نقنقوی موجود یک است خطر یک همواره مردم
کهدرکیازشرایطنداردچراکهقهرمانانتکنوکراتشانرا
بر تالشند در که تکنوکرات قهرمانان این نمیکنند. درک
تودههای اما کنند غلبه تاریخی انحطاط و عقبماندگی
این دماغ موی مدام بیفرهنگ و ناآگاه عجول،

دونکیشوتهامیشوند.
فروکاستمردمبهتودۀبیشکلوعقالنیتزداییازآنها
قدرت در نیروهای تمامی بین مخاطرهآمیزی همدستِی
راپدیدمیآوردکهبرایدفعخطر»استبداد«و»توسعه
ستیزی«تودههادستبهکارشدهومجموعهایبزرگاز
مطالباترابه»فریبخوردگی«،»ناآگاهی«،»ناتوانیدر
فهمشرایط«و…متهممیکنند.بهاینترتیبمردمهمواره
یکخطراستیکموجودنقنقویناآگاهکهدرکیازشرایط
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نداردچراکهقهرمانانتکنوکراتشانرادرکنمیکنند.این
قهرمانانتکنوکراتکهدرتالشندبرعقبماندگیوانحطاط
تاریخیغلبهکننداماتودههایعجول،ناآگاهوبیفرهنگ

مداممویدماغایندونکیشوتهامیشوند.

این و فهم الگوی این است. دیگری جای مسئله اما
به اکنون و معاصر شرایط کردن معلق با فشل گفتمان
عنوانشرایطیدرحالگذارازسنتبهمدرنیتهوبهکار
بردنتعابیریچون»مدرنیتۀکجریخت«،»شبهمدرنیسم
تخیل را ناب مدرنیتۀ نام به اسطورهای و…، استبدادی«
میکنندوایرانمعاصررادرتعلیقبینسنتومدرنیته
میفهمندکهبایدتالشکردآنرامدرنساخت.مدرنیته
درباوررایجوعامیانهبهعنوانوضعیتیخوب،مثبتو
دربرخیمواردبهعنوانآرمانشهریتصورمیشودکهدر
انتهاییکخطسیرتاریخیبنااستاتفاقبیفتد.بهعبارت
دیگرمدرنیتهنهبهعنوانیکوضعیتکهبهعنوانیک
مقصدآرمانیفهمیدهمیشودکهعمدهترینمانعتحقق
آن،سنتاست.بهاینترتیب،صفاتیبهمدرنیتهنسبت
دادهمیشودکهدرساحتاخالقییاهنری،معنایمثبت،
خوبوزیبادارندورقیبآنیعنیسنتبهصفاتیمنفی
نواختهمیشود.وضعیتمعاصرنیزدرتعلیقیبیپایان
دروضعیتگذارازسنتبهمدرنیتهفهممیشود.الگوی
تئوریزهکردنوضعیتایراندرحدفاصلسنتومدرنیته،
رایجترینصورتبندیفهموضعیتاستکهشرایطموجود
چنین میکند. تصویر بیسامان آنومی، آشفتگی، در را
درکی،جامعه،اقتصادوسیاستوهمهچیز،برایفردایی
فاصله آن با قدر چه نیست معلوم که هستند موعود،

داریم.

سنت میان شکاف در معاصر وضعیت ترتیب، این به
مدرنیتهوضعیتیاستفهمناپذیر،بیانتظام،ساختارنیافته

آن اصالح و بازسازی و وضعیت در مداخله هرگونه و
منوطبهرسیدنبهمدرنیتهومشتقاتشتئوریزهمیشود.
مفاهیمیهمچونتوسعه،پیشرفت،ترقیو…بهعنوان
مشتقاتمفهوممدرنیته،تنهازمانیدستیافتنیهستند
کهوضعیتازحالتتعلیقبینسنتومدرنیتهخارجشود
بحث، این در همچنین کرد. کاری اصطالح، به بتوان تا
وضعیت مدرنیته، و توحش وضعیِت همان سنت گویی
تمدناست.بهاینترتیبایدۀ»نمیگذارندکارکنیم«بدل
بهمنطقرایجمدعاهامیشود.هرکسدرهرجایگاهیبا
هرسطحیازقدرتهموارهمعتقداست»نمیگذارند«.از
گروههایعلمیکهقدرتبیحدوحصریدرتعیینمنطق
تولیدرسالهومقالهوپایاننامهدارندگرفتهتاوزیرووکیلو
رئیسهمهمعتقدندکه»نمیگذارند«چهبساانبوهکسانی
کهمدامدرآرزوی»پر«برای»گربۀمسکین«میسوزندو
مدامفریاد»مرانمیهلند«سرمیدهندسالهاست»تخم

گنجشکاززمین«برداشتهاند.

مدرنیتهصرفاًیکوضعیتتاریخیاجتماعیاستکهفرم
وصورتبندیاجتماعیخاصیرادریکموقعیتتاریخی
چیرهمیکند.بهعبارتدیگرعمدهترینخصیصۀمدرنیته
سنتهای در که است آن بر حاکم اجتماعی قالببندیِ
تئوریزه گوناگون شیوههای به جامعهشناختی مختلف

شدهاند.
این وضعیت از نظری صورتبندی این بنیادین خطای
یا خوب فینفسه امر یک نه مدرنیته واقع، در که است
بداستونهمثبتیامنفی.مدرنیتهصرفاًیکوضعیت
اجتماعی صورتبندی و فرم که است تاریخیاجتماعی
خاصیرادریکموقعیتتاریخیچیرهمیکند.بهعبارت
اجتماعی قالببندیِ مدرنیته خصیصۀ عمدهترین دیگر
حاکمبرآناستکهدرسنتهایمختلفجامعهشناختی
بهشیوههایگوناگونتئوریزهشدهاند.براینمونه،درمیان
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فرایند دورکیم، برای مدرنیته کالسیک، جامعهشناسان
برای اما است اجتماعی تمایزیابی و پیچیده کار تقسیم
زیمل،پیچیدهشدنمنطقروابطاجتماعیجاافتادهاست،
حالآنکهبرایمارکس،برآمدنشیوۀتولیدجدیدمبتنی
برسرمایهداریاست.بهاینترتیب،مدرنیتهیکوضعیت
روابط فرمهای پیچیدهشدِن محصول که است تاریخی
اجتماعیاستونسبتیوثیقبابرآمدنبرخیپدیدههای
افزایش فردیت، شهرنشینی، صنعتیشدن، مانند دیگر
جمعیت،رشدفزایندهفناوریهایعلمیودگرگونیروابط

کارواقتصاددارد.

درایننوعنگاهمدرنشدنهمراهاستباتمامیزیباییها
وشکوههاییکهاندیشههایمصلحانهوتنظیماتطلبانه
وعدهاشرامیدهند؛وعدههاییزیباکهباکوچککردن
دولتها،قوتبخشیدنبهبخشخصوصی،بیشترشدن
سمنهاوخیریهها،بسطوگسترشدانشگاههاو…ممکن
است.اینراهدورودرازواینمقصدبیپایانگوییاگرچه
درزمانروبهجلومیروداماهموارهدروضعیتبرزخی
بینسنت-مدرنیتهگیرافتادهاستوبرایرهاشدنازگیر
»آگاهی کرد«، سازی »فرهنگ کرد«، »برنامهریزی باید
بخشید«،دمودستگاهبوروکرایتکوتکنوکراتیکساخت
و….هرچهاینتعلیقعمیقترمیشود،دمودستگاههایی
کهبرسرنوشتتودههابسطیدبیشتریمییابند،بیشتر
وبیشترمیشود؛انبوهیازمنابعومنافعرابهملکطلق
خویشبدلمیکندچراکهدارندۀاینملکدرحالانجام
کنونیاست. ازشرایطحساس دادن وظیفۀخطیرعبور
شوالیههایکهبهجنگباآسیاببادیرفتهاندوگندمزارها
درحالسوختنند.تودههاومردمهموارهمانعیجدیبر
سراینراهدورودرازوخوشآتیههستند.برایایننوع
تودههاهموارهچوبالیچرخدولتهاوحکومتهاو نگاه
نخبگانمیگذارند.درستدرزمانیکه»همهچیزداردخوب

پیشمیرود«تودههاواردمعادلهشدهوهمهچیزرابر
هممیزنند.دلیلاینکه»چراتودههاچنینند؟«هموارهیک
چیزاست:آگاهیکافیوفرهنگندارند.راهحلچیست:

فرهنگسازی،آموزش،آگاهیبخشی،رسانهو….

بهاینترتیبتاریخفرودستانوزیستاجتماعیواقتصادی
وسیاسیوفرهنگیآنهادرایننوعنگاههموارهیکبیماری
وآسیبومرضاستکهباید»آسیبشناسی«و»درمان«
شود.پارادوکسماجرادراینجااستکهصورتبندیِرایج
فهمکردنایراندرنظریۀاستبدادیاگذاردرنهایتبهبسط
یدهرچهبیشترقدرتدولتوحکومتدرزندگِیتودهها
میانجامدوباایجادنوعیتکنوکراسیهولناکبربدنها
وذهنهاسودایتسلطدارد.بهاینترتیبمدرنیتهصرفاً
یکوضعیتتاریخیاجتماعیاستکهفرموصورتبندی
اجتماعیخاصیرادریکموقعیتتاریخیچیرهمیکند.
قالببندیِ مدرنیته خصیصۀ عمدهترین دیگر عبارت به
مختلف سنتهای در که است آن بر حاکم اجتماعی
شدهاند.. تئوریزه گوناگون شیوههای به جامعهشناختی
مسئولتمامیفالکتآنهاسنت،استبداد،توسعهنیافتگی
استبایدصبوریکنندتاشوالیههاتحفۀتوسعهومدرنیته

راتقسیمکنند.

مصلحخیرخواهیکهبرفرازتاریخایستادهاستوازتوبرۀ
آگاهی»آگاهیبخشی«میکند،راهکارمیدهد،تربیت
میکندو….درنهایتهمتودۀ»قدرنشناسوپاپتی«
خدماتاورادرکنکردهو»نخبهکشی«میکند.اینتوده
که»فاقدحافظۀتاریخی«استهموارهتاریخخودراتکرار
میکندو»نمیگذارد«خیراندیشانوضعیترااصالحکنند.

مصلحخیرخواهیکهبرفرازتاریخایستادهاستوازتوبرۀ
آگاهی»آگاهیبخشی«میکند،راهکارمیدهد،تربیت
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میکندو….درنهایتهمتودۀ»قدرنشناسوپاپتی«
خدماتاورادرکنکردهو»نخبهکشی«میکند.اینتوده
که»فاقدحافظۀتاریخی«استهموارهتاریخخودراتکرار
میکندو»نمیگذارد«خیراندیشانوضعیترااصالحکنند.

و مصلح جریانات که میشود ختم اینجا به بحران این
تکنوکراتیکباهرعنوانی،چهاصولگراوچهاصالحطلبو
چهمعتدل،درکدقیقمختصاتفضا-زمانتاریخیایران
در همواره را وضعیت و ندارند تاریخمندیش در معاصر
تعلیقفهممیکنند.اینوضعیتمعلق،مدامبابحراِن
»امنیت،جمعیت،معیشتوقلمرو«مواجهخواهدشد
وهربحران،بسطیدبیشترتکنوکراسیراطلبمیکند.
دراینبینشکافبینفضا-زمانتاریخیوالگویبازنمایِی
وضعیتعمیقترشدهوبحرانرادامنهدارترمیکند.این
بحراننهبهخاطربهاصطالح»درحالگذاربودنازسنت

بهمدرنیته«کهدقیقاًبهخاطرمدرنیتۀایرانیاست.ایران
معاصریکسردروضعیتمدرنقراردارد.آپاراتوسنرم
وسختحاکمیتوالگویزیستانسانایرانییکسردر
منطقمدرنیتهجایداردوبحراندردرونهمینمنطق
که زمانی تا سنت-مدرنیته. برزخِی سراب در نه و است
فهموضعیتمعاصردراینتعلیقجایداردکه:بایدصبر
رابرزیستما تامدرنیتهدررسدواکسیررهاییش کرد
بزند.هموارهتکنوکراتهاوالگوهایفشلومشمئزکنندۀ
توضیحوضعیتایراندرمفاهیمزهواررفتهغلبهخواهند
داشت.شگفتزدگینظامفاهمۀعلومانسانیایرانیدر
ایران متعدد پدیدههای با مواجهه در وضعیت توضیح
معاصرنمودبارزیاستازناتوانِیایننظامگفتمانیدر

توضیحوضعیتمعاصر.
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نهم یعنی دیگر روز چند تهران هنری حراج نهمین
گفته به آن درهای که حراجی میخورد. چکش تیرماه
برگزارکنندگانشبهرویهمهبازاست.اینحراجچگونه
وضعیتعمومیرانمایندگیمیکندودرچهنسبتیبا

دولتوگفتمانآنیعنیاعتدالپیشمیرود؟

دردیماه۹۶همزمانباناآرامیهایخیابانهایبیشاز
30شهرایران،-کهطبقخوانشبسیاریازتحلیلگران
سیاسینتیجهیمستقیمبازتولیدنابرابرانهیمنابعمالی
درجامعهوفقدانجبههایسیاسیدربدنهیدولتبرای
ابزارنارضایتیهابود-حراجبزرگتهرانرکوردقبلیخودرا
درردهیهنرمعاصربافروشکلینزدیکبه3٫5ملیون

دالرشکست.معترضانناآرامیهایاخیربهبیانآصف
و جدید فرصتهای محصوِل بودند، جوانی قشر بیات
بیرحم اقتصاد و شهری توسعهی آموزشی، گستردهی
لیبرال،کهسهمشانازرویاهایزندگیدرعصرجهانی
فقرومحرومیتبود.]۱[درهمینزمانهتل2۶طبقهای
پارسیانآزادیتهران،میزبانبرگزاریمراسمحراجِ»هنر
معاصرایران«بودکهدرآنآثارهنرمندانبهمدتدو
دید مقابل در سپس و درآمده عمومی نمایش به روز
ازمیان »مشتریانویژه«یحراجچکِشفروشخورد.
هشتدورهبرگزاریحراجتهراندودورهتماماًبه»هنر
معاصرایران«تعلقداشتهاند،دودورهبه»هنرکالسیک
ومدرن«وچهاردورهبههنر»مدرنومعاصر«.درتمام

سپهری، نماد فرهنگی عصر اعتدال

روزبه سیدی - ایمان به پسند  | ۳ تیر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

فرهنگ

سپهری، نماد فرهنگی عصر اعتدال
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ششدورهایکهآثار»هنرمدرنایران«بهفروشگذاشته
بوده فروش بیشترین پیشتاز سپهری سهراب آثار شدند

است.

بیتردید )۱35۹-۱30۷( نقاش و شاعر سپهری، سهراب
است. ایران نوی ادبیات مردمی و محبوب چهرهی
نقاشیهایسهرابکهبیشترتصاویریازتنههایدرختاند
هممانندشعرهایشتجلیلاززندگیبومیوغیرشهریرا
درخوددارند.دربسترناآرامیهایاخیرِجامعهیمتعارض
ایران،صدرنشینیسپهریبهعنوانگرانترینهنرمندحراج
تهرانخالیازکنایهنیست؛نمایِشامیدسرخوشانهایبه
توسعهیفرهنگیدرحیاتپرکشمکشاجتماعیوسیاسی
ایران.آثارسپهریکهدرششدورهازهشتدورهبرگزاری
حراجحاضربوده،بهطورمجموعهنزدیکبهپنجملیون

دالرفروشداشتهاست.

هنرهادرمسیرتوسعه

در کارکردش و آمد پدید چگونه تهران بزرگ حراج اما
که تهران حراج چیست؟ ایران معاصر هنری جامعهی
و مستقل »نهادی را خود گرفته، شکل ۱3۹۱ سال در
خصوصی«میداندکههدفش»تقویتبازارداخلیهنر«
»مجموعهداران به نامآشنا و جوان هنرمندان معرفی با
هنریومخاطبانجهانی«ست.]2[حراجتهرانرامیتوان
دومینقدمدرراستایایجادنهادیموثرومستقلازدولت
درحوزهیهنرهایتجسمیدانست.ایدهیبرگزاریحراج
تهراندراصلوامدارنوعینگاهوشیوهیمدیریتیبودکه
جرقههایشدرسپهرهایدیگرحیاتاجتماعیبهطورخاص
عرصهیمدیریتکاروسرمایهدردهههایگذشتهخورده
بود.تقویتبخشخصوصیوخارجازدولتبرایایجاد
کار،جذبسرمایهوخالصهشکلگیریبازاریخودجوش

ورقابتی،ماحصلکالمکلیهیمدیراندولتیایرانپساز
جنگبودکهدرهمهیعرصههابهآزمونگذاشتهشد،اما
اعمالشانبهحوزهیهنرازسرمحافظهکاریوشکافهای
ایدئولوژیککندتررخداد.]3[امادراینعرصهنیز،مانند
سایرعرصههاپیامبرانحکومتیمفهومتوسعهبودندکه
قدرت،سرمایهوبهطورکلیارادهوامکاندردستگرفتن
مدیریتنهادهایاقتصادیهنرراداشتند.بنابراین،اولین
نهادهای همراه که بودند قدرت مرکز اطراف حلقههای
غیردولتیکوچ ازدولتبهبخشاقتصادِ اقتصادیبزرگ
سینمای پروژهی از دولتی نهادهای حمایت طرحِ کردند.
ملیکهپیشازیندردههیشصتآزمودهشدهبوداینبار
ایجاد با تجسمی، هنرهای در وارونه صورت به بود قرار
هنرهای )موزهی دولت درون در اول قدم در نهادهایی
معاصر(ودرقدمبعدیباحمایتازبخشهایبیروناز
دولت)گالریها(وسپسایجادحراج،توسطهمانمدیران
دولتیاجراشود.حراجتهرانحاصلفکرنیروهاییدولتی
استکهتجربههایمدیرتیدرسطحتوسعهرابهفضای
بیرونازدولتگسترشدادند،علیرضاسمیعآذربنیانگذار
تهراندردودورهیدولتاصالحاتمحمدخاتمی حراج
مدیریتموزهیهنرهایمعاصررابرعهدهداشت.اودر
نیاز از ماه۹5، دی در30 ایران روزنامهی با مصاحبهای
شدیدهنرهایتجسمیبهرشداقتصادیگفتکهبهباور
ایشاناگرمحققشود،بهاستقاللهنرمند،ورشدکیفی
علیرضا منظور اینکه انجامید. خواهد هنری آثار کمی و
سمیعآذرازمفهوِم»پیشرفت«چیست،حتیازخاللچند
جلدکتابمنتشرشدهیایشاننیزپیدانیست.اماآنچه
ازظاهرامرمشخصاست،پیشرفتهرچههستتنهااز

خاللتورمبسترهایمالیممکنخواهدبود.

وقتیهنرباید»این«باشد
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آثار گرچه تهران، حراج دورههای آغاز با ،۹0 دههی در
هنرهایتجسمیدرمقایسهباحراجهایبینالمللیقیمتی
کمترداشتند،فروششاندرمقیاسداخلیچشمگیربود.
انگارکهخوشبینیهایسهراب،نقاشیکهتازبازارتجسمی
سر لبالب او سرخوشانهی ایدههای و بود شده محقق
رسیدنعصراعتدال-انتخاباتریاستجمهوری۹2-شکوفا

شد.

اولیندورهیحراجتهرانباعنوان»هنرمدرنومعاصر
ایران«درخرداد۹۱برگزارشد.اینمراسمساالنهدرسه
دورهیدیگرباهمینعنوانبهکارادامهداد.درآثاریدر
اینچهاردورهانتخابشدندمضامینیغالباندکهبیانگر
که معادلهایاند امتداد و هنر به حراجگزاران خاص نگاه
یا بودن، مدرن ضیاپور نگاه در بود. کرده بیانش ضیاپور
نزدیکشدنبه»کماِلروزِهنر«،مستلزِمبریدنازگذشته
و قراردادها( بیتأمل و همسان تکرار معنای به )گذشته
در ضیاپور که ازین گذشته بود. هنرمند موفقیت ضامن
رسیدنبهآنچامعنِیواقعِیهنرمیدانستموفقبودیا
نه،آثارش»اولینمواجههیجدیجامعهیتجسمیایران
که شدهاند خوانده اروپایی« ناب انتزاع و سطحگرایی با
ازجلوهیخالص بهتوصیفحراجتهران»بخشمهمی
را ایننگاه ایرانی«راشکلدادهاند]8[.تعمیم مدرنیسم
میشوددرانبوهآثاریدیدکهمضمونشانتقابلدوگانهی
موهوِم»سنت«و»مدرنیته«است.ایندرهمآمیختگی
گاهیکنارهمقراردادنعناصروعناصریهستندکهیکی
نشانگرگذشتهیازدسترفتهاست،ودیگریازشکل
دربرابر ایرانی موتیفهای و خط میگوید؛ مدرن زیست
فرمهاوسطوحرنگیبرگرفتهازهنرمدرناروپایی]۹[.در
نسلهایپیشازنوگراهایعنینقاشاندربارقاجاریههم
ایندرهمآمیختگیرامیتواندید،گرچهآنانآنراصرفاً
این نوگرا هنرمندان میکردند. قلمداد تکنیکی مسألهای

زمانیپیشرفتیفرمولبندی رادرساختارِ تفاوتتکنیکی
کردند؛گوییکهدرآثارشانگذشتهوآیندهیخودراچه
هم در متضاد و متناقض چه مسالمتآمیز، صورت به

میآمیختند.

بانگاهیبهآثارمنتخبدورههایبرگزارشدهیحراج،بهنظر
میرسدکهاثرمطلوببایدواجدنوعیپیامخوشبینانهبه
زندگیباشد.مضامینویرانگروبدبینبهزیستوسیاست
امروز،راهیبهحراجنخواهندداشت.اگربهزبانسیاست
سخنبگوییم،هنرمندانبایدراویاِنخوشبینیامنتقدینی

اصالحطلبباشند،نهمخالفینیانقالبیورادیکال.
هنرمند فردی تجربهی به مربوط بعدی غالب مضمون
آثار به نگاهی با است؛ اجتماعی زیست ساحتهای در
که میرسد نظر به حراج، برگزارشدهی دورههای منتخب
زندگی به خوشبینانه پیام نوعی واجد باید مطلوب اثر
سیاست و زیست به بدبین و ویرانگر مضامین باشد.
امروز،راهیبهحراجنخواهندداشت.اگربهزبانسیاست
سخنبگوییم،هنرمندانبایدراویاِنخوشبینیامنتقدینی
اصالحطلبباشند،نهمخالفینیانقالبیورادیکال.بهاین
ترتیبهنرمندانوبهتبعمنتقدرادیکالنسلپیشینیا
ازگردونهیحراجبیرونمیمانندویاپیاماثرشانبهامید
فروکاسته توسعه مسیر در جهان در حضور و زندگی به
پایهگذارانحراجعمدتا میشود.همانطورکهگفتهشد،
عین در که بودند سیاستمدارانی نسلهای از امتدادی
وفاداریبهشاخصهیاصلینظامسیاسی،توانستهبودند
خودرابابرخیازمطالباتسبکزندگیتازهیبخشیاز
انضباطی اصالحطلبانه، نگاه عصاره کنند. همراه جامعه
کردنفعالیتهنریوتولیدشکلیازاثرهنریستکهدر
عیناینکهعناصرجهانیهنرمعاصرراوامگرفته،ردیاز
هویتملیمحافظهکارانهرادرخوددارد،حالاینمحصول
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پوشش را ملی رسانهی که باشد تلویزیون دستگاه یک
تابلوی یک یا تایید، مورد موسیقی قطعهای یا میدهد،
نقاشی.بیانیهیحراجتهراننیزبهروشنینشانازتعهدش
بهمبناهایتوسعهیمبنتیبر»اصالح«راداردکهتقویت
بازارداخلیوهمگامیباهنرمعاصرجهاناصولآناند.
تجسم برای سپهری نقاشیهای که است حساب این با
بصریجهانفرهنگیایکهرانهیاصلیاشبازاراستو
در است. مطلوب و ایدهآل خواهاناشاند، گزاران حراج
از تعاریفی چه فرهنگی توسعهی تنِگ قاب مسیر، این
هنرمندرابیرونمیگذارد؟هنرمندهمچوندورههایپیش
ازایرانمعاصریککارگرتولیدکنندهنیستکهطیزمان
طوالنیوازپیشتعیینشدهایمحصولیراتولیدکند.در
عینحال،هنرمندفعالیسیاسی-اجتماعیهمنیستکه
حراج شود. چیره تولیدی محصول بر سیاسیاش بینش
تهرانجایهنرمندتندرونیست؛گرایشسیاسیهنرمند
دررادیکالترینحالتاصالحطلبانهفرمولبندیمیشود.
در را مطلوب شده تولید آثار حراجگزاران حساب این با

قفسههایازپیشساختهشدهخودجایمیدهند.

وحراج»موفق«تهران

دورهیپنجمحراجباعنوانهنرکالسیکوهنرمدرنایرانی،
آزمونیجدیدبودبرایتثبیتهمگونییکسدههنرایران
»معاصر«. و »مدرن« »کالسیک«، مراتب سلسله در
معاصر« و مدرن »هنر به تهران حراج اول دورهی چهار
ایراناختصاصداشتتاآثاربرگزیدهیهنرمندانمعاصر
قراردهدکه نوگرا هنرمندان از آثارگروهی امتداد در را
ارزششاندرحراجهایبینالمللیتثبیتشدهبود.ازاین
پسبودکهحراج،کهآزمونهایاقتصادیراباموفقیت
پشتسرگذاشتهبود،دیگردوباردرسالبرگزارشد؛یکی
باعنوان»هنرکالسیک باعنوان»هنرمعاصر«ودیگری

ومدرنایران«.آنچهباتکرار»موفقیت«حراجتهراندر
حوزهیفرهنگرخمیدهد،تثبیتخطتاریخِیپیشرفتی
وپیوستهایازمجموعهیآشفتهیتولیدتصویریدرایران
استکهحالرویریلتوسعهمدنظرحراجگزارانشتاب
گرفتهاست.ماحصِلامروزیایننگاه،فضایهنریجهان
انداموارهاییکشکلمیبیندکهبرای معاصرراهمچون
از تاریخِیبومِیوهمگونی بایدخط باآن همگامشدن
حراجگزاران منظر از ساخت. معاصر وضعیت به رسیدن
پیشرفتیک»دستورالعمل«مشخصوروشناستکه
بهطور»طبیعی«و»ضروری«بایدبهآنتنداد.دراین
یگانهاست؛یعنیحتیوجود نقطهنظر،مسیرپیشرفت
برداشت این نیست؛ ممکن آن تحقق برای مسیر دو
تنگنظرانه،تنوع،تشتت،وناهمگونیآثارونقطهنظرهای
را معاصر هنرهای فضای در موجود متعارض و گوناگون
نادیدهمیگیردوویژگیاصلیهنرمعاصرراهمانچیزی
میبیندکهمدرنیسم»اصیل«ایرانیراشکلدادهاست.
آرمانی جامعهی بازنمایی بهترین سپهری سهراب آثار
حراجتهراناند؛جامعهایامنوآرام،کهباحرکتنرمو
آهستهیپوستعوضمیکندوایدهیتوسعهیخودرابر
انواعساحتهایاجتماعیوفرهنگیتحمیلمیکند؛اگر
سپهریفصلمشترکنقطهنظرهایتوسعهباورباشدآثار
جلیلضیاپوربیشکبهترینبازنماییبرایتوضیحرویکرد
آنانبهاقتصادهنراست؛نقاشیکهبهگفتهیحراجگزاران
بیشترینسعیاشاینبودتا»باتکیهبرظرفیتفرهنگ
بومی،هویتایرانیراحفظکندامابازبانجهانیسخن

بگوید«.



58

مطرح بندی ۹۷ بودجه تصویب و بررسی جریان در
و کارگری فعاالن از بسیاری اعتراض مورد که شد
۷ تبصره ز بند موجب به گرفت. قرار مستمریبگیران
بود، شده مکلف اجتماعی تامین سازمان ۹۷ بودجه
سهمدرمانوسایرمنابعتامیناجتماعیرابهحساب
ضرورت بر تاکید با کارگری فعاالن کند. واریز خزانه
اموال امانتداری در اجتماعی تامین تمامیت حفظ
بیمهشدگانومستمریبگیرانمیگفتند،اموالسازمان
تامیناجتماعیحقالناساستوبیتالمالنیستکه
بهحسابخزانهواریزشودامادولتومجلسباوجود
حاال رساندند. تصویب به را مربوطه بند انتقادات این
بعدازگذشتدوماهرییسجمهوردرنامهایکهدرواقع

آییننامهاجراییاینبنداست،باتغییرنامبندزبهبندو
تبصره۷دایرهاختیاراتبازرسیونظارتیسازمانتامین
این اجرای برای آییننامهای و کرده تنگتر را اجتماعی
مورد که قانونی همان با حتی که شده تنظیم  تبصره
اعتراضتشکلهایکارگریبود،نیزمغایراست.دربند۱
آییننامهاجراییرئیسجمهورمقررشدهاست:»۹/2۷
)یکسوم(حقبیمهحسبموردمستقیماتوسطکارفرما
واریز خزانه به جداگانه بانکی قبض طی شده بیمه یا
شود.«بنابراینسازمانتامیناجتماعیکهدربودجه۹۷
مکلفشدهبود،مبالغحقبیمهراازکارفرمایاندریافت
وبعدبهحسابخزانهداریواریزکند،حاالباآییننامه
اجراییرییسجمهورحقدریافتحقبیمهازایننهاد

حذف تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان

مرضیه امیری  | ۳ تیر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

اقتصاد
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سلبشدهومستقیمابهکارفرمایانسپردهمیشود.این
تامین سازمان واسطهای-حمایتی نقش حذف معنای به
اجتماعیبهعنواننهادحفظاموالمیلیونهابیمهشدهو
بازنشستهاستواختیارپرداختحقبیمهبهکارفرمایانو
دستگاههاییمانندوزارتبهداشتسپردهمیشودکهخود
آییننامه این میگویند، کارگری فعاالن هستند. ذینفع
هیچپشتوانهقانونیونظارتیندارد،چهمکانیسمیبرای
نظارتبرپرداختکاملحقبیمهوجلوگیریازتقلبنسبت
بهقانونتوسطکارفرمایانوجوددارد؟تفکیکاین۹/2۷از
سهمکارفرمایاکارگرچگونهاست،بدونسازوکارنظارتی
چهمیزانازحقبیمهراکارفرماوچهمیزانیرابیمهشده
بایدپرداختکند؟اینهاسواالتیاستکهفعاالنکارگری
مطرحمیکنندوخواستارابطالاینآییننامههستنداما
تاکنونسازمانتامیناجتماعیبهعنواندستگاهاجرایی
این به رسمی اعتراض هیچ جمهور، رییس خطاب مورد

آییننامهواردنکردهاست.

رییس قانونی اختیارات از فراتر اجرایی آییننامه صدور
جمهور

بندزسابقکهدرماه یاهمان بندوتبصره۷بودجه۹۷
کارگران گسترده اعتراضات وجود با سال۹۶ پایانی های
وبازنشستگانبهتصویبمجلسوشوراینگهبانرسید،
اکنونبهمرحلهاجرارسیدهاست.رییسجمهوردرنامهای
رییسسازمان و اقتصاد بهداشت، کار، وزاری به خطاب
برنامهوبودجهآییننامهاجراییبندوتبصره۷راتنظیم
کردهوایندستگاههارامکلفکردهاست،حسابیتحت
عنوان»حسابتمرکزوجوهسهمدرمانازحقبیمهتامین
اجتماعی«بهنامسازمانتامیناجتماعینزدخزانهداری
مورد حسب بیمه حق سوم یک و شود افتتاح کشور
بانکی قبض طی بیمهشده یا کارفرما توسط مستقیما

جداگانهبهحسابمذکورواریزشود.اینآییننامهدرحالی
ازسویرییسجمهورتنظیمشدهکهمطابقاصل۱38
قانوناساسیریاستمحترمجمهوراختیاروضعآییننامه
اجرایینداشتهوقانونگذاراینوظیفهرابرعهده»هیئت
وزیران«یا»هریکازوزرا«قراردادهاست.ضمناینکهاز
آنجاییکهخطابورونوشتآییننامهاجرایییادشدهبه
وزرایبهداشت،تعاون،کارورفاهاجتماعی،اموراقتصادو
داراییاست،بنابراینقلمروآییننامهاجراییمربوطهتنها
ارتباط به توجه با وقطعا نبوده وزارتخانه بهیک محدود
موضوعیواجراییباوزراتخانههایمربوطه،فارغازمحتوا
جمهور رئیس قانونا و شود مطرح وزیران هیات در باید

اختیاروضعچنینآییننامهایرانداشتهاست.

اماصدورآییننامهاجراییتوسطرییسجمهورفراتراز
قانون،تنهاایرادواردهبراینآییننامهنیست.درآییننامه
اجراییبندوتبصره۷یکسومحقبیمهمستقیماباید
واریزشود. بهحسابخزانه بیمهشده یا کارفرما توسط
علیخدایی،نمایندهکارگراندرشورایعالیکاردراین
بارهمیگوید:قراراست۹/2۷حقبیمهمستقیماتوسط
کارفرمایانبایدبهحسابخزانهواریزشوددرحالیکهاین
سهمبایدبه۹/30برسد.ضمناینکههیچرویهکنترلی
این در است. نشده تعریف بیمه حق این دریافت برای
فرایندوصولحقبیمه،مکانیسمیبراینظارتبرپرداخت
کاملحقبیمهوجلوگیریازتقلبنسبتبهقانونتوسط

کارفرمایانوجودندارد.

نظارتبراموالبیمهشدگانبهذینفعانسپردهشد

دربند4اینآییننامهاجراییآمدهاست:»وزاریبهداشت،
درمانوآموزشپزشکی،اموراقتصادیوداراییومعاون
رییسجمهور،رئیسسازمانبرنامهبودجهکشوربهعنوان
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ناظربراینحسابتعیینگردیده،خزانهداریکلکشور
موظفاستبهطورماهانه،مجموعدریافتوپرداختاز
محلحسابذیربطرابهوزراییادشدهورئییسسازمان
برنامهوبودجهکشورگزارشکند«یکیدیگرازایراداتیکه
نمایندهکارگرانبهاینآییننامهواردمیکند،همینبند
است..خداییدراینبارهتوضیحمیدهد:هرمبلغیکه
بهعنوانحقبیمهواریزمیشود،سازمانبازرسیبایدناظر
امادراینآییننامهدستگاههاییبهعنوان برآنباشد
ناظرتعیینشدهاندکهخودذینفعهستند،مانندوزارت
بهداشت.وزیربهداشتیکیازسهمقامناظربرحسابی

استکهخودازآنحسابطلبدارد.

وزارتخانههای وزرای از ناظرمتشکل نهاد ترکیب بنابراین
مقام انصاف و ناظر مقام بیطرفی فلسفه با ذینفع،
نظارتمغایربودهو»تضادمنافع«موجودبینطلبکارو

نظارتویمفهومنظارترابیمعنامیکند.اگرچهمتن
قانونبودجه۹۷،صراحتاسازمانتامیناجتماعیرامکلف
بهواریزمنابعکردهاستنهکارفرمایانراامادرآییننامه
بهطور کارفرمایان یا شده بیمه مربوطه، تبصره اجرایی
مستقیمبایدحقبیمهرابهحسابخزانهواریزکنندواینکه
چهمیزانازآنرابایدکارفرمامتقبلشودوچهمیزاناز
آنرابایدبیمهشدهپرداختکند،موردابهاماست.باتوجه
بهمیزانتاخیردرپرداختحقبیمه،خطراینکهکارفرمایان
بدونهیچمکانیسمنظارتیوسازوکارقانونی،ازوصول
مطالباتتامیناجتماعیطفرهروند،جدیاستوتضییع

حقوقمیلیونهابیمهشدهوبازنشستهرابهدنبالدارد.
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عمومی سطح البته و مسکن سکه، دالر، قیمت
قیمتهاشتاباندرحالافزایشاست.چشمهاهربار
واقع در اما میشود پیش از گردتر ناباوری شدت از
همهمیدانستهایمچهخبراستواینهمهچندانهم

نامنتظرنبودهاست.

شترگاوپلنگاقتصادایرانعالوهبرهمهعوارضپیشین
ازجملهنرخبیکاریباال،دستمزدهایزیرخطمعیشت،
و ناکافی رشد ورشکسته، بانکی نظام باال، بهره نرخ
قیمتهای پارهکردن افسار حاال مهارناپذیر نقدینگی
بحران یکسو از میبیند. خود پیشروی هم را کلیدی
سیاستخارجیعمالکنترلقیمتدالرراازتواندولت

تخصیص توانایی دیگر سوی از و است ساخته خارج
بهینهارزبانرخرسمیاعالمشدهوجودندارد.بهقول
معاوناولرئیسجمهوردرشرایطجنگیبهسرمیبریم.
شدتبحرانهادرهمهحوزههایاقتصادیوسیاسینیز
ازقرارگواههمینموضوعاست.حاالتالشیدرکاراست
وولولهایدرگرفتهاستکهخبدیگروقتاتحادملت
ودولتاست.سواالتیفنینیزپرسیدهمیشودکهمثال

مختصاتاقتصادجنگیچیستوچهبایدکرد؟

اماهمینجامیتوانمکثکردوبدیهیاتیرایادآوریکرد.
نخستآنکهاگرهمجنگیدرکاراست،بالییطبیعی
دالیلی دارد، تاریخ جنگ نیست. سیل یا زلزله مانند

آشوب منظوم در اقتصاد ایران

اسماعیل ایزدی | ۱۲ تیر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

اقتصاد
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تاریخ نفی با نمیتوان جهان. و ایران در ذینفعانی و
نزدیکوتجربهزیستهمردمیکهبارهادردههاخیرشعار
صلحطلبیسردادهاندیکبارهاعالمشرایطجنگیکردوهمه

ناکارآمدیها،بحرانهاوناخوشیهارانامیدیگرنهاد.

نمیتوانبانفیتاریخنزدیکوتجربهزیستهمردمیکه
یکباره دادهاند سر صلحطلبی شعار اخیر دهه در بارها
ناکارآمدیها،بحرانهاو اعالمشرایطجنگیکردوهمه

ناخوشیهارانامیدیگرنهاد.
اهمیتاینتاریخوواکاویدالیلیکهوضعیتکشوررابه
اینجارساندهاستباسیاستگذاریاقتصادیدرهمتنیده
است.اتفاقاتیکهدرچندماهگذشتهدربازارارزرخداده
استنیزبهخوبیگواهاست.باشروعجهشقیمتدالر
بسیاریازلزومپذیرشقیمتهایجدیدودخالتنکردندر
سازوکاربازارگفتند.اماروندافزایشقیمتچنانسریعبود
کهیکبارهدولتبااعالمنرخیمشخصوبسیارپایینتراز
قیمتهایبازارسیاستیکامالمتفاوترادرپیشگرفت.
حاالپسازمدتکوتاهیسیاستدولتنیزعمالشکست
خوردهاستوقیمتدالرهمچناندرحالصعوداست.اما
چرااینسیاستهاشکستخوردوچرااینمیتواندآینده
محتملسیاستهایبعدیباویژگیهایمشابهنیزباشد؟

بحثهاومواضعاعالمشدهدولتومحموعهنظامدرباره
آنچهسیاستگذاریاقتصادیذیلشرایطبحرانیاجنگی
میتوان کلی سیاست دوسته دو در را میشود خوانده

دستهبندیکرد.

یکسناریوبازگشتبهسیاستگذاریهایاقتصادیدهه
۶0است.دراینسناریودولتبایدکنترلبیشتربرتجارت
خارجیاعمالکند،وارداتکاالهایکلیدیراعمالخودبه

دستبگیردوقیمتگذاریرادرحوزههایبیشتریاعمال
چه جنگی اقتصاد آن حاصل آنکه از فارغ امر این کند.
بودهاست،ولوآنکههوادارانینیزدربدنهدولتوحکومت
داشتهباشداجرایآنسادهنخواهدبود.مجموعهفعلی
حاکمبراقتصادایرانفاقددوویژگیاصلیحکمرانیدهه
۶0است.اجتماعییکدستوهمراهکهبهمیمنتجنگ
و بود شده حاصل داخلی سیاسی فضای کامل بستن و
انرژیایراکهبایددرفضایسیاستداخلیصرفمیکرد
ناگزیربهسویمرزهاروانهکردهبوددقیقاازفردایجنگتا
کنونهیچگاهدیگردردسترسنبودهاست.کارویژهدولت
با نهاد این و است کرده تغییر اسالمی جمهوری در نیز
ازکارکردهایرفاهیو ازبسیاری تغییرقرارداداجتماعی
سازمانبخشیخودتهیشدهاست.درهمراهیایدئولوژی
راستگراییوبسطیدسایرنهادهایقدرتمندنظام،عمال
تواندولتبرایاجرایسیاستهایکوچکاقتصادینیز
تحلیلرفتهاستچهرسدبهابرپروژههاییمانندکنترل
دیگری مدعیان حتما دولت از قبل که کشور بازارهای

خواهدداشت.

سناریویدیگرمجموعهایازسیاستگذاریهایمقطعی
است. اقتصادی حوزه و بازار آن یا این در واکنشی و
نوسانگیر و ضربتی ظاهر بهرغم که سیاستهایی
اقتصادی سیاستهای مجموعه ادامه در اساسا اولیه
اعالم رارقمزدهاند. امروز وسیاسیایهستندکهوضع
قیمت4200تومانبرایدالروسپساکرانسریالتکراری
توزیعرانت،افشاگریوتوزیعرانتهایبزرگتریکمثال

ازاینسیاستهابود.

تحتلوایسیاستهایاقتصادیشرایطبحران،اقتصاد
منابع یکسو از آن در که است شده دورهای وارد ایران
و است توزیع حال در بزرگ رانتهای قالب در عمومی
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ازسویدیگرازلزومریاضتاقتصادیودعوتمردمبه
این در میرود. سخن آن مانند و صبوری و صرفهجویی
خیر افزایش راستای در اقتصادی سیاستگذاری شرایط

عمومیعمالنشدنیبهنظرمیرسد.
مثالدیگرازایندستسیاستهارامیتواندرسخنان
افتتاح مراسم در دولت رئیس دید. روحانی حسن اخیر
»مصوبهای که است گفته خلیجفارس ستاره پاالیشگاه
تاییدمقام اخیرادرجلسهسرانسهقوهگذراندیموبه
معظمرهبریهمرسید،مبنیبراینکهتمامسهامبایددر
بازارفروختهشودکهنگرانیهارفعشودوامیدباالبرود.
….اینیکیازکارهاییاستکهمیتواندپولسرگردانرا
برگرداند.ارگانهاودستگاههاییهستندکهمیتواننددر
جامعهجذبپولکنندتاهمبرایخودوهمبرایمملکت

خوبباشد.«
عنوان به مسلح نیروهای و دولت از روحانی حسن
توانندسهامعرضهکنندخبرداده مجموعههاییکهمی
است.امابخشیازاینحرفهاتنهاتعارفاستوبخشی
دیگرکهعملیخواهدشدبهاینمعناست:واگذاریسهام
مجموعههایدولتیباقیماندهبرایکاهشالتهابدربازار.
روحانیازپاالیشگاهبزرگستارهخلیجفارسنیزبهعنوان
و است پر ارزشمند سهام از اینکهدستمان بر شاهدی
توانجذبنقدینگیراداریمیادکردهاست.فروشسهام
دولتالبتهجذبنقدینگینیستوتنهامیتواندهدایت
نقدینگیبهشماررود.مشکلاینجاستکهبانکمرکزی
دادهاند دست از را نقدینگی هدایت توان عمال دولت و
این میدهد نشان حرفهایی چنین زدن شوربختانه و

وضعیتکماکانادامهخواهدداشت.

این اینسیاستسیاستیسرشتنمااست. اینحال با
و بهمعنایحراجمنابععمومی بهسادگی سیاستهم
شتابان تورم شرایط در دیگری عظیم بسیار رانت توزیع

فعلیاستوهمبهمعنایتضعیفبیشازپیشدولت
بهبهایقدرتمندترساختننهادهایغیردولتیغیرخصوصی
است.آنهافارغازآنچهتصویبواعالممیشودمشتریان
اصلیهرحراجیدروضعیتفعلیاقتصادایرانهستند
بانکی اعتبارات به راحتتری و بیشتر دسترسی که چرا
)نقدینگی(دارندوقیدوبندهایدولتدرانجاممعامالت

رانیزندارند.
ایران است شده روشن دیگر که حاال اینها بر عالوه
هیچگاهبهFATFنخواهدپیوستبدیهیاستکهریسک
تعاملباایراندراقتصادجهانیافزایشمییابدوعرصه
ازجملهعرضهدالرخواهدتنگتر ازحوزهها دربسیاری
خواهدشد.کاهشمحتملفروشنفتنیزدیگرشوک

بزرگیاستکهبهذخایرارزیواردخواهدشد.
مجموعهاینمواردنشانمیدهدکهتحتلوایسیاستهای
شده دورهای وارد ایران اقتصاد بحران، شرایط اقتصادی
استکهدرآنازیکسومنابععمومیدرقالبرانتهای
بزرگدرحالتوزیعاستوازسویدیگرازلزومریاضت
اقتصادیودعوتمردمبهصرفهجوییوصبوریومانندآن
سخنمیرود.دراینشرایطسیاستگذاریاقتصادیدر
راستایافزایشخیرعمومیعمالنشدنیبهنظرمیرسد.
برایچنینوضعیتی رو ازهمین نیز اقتصادی نامجنگ
بهکارگرفتهشدهاست:هشداریمبنیبراینکهوضعیت
روبهبهبودنیست.امادرواقعبازهممیتوانبهسوال
اصلیبرگشتوپرسیدجنگچهبودوازکجاآمد؟پاسخبه
اینسوالمقدمبرهمهبحثهایفرعیدربارهویژگیهای
تکنیکیمدیریتشرایطفعلیاست.بهایندلیلسادهکه
پاسخاینسوالاستکهمیتواندامکانهاییحاالدیگر
مردم پای پیش نیز را غیرجنگی شرایط نظیر باورنکردنی

گذاردهونظرآنهادرآنبارهرانیزجویاشود.
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هزینههایمحیطیحتییکباربچهدارشدنبسیارزیاد
فرزند بدون آیا سال. هر برای کربن تن 58٫۶ است:

بودن،میتواندپاسخیبهبحرانآبوهواباشد؟

زمانیکهگویینمکلینتصمیمبهعقیمشدنگرفت،
تنها2۶سالداشت.برایاینمشاوربازیافتکهساکن
کالیفرنیاست5سالطولکشیدتابرایاینکارپزشک
مناسبیپیداکندکهتحتبرنامهسالمتعمومیباشد.
امااومصممبودودرسال20۱2موفقشد.اومیگوید
:»همیشهمیدونستمکهبهخاطرمسائلمحیطزیستی

بچهنمیخوام.«

»مندرصنعتضایعاتکارمیکنموضایعاتما،دنباله
مردمهستند.موضوع،بدیمردمنیستبلکهفقطنتیجه
مردمه،درستمثلاینکهفقطمردمبدنیستندکهیخها
راآبمیکنند«اودرادامهمیگوید:»درختهاازطرف
ماقطعمیشوند.انباشتضایعاتپالستیکیواستخراج
معادنبهخاطرمردِمبدنیستبلکهبهخاطرمردمه.با

کمتربودنما،چنیناثراتیهمکمخواهدشد«

میشود، شناخته ستیز« »تولد  یک عنوان به مکلین
بهدنیاآوردن اینتفکرکه پایه بر یکجریانفلسفی
ایجاد و رنجکشیدن به ادراککهمحکوم با موجوداتی
رنجدرجهانهستندکاریظالمانهاست.»یاحداقلمن

آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه دار شدن صرف نظر کنید؟

امی فلمینگ — مائده میرزایی  | ۱۷ تیر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

جامعه

گزارش از زوج هایی که چنین کردند
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اینبه و تولده فکرمیکنمکهفرهنگماخیلیطرفدار
ضررماست.مندوستدارمکاهشداوطلبانهجمعیت
روببینم«امااومیگویدکهفشارهایفرهنگیباجشن
شدنسوقمیدهد بچهدار به رو افراد بچهزایی، گرفتن
بر و خودشان بر آن تبعات گرفتن نظر در بدون آنهم

زمین.

»مادرمنبااینفکربزرگشدهبودکهازدواجکردنوبچهدار
شدنکاریستکهآدمانجاممیدهامااوخواهرمومنرو
طوریبزرگکردکهاحساسنکنیماونهاتنهاگزینههای
ده شریک برای مشکلی هیچ او وضعیت هستند.« ما
سالهاشایجادنکردهووقتیکهخودراعقیمکردبسیاری
ازافراددوروبرشبهاوتبریکگفتند.»مندرمنطقهآزاد
خلیجسانفرانسیسکوزندگیمیکنموهمیشهدرمورداین
موضوعصحبتکردم«امابااینحالاوهمیشهنمیتواند
نگرانیهایخوددرموردجمعیترابادوستانشدرمیان
بگذاردوبههمینخاطراوعضویازانجمنیشدهاست
کهجنبشانقراضداوطلبانهانسانیاVHEMTنامدارد.
برخالفعنوانشدیدوقویکهدارد،اینسازمانپذیرای
انسان انقراض نهاییشان هدف لزوما که کسانیست
نیست،دراینبینوالدینیهمهستندکهتااندازهایبا
ایدهVHEMTموافقهستند.ادبیاتاینسازمانمنطقیو
لحنیشوخطبعانهدارد.مکلینمیگوید:»خیلیخوبهکه
آزادانهبامردمیکهاحساساتونگرانیهایمشابهیدارند
حرفزد،مثلوقتیکهاخبارمحیطزیستیرومیخونیو
!مردمچطوریمیتوننیهآدمجدید فکرمیکنی:وای
بدتر من ، واضحه آدماخیلی تاثیر که کنندوقتی تولید

شدنوضعیترواحساسمیکنم.«

بریتانیاییPopulationMatters)جمعیتمهم سازمان
انسانی انقراض از  است(حتیبهصورتکناییهمدم

نمیزندامابرضدرشدجمعیتکهبهگفتهآنهادرتخریب
سهیم نابرابری و فقر منابع، کاهش زیست، محیط
تاثیرگذارشکه است،مبارزهمیکنند.درلیستحامیان
دیویداتنبرو،کریسپکام،لیونلشریوروجینگوداِل
فعال و مسابقهای راننده اخیرا دارند قرار نخستیشناس
اویک لیالنیمونترهماضافهشدهاست. محیطزیست
مثبتاندیشخوشصحبتاست.اوخودرابهصورت
آنالیناینگونهتوصیفمیکند:»هیچوقتیکزنجذاِب

وگاِنهیپیباماشینمسابقهرودستکمنگیرید.«

وقتیمردمازاومیپرسندکهآیابچهداردیانه،مونتر44
سالهیکجوابآمادهدارد:»خیر،منوهمسرمبهصورت
انتخابشدهبدون-فرزندهستیم.«اوتوضیحمیدهدکه
گفتنبدون-فرزندchild-freeآنبارمحرومیتیکهکلمه
استانداردتربیبچهchildlessممکناستداشتهباشهرا
ندارد.اومیگویداینکهبهافراداطالعدادهشودکهاین
موضوعیناراحتکنندهنیستکهبخواهندازآناجتناب
کنند»باعثبازشدندریبرایآنهامیشودتابپرسند:اوه
باشی؟«مونتر نداشته انتخابکردیکهبچه جالبه!چرا
میخواهدکهموضوعناخوشایندازیادجمعیتتبدیلبه
بزنیم، بیشتردرموردشحرف روزشود.»هرچه موضوع
اون درباره زدن حرف در بیشتری راحتی احساس مردم

خواهندداشتوبعدممکنهتغییریایجادبشه.«

اواحساسمیکندکهبرایمدتیطوالنیازاینموضوع
چشمپوشیشدهاست.»مامیتونیمدرموردآزادشدن
گازهاوتغییرآبوهواحرفبزنیماماصحبتکردندرباره
جمعیتبهواکنشاحساسِیخارقالعادهایمنجرمیشه.«

بااینحالرابینمینارد،سرپرست»جمعیتمهماست«
از حمایت در ناگهانی صعود یک متوجه او که میگوید
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سازمانبهخصوصدرمیانافرادجوانشدهاست.این
حمایتافزایشیرامیتوان»درمیزانترافیکآنالینما
اندازهگیریکرد-ازسال20۱۶دنبالکنندگانکانالتوییترما
تا۶0%افزایشپیداکردهوپستاخیرفیسبوکدربارهبدون
فرزندبودندردسترسبیشاز4میلیونفردرسیدهاست
.عالوهبرافزایِشرویکردحامیان،ماشاهدتعدادافراد
بیشتربازمینههایمتنوعتریهستیمکهخواهانپیوستن
بهماهستند.«اومیگویدکهاینموضوع”توسطبدنهرو
بهافزایشدانشمندانیحمایتمیشودکهمعتقدندنوع
بشرمیبایستموضوعجمعیتوتعدادرابهاندازهمصرف

موردبررسیقراردهد.”

مونترتاقبلازاوایلدههبیستسالگیاشپیامدهایاندازه
جمعیترادرنظرنگرفتهبود.»مندردانشگاهکالیفرنیا
بیولوژیمیخوندموطیکنفرانسیکهفکرمیکردمدر
درباره مستندی ما به کالس استاد بیوشیمیست، مورد
جمعیتنشانداد.«اومیگویدکهازاعدادسرشسوت
کشیدهبود.»برایآدمها200هزارسالطولکشیدهتا
دوبرابر برای سال ۱2۶ سپس و برسند میلیارد اولین به
میلیارد یک برای سال میلیارد،30 دو به رسیدن و شدن
دیگرو۱4سالبرایمیلیاردبعدی.«هرکدامازمیلیاردهای
بعدیفقط۱2سالطولکشیدهاندکهازنظراواینخیلی

ترسناکه.

منابع الکتریکی، اتومبیل  قدر چه هر از میتوانیم ما
انرژیهایتجدیدشدنیوغذاهایبرپایهگیاهکهدوست
نمیتواند این است معتقد او اما  کنیم استفاده داریم
جبرانازدیادجمعیتباشد.مونتربایکیازمحافظهکارترین
برآوردهادرموردظرفیتتحملزمین)تعدادانسانهاییکه
سیارهزمینمیتواندبهصورتپایدارازآنهاحمایتکند(
کهتوسطمحققاندردانشگاهکورنلدر۱۹۹۹انجامشده

نیزموافقاست.»بادرنظرگرفتناینکههمهانسانهادر
یکرفاهنسبیبادسترسیبهآبتمیزوبرقزندگیکنند،
اینتعداد2میلیاردنفراستبنابراینمادرحالحاضر
5٫۶میلیاردبیشترازآنعددهستیموبهسرعتافراددر

حالاضافهشدنهستند.«

قرار گفتگو از خارج یا کنند گناه احساس والدین اینکه
بگیرندآخرینچیزیستکهاومیخواهد.بههرحالزایش
طبیعیستواگرشمادوبچهدارید،تنهادرحالجایگزین
کنید. اضافه چیزی اینکه تا هستید والدینشان کردن
مونترمیگویدامااگرهنوزپدریامادرنشدهایدوقادربه
سرکوبغریزهپدرانهومادرانهتاننیستید»درخواستمن
ایناستکهبهقبولکردنسرپرستییکیاز۱53میلیون
روی حاضر حال در که کنید فکر خانوادهای بدون بچهی
زمینهستندوبهخانهنیازدارند.یااگرکشتهمردهاین
هستیدکهبچهخودتونروداشتهباشید،امیدوارمکهفقط
یکیداشتهباشیدوبعدیرواگرخواستیدبهفرزندیقبول
فرزنداِن و شما فرزندان میگوید:» او نهایت در کنید.«
فرزندانشمادرواقعکسانیخواهندبودکهازاینتصمیم
انسانهانسبتبهکاهشنرخرشدسودخواهندبرد.این
تصمیمتغییرآبوهوا،اسیدیشدناقیانوسها،قطع

کردنفضاهایجنگلیراآرامترخواهدکرد.«

جرمیکالرکسونکهدرواکنشبهنقشجدیدمونتردر
است، نوشته مطلبی است« مهم »جمعیت با ارتباط
پرداخته پدرومادری پیشپاافتاده نکته این یادآوری به
نظر نقطه از هستند. من وجودی اصل او فرزندان که
تکاملیاینممکناستدرستباشد–اصلیترینکارکرد
بیولوژیکیماتداومبخشیدنبهژنهاوادامهنسلاست-
عقالنی و عاطفی،منطقی نظر از موضوع این اینکه اما
برایهمهپدرومادرهادرستاستیانه،موضوعیقابل
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بحثاستوبسیاریخواهندگفتاینپنداشتکهزندگِی
بدونفرزندلزومامعناداریکمتریداردغلطاست.مونتر،
با مقایسه در و دارد بزرگتری هدف او که میکند عنوان
تاثیربیشتری مادرمیبود،میتواند اگرفرضا زمانیکه
از رو چیزی دارم که نمیکنم احساس »من کند. ایجاد
دستمیدم،بهواسطهفعالیتماینامکانرودارمکهدر
مدارسودانشگاههاحرفبزنموباچندهزاربچهدرارتباط
قراربگیرم.اگربچهداربودم،زماناینکاررونمیداشتم.
منراضیوموفقهستمونیازیبهیکخود-کوچکشده

ندارمتااینایدههاروازمبهارثببره.«

بهشکلمشترکیایننقطهنظرراامااولیف،عضوهیئت
کاروان یک در او دارد. نیز است« مهم »جمعیت مدیره
مستقلزندگیمیکندوبینمناطقروستاییانگلستانو
اسپانیاسفرمیکند.»مردمدرموردمفهومِ معناداربودن
ما روزها این شدهاند. کوتهبین خیلی فرد یک عنوان به
و بدیم انجام مهمی کارهای تا داریم زیادی فرصتهای
آبستنچیزیبیشترازبچهباشیم.مامیتونیمآبستنایده

ها،آرزوهاوانقالبباشیم.«

فرد یک عنوان به معناداربودن مفهومِ  مورد در »مردم
زیادی فرصتهای ما روزها این شدهاند. کوتهبین خیلی
داریمتاکارهایمهمیانجامبدیموآبستنچیزیبیشتراز
بچهباشیم.مامیتونیمآبستنایدهها،آرزوهاوانقالب

باشیم.«
از یکی شاید شدن بچهدار بیولوژیکی نظر نقطه »از
داد. انجام میتوان که باشد چیزهایی خودخواهانهترین
شمادرحالدزدیکردنمنابعازدیگرانهستیدتابهتداوم
ژنهاتونبپردازید.خواهروبرادرمن4فرزنددارندبنابراین
ازنظربقایژنمشکلیندارموچیزهاییکهمیخوامبه
نداشته اگربچه بذارمچیزهایروشنفکرانههستند. ارث

باشمزمانبسیاربیشتریخواهمداشتتااینکارهاروبا
افرادبسیاربیشتریانجامدهم.«

اولیفباداشتنمدرکزیستشناسیدریاییوارشدتنوع
مادرانه رانه هیچوقت که میگوید ساله، 30، زیستی
نداشته»چونهمیشهازهمهچیزیکهدراطرافمازنظر
اقتصادی،سیاسیوزیستمحیطیدرحالاتفاقافتادن
بودباخبربودم.درحالحاضراقلیممناسبداشتنفرزند

نیست.«

تولد نرخ کاهش سر بر ثروتمندتر کشورهای که بحثی
محیط بر بشر »تاثیر نمیدهد. تخفیف را چیزی دارند،
چرا است بیشتر توجهی قابل شکل به غرب در زیست
کهمابیشترمصرفمیکنیم.«اوبهیکمطالعهسوئدی
جدیداشارهمیکندکهدریافتهاستباداشتنیکفرزند
کمتردرخانوادههامیتوانبهصورتمیانگین58٫۶تن
کربندرهرسالصرفهجوییکرد.دومینکاریکهمیتوان
درصرفهجوییکربنانجامداداستفادهنکردنازاتومبیل
استکهدرقیاسیبسیارکمترمعادل2٫4تنصرفهجویی

بههمراهدارد.

مکررابهاولیفگفتهمیشودکهاوبرایتصمیمبچهدار
شدنیانشدنخیلیجواناستونظرشعوضخواهد
شد.امااودرسنیستکهمادرشهنگامبهدنیاآوردن
به آنها اگر دارند. بچه من دوستان همه »و داشته. او
اندازهکافیبزرگهستندتاتصمیمبهبچهدارشدنبگیرند
بنابراینمنهمبهاندازهکافیبزرگهستمتاتصمیمبه

نداشتنآنبگیرم.«

اوقبولداردکهیکیازبزرگترینموانعبرایزنانایناست
نمیخواهند، بچه که بگیرند تصمیم میتوانند آنها که
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صورت به میکند، جنجال آنها بدن فیزیکی نظر از »اما
همین به و بشیم بچهدار تا شده مقرر ما بر بیولوژیکی

خاطرتااندازهایبچهنخواستنعجیبتلقیمیشود.«

سوفولک، در افزار نرم توسعهدهنده اسمیت،یک الکس
جدیدی انسان هیچ تا گرفت تصمیم بود بچه که زمانی
راخلقنکند.همسرشهمبچهنمیخواستامااومیگوید
باهمهستند»مابهاینموضوع درطول۱5سالیکه
عوض نظرمون هیچگاه و برمیگشتیم مداوم شکل به
نشد.«در4۱سالگیاودریکاقلیتبدون-فرزندبهسر
میبردچراکهبیشتردوستانششروعبهتشکیلخانواده
کردهاند.»گمانمیکنمکهخانوادهداشتنامریغریزی
وطبیعیستوافراددرموردتاثیرآنفکرنمیکنند.«او
هیچوقتبههیچکسنخواهندگفتکهبچهدارنشویداما
اگرموضوعآندربحثیبهمیانبیایداومودبانهپیشنهاد
میکندکهفقطبهیکبچهفکرکنند.»مامیبایست]رشد[
جمعیتراتغییربدیمواینمطمئنایکیازکارهاییستکه

میتوانانجامداد.«

وقتیآنجالوژاویکورتالکهدرآمریکانزدیکپورتلند،اورگن
زندگیمیکنند۱2سالپیشباهمآشناشدند،ژاویبچه
نمیخواستاماآنجالیِطبیعتدرمانهنوزتصمیمنگرفته
بچهدار که معلومه بود: فرضیه این غالب “روایت بود.
میشی،چرانبایدبخواهیخانوادهاتروادامهبدی؟”اما
پسازفکرکردندرعوضتصمیمگرفتتا”بهروشهایی
کهموفقآمیزهمهستندباخانوادهوجامعهدرارتباط
قرارگیرم…منخودرافردیتحتتسلطشدیدنیمکره
چپ-تحلیلیومنطقیمیدونمووقتیهمهدالیلبچهدار
شدنیانشدنروباهمجمعکردم،دیدمواقعاباعقل
و سرپرستی مورد در هم با زوج این نمییاد.« در جور
تصمیم عوض در »اما کردند صحبت هم فرزندخواندگی

گرفتیمبهجایقبولسرپرستییکبچهیکسگنجات
یافتهبگیریم.«

او پورتلند در تابستانی نمایشگاهی در پیش سال هفت
بنیانگذارVHEMT،لزنایترامالقاتکرد.اوازاینکهنایت
کِلاطالعاتدرموردتاثیرمحیطزیستبرهرفردروبه
صورتخالصهمیگفتخوششآمد،»میزانمتراژجنگلی
کهبابهدنیانیومدنیکفردبهدنیاحفظمیشد…بههر
نگاهکنی، موضوع این به که هم طبعانهای شوخ شکِل
موضوعخیلیمنطقیهومننمیدونمچیزیوجودداشته
ممکن زیاد استدالل  باشم.« مخالف باهاش که باشه
استبرایافرادیبانقطهنظرهایدیگربهنظربحثبرانگیز
وناخوشایندبیاید«.اواحساسمیکندکهفراخوانبرای
آرزویمرگ لزوما یهشوخیه.»من واقعیفقط انقراض
همهانسانهاروندارم،امیدوارمکهبتونیماستفادهازمنابع

وتاثیربرمحیطزیستروتغییربدیم.«

کار ارگانیک گواهینامه صادرکننده آژانس یک در ژاوی
که زنی تاثیر تحت بیستسالگی در بار اولین و میکند
بدون به تصمیم نمیخواست بچه و بود رابطه در  او با
فرزندبودنگرفت.وقتیکهمزایایاینتصمیمرودرنظر
گرفت-چهشخصیوچهفراترازآن-»بههرجاییکهنگاه

میکردمتائیدیهایازاینتصمیمپیدامیکردم.«

فرق مردان روی بر اجتماعی فشارهای که میگوید او
میکنداماهمچنانوجوددارند.»بهنظرمیرسهمردان
باوریبرتریجویانهدارندآنهممبنیبراینکهژنهایبرتر
آنهامیبایستابقاپیداکند…]اما[فکرمیکنمکهبرزنان
از میشود.« وارد بیشتری اجتماعی فشار بازتولید برای
دارد وجود مردانی در مایوسکننده بیمیلی یک  او نظر
کهبچهنمیخواهنداماحاضرنیستندازطریقجراحیاز
بابتآنمطمئنشوندآنهموقتیکهوازوکتومینسبت
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کمتر و سریعتر بسیار زنان رحمی لولههای بستن به
تهاجمیست.بیضههاچیزمقدسینیستند!ژاویدر2۶
سالگیوازوکتومیکردهوبرایاو»بهترین500دالریست

کهخرجکردم.»

از فارغ تمامی به او انگیزههای که دارد قبول  کامال او
خالی مصیبتبار، کار یک کردن بزرگ »بچه نبوده. خود
ازقدرشناسیوهزینهبراست،مناونروخیلیضروری
نمیدونمونمیخوامدراونشرکتکنم.معلومهکهمادرم
منرودوستدارهومنمهماورواماچرابایدبخوامآنچه
کهبرسرپدرومادرماومدهروتکرارکنم؟احساسگناه؟
اجبار؟وظیفه؟نهممنونم.اینطوریفرصتمیکنمسفر
کنم،پولجمعکنم،اگربخوامتادیروقتبخوابم.میتونم
بابچههایآدمهایدیگهمعاشرتکنمووقتیبیادبی

میکننبرگردم.واقعاهیچنکتهمنفینداره.«

درحالیکهاوباورداردکهزمینبدونانسانهاگذرانبهتری
خواهدداشتامامیگویدکهنمیتواندبهدنبالانقراض
من . میشناسم من که جهانیست »این باشد. انسان
فعالیتهایمدنیزیادیانجامدادموآنهابهفرزندانمن
تبدیلشدند.اگرمنبتونمجهانپیرامونمروبهترکنماین
خیلیبهترازبچهلوسدماغوییهکهقرارهبهمبگهبزرگ

کردناوکارکثیفیبوده.«
اواحساسمیکندکهبهترینراهبرایکاهشرنجانسانها،
سرمایهگذاریدرآدمهاییستکههمیناکنونداریمآن
و مزدکافی با شغلهایی بهداشت، به دسترسی با هم
آموزشبهتر؛»بهخصوصبرایدخترانوزنانودسترسی
رایگانومساویبهجلوگیریازبارداریوفشاراجتماعی

بیشتردرموردبچهدارنشدنیاداشتنفرزندکمتر.«
آنجالباوجوداینکهحامیVHEMTاستاماخودرایک
تداعیکننده را عنوان این او که چرا نمیداند تولد-ستیز

احساساتمنفینسبتبهنوعبشرمیداند.»بهعنوان
یکانسانمنازکساییکهبچهدارندبدمنمیاد.ایناصال

سازندهنخواهدبود.هردوخواهرمنبچهدارند.«
ایناصطالحتاحدیزیادیدرارتباطبانوشتههایدیوید
بناتارفیلسوف،نویسندهکتابچهبهترکههرگزنبودن:
تولد- را خود که مکلین دارد. قرار آمدن، وجود به زیان

ستیزمینامدمیگویدتفکراومتمایلبهشیوهبناتاراست
.»بناتاردراینموردبسیارفکرکردهوپذیرفتهاستکهاگر
موجوداتبهدنیابیایند،زجرخواهندکشیدبنابراینبیایید
روقبول این تولیدنکنیم.منتقریبا موجوداتجدیدی
دارم.«امااواحساساتمختلطیدارد.»مندراینسازمان
بامردمهمسروکاردارموواقعاازآنلذتمیبرم.منیه
جوراییزمینهعلمیدارموعاشقبسیاریازچیزهاییکه
تااالنبدستآوردیمهستمبنابراینمنکامالضد-انسان

نیستمامامیفهممکهایدههایبناتارازکجامیاد.«
شایدراحتحدسزدکهآیابناتاروبسیاریازتولد-ستیزها
»دورههای مخالفه: مکلین اما ؟ نه یا افسردهاند واقعا
اوقات،منزندگی امادربیشتر سختهموجودداشته
خوبیداشتم،منهیچوقتبهخودکشیفکرنکردمودر
واقعدوستدارمطوالنیزندگیکنموبرایبقیهزندگیم
بیشتر انسانها با رابطه در او نگرانیهای باشم.« سالم
محیطزیستیست؛»منفکرمیکنمباآنچهکهتازهمتولد
شدههاباگرمایشجهانیومیکروپالستیکهادرآبتجربه
خواهندکرد،بیانصافیمنخواهدبودکهآدمهایجدیدی
خلقکنمکهزندگیبدترینسبتبهمنخواهندداشت.«

اواحساسمیکندکهبهترینراهبرایکاهشرنجانسانها،
سرمایهگذاریدرآدمهاییستکههمیناکنونداریمآن
و مزدکافی با شغلهایی بهداشت، به دسترسی با هم
آموزشبهتر؛»بهخصوصبرایدخترانوزنانودسترسی
رایگانومساویبهجلوگیریازبارداریوفشاراجتماعی
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بیشتردرموردبچهدارنشدنیاداشتنفرزندکمتر.«
به را نشدن یا شدن بچهدار درباره تصمیم کورتال آنجال
عنوان»شایدمهمترینتصمیمیکهیکنفرمیتوانددر
دین حتی یا جامعه »خانواده، و میبیند بگیرد« زندگی
بگیرد. فرد برای را مهمی چنین به تصمیمی نمیبایست
قابلقبولاینکهفرددرموردشفکرکنهوخودبهنتیجه

برسه.«
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سیبیلو »زنان کتاب از بخشی در نجمآبادی افسانه
فرایند در ازدواج مفهوم تغییر به بیریش« مردان و
مدرنیتهایرانیمیپردازد.اومتعارفبودندوگانهیزن-

مردرادرفرهنگسنتیایرانزیرسئوالمیبردونشان
میدهدفرهنگایرانیانقرننوزدهم،مردانراصرفاًدر
یکچارچوببستهکهدرتقابلبازنانتعریفمیشوند،
قرارنمیداداماباورودمفاهیممدرنبهایرانایندوگانه
شکلمیگیرد.سئوالایناستکهتغییردرمفاهیم
گذاشته ازدواج مفهوم در تاثیری چه عشق و جنسیت

است؟

بیریش« مردان و سیبیلو »زنان کتاب در نجمآبادی

تاریخیاش تحلیل اصلی محور را جنسیت ابتدا در
تغییر چگونه دهد نشان میکند تالش و میدهد قرار
در دانش و وطن سیاست، ملت، همچون مفاهیمی
بوده جنسیت مفهوم به وابسته ایرانی، مدرنیته بستر
است.هنگامیکهنگارشکتاببهآخرمیرسد،بازخوانی
به منجر که میکند نکتهای متوجه را او منابع و متن
نکتهیمورد بازبینِیجدیتحلیلهایپیشینمیشود.
غفلتوتعیینکنندهآنبودکهبدیهیانگاشتنجنسیت
مدرن تفکر الزامات از خود زن-مرد دوگانهی صورت به
استوشکلگیریوتثبیتایندوگانهباظهورمدرنیته

درجامعهایرانهمزمانبودهاست.
رابهپیشمیکشد: ایننکتهیمهمسهسوالاصلی

ماجرای عشق و داستان ازدواج

آتنا کامل  | ۲۶ تیر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

جامعه

چگونه مدرنیته مفهوم ازدواج در ایران را تغییر داد؟
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۱-چهجایگاههایجنسیدیگریدرقرننوزدهمدرایران
وجودداشتندکهبعدهاازصحنهبیرونراندهشدند؟،2-به
تبعوجودوبعدهامحواینجایگاههایجنسی،تمایالت
تغییراتی چه نوزدهم( قرن )اواخر دوران این در جنسی
کردو3-چهعواملیباعثمحوجایگاههایجنسیدیگرو

پیدایشدوگانهیزن-مردشدهبودند؟

نجمآبادیضمنبازبینیاساسِیفصلهایکتابآنهارابر
به و بازنویسیمیکند غفلتمجدداً مورد نکتهی اساس
سئواالتمطرحشدهدرباالپاسخدرخوریمیدهد.اودر
بخشاولوفصلپنجمکتاب،متعارفبودندوگانهیزن-

مردرازیرسوالمیبردونشانمیدهدفرهنگایرانیانقرن
نوزدهم،مردانراصرفاًدریکچارچوببستهکهدرتقابل
بازنانتعریفمیشوند،قرارنمیدادومثالًمردانیوجود
داشتندکه»اَمرد«)پسراننوجوانپیشازرویشسبیل
کهسوژهمیلمردانبالغبودند(و»مخنث«)مردبالغی
نامگذاری باشد( بالغ مردان میل مفعول میخواهد که
میشدند.ازاواخرقرننوزدهمبهبعدبودکهجنسیتبه
مثابهمفهومیدوگانه،بهالگوییبرایانواعمیلجنسی
مدرنتبدیلشد.براساسدوگانهیزن-مردهرگونهتخطی
ازمردانگیبهزنصفتیتعبیروتفسیرمیشد،چیزیکهتا

بهامروزامتدادیافتهاست.

عشقومیلدردورانقاجارارتباطتنگاتنگیبازیباییداشت
وزیباییوجهیجنسیتینداشت.یعنیدرآثارهنریدوران
به مشابهی بسیار ویژگیهای با زیبا مردان و زنان قاجار
لحاظجسمانیوچهرهبهتصویردرمیآمدند.همچنیندر
اوایلقرننوزدهمصفاتیکسانیبراینشاندادنایدهآل
چون صفاتی میشد. استفاده مردان و زنان در زیبایی
پهنابرووپیوستهابرو،سرخگونه،کمرباریک،نازکلب،
اگرچهامروزهبیشترتداعیکنندۀزیباییزنانهایند،درقرن

نوزدهمبهطوریکسانبرایزنانومردانبهکارمیرفتند.
درنتیجهیکمردمیتوانستبهیکمیزانبهزنیجوان
قرن اواخر در باشد. داشته میل و عشق زیبارو مردی و
نوزدهمبهتدریجتصاویرزیباباتمایزاتبارزجنسیتیبین
زنومردپدیدآمدوبهتبعآنمفهوممیلوعشقهمبر

دگرجنسخواهیمتمرکزشد.

نجمآبادیدربخشاولوفصلپنجمکتاب،متعارفبودن
دوگانهیزن-مردرازیرسوالمیبردونشانمیدهدفرهنگ
ایرانیانقرننوزدهم،مردانراصرفاًدریکچارچوببسته
کهدرتقابلبازنانتعریفمیشوند،قرارنمیدادومثالً
مردانیوجودداشتندکه»اَمرد«)پسراننوجوانپیشاز
رویشسبیلکهسوژهمیلمردانبالغبودند(و»مخنث«
)مردبالغیکهمیخواهدمفعولمیلمردانبالغباشد(

نامگذاریمیشدند.
نجمآبادیمهمترینعاملیکهاسبابچنینتغییراتبزرگی
جریان در میداند. دیگری« خیرهی »نگاه کرد، فراهم را
درباریان مشخص طور )به ایرانیان سفرهای و تعامالت
رواج ناصری عصر از که بالعکس و اروپا به نخبگان( و
بیشتریگرفتهبود،ایرانیانمتوجهشدندکردارهایجنسی
وبهویژهعشقمردبالغبهاَمردکهدرایرانمرسومبود،از
نگاهاروپاییانتحقیرآمیزاستورذیلتاخالقیمحسوب
دیگری توسط امیالشان اینکه به نسبت آنها میشود.
تفصیل به نجمآبادی شدند. حساس میشود قضاوت
تدریج به نوزدهم قرن اواخر از چطور میدهد نشان
دگرجنسخواهی و مخفی همجنسدوستانه تمایالت

ترویجوتثیبتشد.

این ششم فصل در نجمآبادی که جذابی موضوعات از
سئوال است. ازدواج مفهوم تغییر میکشد پیش کتاب
اصلیایناستکهتغییردرمفاهیمجنسیتوعشقچه
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تاثیریدرمفهومازدواجگذاشتهاست؟بهطورکلیتغییر
مفهومعشقازمهمترینویژگیهایمدرنیتهایرانیاست.
بهاینمعناکهازیکطرفتالشبرایبهنجارنشاندادن
دگرجنسخواهیوازطرفدیگرگشودننسبیفضاهای
عمومیبرایورودزنانوشکلگیریروابطاجتماعیمیاندو
جنس،کمککردندتاازدواجازقرادادیمبتنیبرتولیدمثل

بهقراردادیرمانتیکبدلشود.

مدرنیتهی به دگرجنسدوست و رمانتیک عشق ورود
ایرانیدرابتداازطریقداستانهایتراژیکبود.درمیان
داستانهایتراژیکدراواخرقرننوزدهواوایلقرن20،
نخست داشتند. رواج سبکها دیگر از بیش سبک دو
داستانهایرمانتیکیکهخالیازنشانگانجنسیبودندو
درکنارروایتعاشقانهبهموضوعاتاجتماعیوسیاسیای
رمانها این در میشد. اشاره بودند، اصالح نیازمند که
پایانخوشداستانمیشدندعبارت از عواملیکهمانع
والدین، جهل زنان، نداشتن مدرن تحصیالت از بودند
بیوجدانیروحانیونوحکومتودرنهایتاستبدادحاکم.
اینداستانهایتراژیکامکانرسیدنبهشادیوخوشی
رادرخودمستترداشتند.یعنیبهخوانندهاینپیامداده
میشدکهباحذفاستبداد،اصالحاتآموزشی،اصالحات
قانونیوتغییراتفرهنگِیمرتبطباجنسیتومیلجنسی

امکانرسیدنبهیکپایانخوشوجوددارد.

کمیبعدترودراوایلقرنبیستمدستهیدومداستانهای
تراژیکظهورکردند.داستانهاییدربارهیاخالقجنسی
مردان سوءاستفاده و شهری فساد پیرامون انذار به که
بستر در روستایی( مهاجران )غالبا خام و جوان زنان از
اجتماعیجدیدکهمبتنیبرمعاشرتزنانومردانغریبه
احساسات از مردان رمانها این در میپرداخت. بود،
رمانتیکزنانجوانبرایبرقراریارتباطجنسیسوءاستفاده

میکنند.زنانجواناگرچهبهازدواجرمانتیکتمایلداشتند
وتالشمیکردنددربرابرازدواجسنتیوازپیشتعیینشده
مقاومتکنندامااینتمایلباهراسهمراهبود.هراساز
پیامدهایازدواجرمانتیککهدرداستانهایتراژیکازاین
نوعبهتصویرکشیدهمیشد.اینداستانهاهموارهفریب
خوردندخترانجوانیراروایتمیکردندکهگاهیعرصه
آنقدربرآنهاتنگمیشدکهدستبهخودکشیمیزدند.
میتوانتصورکردچنینداستانهاییاثربازدارندهوکنترلی
برنسلیاززنانداشتکهمیخواستنددرفرهنگنوظهور
مدرنشهریکهامکانمعاشرتاجتماعیدوجنسرادر
عرصهعمومیتاحدودیفراهمکردهبود،مشارکتکنند.
نباید انضباطیای اثرات چنین در نجمآبادی زعم به اما

چنداناغراقکرد)۱۷۹(

داستان از خوبی نمونهی مهرانگیز« »عروسی داستان
تراژیِکنوعاولاستکهبهصورتسریالیدرروزنامهی
ایراننوچاپمیشدودرآنعشقوطنپرستانهوعشق
مهرانگیز عروسی میگیرند. قرار هم کنار در رمانتیک
پسر هوشنگ است. مهرانگیر و هوشنگ عشق داستان
ایرانداردوبه جوانیاستکهدغدغهیاصالحونجات
نوشتنمقالهوپخشزیرزمینیآنبهکمکدوستاناش
مشغولاست.ازطرفدیگراوومهرانگیزعاشقیکدیگرند.
داستانازخاللروایتهایرفتوبرگشتیازکنشهای
اوجلومیرود. سیاسیهوشنگوکنشهایعاشقانهی
اروتیسمووطنپرستیهریکدیگریرا دراینداستان
تقویتمیکنند.یعنیعشقآتشینبهمهرانگیزدرخدمت
از و شکلدادنبهشخصیتهوشنگوطنپرستاست
به دگرجنسخواهانه عشقی بهوطن، عشق دیگر طرف
مهرانگیزراتقویتمیکند.درآخرداستانهوشنگبهخاطر
آرمانهایوطنپرستانهاشاعداممیشود.مهرانگیزنیزدر
حالیکهتنبیجاناورادرآغوشگرفتهازغصهجانش
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اعدام برایدیدنصحنه ازدستمیدهد.مردمیکه را
آمدهبودند،شروعبهگریهمیکنندوبادیدنمرگتراژیک
اینزوجعاشق،استبدادوظلمحاکمرانکوهشمیکنند
مهرانگیز عروسی تراژیک پایان میدانند. مقصر را آن و
خوانندهرابهآنچهنیستامابایدباشدمیرساند.یعنی
دولتیدموکراتیککهدرآنهمایراندرجایگاهمعشوق
ملیبتواندپیشرفتکندوهمعروسیمهرانگیزوهوشنگ
بهسرانجامبرسد.درعروسیمهرانگیز،هوشنگنقشاول
رادرپیشبرددوداستاِنعاشقانه)یکیعشقبهوطنو
دیگریعشقبهمهرانگیز(داردومهرانگیزتنهادرارتباط
برایوطن دارد.هوشنگ باهوشنگحضور عاشقانهاش
جانمیدهدومهرانگیزبرایهوشنگ.هوشنگشهروندی

وطنپرستاستومهرانگیزهمسریازخودگذشته.

داستاِن دوم، نوع تراژیِک داستانهای از نمونه بهترین
قطعهیمنظوماثرمیرزادهعشقیاستکهدرسال۱303
درمجلهشفقسرخچاپشد.اینشعرسهپردهدارد.پرده
اولداستانمریمدخترپاکوسادهیروستاییاستکه
درستدرروزصدورفرمانمشروطیتبهدنیامیآید.او
عاشقمردجوانیمیشودکهوعدهیازدواجبهاومیدهد.
مردجوانمریمرابعدازباردارشدنرهامیکندومریم
درنهایتدستبهخودکشیمیزند.مرگمریمدرچشم
مرد است. مشروطه انقالب مرگ همان عشقی میرزاده
که است فوکولی و شهری فرصتطلبان نمایندهی جوان
بهآرمانهایمشروطهخیانتمیکندوبدینترتیباسباب

فروپاشیومرگآنرافراهممیکند.

تغییرمفهومعشقازمهمترینویژگیهایمدرنیتهایرانی
بهنجار برای تالش طرف یک از که معنا این به است.
گشودن دیگر طرف از و دگرجنسخواهی دادن نشان
نسبیفضاهایعمومیبرایورودزنانوشکلگیریروابط

اجتماعیمیاندوجنس،کمککردندتاازدواجازقرادادی
مبتنیبرتولیدمثلبهقراردادیرمانتیکبدلشود.

البتهمدرنیتهمبدعداستانهایعاشقانهوتراژیکنبود.
سبک این در کالسیکی داستانهای نیز آن از پیش ما
از را اولیه مدرنیستهای تراژدی آنچه ولی داشتیم.
تراژدیهایکالسیکمتمایزمیکرداینبودکهمدرنیستها
عشقتراژیکرادستمایهینقدسیاسیوفرهنگیقرار
میدادند.اگردرکالسیکهایعاشقانهوتراژیکیهمچون
شیرینوفرهادیالیلیومجنون،عدمتطابقطبقاتییا
در میشد خوش پایان از مانع قبیلهای قومی مشکالت
اجتماعی سیاسی، مشکالت مدرن تراژیِک عاشقانههای
وفرهنگیدرقالباحساساتیوطنپرستانهحرفاولرا
در مدرنیستها تراژدی در اروتیک ناکامیهای میزدند.
خدمتبرانگیختنمیلدیگریدرخوانندهبود:تمایلبه
داستانها این در جامعه. در فرهنگی و سیاسی تغییر
احساساتوطنپرستانهوتمایالتعاشقانههریکدیگری
راتقویتمیکنند.یعنیعشقدگرجنسخواهدرخدمت
نیز ایجاداحساساتوطنپرستانهاستوعشقبهوطن
معشوق بر دقیقاش تمرکز با را دگرجنسخواه عشق
مونث)یکباروطنویکبارزنیهموطن(تحکیممیبخشد.
بهتفصلتوضیح نجمآبادیدرفصلهایسوموچهارم
میدهدکهچطوردرقرننوزدهم،ایراندرجایگاهوطن
بهمعشوقیزنانهتبدیلشدودرنتیجهفرایندزنانهکردن

معشوقکههدفمدرنیستهابود،استحکامگرفت.

تفاوتمهمدیگرمیانداستانهایتراژیکمدرنیستیو
داستانهای در ازدواج و سکس عشق، جدایی کالسیک
کالسیکاست.بهاینمعنیکهوصالعشاقدرداستانهای
دگرجنسخواهانهیکالسیکضرورتاًبهمعنایازدواجآنها
نبود.ازدواجبیشازهرچیزپیمانیمبتنیبرتولیدمثلبود.
ایننکتهخودرابهوضوحدرساختارکتابهایپندواخالق
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کتب و قابوسنامه همچون گذشته سدههای در فارسی
مبتنیبرآموزههایاسالمیهمچونکیمیایسعادتنشان
میدهدکهدرآنهامبحثعشقفصلیمجزاازبحثازدواج
وضرورتآنبهخوداختصاصدادهاست.تاهنگامیکه
تغییراتفرهنگیدراواخرقرننوزدهمحادثنشدهبود،

مهمترینهدفازدواج،تولیدمثلباقیماند.

شکل دو به را خود مدرنیته جریان در فرهنگی تغییرات
دگرجنسخواهانه عشق و ازدواج موضوع در متفاوت
ایرانیانیکهنگاهشانبهروابط نشانداد.نخست،برای
اجتماعیمختلِطاروپاییهامنفیبودوآنراهرجومرج
جنسیمیدانستند،ازدواجبهراهکاربرتراسالمبرایارضاء
نیازهایجنسیبشرتبدیلشد.اینتغییربیشازهمهدر
متوندینیبهچشممیخوردکهتابهامروزنیزهمچنان
وجوددارد.درواقعبرایاینگروهمهمبودکهمیانایرانیان
تمایز این ایجاد و شوند قائل تمایز اروپاییان و مسلمان
تولیدمثل بر امریمبتنی از ازدواج ازدواجحاصلشد. با
ازطرفدیگر پیمانیجنسیمفهومسازیمجددشد. به
مسیر بودند، اروپاییشدن تمنای در که مدرنیستهایی
دیگریبرگزیدند.آنهاضمنانکارورددریافتهایاروپاییان
ازجامعهایرانیکهآنراهمجنسخواهمیدانستندوروابط
را ازدواج میدیدند، عقبافتاده را تکجنسیتی اجتماعِی
همچونپیمانیمبتنیبرپیوندهایعاطفیوعاشقانهمیان
زنومردبازمفهومسازیکردند.بیشترینتاکیددرآثاراین

رفرمیستهایایرانیبررویعشقدگرجنسخواهاست.

بدینترتیبباوقوعتغییراتفرهنگیدرایران،تالشهای
تامیلجنسیدرجایدرستاش وسیعیصورتگرفت
شود. فراهم جدید خانواده یک ظهور زمینهی و بنشیند
روابطاجتماعیواروتیکمردانهنیزطییکفرایندپیچیده
به آن اروتیک بُعد که بدینصورت شد. بازمفهومسازی

و چرخید برابر ازدواجِ و دگرجنسخواهانه عشق سمت
پیوندهای اجتماعیتکجنسیتِیآنبهسمت روابط بعد
وطنپرستانه پیوندهای این شد. هدایت وطنپرستانه
زنانه چهرهی اکنون که وطنی میانجی با نیز مردان میان
بهخودگرفتهودرجایگاهمعشوقمونثنشسته،میسر
شد.زنانهشدنمفهوموطندقیقهیمهمیدراینتحوالت
مفهومیوبازتعریفهابود.چراکههمزمانهممعشوق
رازنانهمیکردوهمبهعنواننقطهیمشترِکاروتیکبرای
ضروری نکته این ذکر میکرد. عمل مردانه وطنپرستی
ازدواج ایرانیبهعشقرمانتیک، استکهرفرمیستهای
زنان برای ضروری اموری مثابه به زنان آموزش و برابر
نگاهنمیکردند. ازمردانوطنپرست مدرنودرحمایت
بلکهکاربردمهمآنهادربازمفهومسازیاحساساتاروتیک

.]۱[)233:200۶,Najmabadi(مردانهبود

همزمانباهدایتعشقواحساسازمسیرهایناخوشایند
بهجایگاهپذیرفتهشدهیعشقدگرجنسخواه،دوستیهای
مردانهنیزاحساسیقلمدادشدکهاکنوندیگرمیتواند
البته شود. شوهر و زن مصاحبت و همراهی جایگزین
اینامردرفرهنگمردساالرباچالشهایسختیمواجه
تضمینمیکرد، را برابریایکهدوستیهایمردانه شد.
درتقابلبافرهنگیبودکهزنانرابهطورذاتیپستتر
وتحتقیمومیتمردانمیانگاشت.زنحتیدرگفتمان
مدرنیستهانیزمطیعشوهرشبود.درفرهنگیکهعمیقاً
همجنسدوستبود،عاشقشدنرابطهایمیانمردیبا
مرداندیگروبهویژهنوجوانانتعریفمیشدوعاشقزنان

شدنغالباًخالفمردیبود.

وسیعی تالشهای ایران، در فرهنگی تغییرات وقوع با
بنشیند درستاش جای در جنسی میل تا گرفت صورت
روابط شود. فراهم جدید خانواده یک ظهور زمینهی و
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پیچیده فرایند یک طی نیز مردانه اروتیک و اجتماعی
به آن اروتیک بُعد که بدینصورت شد. بازمفهومسازی
و چرخید برابر ازدواجِ و دگرجنسخواهانه عشق سمت
پیوندهای اجتماعیتکجنسیتِیآنبهسمت روابط بعد

وطنپرستانههدایتشد.
چندان احساس و عاطفه تولیدمثل، بر مبتنی ازدواج در
زمان بیشتر مردان و زنان و نمیشدند دخیل ازدواج در
روزها گاهی زنان میگذراندند. همجنسانشان با را خود
دلیل همین به و بودند مادریشان خانه در هفتهها و
ازدواجباشوهریکهجاییدورازمادرزنزندگیمیکند،
ناخوشایندبود.نکتهجالباینکهاگرشوهربهجاییدور
نقلمکانمیکرد،زنمیتوانستبااونرودواینامتناع
به ازدواج که هنگامی نبود. مذموم اجتماعی لحاظ به
شوهر به وفاداری و عشق شد، تبدیل رمانتیک قرادادی
جایگاهباالتریازپیوندهایاجتماعیتکجنسیتیبامادر
وخواهرپیداکرد.درنتیجهزنانبیشتربهلحاظاحساسی
بهشوهرانشانوابستهمیشدندوبههمیندلیلتالش
کردنداینرابطهیرمانتیکرابرایخودشانامنترکنند.
زنانمدرنیستخواهاندستکشیدنمردانازامتیازهایی
بودندکهمترتببرقرادادجنسیتولیدمثلیبود.حقویژهی
چندهمسریوطالقبرایمردانانصافوبیطرفیقرارداد
رازیرپامیگذاشت.همچنینبهعقیدهیزناناگرمردی
خواهانهمسریدوستداشتنیوهمتاوبرابراستنه
تنهابایددستازامردبازیبرداردبلکهاوقاتاشرابهجای
اینکهبیرونازخانهوبادوستانمذکرشسپریکند،در
خانهبگذراند.درکتابمعایتالرجالبیبیخانماسترآبادی
تخریب کار در که میخواند بزرگ مفسدهای را امردبازی
۱۷5,2005,Najmabadi(روابطزناشوییهمتاوبرابراست

]2[)

معنای به طالق و ازدواج قانون اصالح بعد سالهای در

محدودکردنچندهمسریومحدودکردنمرداندرطالق
یکجانبه)ونهدادنحقطالقبهزنان(بهمطالبهیمشترک
زناننویسندهوانجمنهایآنهاتبدیلشد.همزمانزنان
تقبیح را مردان همجنسگرایانهی رفتارهای شدت به
میکردند.ازدواجرمانتیکدیگرتحملدیدناحساساتو
کنشهایتکجنسیتیمردانوسایرروابطجنسیآنها
مثلصیغهموقت،رابطهنامشروعباروسپیانوخدمتکاران
خانهرانداشت.زنانمدرنیستمعتقدبودندتاهنگامیکه
یکمردمیتواندبیشازیکزناختیارکند،ازدواجدرحد
قراردادیجنسیباقیمیماندومردانبهلحاظاحساسی
واروتیکهماندازهیزنانمایهنمیگذارند.بدینترتیبآنها
خواستارسرمایهگذاریبرابرمردانچهدراحساسوچهدر

اموراروتیکدرازدواجهایجدیدشدند.

تا افتاد تأخیر به مدتها زنان آثار در جدید مردان تولد
درنهایتدرقالبرمانهایپرمخاطبدهههای۶0و۷0
شمسیبهدستمخاطبرسید.موفقتریناینرمانها
رمانتیک عشق از عمیقی سرخوردگی که بودند آنهایی
دیگر اگرچه رمانتیک ازدواج در عشق میکردند. روایت
اما نبود وطنپرستانه و اجتماعی اصالحات برای تمثیلی
دررمانهایبعدی،ازدواجرمانتیکهمچنانتراژدیماند.
»بامداد در را آن میتوان که غیرقابلجبران تراژدیای

خمار«معروفترینرماندهه۷0ردیابیکرد.

دربامدادخمارموانعبازدارندهییکپایانخوشدربیرون
اصالحات طریق از بتوان که نیستند رمانتیک ازدواج از
ازدواج درون در اتفاقا بلکه کرد. حذفشان مدرنیستی
اجازه بدون وقتی رمانتیک پرشور ازدواج است. رمانتیک
محبوبهی عاقبِت که دارد تراژیک پایانی باشد، والدین
بامدادخماراینپایانتراژیکرابهروشنینشانمیدهد.
محبوبهدرپایانداستاندرحالیکهپسرشراازدست
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با بزرگترها نظر اساس بر میگیرد، طالق رحیم از داده،
پسرعمویشکهزنوبچهداردولیهمکفواوست،ازدواج
مجددمیکند.اوزندگیجدیدشرابهعنوانهمسردوم
بهتکهمسری ازتظاهرغیرواقعی آغازمیکندودست
برمیداردودریککالمبهآغوشخانوادهپدریبازمیگردد

.)233:200۹,Najmabadi(

درسالهایبعدترودرزمانحال،ازدواجرمانتیکهمچنان
اما است. جوانان میان در ازدواج خواستنِی و رایج مدل
همپایآنخروجغیررمانتیکازآننیزقبحگذشتهاشرا
ازدستدادهاست.زنانهمچنانبهدنبالاصالحقوانین
خانوادهازجملهمحدودکردنچندهمسریوبدستآوردن
حقطالقبرابرند.روابطزنومرددردرونازدواجرمانتیک
همچنانبهلحاظحقوقیوفرهنگینابرابروتبعیضآمیز
سبک سمت به زوجها که دالیلی از یکی شاید و است
تاریخی موانع همین رفتهاند همباشی بر مبتنی زندگی
ازدواجیاستکهقراربودهمتاوبرابرباشداماپسازصد

سالهمچنانعرصهینبردثابتباقیماندهاست.



۷8

نمیپذیریم، را حکومتی تاریخنگاران روایتهای ما اگر
چرابایدبهافسانههایرضاخانیاعتمادکنیم؟چراباید
دوران در که دمکراتیک مردمی نیروهای تمام بپذیریم
مشروطهآزادشدهبود،یکشبهدودشدوبههوارفت؟
آیاتنهابهدولتسازی،مرداننظموابزارهایقهرینیاز
بودتامدرنیزاسیونبرپاشود؟یاآنچهدردورانپهلوی
مردمان پایین از سیاست سرکوب تنها داشت جریان
برابری آزادی، برای این از پیش سالها که بود عادی

جانهافداکردهبودند؟

مالقات جریان در ،۱30۹ سال در که )۱( است نقل
رضاخانازسیستان،ویپابهشهریتماماًنوسازنهاد.

برق، چراغ به مجهز عریض، خیابان هشت با شهری
ایوانهاییدرفاصلههایمتوالی و بادیوارهایینوساز
از بسیار ما، مدرنپرست و مدرنساز شاه گویا منظم.
رضایت و آمده بهوجد مدرنیته و تازگی اینهمه دیدن
خودرااظهارکردهاست.اماشهریکهتاهمینچندماه
پیشهیچاثریازآننبودوبهناگهاندرهمینمدتاز
ناکجاسربرآوردهبود،شهردیوارهانامگرفت،زیرادرپس
ایندیوارهاوایوانهانهساختمانیبودونهانسانی،نه
برقیونهمدرنیتهای.مقاماتنظامیمحلیبااطالعاز
سفرقریبالوقوعشاهایندیوارهارادرعرضچندماه
برپاکردهبودند.چیزیشبیهدکورهایسینمایوسترندر
میانهیصحرا،نمایتوخالیفریبندهایکهدربارهیتاریخ

رضاخان و روح ناشاد نوستالژی

آیدین خلیلی  | ۷ مرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

سیاست

اسطوره های پهلوی اول و تالش برای احیای حافظه ی تاریخی فرودستان
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ودراینمورددربارهینوسازیومدرنیتهدروغمیگوید.
تصویریکهازرضاخانوعصراوارائهشدهمدتهاست
دستمایهیبیانحسرتوافسوسبرایدورهایطالییاز
بحرانهای که زمانهای در بهویژه است. پیشرفت و نظم
سیاسیواجتماعیتعمیقمییابندوبیکفایتیردههای
با ازپیشجایخالیسرداری باالینظمسیاسی،بیش

ارادهایآهنینبرایانتظاموپیشرفت،احساسمیشود.
نقش از اسطورهزدایی برای است نمونهای باال حکایت
دهانبهدهان سالهاست که افسانههایی بسیاری اول
میگردد.افسانهیشاهیکهبهتنهاییایرانراازهاویهی
از داد.تصویریکه نجات آشوب و ناامنی عقبماندگی،
رضاخانوعصراوارائهشدهمدتهاستدستمایهیبیان
حسرتوافسوسبرایدورهایطالییازنظموپیشرفت
است.بهویژهدرزمانهایکهبحرانهایسیاسیواجتماعی
تعمیقمییابندوبیکفایتیردههایباالینظمسیاسی،
برای ارادهایآهنین با ازپیشجایخالیسرداری بیش
این از بسیاری میشود. احساس پیشرفت، و انتظام
ندارند، تحلیلی ـ تاریخی بررسی ارزش عمالً اسطورهها
امامشکلاساسیآنجابهوجودمیآیدکهبهدروغبهنام
عادی مردمان جمعی حافظهی جایگزین و زده جا تاریخ
باردیگرتحملهرآنچه میشوند،سپسدرهنگامیکه
هستناممکنشده،ملجأودستاویزیبرایعملیاتحلیل،
یابازهمبدتر»چهبایدکرد«یدمدستیمیشوند.در
ادامهمیکوشیماینافسانههارابااشارهبهچندنمونهی
اصلیشانازکاربیندازیموبااشارهبهچنددلیلفراگیر
تالش مردمی تاریخی حافظهی بازیابی برای شدنشان
کنیم.ازسویدیگرسعیدرنشاندادناینامراستکه
دستیابیرضاخانبهتاجشاهیوسپسغلبهیتوسعهی
آمرانهومدرنیزاسیونازباالیسیاستدولتسازیمتمرکز،
سنتهای و مترقی مردمی جنبشهای سرکوب با تنها
پیشرودرسیاستورزیمردمانعادیممکنشد.اگردر

ایننبردقدرتسیاستدولتسازیپیروزنمیشد،تقریباً
غیرممکنبودکهفردیچونرضاخانراپیشتازوقهرمان

مدرنیزاسیونجازد.
شایدمهمترینایناسطورههادرزمینهیتاریخنگاریبرای
ماجازدنرضاخانباعنوان»مردنظم«باشد.تصورغالب
اینگونهاستکهپیشازآنکهسردارسپههایپلههای
ترقیتاعرشاعالیقدرتدرایرانرایکبهیکطیکند،
کشورغرقدرآشوبهایاجتماعی،بحرانهایمنطقهای،
تصوری بود. خارجی دخالت و افسارگسیخته استبداد
اول مورد دربارهی منتهی است، درست زیادی حد تا که
ودوم،یعنیبحرانهایمنطقهایوبینظمیاجتماعی،
ریشههای کرد. تردید تاریخنگار و گوینده منظر در باید
آنچهتاریخنگارانپهلویوراویانهمدلباآنبهرشتهی
تحریردرآوردهاند،جدایازعلقههایفکریووابستگیهای
تنش جستجوست. قابل مشروطه دورهی تا نهادیشان،
بینسیاستمردمیودولتسازیکهبهتفوقدومیدر
ابتدایقرنحاضرمنتهیشد،راویانوروشنفکراندولتی
رامجاببهتاریخنگاریبهشیوهایکردکهدورهیپیشین
راستایعقب نهتالشهاییدر و ازخاللآشوب تنها را
مدرنیزاسیون و مردم حاکمیت غلبهی استبداد، راندن
ببینند.هرآنکسکهسرکوبشدواپسگراوتاریکاندیش
ودشمنمدرنیتهمعرفیشدوپادشاهتازهپیشتازگشودن
آنگونهکه البته ایرانی، و ایران بهروی دروازههایتمدن

اروپاییبپسندد.

تنشبینسیاستمردمیودولتسازیکهبهتفوقدومی
روشنفکران و راویان شد، منتهی حاضر قرن ابتدای در
دولتیرامجاببهتاریخنگاریبهشیوهایکردکهدورهی
پیشینراتنهاازخاللآشوبونهتالشهاییدرراستای
عقبراندناستبداد،غلبهیحاکمیتمردمومدرنیزاسیون

ببینند.
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اماهمانطورکهدرابتداینوشتهدیدیدم،چنینتصویری
ازشخصرضاخانفرسنگهاباواقعیتفاصلهدارد.اونه
آنقدرهاباهوشبودونهآنچنانملیگراونهحتیاندکی
طرفدارمدرنیته.رضاخانازمیانبریگادبدنامقزاقبرخاسته
دانست، ملیگرا بههیچرو میتوان نه را قزاقها بود.
قدرتهای آمال تابع عمل در و آموزش تحت آنها چون
مرتجعبیرونی،ابتداروسیهوسپسانگلیس،بودندونه
گرفتشان. نظر در آزادیخواه و پیشرو هیچرو به میتوان
هرجاوهربارکهکوچکترینتالشیبرایآزادیخواهیو
مشروطهطلبیرخمینمود،فوجفوجدستهیقزاقحاضر
بهیراقبرایسرکوباعزاممیشد.رضاخانازنظرشخصی
سوی به خیزش از پیش تا نداشت. بهتری جایگاه نیز
قدرتگیری،اندکگزارشازاعمالاوپیدانمیشود،افکار
کههیچ.ظاهراًزمانیوردستکلنلاستاروسلسکی،یکی
ازسفیدهایروسبودهوزمانیهمدرنبردباعشایرحضور
داشتهاست.ایندرحالیاستکهبرایمثالافسریدیگر
محمدتقیخان کلنل یعنی خراسان، در زمان همین در
ملیگرایانه نبرد مختلف جبهههای در شرکت با پسیان،
وضداستبدادیبهمحبوبیتیدستیافتهبودکهشایستهی
نامقهرمانملیاشمیکرد.اماقیاماودرخراسانسرکوب
شدودرتاریخدرردیفهمانهاییقرارگرفتکهوضعیت

آشوبناکپیشازپهلویباآنهاتوصیفمیشود.
عالوهبراینهادرقیاسرضاخانباهمتایترکش،مصطفی
بسیار و داشت تقلیدش به زیادی عالقهی که کمال،
تفاوتهایمتعددی قرارگرفته، باوی نیزموردمقایسه
آشکارمیشود.مصطفیکمالهمدرزمانقدرتگیریدر
سرکوبسیاستمردمیوجنبشهایفرودستانوقتل
رضاخانحداقل از بیشتر نه اگر روشنفکران، و مخالفان
همترازبااو،یدطوالییداشت.کشتارهایکًردهایزازادر
درسیمدر۱۹38رامیشودنقطهاینامیدکهخطجمهوری
ازهمهیملیتهای بهطورقاطع ترکیه ـملیگرای ترک

دیگرجداشدونارضایتیکُردها،علویهاوبسیاریدیگر
راتاامروزتداومبخشید.ازشواهدبرمیآیدکهرضاخان
ازخاستگاهاجتماعیمشابهیبرخواستهبودندو وکمال
»هردودرمحیطنظامیدرپیکسبترقیبودند.بااین
متفاوت شدند، واردش دو این که نظامیای محیط حال
بود.کمالکهازآکادمینظامیعثمانیفارغالتحصیلشده
بودبهکمیتهیاتحادوپیشرفتپیوست،بدلبهعضویاز
حلقهیدرونیافسراناتحادگراشدودرجنگهایتریپولی
وبالکانجنگیدودرطولجنگاولبهمقامقهرمانینظامی
نایلآمد.بهمددکاریزمایشخصیوتوانرهبریاش،به
جایگاهرهبرینظامیوسیاسیمقاومتملیترکیهرسید
وپیروزیهایشدرجنگاستقاللبهدولتجدیدورهبرش
هالهایازمشروعیتیبیبدیلعطاکرد.امارضاخانباعنوان
قهرمانیملیونظامیبهقدرتنرسید.سابقهاشمحدود
بهنبردهایاندکیباعشایروبریگادهایسرکشومحافظت
ازچندتنازوزرایمختارخارجیبود.گرچهبریگادقزاق
دانشکدهیافسریداشت،ویهرگزدرآنتحصیلنکردو
ظاهراًازآموزشرسمیمحرومبودیابهرهایبسیاراندکاز
آنبردهبود.تاسالهای۱30۹-۱308،اوعمدتاًدرمحافل
ملیگراناشناختهبود،درحالیکهواحدنظامیاش،بریگاد
قزاق،همچونآلتدستبیگانه،موردنفرتعمومیبود.
حمایتبریتانیابرایموفقیتکوتاحیاتیبودوچهدرزمان
خودشوچهپسازآن،عموماًاعتقادبراینبودکهاورا
بریتانیاییهابهقدرترساندهاند.«)2(درزماننشستنبر
تختشاهینیزرضاخانبهرهیاندکیازسوادتاریخیو
ملیبرد.»پسازآنکهبهاوجقدرترسید،یک»گروه
برآن برایآموزشویدربارهیکشوریکه نفره« هفت

حکومتمیکردهرروزهبهکاخمیرفتند«)3(
با همدل تاریخنگاران روایات پذیرفتن اوصاف این با
را باورپذیریخود زیادی تاحد اول، پهلوی سیاستهای
روایتهای ما اگر که اینجاست سؤال میدهد. دست از
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تاریخنگارانحکومتیرانمیپذیریم،چرابایدبهافسانههای
نیروهای تمام بپذیریم باید چرا کنیم؟ اعتماد رضاخانی
بود، شده آزاد مشروطه دوران در که دمکراتیک مردمی
یکشبهدودشدوبههوارفت؟آیاتنهابهدولتسازی،
مرداننظموابزارهایقهرینیازبودتامدرنیزاسیونبرپا
شود؟یاآنچهدردورانپهلویجریانداشتتنهاسرکوب
سیاستازپایینمردمانعادیبودکهسالهاپیشازاین

برایآزادی،برابریجانهافداکردهبودند؟
اگرامروزبهفریبکاریدرموردسابقهیزمانیحجابداری
زنانتاعصرساسانیانمیخندیم،دغلکاریمدرنیتهیکاله
پهلویهمبایدهمانقدراسبابخندهمانشود.»یکیاز
مقاماترسمیدولتپهلویازکالهشاپودفاعکردومدعی
دورهی در و است ایرانیان” اجدادی “کاله همان که شد
ساسانیاننیز“ایرانیانکالهلبهدارمشابهیداشتند”«)4(.
و روشها این از قبلتر بسیار که بود حالی در این
سیاست در پیشرو، و آزادیخواهانه مبارزهی فرمولهای
مردمیجاافتادهوحتیدرمواردیتبدیلشدنآنبهقانون
قریبالوقوعبود.میتوانبرایاینادعامثالهامتعددی
پیداکرد،ماتنهابهیکشاهدبسندهمیکنیم،بنددوم
عقیده، فکر، »آزادی جنگل: جنبش مرامنامهی چهارم و
اجتماعات،مطبوعات،کار،کالم،تعطیل«و»تساویزن
ومرددرحقوقمدنیواجتماعی«)5(.امابریگادقزاق،
باحضورآشکاررضاخانوتمایلپنهانیبریتانیا،باتمام
قواجمهوریشورویایرانوجنبشجنگلراسرکوبکرد
و مدرنیزاسیون طالیهدار پهلوی دولت تاریخ در بعدتر تا

رهاییزنانخواندهشود.

اگرامروزبهفریبکاریدرموردسابقهیزمانیحجابداری
زنانتاعصرساسانیانمیخندیم،دغلکاریمدرنیتهیکاله
پهلویهمبایدهمانقدراسبابخندهمانشود.»یکیاز
مقاماترسمیدولتپهلویازکالهشاپودفاعکردومدعی

دورهی در و است ایرانیان” اجدادی “کاله همان که شد
ساسانیاننیز“ایرانیانکالهلبهدارمشابهیداشتند”«

نجاتدهندهدرگورخفتهاست
حالمیتوانبهسراغپرسشدیگررفت.چگونهحافظهی
تاریخیمردمعادیگزینشگرعملمیکندوازرویبخشی
و گذار چیز چه میپرد؟ آن، اصلی بخش خود، تاریخ از
ریشههای به را ما تاریخی حافظهی و تخیل فراروی
سیاستمردمیودمکراتیک،فیالمثلدرمشروطه،سد
برای توجهی قابل بدیلهای میتوان اکنون است؟ کرده
تاریخنگاریهایشخصیتمحوروهمدلباتوسعهازباالی
پهلویاولودوم،سراغگرفت.ژانتآفاریوخسروشاکری
درزمینهیتألیفتاریخازپاییندرمشروطهومهمتراز
همهاستفانیکرونیندرزمینهیاحیایسنتهایسیاست
مردمیمشروطهدرپهلویاول،تالشهایقابلتوجهی
داشتهاند.ازجنبهیآموزشیـدستوریتاریخنگاریتجدد
آمرانهکهبگذریم،میتوانیمبهسراغناکامیها،دستاوردها

وخاطراتجنبشهایفرودستانبرویم.
اکنوندالیلاقبالعامیانهبه»دورهیپرشکوهپهلوی«رادر
برابرخنثیشدنبالقوگیهایسیاستمردمیبررسیکنیم.
همانطورکهدیدیمسعینخبگانملیگرایدورهیپهلوی
اولبرکژنماییدورانپیشیننزدیکبهخودبود.گرچهاین
روندمختصتاریخپیشازپهلوینبودودگرگونهنماییو
فریبکاریگریبانگیرتاریخباستان،تاریخدورهیاسالمیو
تاریخفرهنگوادبفارسیهممیشد،اماپیامدسیاسی
آنبیقدرتوعقبماندهنمودنتودههایمردمیبودکه
فعاالنه اول، جهانی جنگ تا مشروطه دوران در حداقل
درجنبشهایآزادیخواهانهوعدالتطلبانهشرکتکرده
بودندوبدیلهاییمختصبهخودایجادکردهبودند.زدودن
حافظهیانجمنهایایالتی،قیامکلنلپسیانوالهوتی،
جنبشجنگل،اعتصاباتکارگراننفتجنوبوشورشهای



82

عشایر،کهدرهمهیآنهاسویههایپیشروومدرنبسیار
بیشترازدولتپهلویاولوهمهیدولتهایپسازآن
بود،تنهابانگارشمغرضانهیتاریخممکننشد.سرکوب
جداییناپذیر جزء جنبشها، این همهی اغماض بدون
توسعهیآمرانه،دولتسازیومدرنیزاسیوناروپاییپسند
خطر تاریخی خاطرهی این زدودن با خودبهخود و بود
بالقوهیهرنوعشورشیازجانبفرودستانرابهتعویق
میانداخت.ازاینرواینسرکوب،درواقعیتودراذهان،
رابطهیجامعهودولترابهگونهایتعینبخشیدکهنهتنها
نقشتاریخیسیاستمردمینادیدهگرفتهشدبلکهدر
از سیاسی بازخواست و خواست طرح امکان نیز ادامه

دولتعامدانهازبینرفت.
»نوستالژی،ابزاریبرایپیشگیریازروگردانیکاملمردم
ازدولتاست«)۶(.دردهههایبعد،زمانیکهجنبشهای
ضداستعماریپسازاستقاللروبهافولمیرفتوشکاف
مردمودولتهایتازهشکلگرفتهرفتهرفتهبیشترمیشد،
نوستالژیمجسمدرقهرمانانملیاستقاللبهکارحفظ
پیوندهایمردمخستهوناامیدودولتناکارآمدمیآمد.
امادرکشورهاییچونایرانکهجنبشهایضداستعماری
رابهمعنایکالسیککلمهتجربهنکردهایموجنبشهای
مقابلهبااستبدادداخلیدرطولتاریخمدرندستباال
داشتهاند،نوستالژیبیشترخدمتگزارمحووپاککردن
نقشبازیگرانمردمیبرصحنهیتعینبخشیبهسیاست
اتفاقاً که نوستالژی این بحرانی، موقعیتهای در است.
افقکوتاهیداردوفقطبهدورانسیاسیبالفصلپیشین

به نسبت را فرودستان جنبشهای میکند، نظر خود
و مشکوک تغییرات به شکلدهی برای خود تواناییهای

بیاعتمادمیسازد.
ضداستعماری جنبشهای که ایران چون کشورهایی در
رابهمعنایکالسیککلمهتجربهنکردهایموجنبشهای
مقابلهبااستبدادداخلیدرطولتاریخمدرندستباال
داشتهاند،نوستالژیبیشترخدمتگزارمحووپاککردن
نقشبازیگرانمردمیبرصحنهیتعینبخشیبهسیاست

است.

تالشبرایاحیایآنچهفرودستانبدانتوانابودهاندوآنچه
درپیکوششهایخوددرطولسالیانمتمادیبهدست
تاریخنگارانوقدرتمداراندر آوردهاندوخنثیسازیجهد
جعلدستاوردهایمردمانبهنامخود،اولینقدمدرراه
»جابهجاییموضوعومحمول«درقلمروسیاسیاست.
پای بی و بوده تاریخ اصلی بازیگر که است آن موضوع
نهادنبرجسمبیجاناومستبدتوانباالرفتنتادرجهی
هر از و انکار نقشش اما است، نداشته را قدرت اعلی
صفحهیتاریخزدودهشدهاستوخودنیزبادستآویز
انکارنقشووظیفهیخود بر تنها نوستالژی، قراردادن

پایمیفشارد.
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حامدزارع،دبیرگروهاندیشهروزنامهسازندگیچندروز
پسازمرگمحمدعلیمرادیدریادداشتیبهاوتاخت.
چرا حاکم، امنیتی جریان یک فکری کارگزار این اما
بالفاصلهپسازمرگپژوهشگری»منزوی«ودلبسته
جریانیدرهمشکستهوحاشیهایبراومیتازد؟چراباید
چنینتاختنیبرمردگانراجدیگرفت؟جوابهرچنداز
اینجاآغازمیشودکه»چونمردگاندیگرمردهاند«،اما

ازآنفراترمیرود.

آیا زد«؟ حرف مرده سر پشت »نباید میگویند چرا
میتواننقداندیشهوکارنامهیکچهرهعرصهعمومیرا

بهدلیلمرگشتعطیل،یادستکممعلقکرد؟

مرگچطورمیتواندمردگانرامحترمترازنسخهزندهشان
کند؟

تکراری مرثیههای از صادقانهتر درگذشتگان نقد آیا
نیست؟آیاغیرازایناستکهنقدیکمردهناچاراست
باشد،درحالیکهمرثیهها او واقعادربارهزندگیخود

ناگزیرباکندنسهمیازمیراثپیوندخوردهاند؟
بااینحسابچهطوراستکهاوجقساوتدرآنانیدیده
میشودکه»حتیبهمردگانرحمنمیکنند«؟اصالچرا
درآرزویرحمآوردنوبهرهمندیازرحمت،یادرضرورت
احترامگذاردنوحفظحرمت،انگارمردگانشایستهتراز

زندگانند؟
جوابهمهاینهاسادهاست:چونمردگاندیگرمردهاند.

کارگزاراِن کدام تاریخ سنگ قبرها را می شکنند؟

روزبه مقصودی  | ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

سیاست

به بهانه سوگنامه سازندگی علیه محمدعلی مرادی
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محمدعلیمرادیپژوهشگرآزادومدرسغیررسمیفلسفه،
وازنظرسیاسیومعرفتیچهرهایچپگرابود.جریانچپ
درایرانهرگزدرقدرتنبودهاست،سالهااستنهادو
ازوابستگانتشکیالتیسابق رسانهاینداشتهوبسیاری
آن،همچونخودمرادیکهزمانیعضوحزبتودهبود،به
منتقدانسرسختبخشهاییازاحزابوگروهها،تاریخو

سنت،ومکاتبواندیشههایچپتبدیلشدهاند.
حامدزارعچندروزپسازمرگمحمدعلیمرادییادداشتی

دربارهاونوشت.

روزنامه است. سازندگی روزنامه اندیشه گروه دبیر زارع
از کارگزاران حزب است. کارگزاران حزب ارگان سازندگی
مهمترینتشکیالتجریاناعتدالیاست.جریاناعتدالی
بخش مجلس، از بزرگی بخش دولت، که است سالها
بزرگیازاقتصادوبخشبزرگیازرسانههاراتحتکنترل

دارد.

بهاینترتیبحامدزارعرابایدبهعنوانیکیازکارگزاران
اقتصاد، بر حاکم اصلی جریانهای از یکی فکری خط

سیاستوفرهنگایرانجدیگرفت.

محمدعلیمرادیپژوهشگرآزادومدرسغیررسمیفلسفه،
وازنظرسیاسیومعرفتیچهرهایچپگرابود.جریانچپ
درایرانهرگزدرقدرتنبودهاست،سالهااستنهادو
ازوابستگانتشکیالتیسابق رسانهاینداشتهوبسیاری
آن،همچونخودمرادیکهزمانیعضوحزبتودهبود،به
منتقدانسرسختبخشهاییازاحزابوگروهها،تاریخو
سنت،ومکاتبواندیشههایچپتبدیلشدهاند.گرایش
چپدرایرانامروزدرعملبهیکجریانفکری-فرهنگی

محدودشدهکهفعالیتشعمدتابهانتشارکتابومقاله
تقلیلیافتهاستوتیراژهمانکتابهاوشمارمخاطبان
آنمطالبمجلهایواینترنتیهمبهزحمتازچندصد

نفرمیگذرد.

حامدزارعدریادداشتشمحمدعلیمرادیرابااسپینوزاو
شوپنهاورمقایسهمیکندوباچنینقیاسینشانمیدهد

کهاوراجدیگرفتهاست.

امااینکارگزارفکرییکجریانامنیتیحاکم،چرابالفاصله
پسازمرگپژوهشگری»منزوی«ودلبستهجریانیدرهم
شکستهوحاشیهایبراومیتازد؟چرابایدچنینتاختنیبر

مردگانراجدیگرفت؟

جوابهرچندازاینجاآغازمیشودکه»چونمردگاندیگر
مردهاند«،اماازآنفراترمیرود.مرگدرعیناینکهآخر
خطزندگیاست،امتدادآنتاابدیتنیزهست.زندگان
تصاویر همان در جاودانه جاودانهاند، مردگان اما میرا
بدی به بمیرد، خوب چگونه نمیداند که »آن واپسین؛
خواهدزیست.«۱همیناستکهمرگکسیهنگامکاری
جاودانگی و شکوهمند اندوهی شده، شناخته آن به که
آتشنشانی میرود، دریا در که صیادی دارد: مضاعفی
کهدرآتشمیسوزد،ویاسقراط،کهضمنفلسفهبافی
شوکرانمینوشد،که»فلسفیدن،آموختنچگونهمردن

است«2.

از مهمی بخش مرثیهها و سوگنامهها جنازه، تشییع
که است تصاویری بازسازی بهتر عبارت به یا یادآوری
یاد آنهابه نامعلومدرقاب آیندهای تا شخصدرگذشته
خواهدآمد.توصیههادربارهرحموغیبتدرموردمردگان

ازهمینجامیآید.
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مردگاندیگرمردهاندواگرتصویرغلطیازآنهابازسازی
هنگام اگر کنند. دفاع خود از نمیتوانند و نیستند شود
حرفزدندربارهمردهاشتباهیشود،بهواسطهابدیبودن
مرگآنمرده،ایناشتباههمابدیوجبرانناپذیرخواهد
بود.گویندهشایدبتواندحرفشرابرایشنوندگاناصالح
کند،اماحقیازخودآنمردههمیشهبهگردنشخواهد

ماند،حقدفاعیتاابدناممکن.

معموال میشود، دیگری وامدار زندگی در کسی وقتی
میتواندبرایادایدینخودتالشکند،یادستکمقاعده

اخالقیایناستکهبایدچنینتالشیانجامشود.

امااگرمدیونکسیباشیمواوبمیرد،ازاساسدیگرهرگز
نمیتوانیمدینخودرااداکنیم.اگرکسیمدیونمانباشد

وبمیرد،هرگزنمیتوانددینخودرااداکند.

از که انسانیاند روابط مبناییترین از ومدیونی وامداری
اقتصادتااخالقبهرفتارماشکلمیدهند.پیونداینروابط
بامرگوزندگیچنانریشهایاستکهجزامورمربوط
بهمیراث،مبرمتریناعمالآدمدممرگشاملحاللیت
طلبیدن،تسویهبدهیها،بخششدیگرانواموریازاین
دستمیشود.ضرورتاینکارهاازهمانجبرانناپذیر

شدندیونبهواسطهمرگبرمیآیند.

رویارویدیونابدی،یامیتوانمردهمدیونرابخشیدواز
حقخودبرگردناوصرفنظرکرد،یااینکههمیشهطلبکار
اوماندوداغبدهکاریرابرتصویراوجاودانهکرد.اصرار
برکوبیدنچنینداغیرا،درحالیکهازمردههیچکاری
برایجبرانآنچهبدهکاراستبرنمیآید،شایدکینهتوزانه

بدانند.

اگرهمرابطهمدیونبودنبرعکسباشدتنهایکگزینه
نمیبخشند. دیگر مردگان است. کار در ماندن مدیون

وامداریبهآنانهمیشگیاست.چونمردگانمردهاند.

کارگزارفکریجریاناعتدالاینگونهپسازمرگمرادی
تیرخالصشرامیزند:»شایدمقصدینیزبرایخودش
حزب در سیاسی فعالیت از ناکامی نبود… متصور هم
در حضور از ناکامی دکتری، مدرک اخذ در ناکامی توده،
هیاتعلمیدانشگاه،ناکامیازبروزتمامیتفلسفی،خط

ناهموارزندگیمحمدعلیمرادیدرخانهایرویآب«.
یادداشتحامدزارعباموضوع»داستانفلسفهوسیاست
درایران«شروعشدهوازهماناولکهمرگمحمدعلی
»فرومردن«خبرمیدهد، و افتادن« پا »از با را مرادی
آمادهتاختناست،آنهمبرکسیکهبهگفتهزارع»نه

همسریبربالیناوبودونهفرزندی«.

زارعیادآوریمیکندکهمرادی»ازسویمجامعرسمی«
شناخته رسمیت به آکادمیک چهرهای عنوان به ایران
نشد،دچار»عدمکسوتوشهرت«بود،تنهادر»محافل
خصوصی«نامونشانیداشتوعمال»خانهایرویآب«

ساختهبود.

»جیغ دانشگاه ضد که بود کسی مرادی میگوید زارع
میکشید«)فریادنمیزد(،وبااستداللهایگاه»بیراه«
بهدیگرانحملهمیبردو»هیچگاهبحثمنضبطیرابه

سرانجامنرساند.«

کارگزارفکریجریاناعتدالاینگونهپسازمرگمرادی
تیرخالصشرامیزند:»شایدمقصدینیزبرایخودش
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حزب در سیاسی فعالیت از ناکامی نبود… متصور هم
در حضور از ناکامی دکتری، مدرک اخذ در ناکامی توده،
هیاتعلمیدانشگاه،ناکامیازبروزتمامیتفلسفی،خط

ناهموارزندگیمحمدعلیمرادیدرخانهایرویآب«.

هرچندکهمردگاندیگرمردهاند،تکههاییاززندگیآنان
همچنانازخاللزندگانباقیمیماند.

زندگان،درادایدینناممکنابدیبهعزیزازدسترفته،
بایادآوریتصاویروبابازگوییکلمات،بابازسازیزندگیآن

کهمردهاست،اورازندهنگهمیدارند.

»اگرمابتوانیمچیزیبهمردگانبدهیم،اینکاردیگرتنها
درونمازندگانممکناست.«3

دوستدارانش از خصوصی به عده تنها را مردهای هر اما
گرامیمیدارندوباپیشکشچیزیبهاو،درونخود،بهاو

ادایدینمیکنند.

دوستی، خاطر تعلق و عاطفی رابطه هر شرط این
خویشاوندییاحرفهایاستکهباالخرهروزییکیازدو

طرفرابطهدردفنوسوگواریدیگریحاضرخواهدبود.

عزیزانشایددرزندگیباهمقطعرابطهکنند،اماپساز
مرگدیگرنمینشینندتاجنازهعزیزشان»برزمینبماند«.

درمقابلاینرابطهدوستیکهخودراموظفبهدرگور
»گور هست. هم دشمنی رابطه میداند، عزیز گذاشتن
بهگورکردن«یانبشقبروسوزاندنجنازهازهمینجا
بامعکوسکردنشرطدوستی، میآید:نمایشدشمنی

نوعیعملیاتضددفن،درمقابلوظیفهانجامتدفین.

در خود مسلط جایگاه اساسا اعتدال فرهنگی کارگزاران
عرصهعمومیرابهواسطهطردقهریهمانمردگانیپیدا
کردهاندکهنهفقطسهمشانازمرگسنگقبریشکسته
نیزدرهمشکستهبودهو اززندگی شده،کهسهمشان
هنری، کار به کندن جان به باال، از فشارهایی با درگیر

فلسفیوفرهنگیخودادامهدادهاند.
درتمامیسالهاییکهفرهنگیکاراناعتدالیدرمجالت
وروزنامههایشانمشغولنبشقبروآزارمردگانجریان
روشنفکریوچپبودهاند،عدهایالبدناشناختهنیزسنگ

قبرهایواقعیروشنفکرانراشکستهاند.

درستدرهمانروزهاییکهزارعیادداشتشرانوشتو
چاپکرد،جلویبرگزاریمراسمسالمرگاحمدشاملورا
گرفتندونگذاشتنددردانشگاهتهرانبرنامهایبرایمرادی

برگزارشود.

البتهکارگزارانفکری-فرهنگیاعتدالراخوشنخواهدآمد
با واقعا البد آنها بگیرند. قرار قبرشکن التهای کنار که

چنین»تندرویهایی«مخالفند.

امادرکارزارعلیهمردگان،کهدرروزنامههاوگورستانها
پیشمیرود،باردینیکهکارگزارانفرهنگیبردوشدارند

سنگینتروجبرانناپذیرترازقبرشکناناست.

آن هم و میشکند را روشنفکری قبر سنگ که آن هم
ضمن میکشد، عمومی عرصه در تصویرش به پنجه که
نمایشدشمنیبامرده،باقدرتنمایینزدیکاناورامنکوب
میکنندویادآورشانمیشوندکهزورشانبهانجامشرط
دوستیوتامینآرامشیابدیبرایعزیزشاننمیرسد.ولی
تعویضسنگقبرسادهترازبازسازیتصویرعمومیاست،
مخصوصاوقتیرسانهموثرینداری.ازاینگذشته،سهم
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سنگقبردربازسازیتصویرمردهدرنهایتناچیزاست.

اماماجراورایزخمکاریترکلماتنسبتبهکلنگاست.
در خود مسلط جایگاه اساسا اعتدال فرهنگی کارگزاران
عرصهعمومیرابهواسطهطردقهریهمانمردگانیپیدا
کردهاندکهنهفقطسهمشانازمرگسنگقبریشکسته
نیزدرهمشکستهبودهو اززندگی شده،کهسهمشان
هنری، کار به کندن جان به باال، از فشارهایی با درگیر

فلسفیوفرهنگیخودادامهدادهاند.

»ناکامیهای« مرادی تصویر بازسازی و یادآوری در زارع
اورابهرخمیکشدوبرکمسوادیاودلمیسوزاندکه
نتوانستاستاددانشگاهشود.حواسشنیستکهکرسی
استادیروندگزینشیداردکههیچکستظاهرنمیکند

ماهیتشعلمیاست.

کیستند؟ مرادی جریان منتقد جریانات بزرگ فیلسوفان
صندلی یک شخصا سروش وقتی داوری؟ و سروش
پاکسازیساختهورضاداوریاردکانیهمشخصاروییکی
ازآنصندلیهانشستهودرنهایتمطابقدستوراتشان
راه این نیست، دانشگاه به راهی را مرادیها و مرادی
نیافتنبهدانشگاهرانمیتوانشاهدبرتریعلمیداوریها

برمرادیهاگرفت.

از و میماند ممیزی پشت روشنفکرانی کتابهای وقتی
میشوند، محروم فرهنگی موثر جایگاههای و امکانات
به خود عملی برتری کشیدن رخ به با میشود هرچند
دشمنینمکبرزخمبازماندگانودوستدارانشانپاشید،
که بودند بدی نویسندگان آنها که زد طعنه نمیتوان اما

حتیعرضهبیانحرفهایشانرانداشتند.

وقتیدستیدهانیراگرفتهنمیتوانپسازخاموشیآن
دهانگفتکهحرفهایگویندهاصالخریدارنداشت.

وقتیجریانیبابودجهعمومیوحمایتنهادهایحکومتی
موقعیتیانحصاریبرایتدوینوتبلیغگفتمانخوددارد،

نمیتواندتظاهرکندکهدرگیرنبردیصرفافکریاست.

تسلط بدون اعتدال، فرهنگی کارگزاران نرم قدرت تفوق
قدرتسختیکهرقیبانبالقوهرامهارکردهممکننشده

است.
کیستند؟ مرادی جریان منتقد جریانات بزرگ فیلسوفان
صندلی یک شخصا سروش وقتی داوری؟ و سروش
پاکسازیساختهورضاداوریاردکانیهمشخصاروییکی
ازآنصندلیهانشستهودرنهایتمطابقدستوراتشان
راه این نیست، دانشگاه به راهی را مرادیها و مرادی
نیافتنبهدانشگاهرانمیتوانشاهدبرتریعلمیداوریها

برمرادیهاگرفت.
بااینتفاصیل،آیابایدنقدمردگانرامتوقفکردوتنها

ریاکارانهبهستایششانپرداخت؟

وکارنامهیکچهرهعرصه اندیشه نقد واقعامیتوان آیا
عمومیرابهدلیلمرگشتعطیل،یادستکممعلقکرد؟

مگرمیشدپسازمرگهایدگرهمکاریاوبانازیهارا
مسکوتگذاشت؟میشدازرابطهنراقیباحکومتپهلوی

نگفت؟

یامگرممکناستکهپیشیاپسازدرگذشتعبدالکریم
سروشبشودازبدیهایاویادنکرد؟

خطرمدیونشدنبهمرده،یاخطرافشایمدیونماندن
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ابدیاو،قاعدهایکلینمیسازدکهمطابقآنهیچکس
نبایدپشتسرهیچمردهایحرفبزند.

اینکهمردگاننمیتوانندازخوددفاعکنندبهجایخود،
امااگربهنقدکسیبنشینیمکهکارهاییغیرقابلدفاع

کردهاست،دینیازاوبرگردنماننمیماند.

ازسویدیگرمیتوانهمچنانباتکیهبراینکه»اودستش
ازدنیاکوتاهاست«ازاصراربرافشایمدیونبودنمرده
کسی اختیار در تنها دیون بخشش اما برداشت، دست
طلب سرخود نمیشود است. او وامدار دیگری که است

دیگرانراازطرفآنهابخشید.

اماباتوجهبهاینکهمرجعینهاییبرایتشخیصاعمال
نقض آیا ندارد، وجود نابخشیدنی دیون و ناپذیر دفاع
اینچنینیقاعدهرحمواحترامبهمرده،براساسدیون
نابخشیدنییااعمالغیرقابلدفاع،درنهایتبهاینمنجر
نقد در باید مردهای هر دوستداران بگوییم که نمیشود
عزیزدرگذشتهخودشانرحمکنندوباسرسختیازدیگران

حساببکشند؟
نه،چراکهروابطوامداریمتقارننیستند.ازجملهنسبت
باساختارهایقدرتوسازوکارهایشاناستکهماهیت

اینروابطراتعیینمیکند.

و کردند حذفشان که آنهایی به اعتدال فکری کارگزاران
سنگقبرهایشانراشکستندیکبدهیصافنشدنیدارند.

و فلسفه »داستان موضوع با را یادداشتش زارع حامد
سیاست«درایرانشروعکرده،وهرچندخودشمستقیما
بهمرادی البدفلسفیاش نمیگوید،حمالت سیاست از

ماهیتعمدتاسیاسیجدالشرانشانمیدهد.

دهههااستکهیکیازدستورکارهایاصلیاندیشمندان
ارگانیکنزدیکبهقدرتحملهبهجریانچپبودهاست،
نیروی یک نمیشود عمال است دههها که چپی جریان
سیاسیحسابشکردوحضوریدرزمینبازیقدرتدر

ایرانندارد.

بااینحالکارگزارانفرهنگیاعتدالازتاختنبراینچپ
ناموجوددررسانههایاقماریشانخستهنمیشوند.برای
رادربرگرفته ایران آنها»شبحیفضایفکریوفرهنگی

است«.

در و میزنند هم به را خاک میشکنند، را قبرها سنگ
گورستانبااشباحمیجنگند.

هرسنگقبریبهنامیشهادتمیدهد،بهزندگییگانهای،
نامیکهنبایدبیاید،یکزندگیکهنبایدبازسازیشود،تا

مباداطلبهایشهمباآنزندهشوند.

قبرشکن، سنگ و قبری نبش تاریخنگاری مقابل در
»مورخیمیتواندبربارقهامید}بهرستگاری؟{بدمد،که
یقینداشتهباشددرصورتتسلطدشمن،حتیمردگان
نیزدراماننخواهندبود.وایندشمنتاکنونازسلطه

بازنماندهاست.«4

آیامیتواندربارقهامیدبهرستگاریدمید؟
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چشماندازکوتاهمدتیبرایبهبوداوضاعاقتصادیدیده
نمیشود.برعکس،واضحاستکهدرروزهاوماههای
پیشروبایدمنتظروخامتهرچهبیشتروضعمعیشت
مزدبگیرانوبخشبزرگیازطبقهمتوسطباشیم.چیزی
کهمیتواندماراازبحرانعبوردهدمدیریتکردنمنابع
ضروریات در هیچکس که است هدف این با محدود
محرومنماند.اینکارنیازبهابزارقویوحسابگروکارا

دارد.

اگرتدبیردستگاههایحاکمیتیهمینباشدکهتاحال
خریدشان قدرت و داراییها که مردمی است، بوده
اینتدابیرنمیتوانند هرروزکاهشمییابدامیدیبه

اینکهدستگاههای از ناامیدیمردم باشند.فهم داشته
دولتیکارشانرادرستانجامدهندکاردشوارینیست.
بخشهایقابلتوجهیازجامعهایرانیامروزنهفقط
ازاینناامیدندبلکههمیندستگاههارامنشأمشکالت
فعلیمیدانند.اینناامیدیواینتلقیدرستباشدیا
نباشدپیامدمهمشبیاعتمادیاست.کمترسیاستگذاری
استکهبتوانددرغیاببیاعتمادیسیاستدرستیرا
پایین و باال از ببرد؛چهرسدسیاستگذارانیکه پیش
متهمندکهاهمالکاروفاسدنیزهستندوهستند.در
چنینشرایطیتوقعمیرودکهدستکمدستگاهاجرایی،
برایپیشبردکارخودشهمکهشده،درصددجبراناین
بیاعتمادیبرآید.کاریکهمیکنداماجزایناست؛در

برای عبور از بحران چه کم داریم؟

علی معظمی  | ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

سیاست
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واقعشایدبتوانگفتکهجزفرافکنیومسئولیتناپذیری
کاردیگرینمیکند.کافیاستبهمصاحبهاخیرتلویزیونی
وقایع سیر برشمردن با او کنیم. توجه روحانی حسن
رویدادهایاعتراضیدیماهگذشته،شرکتکنندگاندرآن
کرد. معرفی ارز قیمت اخیر افزایش مسئول نوعی به را
آقایروحانیالبتهنگفتکهپیامداعتراضاتدیماهاین
هزینه با گرفتند تصمیم که بودند حکومتی دستگاههای
کردنازجیبهمهایرانیاندراقدامیبهشدتتورمزابه
حالی در بپردازند. صندوقها غارتشدگان خسارت جبران
اول حروف صندوقها این مالباختگان غارت عامالن که
چون کرد؛ چاپ روزنامهها در نمیشود هم را اسمشان

شکایتمیکنند.

اماسیاستقابلاعتماددولتیتنهاچیزینیستکهنداریم.
میدانیمکهاگراتحادیههایصنفیقدرتمندداشتیمنوعی
ازحمایتاجتماعیومقاومتدربرابرجهشقیمتهاو
بحراناقتصادیبرایمزدبگیرانممکنبود.بهلحاظتاریخی
دربحرانهایکشورهایدموکراتیک،اتحادیههانهتنهاابزار
مقاومتمزدبگیرانبودهاندوهستندتاهمهفشاربحران
برآنهابارنشود،بلکهمعموالًمیتوانندبرایتخصیصبهتر
ریاضتی طرحهای بدیل صرفهجویانهای طرحهای منابع
صاحبانسرمایهارائهدهندوبرسرشچانهزنیکنند.عقل
نهادهایی چنین در انباشته جمعی آگاهی و دموکراتیک
میتواندبهکارآمدیوجزئینگریچنینطرحهایبدیلی
کمککند.ماامااتحادیههایقویوبزرگیاسازمانهای
مردمیقابلقیاسباآنهانداریم.پسدربرابرسوگیری
یکطرفهبحرانبهسمتمزدبگیرانودیگرطبقاتبهلحاظ
اقتصادیفرودستبیدفاعیم.آیااکنونزمانمناسبیبرای
برپاکردناتحادیهاست؟موانعیکهتاپیشازاینبوده

کماکانبههمانقوتباقیاند.
دموکراتیک، کشورهای بحرانهای در تاریخی لحاظ به 

اتحادیههانهتنهاابزارمقاومتمزدبگیرانبودهاندوهستند
تاهمهفشاربحرانبرآنهابارنشود،بلکهمعموالًمیتوانند
برایتخصیصبهترمنابعطرحهایصرفهجویانهایبدیل
طرحهایریاضتیصاحبانسرمایهارائهدهندوبرسرش
چانهزنیکنند.عقلدموکراتیکوآگاهیجمعیانباشتهدر
چنیننهادهاییمیتواندبهکارآمدیوجزئینگریچنین

طرحهایبدیلیکمککند.
درفقدانتشکلهایسازمانیافتهچیزیکهبرایکسانی
و شخصی پیگیری دارند، مالی تمکن قدری که مانده
فردگرایانهمنافعخویشوصیانتنفساست.امااگردر
روزگاررفاهنسبینتوانبهپیگیریپیشرفتفردیورقابت
بادیگرانایرادچندانیگرفتوایدئولوژیهایحاکمهم
روزگار در دهند، پر و بال فردگرایی این به مدام بتوانند
به را ما فردگرایی که دید میتوان تحلیلی هر با کمبود
فاجعهنزدیکترمیکند.اینکههرکسکهمیتوانددنبال
سهمیتضمینیازمنابعیباشدکهروبهکاهشهستندتا
باآنهانهفقطامروزبلکهفردایسختترراهمبگذراندتنها
نتیجهاشایناستکهامروزرابیشتربهکامسودجویانی
کندکهدرپدیدآوردناینوضعسهمیعمدهدارندوآن

فردایتلختررابرایهمهزودتربرساند.

بههررو،غیابتشکلهاییازآنخودمردممیتوانگفت
کهانواعدیگریازهمبستگیراهمنداریم؛همبستگیهایی
کهپدیدآوردنشانلزوماًباموانعیازجنسموانعروبهروی
تشکلهایمردمیمواجهنیستند.واقعیتایناستکه
در فردگرایی این و است. شده فردگرا شدت به جامعه
غیابتشکلهاییکهانواعهمبستگیرابهوجودآورندو

تقویتکنندبیشترهممیشود.

شکلهای دستکم تشکلها این غیاب در اگر اما
همبستگیهایخردترداشتیمشایدوضعمیتوانستبهتر
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ازاینباشد.همبستگیدرروزگارسختمبتنیبراشتراک
است.درستاستکهوقتیکاالهایینایابشونددیگر
نیستندکهبهاشتراکگذاشتهشوند،ولیاگردرسطوح
منابع همین که میداشتیم همیاری جمعهای مختلف
خردیکهداریمرابرحسبشدتنیازبهاشتراکبگذاریم،
بهکمککسانی بهطورجمعی یادستکمدرهرموردی
برویمکهوضعبدتریدارند،بهترازتالشهایفردینتیجه
منابع اشتراک و همیاری برای که جمعهایی میگرفتیم.
شکلگرفتهباشندحتیاگرنتوانندتأثیرمستقیمیدرحل
مشکالتناشیازکمیابیهاداشتهباشندمیتوانندزمینه
فعالیتبسیارمهمدیگریرافراهمکنند:اینکهرودررووبا
همبرایحلمسائلفکرکنیم.جمعمیتوانددرگفتگوی
زمینه منابع اشتراک اگر کرد؟ باید چه که کند فکر برابر

مادیگروههایهمبستگیباشد،همفکریروحآنهاست.

نبود در عمومی سیاست ساحت که است این واقعیت
سازمانهایسیاسیمتعلقبهمردمبهجریانهایبحث
لحاظ یک از است. شده تحویل اجتماعی شبکههای در
بهغایتبزرگ اینبهنسبتدهههایگذشتهپیشرفتی
است.بخشهایقابلتوجهیازجمعیتصدایافتهاندو
صداهاییکهشنیدهنمیشدنددستکمزمینهمادیبیشتری
برایشنیدهشدنیافتهاند.اماشبکههایاجتماعینقایص
قابلتوجهیهمدارند.مادرآنجاهیچوقتواقعاجمع
که هستیم منفردی عقلهای شبکهها در نمیشویم.
فرصتینهچندانزیادبرایبیاننظرودیدهشدنداریم.
گفتگویرودرروبامجالپیشبردبحثیادستکمشناخت
واقعیترطرفهایبحثاغلبدراینفضاهاممکننیست.

اگرپیوندهایمحلی،شغلیوخانوادگیداشتیمودرآنها
با گروههاییتشکیلمیدادیمکهبیرئیسومرئوسیو
بهیکدیگرو برایکمکمادی گردشکارجمعیدستکم

پیداکردنوبهاشتراکگذاشتنمنابعمادیوتواناییهای
به میتوانستیم کنیم فکر داریم اختیار در که محدودی
تکیه صرف با آسانی این به احتماالً که برسیم نتایجی
چنین داشتن نمیشود. حاصل اجتماعی شبکههای به
گروههاییدستکممیتوانستاینفایدههاراداشتهباشد:
۱(ازوضعهمدیگرخبردارمیشدیموافرادوخانوادههاکمتر
دراوضاعوخیمتنهاییمیماندند،2(کاالهاوتواناییهایمان
راباهممبادلهمیکردیموپیوندیواقعیبراساستجربه
باهمبودنبهدستمیآوردیم،3(درهمفکریراههایی
میجستیمکهاینیاآنمشکلراچگونهبایدحلکردواز

ذهنهاوتجربیاتبیشتریبرخوردارمیشدیم.

جمعهایی داریم، کم ما که دیگری چیز ترتیب این به
استکهواقعاًدورهمجمعشوندوهدفحداقلیشاناز
اینجمعشدنرسیدگیبهحالوکارهمدروضعبحرانی
نیست. جایگزینی قابل چیزی با رو در رو صحبت باشد.
شناخت زمینهساز بودن هم با و گردآمدن این بر عالوه
است.اگرقرارباشداعتمادیحاصلشوددرنتیجهچنین
شناختیاست:اعتمادینهدرسطحدولتکهاینبارمیان
مردمعادی.اینکهدرجاییمثلخیابانهمبستگیشکل
به داریم کار و سر گذرا همدلیهای با نهایتاً و نمیگیرد
همبستگی شکلگیری جای خیابان است. دلیل همین
نیست.شایدجایبروزنتایجآنباشدولیبرایاینبروز،

بایدازپیششکلگرفتهباشد.

جمعهاییکهبرایهمیاریدرروزهایسختشکلگرفته
و سیاسی کالنتر مسائل مورد در که دارند فرصت باشند
اجتماعیهمصحبتکنند.درهمینصحبتهاستکه
آدمهامیتواننداندیشههاییراکهپیشخودنگهداشتهاند
محکبزنندوازدیگرانهمبشنوند.زمانهبحرانمیتواند
بهفرصتیبرایهمفکریتبدیلشود.همفکریبعدازنان



۹2

نیازحیاتیماست.مامردماگربتوانیمدوامبیاوریمباید
یادبیگریمچطوردرکنارهمزندگیکنیم.واینحاصل
نمیشودمگرباشناختنهمدیگر.شناختنبرایاکثریتما

هیچراهغیرمستقیمیندارد.

اگرپیوندهایمحلی،شغلیوخانوادگیداشتیمودرآنها
با گروههاییتشکیلمیدادیمکهبیرئیسومرئوسیو
بهیکدیگرو برایکمکمادی گردشکارجمعیدستکم
پیداکردنوبهاشتراکگذاشتنمنابعمادیوتواناییهای
به میتوانستیم کنیم فکر داریم اختیار در که محدودی
نتایجیبرسیمکهاحتماالًبهاینآسانیباصرفتکیهبه

شبکههایاجتماعیحاصلنمیشود.
اینجامجالبازکردناینبحثنیستامامیتواننشان
جهان در موجود دموکراتیک سنتهای قویترین که داد
دارند. خرد مردمی تشکلهای همین در را خود زیربنای
سوء و فساد دستخوش همواره کالن سطح در دولتها
این جلو میتواند که چیزی هستند. قدرت از استفاده
فسادرابگیردنظامحقوقیبااستقاللهرچهبیشتراست
کهدرآنهمهبتوانندطرحدعویکنندوبهیکسانحق
سخنگاههای وجود این بر عالوه و باشند داشته پیگیری
آزادیچونمطبوعاتاست.امابدونمردمیکههمناظر
باشندوهمامکانتشکلیابیداشتهباشندفساددولتی
بیندازد. کار از راهم ارکاننظارتی درهرجاییمیتواند
مردمی انجمنهای و جمعها وجود پایین، از همبستگی
کهدغدغههاییواقعیدارندودرآنهاافرادنهبراساس
سرسپردگیوتابعیتبلکههمچونانسانهاییآزادوبرابر
درکاروتصمیمگیریشرکتمیکننداولینوآخرینسنگر

جامعهبرایدفاعازخوداست.

ایران تاریخ به اگر جهانی دموکراتیک تجربههای سوای
همرجوعکنیمدردورانمنحصربهفردنهضتمشروطه

شکوفاییفکرسیاسیوظهورآزادیدردلجامعهبیش
ازهرچیزمرهونتشکیلانجمنهایمتکثرپیداوپنهان
بود.دردوراناولیهپسازپیروزیانقالبمشروطههمین
چون تأسیسی تازه باالدست نهاد که بودند انجمنها
مجلسرامدامهشدارمیدادندوبهرعایتخواستهای
انقالبومردممیخواندند.بهنظرمیرسدیکراهمهمدر
بررسیفرازونشیبهایانقالبمشروطهبررسینسبت

تحوالتآنباتحوالتانجمنهاباشد.

هم دلیلی اما نداریم. انجمنها قبیل از چیزی ما حال
نیستکهنتوانیمداشتهباشیم.شایداتفاقاًروزگاربحرانی
این از جدیدی شکل بازیافتن برای باشد مناسبی زمینه
تجربهتاریخی؛تجربهایکهخوددرزمانهبحرانیدیگری
آید وجود به اگر انجمنها جدید شکل گرفت. شکل
میتوانددروهلهاولاصالًهدفشهمینکمکبهافراد
ازبحراناقتصادیدرحالتشدید وخانوادههابرایگذر
فکر به بود دعوتی صرفاً قصدش هم نوشته این باشد.
انجمنهای خردترین شکلدهی اندیشه همین به کردن
گذران در همیاری برای و… محلی خانوادگی، شغلی،
روزهایسختیکهدرپیشداریم.بااینوعدهکهشاید
همینشکلباهمزیستننهفقطگذرازبحرانراممکنتر
کندبلکهمارابرایفرداییبهترهمآمادهکند.فرداییکه
درآنسخنهمرابشنویموآزادتروبرابرترباهمتصمیم

بگیریم.
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نویسنده، )Katie Fitzpatrick( فیتزپاتریک کیتی
ویراستارومدرِسدانشگاهساکِنونکووردرکانادااست.
است براون دانشگاهِ از انگلیسی زباِن دکترای دارای او
وبهعنواِنویراستارِبخِشعلومانسانیدرمجلهینقدِ

کتاِبلوسآنجلسمشغولبهکاراست.

به محله یک سطحِ در مجادلهای از پیشمیآید کمتر
عنواِنیکواقعهیتاریخییادشود.تابستاِنساِل۱84۶
)Henry David Thoreau( ثورو دیوید هنری که بود
مأمورِ به سرانه مالیاِت پرداخِت از خودداری دلیِل به
کونکوردِ شهرِ بازداشتگاهِ در را شب یک شهرداری،
گذراند. )Concord, Massachusetts( ماساچوست

ثوروبعداًایناقداِماعتراضِیکوچکرادرمقالهایکهبا
عنواِن»درباِبتکلیِفنافرمانِیمدنی«۱نگاشت،جاودانه
کرد.اودراینمقالهشرحمیدهدتمایلیبهحمایتاز
دولِتفدرالیکهبهگسترِشبیعدالتیدرسطحِکالن
دامنمیزده،نداشتهاست–بهطورِخاص،بردهداریو
جنگبامکزیک.باآنکهاینمقالهدرزماِنحیاِتاوبا
استقباِلکمیروبهروشدامانظریهینافرمانِیمدنِیثورو
سیاسی بزرِگ متفکریِن از بسیاری الهامبخِش بعدها،
تا  )Gandhi( گاندی و )Leo Tolsoy( تولستوی لئو از

مارتینلوترکینگ)MartinLutherKing(بودهاست.

بااینحالنظریهیاوراجعبهمخالفتکردن،خودْنیز

دنیا را تغییر بده نه خودت را؛ یا چگونه آرنت، ثورو را به چالش کشید!

کیتی فیتزپاتریک — شیرین کیقبادی  | ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

سیاست
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Hannah(مخالفانیداشت.نظریهپردازِسیاسی،هاناآرنت
»نافرمانی دربارهی مقالهای ۱۹۷0 تابستان در ،)Arendt
مدنی«درمجلهینیویورکر)NewYorker(منتشرکرد.او
ادعاکردثورویکنافرماِنمدنینبود.درواقعآرنتاصرار
داشتکِلفلسفهیاخالِقثوروباروحِجمعیای]2[که
]3[ همگانی سرپیچِی فعالیتهای هدایتگرِ میبایست
نافرنانِی راهِ بزرِگ تناقضاست.چگونهروشنگرِ باشددر

مدنیمیتوانددچارِچنینسوءِتعبیرِعمیقیشود؟

مقالهیثوروحاویِنقدیمؤثرنسبتبهاقتدارِدولتودر
مقابلدفاعیتمامقدازوجداِنفردیاست.ثورودرکتاِب
والدن]4[)۱854(ایناستداللراآوردکههرفردبایدبه
جایدنبالکردنهنجارهایاجتماعیاز»نبوِغ«فردیِخود
پیرویکند،ودرمقالهی»درباِبتکلیِفنافرمانِیمدنی«
تأکیدمیکندکهمابایدبهجایقوانیِنکشورازباورهای
اخالقِیخودپیرویکنیم.بهزعِمثورو،یکشهروندنباید
هیچگاه›برایلحظهای،یاحتیذرهایوجدانشرابهقانون
واگذارکند.«ازدیدِاواینراهکارحتیاگرقوانینازطریِق
نیز باشند شده وضع همهپرسی و دموکراتیک انتنخاباِت
مشارکِت ثورو، دیدِ از واقع در باقیست. خود قوِت به
دموکراتیکفقطشخصیِتاخالقیمانراتضعیفمیکند.
اواینگونهتشریحمیکند،هنگامیکهدرانتخاباتشرکت
رأی است درست معتقدیم که ]5[ اصلی به میکنیم
میدهیم،امادرعیِنحالآمادهایمکهبههراصلیکه
منتخِباکثریتباشد–ولوغلط-گردننهیم.بهاینترتیب
صالحیِتاخالقیرافداینظرِاکثریتمیکنیم.ازآنجایی
کهثورواعتقادِراسخیبهوجداِنخودداشتودرمقابل
بههردویاقتدارِدولتوعقایددموکراتیکبیاعتمادبود،
با قانونیمیدانستکه بهنقِضهرگونه راموظف خود
باورهایشدرتضادبود.نظریهاشدربارهینافرمانیمدنی

نیزبرایناصلاستواراست.

تصمیِمثوروبرایخودداریکردنازحمایِتمالیازدولِت
فدراِلسال۱84۶بیتردیددرستبود.ونظریهایکهمبنای
نافرمانیهایمدنی از الهامبخِشبسیاری بود، اقدام آن
بازخوردهایعالی،آرنت این باوجودِ بودهوخواهدبود.
ثوروبهبیراههرفتهاست.به استداللمیکندکهتئوریِ
طورِخاصاوتأکیدمیکندکهساختِنبناینافرمانِیمدنی
براساِسوجداِنفردیاشتباهاست.اودرابتداوبهسادگی
به وابسته ازحد اشارهمیکندکهوجدان،مبحثیبیش
ذهنیِتفرداست]۶[،کهتوجیهکنندهییکاقداِمسیاسی
باشد.همچپگرایانیکهبهرفتارِمأموراِنمهاجرِتآمریکا
دارند اعتراض هستند، اختیارشان در که پناهجویانی با
دیویس کیم هم و میکنند، عمل خود وجداِن از متأثر
کنتاکی ایالت در محافظهکاری کارمندِ – )Kim Davis(
ازدواج گواهِی صدورِ از 20۱5 سال در که )Kentucky(
براییکزوجِهمجنسسرباززد.وجدان،خودمیتواند
بهعنواِنتوجیهبرایهرگونهعقیدهیسیاسیبهکاررود

بنابراینتضمینیبرایعمِلاخالقینیست.

میآورد: پیچیدهتر استداللی آرنت دوم، مرحلهی در
باشد خدشهناپذیر اخالقی لحاِظ از اگر حتی ›وجدان‹
›غیرِسیاسی‹است؛بهاینمعناکهماراتشویقمیکند
کهبرخلوصِاخالقِیخودمتمرکزشویمونهبراقداماِت
جمعیکهممکناستسبِبایجادِتغییراِتواقعیشوند.
بایدتوجهکنیممنظورِآرنتاز›غیرِسیاسی‹بودِنوجدان
ایننیستکهبیفایدهاست.برعکس،اومعتقدبودکه
است. برخوردار حیاتی اهمیتی از اغلب وجدان صدای
برایمثال،درکتابآیشماندراورشلیم]۷[)۱۹۶3(دلیِل
مشارکِتآدولفآیشمان)AdolfEichmann(مأمورِنازی،
ِهولوکاسترانداشتِندروننگریِ درفاجعهیغیرقابِلتصور
اخالقی]8[عنوانمیکند.آرنتبهخاطرِتجربهیفاشیسم،
بیعدالتِی گسترِش مانِع میتواند وجدان که میدانست
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میشمرد. اخالقی کمینهی را آن اما شود، افراد عمیِق
بایدبکنی؛ ›نمیگویندچه او،هنجارهایوجدان بیاِن به
فردی وجداِن دیگر عبارِت به بکنی.‹ نباید چه میگویند
میتواندگاهیماراازمشارکتدرامرشروحمایتازآن
بازدارداماماراملزمبهاتّخاذِرویکردِمثبِتسیاسیبرای

ایجادِعدالتنمیکند.
ثوروبهاحتماِلزیادایناتهامرامیپذیرفتکهنظریهی
نافرمانِیمدنیبهمردمتنهامیگویدکه›چهکارینکنند‹،
چراکهاواعتقادنداشتافرادمسئوِلبهبودبخشیدِنجهان
هستند.اومینویسد:›اینوظیفهیطبیعِیانساننیست
کهخودراوقِفریشهکنکردِنبدی،هرچقدرهمبزرگ،
کند؛اما]انسان[مکلّفاستکهحداقلازآنتبرّیجوید…‹
آرنتبااینبخشکهپرهیزازبیعدالتیبهترازمشارکت
استکه این از نگرانیاش اما است استموافق آن در
فلسفهیثورومیتواندوجدانمانرانسبتبههربدیکه
خودماندستیدرآننداریم،آسودهکند.ازآنجاییکه
نافرمانِیمدنِیثوروییبروجداِنشخصیمتمرکزاستونه
بر،بهزعِمآرنت،›بستریکهبدیدرآنرخمیدهد‹،بیِم
آنمیرودکهفردتنزهطلبیرابرایجادِجامعهایعادالنهتر

مقدّمشمرد.
که باشد این در ثورو و آرنت بیِن فاحِش تفاوِت شاید
ü،فردیمیشمارد لزوماً راعملی نافرمانی ثورو درحالیکه
آرنتآنرا،بهمعنایواقعِیکلمه،حرکتیجمعیمیداند.

قانونشکنانه، عمِل یک اینکه برای اظهارمیدارد آرنت
معرِض در و آشکارا باید شود، شمرده مدنی نافرمانِی
عمومصورتپذیرد)بهصورتساده:اگرقانونرادرحریِم
شخصیتاننقضکنید،مرتکِبجرممیشویدامااگردر
یکتظاهراْتقانونیرازیرپابگذاریدپیامیرامیرسانید.(
ثوروازپرداخِتمالیاِتسرانه،دراین قابلِتوجهِ امتناعِ
تعریفمیگنجداماآرنتحلقهراتنگترمیکند:هرکسی

کهدرانظارِعمومیامابهطورِتکروانه،قانونیرانقضکند
تنهایکمعترِضباوجداناست؛نافرماناِنمدنیآنهایی
هستندکهبهطورِعمومیوجمعیقانونشکنیمیکنند.و
بهباورِآرنتتنهانافرماناِنمدنی،کهشامِلثورونمیشود،
میتوانندتغییرِواقعیبوجودآورند.جنبشهایگستردهی
نافرمانیمدنینیرویمحرکهشده،اعماِلفشارمیکنند
آرنت عقیدهی به میدهند. تغییر را سیاسی گفتماِن و
استقالِل –جنبِش مدنی نافرمانِی جنبشهای بزرگترین
هند،جنبِشحقوِقمدنِیآمریکاوجنبِشضدِجنگ-از
ثوروالهامگرفتنداماعنصرِحیاتِیهمبستگِیتودهرابه
عمِلعمومیاضافهکردند.درنقطهیمقابل،ثورومعتقد

بودکه›اندکفضیلتیدرعمِلتودههایمردمهست.‹

بادیدگاهِ نافرمانِیمدنی‹مقالهایاست باِبتکلیِف ›در
اخالقِیکمنظیر.ثورودرآنانتقادِراسخیبهدولِتوقِتخود
واردمیکند،درعیِنحالازاحساساِتقدرتمندِباورهایی
مدنی نافرمانِی بروزِ بسترِ غالباً که مینویسد اخالقی
میشوند.بااینهمهدرنهایت،روایِتآرنتامیدوارکنندهتر
است.اوتأکیدمیکندبهجایتمرکزبروجداِنخود،باید
بربیعدالتِیاعمالشدهوروشهایبهکاررفتهدراستتارِ
آنمتمرکزشد.منظورایننیستکهغایِتنافرمانیِمدنی
لزوماًامریمعتدلیااصالًدستیافتنیاستامانافرمانِی
تغییرشدهد- میتواند –که بیرونی بسترِ با باید مدنی
سنجیدهشودونهبادرون–کهتنهامیتواندمنزهاشکند.

Martin Luther( لوترکینگ مارتین دکتر عکس: توضیح
)RalphDavidAbernathy(دکتررالفدیویدابرنثی،)King
)Selma(وخانوادههایشاندرحاِلهدایِتراهپیمایِیسلما
از عکس ،۱۹۶5 سال )Montgomery( مونتگومری به

ویکیپدیا
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حال لحظه به کوتاه یادداشت این در موف شانتال
پوپولیستیاروپامیپردازد.وی،برخالفتحلیلهایرایج،

اینلحظهراواجدفرصتیبراینیروهایمترقیمیداند.

سیاستدموکراتیکروزگارمشوشیراازسرمیگذارند.
نخبگاننئولیبرال،کهپیروزیائتالفهایمنتقداتحادیه
اروپادراتریشوایتالیاغافلگیرشانکرده،وقبلترهم
حاال افتادهاند، نگرانی به ترامپ پیروزی و برگزیت با
احتمال درباره و است خطر در دموکراسی میگویند

بازگشت»فاشیسم«هشدارمیدهند.

»لحظه یک شاهد غربی اروپای که کرد انکار نمیشود

پوپولیستی«است.اینازتکثیرجنبشهایضدسیستمی
است. نئولیبرال هژمونی در بحرانی نشانه و برمیآید
برای را راه بحرانی چنین که هست احتمالش حقیقتا
هم امکان این اما کند، باز اقتدارگراتر حکومتهای
هستکهفرصتیبرایبازپسگیریوتعمیقنهادهای
دموکراتیکیفراهمشودکهطی30سالنئولیبرالیسم

تضعیفشدهاند.

وضعیتپسادموکراتیکمامحصولچندینپدیدهاست.
اولی،کهآنرا»پساسیاست«مینامم،مخدوششدن
مرزبیناحزابچپوراستاست،نتیجهاجماعیکه
میاناحزابراستمیانهوچپمیانهشکلگرفت،مبنی

پوپولیسم و روزگار مشوش دموکراسی

شانتال موف — افشین نجاتی  | ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
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نیروهایمترقیهمشانسدارند،نهفقطفاشیستها
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براینکهجهانیسازینئولیبرالهیچبدیلیندارد.سوسیال
احکام »مدرنیزاسیون«، ضرورت به بنا دموکراتها
و دولت نقش محدودیت برای جهانی مالی سرمایهداری

سیاستهایبخشعمومیراپذیرفتهاند.

سیاستبهیکمسالهصرفافنیمدیریتنظمتثبیتشده
کنونیتقلیلیافتهاست،امریکهفقطکارشناساندرآن
سررشتهدارند.حقحاکمیتمردم،مفهومیکانونیبرای
آرماندموکراسی،منسوخاعالمشدهاست.پساسیاست
فقطبهچرخشقدرتمیانراستمیانهوچپمیانهمجال
ضرورتی که بدیل، سیاسی طرحهای رویارویی میدهد.

برایدموکراسیاست،ازبینرفتهاست.

تسلطبخشمالی،باپیامدهایفاجعهباریکهبرایبخش
پساسیاسی تکامل این ویژگیهای از دارد، اقتصاد تولید
است.اینتسلط،بههمراهخصوصیسازیومقرراتزدایی،
وهمچنینبهعالوهسیاستهایریاضتاقتصادیپساز

بحران2008،نابرابریرابهشکلیتصاعدیباالبردهاند.

تاثیر محرومان و کارگر طبقه بر مشخصا وضعیت این
گذاشتهاست،امابخشقابلتوجهیازطبقهمتوسطهم

فقیرتروموقعیتشمتزلزلترشدهاست.

سر مختلفی مقاومت جنبشهای اخیر سالهای در
که هستند چیزی آن تجسم جنبشها این برآوردهاند.
کارلپوالنیدردگرگونیبزرگ،آنهارا»ضدجنبش«نامید؛
جنبشهاییکهدرمقابلروندگسترشمناسباتبازاربه
وجودمیآیندوخواهانسیاستهایحمایتیدربرابرآن
در میتواند ضدجنبشی چنین پوالنی گفته به میشوند.
اشکالارتجاعییامترقیبروزکند.چنینماهیتدوگانهای
دربارهلحظهپوپولیستیکنونینیزصادقاست.درچندین

کشوراروپاییاحزابدستراستیباقاپیدنمقاومتهای
رها را پیگیریشان میانه چپ که را مطالباتی اجتماعی،
میکنند. بیان نژادپرستانه و ملیگرایانه واژگانی با کرده
که را صدایی میگویند راستی دست پوپولیستهای
آنها بازمیگردانند. آنها به گرفتهاند، مردم از »نخبگان«
میفهمندکهسیاستهمیشهحاملجانبداریاستویک
تقسیمبندیورویاروییبهشکلما/آنهامیطلبد.عالوهبر
این،آنهامتوجهاندکهبرایساختنهویتسیاسیجمعی
بایدعرصهعواطفواحساساتراهمبهکارگرفت.آنها
اجماع صراحتا »سیستم«، و »مردم« میان مرزبندی با

پساسیاسیسالهایاخیرراردمیکنند.

اینهادقیقااقداماتیسیاسیهستندکهاغلباحزابچپ
]میانه[خودرادرانجامشانعاجزمیبینند،چراکهتلقی
آنهاازسیاستبرقالباجماعسازیاستوبادیدگاههای
میگذارند. بیرون سیاست از را عواطف عقلگرایانه،
همین است. پذیرش قابل منطقی بحث صرفا آنها برای
خصومتشانباپوپولیسمراتوضیحمیدهد،آنهاپوپولیسم
راباعوامفریبیوناعقالنیتمرتبطمیدانند.امامتاسفانه
باچالشپوپولیسمدستراستینمیتوانازطریقحفظ
اجماعپساسیاسیوتحقیر»بدبختبیچارهها«*طرفشد.

از هیوال ساختن و اخالقی محکومیت که ببریم پی باید
پوپولیسمدستراستیکامالزیانباراستوفقطبهتثبیت
احساساتضدسیستمیدرمیانکسانیمنجرمیشودکه
نارضایتیهای اصلی هسته صورتبندی برای الزم ادبیات

خودراندارند.

عنوان به راستی دست پوپولیست احزاب طبقهبندی
به کردنشان تصویر و »فاشیست« یا افراطی« »راست
عنواننوعیمرضاخالقیونسبتدادنمحبوبیتشانبه
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راحتی کار میانه چپهای برای که البته آموزش، کمبود
هر که میدهد را امکان این بهشان کاری چنین است.
مطالبهپوپولیستیراردکنندوازپذیرشنقشخودشان

درقدرتگرفتنپوپولیسمراستطفرهبروند.

مبارزه راستی دست پوپولیسم با میشود که راهی تنها
کرد،ارائهپاسخیمترقیبهمطالباتیاستکهآنهادارندبا
زبانینژادپرستانهبیانشانمیکنند.اینبدانمعناستکه
هستهایدموکراتیکدرآنمطالباتبهرسمیتشناخته
گفتاری با میتوان که شود پذیرفته امکان این و شود
متفاوتآنمطالباترادرجهتیدموکراتیکورادیکالبیان

کرد.

ایناستراتژیسیاسیچیزیاستکهمنآنرا»پوپولیسم
است، جمعی ارادهای ساختن آن هدِف مینامم؛ چپ«
ساختِن»مردمی«کهخصمشان»الیگارشی«حاکماست،

نیروییکهنظمنئولیبرالراسرپانگهمیدارد.

سنتی شکل به چپ/راست، شکاف با نمیتوان را آن
دوران کهمشخصه مبارزاتی برخالف فرمولبندیکرد. آن
سرمایهداریفوردیبودودرآنهاطبقهکارگربرایمنافع
مشخصخودمیجنگید،مقاومتهایاجتماعیازبخش
صنعتیفرارفتهاست.مطالباتدیگردرچارچوبگروههای
اجتماعیمعینومنفکنمیگنجد.بسیاریازاینمطالبات
بامسائلمرتبطباکیفیتزندگیگرهخوردهاندوبامسائلی
مانندجنسیتزدگی،نژادپرستیودیگراشکالسلطهتالقی
دیگر چپ/راست سنتی مرزبندی تکثری، چنین با دارند.

نمیتواندارادهایجمعیراشکلدهد.

برقراری نیازمند متکثر مبارزههای این پیوستن هم به
از جدیدی شکل و اجتماعی جنبشهای میان پیوندی

حزباستکهبابرساختن»مردم«برایبرابریوعدالت
اجتماعیمبارزهمیکند.

رامیتواندرجنبشهایی اینچنینی استراتژیسیاسی
فرانسهتسلیمناپذیرژانلوک اسپانیا، پودموسدر مثل
سیاستورزی دید. آمریکا در سندرز برنی یا مالنشون،
جرمیکوربینهمچنینایدهایداردوتالششبرایتبدیل
حزبکارگربهیکجنبشمردمیعظیم،که»برایبسیاران،
بزرگترین را اینحزب توانسته نهیکعده«کارمیکند،

حزبچپاروپاکند.

انتخابات طریق از را قدرت میخواهند جنبشها این
حاکم پوپولیستی« »رژیم یک اینکه برای نه اما بگیرند،
کنند.هدفآنهااحیاوتعمیقنهادهایدموکراتیکاست.
استراتژیآنهاشکلهایگوناگونیبهخودمیگیرد:بسته
در میتواند کشور هر ویژگیهای و مشخص شرایط به
سبز«، »سوسیالیسم دموکراتیک«، »سوسیالیسم قالب
بیان مشارکتی« »دموکراسی یا لیبرال« »سوسیالیسم
این است مهم که چیزی باشد، هرچه نامش اما شود.
استکهدرهمهاینموارد»دموکراسی«دالیاستکه
اینمبارزاتحولآنشکلمیگیرند،دراینمواردنهادهای

سیاسیلیبرالبهزبالهدانانداختهنمیشوند.

تردید بدون دموکراتیک نهادهای کردن رادیکال روند
توام مسلط اقتصادی منافع با رویارویی و گسست با
خواهدبود.اینیکاستراتژیرفرمیستیرادیکالباسویه
نهادهای کردن رها مستلزم اما است، ضدسرمایهداری

لیبرالدموکراتیکنیست.

یقیندارمکهدرچندسالآیندهمحورهایمختصاتمبارزه
سیاسیبینپوپولیسمدستراستیوپوپولیسمچپگرایانه
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ترسیممیشود،واینضروریاستکهنیروهایمترقی
متوجهاهمیتمشارکتدراینمبارزاتبشوند.

تسلیم »فرانسه نامزدهای دیگر و مالنشون محبوبیت
در جمله از پارلمان، گذشته سال انتخابات در ناپذیر«
مناطقیمثلمارسیوآمیانکهقبالپایگاهمارینلوپن
بودند،نشانمیدهدکهوقتیگفتاریبرابریخواهانهبرای
مبارزه به بسیاری باشد، داشته وجود نارضایتیها بیان
مترقیمیپیوندند.پوپولیسِمهمبستهبااهدافرادیکالو
دموکراتیک،برخالفشیوهنیروهایحامیوضعموجوددر
»افراطگرا«نامیدِنهرمنتقداجماعپساسیاسی،نهتنها
انحرافازدموکراسینیست،کهبهتریناستراتژیسیاسی
اروپابرایاحیاوگسترشآرمانهایدموکراتیکمانخواهد

بود.

درباره انتخابات زمان در کلینتون *اصطالحیکههیالری
طرفدارانترامپبهکاربردوباعثانتقادهایزیادیشد.
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ازابتدایظهورپدیدهیبازیهایویدئویی،پژوهشهای
افراد بهروی تکنولوژی این تاثیرات با رابطه در بسیاری
متن این است. گرفته صورت کودکان ویژه به مختلف
همبراساستحقیقاتنویسنده،سعیدربررسیاین

موضوعازدیدگاههایمختلفروانشناختیدارد.

خود، پژوهش جدیدترین در پرزیبیلسکی اندرو دکتر
مورد را کودکان در ویدئویی بازیهای رفتاری تاثیرات
تحقیقوبررسیقرارداد.نتیجهیاینتحقیقاتبسیار
میتوانند اطالعات این میکند. جلوه انگیز شگفت
شکافقابلتوجهیرادرنگرشروانشناختینسبتبه
بازیهایویدئوییوتاثیراتکلیآندرافراد،ایجادکنند.

دکترپرزیبیلسکیمیگوید:مامیتوانیمارتباطیکهبین
عناصریکبازیورفتارکودکانشکلمیگیردرابهوضوح
ببینیم،امابههرصورتنمیتوانتاییدکردکهانجامآن
ازطرفکودک بد یا بازیمیتواندعاملواکنشخوب
بازیهای انجام ریسک که میدانیم هم را این باشد.
نگرانکننده ازآناستکهبخواهد ویدئوییکوچکتر
زندگی در دیگر فاکتورهای از گستردهای دامنهی باشد.
کودکهستندکهتاثیرگذاریبیشترینسبتبهبازیهای

ویدئوییدرخلقوخویاودارند.

ازفاکتورهایدیگردرزندگیکودک دامنهیگستردهای
بازیهای به نسبت بیشتری تاثیرگذاری که هستند

بازی های ویدئویی؛ مخرب یا سودمند؟

پوریا رستمی  | ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
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بررسی روان شناختی تاثیرات بازی های ویدئویی
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ویدئوییدرخلقوخویاودارند.
ازطرفیدیگربرخیازخانوادههاباوردارندکهکودکانشان
باانجامبازیهایفکریوپازلمیتواننددرسطحجامعه
بهترحاضرشوندیادرنمراتمدرسهشانموفقترباشند.
تحقیقات که است این موضوع این با رابطه در بد خبر
نشانمیدهندبهطورکلیهیچگونهتفاوتیمیانسطح

فکریاینکودکانبادیگرهمساالنخودوجودندارد.

سال چند به نسبت ویدئویی بازیهای اصلی جریان
گذشتهکمیخشنترشدهاست،برپایهیهمینموضوع
شاهدموضعگیریهایفراوانوروبهافزایشوالدیندر
برابراینرسانههستیم.آنهااعتقاددارنداینتکنولوژی
صورت این غیر در بماند، باقی محدود و منحصر باید
فرزندانشاندرمقاربتباآنبهتندخوییرویمیآورند!.
عالوهبراینطیچندسالگذشتهشاهدگسترشاینطرز
فکردرجامعه،باتوجهبهاخبارواطالعاتیبودیمکهبه
هرشکلیآنرامضرشرحمیدادند.اماخشنبودناین
سرگرمیمیتوانددرشرایطمختلفرویکردهایمتفاوتیرا
ازخودبهنمایشبگذارد.اینموضوعتاکنوندرقالبهای
بسیاریمشاهدهشدهاست.برایمثالازیکبازیشوتر
اولشخص)تیراندازی(گاهابهعنوانعاملیبرایترشح
آدرنالینیادمیشود،درحالیکههمینبازیمیتواندبه
ظاهر گروهی فعالیتهای تقویت برای راهکاری عنوان

شود.

مختلف شرایط در میتواند سرگرمی این بودن خشن
این بگذارد. نمایش به خود از را متفاوتی رویکردهای
موضوعتاکنوندرقالبهایبسیاریمشاهدهشدهاست.

روانشناسی دانشگاه در که دیگری تحقیقاتی طبق
ویسکانسیینصورتگرفتهاست،انجامبازیهایویدئویی

بهیکمقدارمعینمیتواندتاحدودزیادیفعالیتهای
فکریگیمرراتحتتاثیرقراردهد.اینتاثیراتمیتوانند
شاملمواردتایینکنندهبسیاریچونخواندن،نوشتنو
شکل چه به موضوع این نتیجهی اما باشند. گرفتن یاد
در میپردازد، بازی یک انجام به گیمر که زمانی است؟
واقعدرحالتحلیلهمزماناطالعاتبسیاریازآناست.
نیازمندمهارتهایبسیاریاست؛ تحلیلاینموضوعات
یافتنی دست نیز جامعه سطح در حتی که مهارتهایی
برنامهریزی به اینمهارتهامیتوان ازجملهی نیستند.
بازییاد انجام ومدیریتدستورالعملها)گیمردرطول
میگیردبهتریندستورالعملهایممکنراانتخابکند(،
حلمشکالتوخلقراهکارهایتازهوتقویتقدرتتجزیه
وتحلیلاشارهکرد.اماازسوییدیگربازیهایویدئویی
پیامدهایمخرببسیاریرانیزدربرمیگیرند.بازیهای
بروز و تفکر چون افراد روانی نیازهای ظاهر در ویدئویی
احساساتمختلفراتامینمیکنند،اماایندقیقاچیزی
نیستکهمغزگیمربهآننیازدارد؛تمامیاحساساتو
بازتابهایحاصلازاینرسانهزودگذرهستندوبههیچ
تامین را انسان زندگی اساسی نیازهای نمیتوانند وجه
به منجر کنترل از شدن خارج صورت در رویه این کنند،
مشکالتروانیبسیاریچونانزواطلبیواعتیادمیشود.
افرادمیبایستباحضوردردنیایواقعیبرایآیندهشان
افراد با و کنند حل را خود مشکالت کنند، برنامهریزی
مختلفمعاشرتداشتهباشند،بههمیندلیلاستکهاز

انسانبهعنوانیکموجوداجتماعییادمیشود.

پسازتمامیاینهابایدببینیموالدینازفرزندانخودچه
میخواهند؟واینکهسطحنفوذشانبرآنهابهچهاندازه
است؟اخالقیاتیکهازکودکانمارخمیدهند،باتوجه
بهسطحیادگیری،ویژگیهایشخصیتیومحیطزندگی
شاهد ویدئویی، بازیهای عمر طول در هستند. متغیر
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هنجارهایاجتماعیبسیاریبودیمکهبههرشکلیبااین
رسانهمرتبطبودند،اگراستفادهازکلمهی»سالم«برای
ایننوعازسرگرمیدرستبهنظربرسد،حقیقتتجربی
بیانگر که ایستاد خواهد نکته این روبهروی نیز دیگری

»ناسالم«بودنآناست.

اگراستفادهازکلمهی»سالم«برایایننوعازسرگرمی
درستبهنظربرسد،حقیقتتجربیدیگرینیزروبهروی
ایننکتهخواهدایستادکهبیانگر»ناسالم«بودنآناست.

بازیهایویدئویی؛مخربیاسودمند؟پاسخاینسوالبه
شرایطوطرزتفکرمخاطبخاصنسبتبهاینموضوع
بستگیدارد.دکترپرزیبیلیسکی،درپرسشنامههایخود
ازمعیارهایپیچیدهیبسیاریاستفادهکردهاست.برخی
ازاینمعیارهاعبارتانداز»درونوبیرونریزیمشکالت،
در زندگی.« از رضایت و جامعهپسند، اخالقهای ایجاد
گرفت، صورت افراد دیگر و گیمرها بین که مقایسهای
از جامعه سطح در »بدبینی« ایجاد مقدار شد مشخص

جانبگیمرها،برخالفتصوراتکمتراست!.

درواقعبازیهایویدئویینیزبهمانندبسیاریازفرمهای
هنریدیگر،گاهاداستانهایمتنازعدنیایامروزیرادر
نمیتواند وجه هیچ به موضوع این میدهند، جای خود
بلکه باشد، جامعه سطح در خشونت ایجاد برای عاملی
ازجهاتیبهمقابلهباآننیزمیپردازد.صنعتبازیهای
ویدئوییهممیتواندبهمانندسینمادربسیاریازمواقع
رسانههای باشد. داشته گفتن برای بسیاری حرفهای
عمومیچونتلوزیونهموارهموجهاینامناسببسیاری
رادرسطحجامعهبهراهمیاندازند،بازیهایویدئویینیز
گاهامیتواننددرمیاناینموجهافقطجهت»سرگرمی«

ساختهنشوند.
موجهای همواره تلویزیون چون عمومی رسانههای

میاندازند، راه به جامعه سطح در را بسیاری نامناسب
بازیهایویدئویینیزگاهامیتواننددرمیاناینموجها

فقطجهت»سرگرمی«ساختهنشوند.
منمقاالتزیادیدررابطهباتاثیراتبازیهایویدئویی
مثبت نکات به نیز بین این در نوشتهام، افراد بهروی
به میتوان آنها جملهی از که داشتم اشاره بسیاری
به منجر که )تواناییهایی فراشناختی مهارتهای ایجاد
پیشبینیهایدرستدرموقعیتهایمختلفمیشوند(و
روحیهیکارتیمیاشارهکرد.اگربخواهیمارزشبازیهای
ویدئوییراباتوجهبهاینگونهمهارتهاوکاردبردشاندر
روبهرو »سالم« رسانهی یک با مسلما بسنجیم، جامعه
خواهیمبود.البتهاینتعاریفموجبایننمیشوندکه
سبزیجات خوردن به را ویدئویی بازیهای انجام بتوان
یافتههایجدیدخود، تشبیهکرد.دکترپرزیبیلیسکیدر
در او داد. قرار بازنویسی و تصریح مورد را اطالعات این
اینبارهاظهارداشت:ایناثراتمثبتکوچک،بهطورکلی
ازراهحلهایجهانیویکزندگیمدرنپشتیبانینخواهند

کردودربرخیمواردشاهدنقضآنهاهستیم.

گیمر برای را مثبتی پیامدهای گاها بازی انجام اگرچه
کلی قاعدهی یک از هم موضوع این اما دارد، همراه به
رسانههای بهمانند نیز ویدئویی بازیهای برخورداراست.

سرگرمیدیگر،آسیبهاییرابههمراهدارند.

انتخابنامتانسببازیهاباتوجهبهشرایطروحیوسنی،
میتواندبازتابهایمخربیرابرایگیمربههمراهداشته
باشد.ازسوییدیگرافرادیکهوقتخودراتاساعاتمتمادی
باانجامبازیهایویدئوییپرمیکنند،باآسیبهایفکری،
شخصیتیوروانیبسیاریروبهروخواهندشد.اعتیادبه
ایننوعازرسانهها،افرادرادرآستانهیمشکالتبسیاری
چوناضطراب،افسردگیوحواسپرتیرهامیکند.بنابر
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اینمواردمثبتذکرشدهدررابطهبااینتکنولوژیتازمانی
صدقمیکنندکهیکبرنامهریزیکارآمدوسالمبرایآن

تدارکدیدهشود.

درنهایتبایدگفت،برخالفآنچهکهدرحالحاضربه
افکارجهانیقالباستبازیهایویدئوییدربسیاریاز
توابعخودسودمندظاهرشدهاند.مخرببودنیانبودن
ویژگیهای و محیط شرایط، از متاثر نیز تکنولوژی این
شخصیتیگیمرمتفاوتاست.ازسوییدیگر،اینوظیفه
رسانههای به خود فرزندان دسترسی از تا است والدین
نامناسبجلوگیریکنند.بازیهایویدئوییهماکنونجزو
پرطرفدارترینوپرسودترینصنعتهایجهانهستند،
وباتعاریفیکهامروزهازآنمیشودعالوهبراینهادر

بسیاریازارکاِندیگرنیزمفیدظاهرشدهاند.
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نئولیبرالیسمایرانیدرمسیرخودسکتههایگاهوبیگاهی
ازبحرانتورمیزمانهاشمیرفسنجانی داشتهاست.
تابحرانهایارزیدوراناحمدینژاد.ازمیانهمهاین
بحرانهابازاردرنهایتپیروزنهاییبودهوازبحرانبه
عنوانسکوییبرایگسترشوانبساطخوداستفادهکرده

است.

درمواجههبابحرانهایمتعددوعمیقامروزجامعهو
واکنش توصیف بهترین شاید سردرگمی ایران اقتصاد
دولتمردانوبازاراست.درشرایطیکههیچبخشیاز
اقتصادایراندرستکارنمیکنددولتیانبهدنبالردپای
اقتصاددانان از بخشی و میگردند بازار آشوب در چپ

دوایدردراآزادسازیبیشتراقتصادمیدانند.آنچهمسلم
استایناستکهاقتصادوبازاردرایرانگرفتارسکتهای
جدیشدهاندودرحالازهمگسیختنهستند.درچنین
شرایطیبازارهمانندسمیبرایاقتصادعملکردهاست.
سمیکهآثارآنرادرسهبرابرشدننرخارزواحتکارو
کمبودکاالازپوشکتانواربهداشتیمیتواندید.اثرات
مخربیکهدولترابهتهدیدومجازاتبازیگرانبازارو
محدودکردنآنسوقدادهاست.آیارشدبازارآزاددر
ایرانبهآخرخطخودنزدیکشدهویابحرانامروززمینه

جهشوگسترشبیشترآنرافراهمخواهدکرد؟

نئولیبرالیسمبامشخصاتایرانی

انبساط و انقباض بازار؛ محدودیت های نئولیبرالیسم ایرانی

رامین مسلمیان  | ۱۰ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

اقتصاد
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آزادسازیاقتصادیدرایرانپسازانقالبقدمتینزدیک
بهسهدههدارد.خلعیدازدولت،تضعیفقوانینکار،
کاهشیارانهها،خصوصیسازیوکاالییکردنحیطههای
سیاست بهداشت تا آموزش از اجتماعی حیات مختلف
اختالفات سوای ایران اخیر دهه سه دولتهای رسمی
سیاسیآنهابودهاست.سیاستهاییکهبهطورکلیتحت

نام»نئولیبرالیسم«شناختهمیشوند.

و منسجم مجموعه یک آنکه از بیشتر نئولیبرالیسم
و سیاسی زمینه پس به بسته باشد، ایدئولوژیک صلب
اجتماعیاشفرمهایمختلفیبهخودمیگیردوبستهبه
این از متفاوتیمنجرمیشود. نتایجگاهاً به اینفرمها
گویای و کافی تنهایی به نئولیبرالیسم از صحبت لحاظ
وضعیتیککشورنیستوبایددرموردمختصاتمحلی

آنحرفزد.

اقتصادمنزویایرانبهنوبهخودمدلمنحصربهفردیاز
نئولیبرالیسمرادردهههایاخیرتجربهکردهاست.یکی
باکشورهای ایرانی نئولیبرالیسم ازمهمترینتفاوتهای
دیگرعدماتصالایرانبهبازارهایسرمایهخارجیاست.
محلی دینامیک ایران در بازار خارجی، سرمایه غیاب در
خارجی سرمایه وجود عدم و است داشته را خود خاص
زمینهشکلگیریبخشخصوصیبومیرانتیودربسیاری
لوای تحت اگر است. کرده فراهم را شبهدولتی مواقع
سیاستگذاریهاینئولیبرالدربسیاریکشورهابنگاههای
شراکت در یا و خارجی سرمایهگذاران توسط اقتصادی
سرمایهخارجی/داخلیکنترلمیشوند،درایراناینکنترل
بهطوراختصاصینصیببخشخصوصیبومیبهواسطه
رانتدولتیودالرهاینفتیشدهاست.بهعنواننمونه
نگاهکنیدبهکنترلپتروشیمیهایخصوصیتوسطوزارت
دفاعوصندوقبازنشستگینیروهایمسلحوشستا.در

از ناتوان ایرانی سرمایهداران بازار، رشد سالهای تمام
برقراریارتباطیارگانیکباجریانهایسرمایهبینالمللی
و اولیه سرمایه تامین برای دولتی رانت به تماماً و بوده
Crony(ادامهحیاتخودمتکیبودهاند.سرمایهداریرانتی
capitalism(منزویتوصیفیدقیقازاقتصادسرمایهداری

ایرانپسازسهدههسیاستهاینئولیبرالاست.

اقتصادمنزویایرانبهنوبهخودمدلمنحصربهفردیاز
نئولیبرالیسمرادردهههایاخیرتجربهکردهاست.یکیاز
مهمترینتفاوتهاینئولیبرالیسمایرانیباکشورهایدیگر

عدماتصالایرانبهبازارهایسرمایهخارجیاست.
عروجوافولبازار

رشدبازارفرآیندیبیپایانوبدونمانعنیستوبرخالف
تصویراتوپیاییمدعیانآنمرزهاومحدودیتهایخودرا
دارد.برایدرکدرستنئولیبرالیسمبایدبهآنبهچشم
یکچرخهنگاهکرد.چرخهلیبرالیزهکردناقتصادوگسترش
بازاربهواسطهتناقضهایخودوجوامعیکهدرآنهارشد
میکننددرطولتاریخبابحرانهاییعمیقیاکندشدهویا
هماننددهههایآغازینقرنبیستمبهطورکاملمتالشی
شدهاند.اینچرخهرامیتوانباسادهسازیبهشکلزیر

توضیحداد:

بازاردرتعارضباسعادتونیازهایاکثریتجامعهرشد
میکندودرفرآیندرشدآنگروهکوچکیازبرندگانبازاربا
ثروتهایکالندربرابراکثریتبازندگانشکلمیگیرند
کهبایدهزینههایرشدبازارراپرداختکنند.دراینچرخه
بازاربازیبرد-برد بازارآزاد،رشد برخالفادعایطرفداران
برایهمهنیستودرمسیرخودبازندگانفراوانیبهجا
میگذارد.تعارضهایمیانانبوهبازندگانومعدودبرندگان
هرچهبازاربیشترپیشرویمیکندعمیقترمیشوندودر
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سیاسی و اقتصادی مختلف بحرانهای زمینه در نهایت
تهدید آنرا موجودیت کل و متوقف را بازار رشد فرآیند
میکنند.درغربدردهههایاخیراینفرآیندبهشکلزیر

بودهاست:

بازکردنمرزهابرایگردشآزادسرمایه،نیرویکاروکاالها
منجربهرشداختالفطبقاتیواضمحاللسیستمتامین
اجتماعیشدهاست.ازسویدیگردرهنگامبحرانهای
بهدوش اینبحرانها ازجنسسال2008هزینه مالی
عموممردمونهسودبرندگاناصلیبازارافتادهاست.در
برابرچنینشرایطیجامعهغرببامقاومتدربرابربازارو
نخبگانآنبهسویپوپولیسمچپویاراستسوقیافته
است.پوپولیسمیکهمهمترینشعارآنمحدودکردنبازار
وگردشآزادکاال،سرمایهونیرویکاراست.درآمریکای
جنوبیدردهههفتادوهشتادمیالدیفرآیندنئولیبرالیسم
تحمیل و بدهی بحرانهای واسطه به تراپی شوک با
پا بهجامعه اقتصادیوخصوصیسازیگسترده ریاضت
گرفتودرچرخهمشابهیدرنهایتمنجربهقدرترسیدن
پوپولیستهایچپگرادرکشورهایینظیرونزوئال،بولیوی،
آرژانتینوبرزیلشد.جریانهایسیاسیایکهمانعجدی

دربرابررشدبازارشکلدادند.

چرخههاینئولیبرالیسمایرانی

نئولیبرالیسمایرانیدرمسیرخودسکتههایگاهوبیگاهی
رفسنجانی هاشمی زمان تورمی بحران از است. داشته
این همه میان از احمدینژاد. دوران ارزی بحرانهای تا
به بحران از و بوده نهایی پیروز نهایت در بازار بحرانها
عنوانسکوییبرایگسترشوانبساطخوداستفادهکرده
است.درتمامیاینبحرانهاحاکمیتایرانبازاررانهبه
عنوانخطرکهراهحلوفرصتدرنظرگرفتهاست.بازار

ودولتهمزیستیرضایتمندانهایباهمداشتهاندودر
بسیاریجاهادرهمتنیدهشدهاند.

درسمتجامعهامانئولیبرالیسمایرانیدرمسیرخودبدون
ایجادرشداقتصادیقابلتوجهردیازویرانیبهجاگذاشته
است.بخشهایبزرگیازجامعهایرانبهخصوصجوانان
دربازارغیررسمیکارکهبیشباهتبهجنگلنیستکار
بهداشت و آموزش شدهاند، برچیده یارانهها میکنند،
عمومیروبهزوالهستند،ثروتهایعمومیوصنایعدر
رفتهاند، تاراج به و شده خصوصی غیرشفاف فرآیندهای
بار حمل توان محیطزیست و فرسوده زیرساختهای
شهریشدنبیبرنامهجامعهایرانرانداردودولتدست
بازاررابرایتجاوزبهجامعهبازگذاشتهاست.بهاصطالح
آزادسازیاقتصادیدرایراندوگروهاصلیبازندهوبرندهرا
شکلدادهاست.برندههاشاملگروههایثروتمندوبسیار
افسانهایو ثروتهایی بودهاندکه ایران ثروتمندجامعه
میلیارددالریاندوختهاندوبازندگانانبوهجامعهفقیرایران
راشاملمیشوند.تفاوتیکهاختالفطبقاتیدراندازههایی

بیسابقهدرتاریخمدرنایرانشکلدادهاست.

دولتدراینبرخوردنهبابخشخصوصیبدونحامیکه
بانهادهایشبهحکومتیقدرتمندکهمنافعمشخصمالی
روبرو دارند خصوصی بنگاههای از بسیاری در سیاسی و
خواهدشد.نهادهاییکهبهسادگیدربرابردولتتسلیم

نخواهندشد.
امروزامابهنظرمیآیدکهدرسایهبحرانتمامعیاراقتصادی
ومقاومتجامعه،نئولیبرالیسمایرانیدرشکلکنونیآن
ودرسیستمسیاسیامروزایرانبهمرزهایخودرسیده
است.درتمامسالهایانزوایجهانیایرانپسازپایان
جنگهیچگاهکشوردرموقعیتیشبیهامروزقرارنداشته
ایران جامعه اقتصادی شاهرگ که نفت صادرات است.
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استتنهایکباردیگربهخطرافتادکهآشوباقتصادی
در و داشت دنبال به را نژاد احمدی دولت آخر ماههای
مدتکوتاهیبابرجامبهوضععادیبازگشت.ریاضیات
رو پیش ماههای در که میدهند نشان تحریمها ساده
باکسریتجاریقابلتوجهیروبروخواهد ایران اقتصاد
بودوبراینزدیکبه25میلیارددالرازوارداتساالنهکشور
پولیوجودنخواهدداشت.درچنینشرایطیبازارهمانند
بنزینبررویآتشبااحتکارارزوکاالموجودیتجامعه
رابهخطرانداختهوزمینهاعتصاباتوناآرامیسیاسیرا
فراهمکردهاست.ازسویدیگرجامعهدربرابراینهجوم
خود تحمل مرزهای به زندگیاش کیفیت به عیار تمام
نزدیکشدهوماههایاخیرشاهداعتراضاتواعتصابات

گستردهوبیسابقهدرگوشهوکنارایرانبودهایم.

درانتخابمیانآرامشداخلیومنافعبازار،عکسالعمل
کردن مجازات و محدود ایران سیاسی سیستم معقول
بازارخواهدبود.درماههایپیشروخطونشانهایقوه
خاموش چراغ با دولت و شده قویتر بازار برای قضاییه
یارانهها بازارخواهدکرد. پایینکشیدنفیتلیه سعیدر
درقالبکوپندیجیتالبازمیگردندودولتوظیفهتامین
به توجه با میگیرد. پس بازار از را مردم اولیه مایحتاج
دستبرنداشتنپتروشیمیهاودیگرصادرکنندگانبخش
جز چارهای دولت ارز عرضه عدم و احتکار از خصوصی
اخیر انتقادات که برخوردی یافت. نخواهد آنها با برخورد
حسنروحانیازصادرکنندگانرابایدهشداراولیهآنبه
حسابآورد.دراینکهدولتتاچهحدیدرکنترلکردن
بازارموفقباشداماجایشکوشبههجدیدارد.دولتدر
اینبرخوردنهبابخشخصوصیبدونحامیکهبانهادهای
شبهحکومتیقدرتمندکهمنافعمشخصمالیوسیاسی
دربسیاریازبنگاههایخصوصیدارندروبروخواهدشد.
نهادهاییکهبهسادگیدربرابردولتتسلیمنخواهندشد.

سختگیریهایماههایپیشرویدولتبربازاررااماباید
تنهاسیاستیتاکتیکیدانست.زمانیکهجنگاقتصادی
که نیست شکی بخوابد که گردوغبارها و شود تمام
نئولیبرالهابازخواهندگشتوسهمخودراطلبخواهند
کرد.سهمیکهتنهامقاومتجامعهمیتواندآنرامحدود
کند.نئولیبرالیسمآیندهمحتومجامعهمانیستوباهر
بحرانشفرصتیبرایمقاومتجامعهدربرابرآنفراهم
میشود.فرصتهاییکهاستفادهیاعدماستفادهازآنها
سعادتویافالکتآیندهجامعهایرانرامشخصمیکنند.
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بنابردادههایجدید،مشکلبتوانهمهوادارِسرمایهداری
بودوهمازمحیطزیستحمایتکرد.یااین،یاآن!

به همهجا زیستمحیطی فروپاشِی دربارهی هشدار
گوشمیرسد.طِیچندساِلگذشته،روزنامههایبزرگی
NewYork(نیویورکتایمز چونگاردین)Guardian(و
راجعبهتخلیهیخاک، Times(مطالِباخطاردهندهای
جنگلزدایی،افِتذخایرِماهیوکاهشِجمعیتِحشرات
منتشرکردهاند.عامِلایجادِاینبحرانهارشدِاقتصادیِ
باعِث که است مصرف باالرفتِن آن تبعِ به و جهانی
ازبینرفتِنبیوسفرِ)۱(زمینشدهومرزهایسیارهای)2(
کلیدیرادرمینوردد،مرزهاییکهبهگفتهیدانشمندان

فرانرسیدنِفروپاشیدرگروِپایبندیبهآنهاست.
تالش با را هشدارها این سیاستگذاران، از بسیاری
»رشدِ عنواِن به آن از آنچه نمودِن برقرار جهِت در
سبز«)GreenGrowth(ناممیبرند،پاسخدادهاند.ایشان
فنآوریهای در سرمایهگذاری با تنها که میکنند ادعا
کارآمدترومعرفِیارزشهایدرستمیتوانیمدرعیِن
پیشرفت،اثرمانرابرجهاِنطبیعی)کههماکنوننیزدر
سطحِناپایداراست(کاهشدهیم.طبِقتعریِفسازمان
ملل،بهزباِنفنی،هدِفنهایی»تفکیِکمطلِق«تولیدِ

ناخالصِداخلی)GDP()3(ازمنابعِطبیعیاست.
برای شستهورفته، راهحلی روش این میرسد نظر به
مشکِلفاجعهبارباشد.تنهایکمانعوجوددارد:شواهدِ

چرا رشد نمی تواند سبز باشد؟

جیسن هیکل — شیرین کیقبادی  | ۱۹ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

زمین
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اخیرنشانمیدهد»رشدِسبز«نهتنهانوشداروییکه
غیرممکن حتی درواقع بلکه نیست میپنداشتند همه

است.
عبارِت»رشدِسبز«برایاولینباردرکنفرانسیکهسازمان
مللراجعبهتوسعهیپایداردرسال20۱2درریودوژانیرو
)RiodeJaneiro(برگزارنمود،برسرزبانهاافتاد.پیش
و بانِکجهانی،سازماِنهمکاری ازفرارسیدِنکنفرانس،
توسعهیاقتصادی)4(،وبرنامهیمحیِطزیسِتسازمانملل
کردند. ارائه سبز رشدِ ترویجِ جهِت در گزارشاتی همگی
امروزرشدِسبزیکیازستونهایاساسِیاهداِفتوسعهی

پایدارِسازمانمللاست.
امابهنظرمیرسدکهوعدهیرشدِسبزبهجایاینکهمبتنی
بودهاست. استوار آرزومندانه پندارِ بر باشد، شواهد بر
درسالهایپسازکنفرانِسریو،سهپژوهِشعمدهبه
نتیجهایواحدودرعینحالنگرانکنندهرسیدند:تفکیِک
جهانی مقیاِس در منابع، از بهرهبرداری از GDP مطلِق

ممکننیست.
درسال20۱2گروهیازدانشمندانبهسرپرستِیمونیکا
دیتریش)MonikaDittrich(،پژوهشگرِآلمانی،نخستین
این کردند. مطرح مسئله این به نسبت را تردید و شک
گروهیکمدِلکامپیوتریپیشرفتهرااجراکردکهپیشبینی
میکرداگررشداقتصادیباهمینروندپیشرَوَد،یعنی
منابِع رشدیدرحدود2تا3درصددرسال،چهبرسرِ
ازمنابِع جهانیخواهدآمد.اینیافتهنشاندادبرداشت
طبیعی)ازجملهماهی،طیور،جنگل،فلزات،موادمعدنی
وسوختهایفسیلی(از۷0میلیاردتندرساِل20۱2،تا
ساِل2050به۱80میلیاردتندرسالمیرسد.قابِلذکر
است،سطحِبرداشِتپایدارازمنابعحدود50ِمیلیاردتن

درسالاست–کهدرسال2000ازآنعبورکردهایم.

شواهدِاخیرنشانمیدهد»رشدِسبز«نهتنهانوشدارویی

کههمهمیپنداشتندنیستبلکهدرواقعحتیغیرممکن
است.

اینگروهسپسبارِدیگرمدلرابهاجراگذاشتتاببیند
اگرتمامیکشورهاهماندم،تجربهیبرتر)5(برایمصرِف
کارآمدِمنابعرابهکارببندند)فرضیبسیارخوشبینانه(چه
از برداشت یافت، بهبود نتایج میگردد. حاصل نتیجهای
منابعتاساِل2050به۹3میلیاردتنخواهدرسید.امااین
عددهنوزهمبسیارباالترازمصرِفامروزِماست.ازاین
طورقلعوقمِعمنابعنمیتوانتحتعنوان»رشدِسبز«یا

»تفکیکِمطلق«یادکرد.
دیگری فرضیهی 20۱۶ ساِل در دانشمندان از دوم گروهِ
توافقکردهاندکهروشهایی آزمودند:کلیهیکشورها را
حالت، بهترین در کارببندند. به را برتر تجربهی از فراتر
دانشمنداندرنظرگرفتندکهمالیات)۶(بهگونهایباشد
کهقیمِتجهانِیکربناز50دالربه23۶دالربرایهرتن
افزایشیابدونوآوریِتکنولوژیکهمبهگونهایباشدکه
کارایِیبهرهبرداریازمنابعرادوبرابرکند.نتایجتقریباًهمان
نتایجِمطالعهیدیتریشبود.تحتِاینشرایط،اگراقتصادِ
جهانیبانرخ3%درسالرشدکند،بازهمتاساِل2050به
مصرِف۹5میلیاردتندرسالمیرسیم.نتیجهیمختوم:

تفکیِکمطلقشدنینیست.
تاسالِ 2050بهرهبرداریازمنابِعطبیعیبه۱32میلیاردتن
درسالخواهدرسید.درنظرگرفتِن»اثربرگشتی«)۷(باعِث
بدترشدِنایننتیجهدرمقایسهبانتایجِبهدستآمدهاز
مطالعاِتقبلیاست.بدینصورتکهدرنتیجهیبهبودِ
افزایش تقاضا و یافته کاهش قیمتها منابع، بهرهوریِ

مییابد؛بنابراینقسمتیازبهرهوریبیاثرمیشود.
)که سازمانملل زیسِت محیِط برنامهی مورد، آخرین و
زمانیازبرجستهترینمروجاِنتئوریِرشدِسبزبود(ساِل
گذشتهطِیمناظرهایدیدگاهشرادراینبابعنواننمود.
آنهاسناریوییرابهاجراگذاشتندکهدرآنقیمِتکربنرا
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عددِنجومِی5۷3دالربازایهرتن،مالیاِتاستخراجِمنابع
راسنگینوپیشرفِتتکنولوژیکرابهسبِبپشتیبانِیقویِ

دولت،بسیارسریعدرنظرگرفتند.
به طبیعی منابِع از بهرهبرداری سالِ 2050 تا نتیجه؟
۱32میلیاردتندرسالخواهدرسید.درنظرگرفتِن»اثر
با مقایسه در نتیجه این شدِن بدتر باعِث برگشتی«)۷(
نتایجِبهدستآمدهازمطالعاِتقبلیاست.بدینصورت
کهدرنتیجهیبهبودِبهرهوریِمنابع،قیمتهاکاهشیافته
وتقاضاافزایشمییابد؛بنابراینقسمتیازبهرهوریبیاثر

میشود.
رفتهرفته دانشمندان است. یکی مطالعات همهی نتایجِ
مؤثر طورِ به بهرهبرداری برای که میرسند نتیجه این به
خواهیم مطمئناً ما هست. فیزیکی محدودیتهای هم
توانستشیوهیمؤثرتریدرتولیدِاتومبیل،گوشیِموبایِل
آیفونوآسمانخراشبهکاربندیم،امانمیتوانیمآنها
ازهیچبسازیم!ممکناستاقتصادرابهسمِتخدماتی
برپایِی برای باالخره اما سوقدهیم، یوگا و آموزش نظیرِ
اولیهداریم.هنگامی نیازبهموادِ دانشگاهوباشگاههم
کهبهنهایِتظرفیِتبهرهبرداریرسیدیم،دنبالکردِنهر

درجهایازرشدِاقتصادی،منابِعپشتیبانراازبینمیبرد.
و برده سوال زیر را سبز« »رشدِ مفهوِم کِل مسائل این
تجدیدِنظرِریشهایراضروریمیسازد.بهیادداشتهباشید
فرضیههایبهکاررفتهدرهرسهپژوهِشعنوانشدهبسیار
خوشبینانههستند.هنوزبااِعماِلمالیاِتجهانیبرکربن
بسیارفاصلهداریم،چهبرسدبهمالیاتیکهقیمِتکربن
رابه۶00دالربهازایهرتنبرساند؛وهماکنونبهرهوریِ
منابعبدترشدهکهبهترنشدهاست.بااینحالمطالعات
هم، رعایتکنیم را موارد همهی اگر حتی نشانمیدهد
رشدِاقتصادیوبرداشتازمنابعبهیکدیگروابستهماندهو

مشکالِتزیستمحیطیهمچنانبدترخواهدشد.
برایجلوگیریازسررسیدِنایننتیجهبهیکالگویکامالً

جدیدنیازداریم.مالیاتِباالونوآوریهایتکنولوژیککمک
اونیل دانیل که همانطور نخواهدبود. کافی اما میکند
تنها داده؛ پیشنهاد اخیراً اقتصاددان، ،)Daniel O’neill(
شانِسبشریتبرایجلوگیریازفروپاشِیزیستمحیطی،
دراِعمالِمحدودیتِسنگینبرایبهرهبرداریازمنابعاست.
تنهابامحدودیتهایی،کهتوسِطدولتهاویامعاهداِت
که حاصلکرد اطمینان میتوان شوند، اعمال بینالمللی
بشرازخاکوآببیشازظرفیِتبازسازیشان،بهرهبرداری
ناخالِص »تولید از استفاده میتوانیم همچنین نکند.
داخلی«رابهعنواِنشاخِصموفقیتِاقتصادیکناربگذاریم
ومقیاِسمتعادلتریچون»شاخِصپیشرفِتواقعی«)8(
منابِع تخریِب و هوا آلودگِی چون مواردی که را، )GPI(
طبیعیدرآنمؤثراست،بهکاربریم.استفادهازGPIبه
ماکمکمیکندتاباکمترینتأثیرِمنفیبرمحیطزیست

بیشترینپیامدِمثبِتاجتماعیراداشتهباشیم.
نهایت، در نداریم. آشکار نتیجهی از گریزی راهِ هیچ اما
آن مستلزِم مرزهایسیارهای دروِن به تمدن برگرداندِن
استکهبشرخودراازبندِرشدِاقتصادیرهاکندواین
مهمازکشورهایثروتمندآغازشود.اینموضوعممکن
استبیمناکترازچیزیکهواقعاًهستبهنظررسد.پایاِن
رشدبهمعنِیتعطیلکردِنفعالیتهایاقتصادینیست؛
مصرفی و تولید آینده ساِل که است معنی این به تنها
است ممکن همچنین نخواهیمداشت. امسال از بیشتر
بهمعنیکوچککردنبخشهایمعینیکهبهطورِخاص
انسان شکوفایِی برای و میزنند آسیب محیطزیست به
غیرضروریاندباشد،بخشهاییچونتبلیغات،رفتوآمد

بهمحلکارومحصوالِتیکبارمصرف.
مرزهایسیارهای دروِن به تمدن برگرداندِن نهایت، در
مستلزِمآناستکهبشرخودراازبندِرشدِاقتصادیرها

کندواینمهمازکشورهایثروتمندآغازشود.
به ضربهای لزوماً که نیست معنا این به رشد پایاِن اما



۱۱۱

امکاِن زمین سیارهی واردمیشود. زندگی استانداردهای
تأمیِنهمهیانسانهاحتیبیشازنیازشانرادارد؛مشکل
اینجاستکهمنابعبهطورِیکنواختتوزیعنشدهاست.
ِ هماکنونمامیتوانیمتنهابابهاشتراکگذاشتِنعادالنهتر
انسانها زندگیِ زمین، بیشترِ غارِت جای به داریم آنچه
خدماِت معنای به ]شاید رشد پایاِن ] بخشیم. بهبود را
عمومِیبهترباشد.شایدبهمعنایحقوِقپایهباشد.شاید
بهمعنایکمکردِنروزهایکاریباشدبهصورتیکهبتوان
درعیِناستخداِمتماموقتمقیاِستولیدراکوچکترکرد.
دیگر– بیشمارِ مثالهای –و قبیل این از سیاستهایی
نهتنهابرایجاِنسالمبهدربردنازقرِن2۱،بلکهبرای

شکوفاییدرآننیزحیاتیهستند.


پانویسها:
آن به بیوسفر یا زیستسپهر زیستکُره، Biosphere-۱
بخشیاالیهازکرهزمینگفتهمیشودکهدرآنزندگی

وجوددارد.
مفهومی سیارهای مرزهای Planetary boundaries -2
دانشمنداِن از گروهی توسط 200۹ سال در که است
زیستمحیطیارائهشد.بااینقصدکه»محدودهیامِن
پایدار توسعهی پیششرِط عنواِن به را انسان« فعالیِت
نظر بخش ۹ در مرزهایی مفهوم این مشخصکنند.
میگیرد:تغییراتِآبوهوایی،ازبینرفتِنتنوعِزیستی،
Biogeochemical،اسیدیشدناقیانوس،کاربریزمین،

کمبودِآب،کاهِشاوزون،وآلودگیشیمیایی
ناخالِص تولیدِ )Gross Domestic Product )GDP -3
داخلییکیازمقیاسهایاصلیبرایسنجِشپیشرفِت
اقتصادیِیککشوراستکهارزِشکِلمحصوالِتنهایِی
تولیدشده)کاالوخدمات(توسِطواحدهایاقتصادیِمقیِم
یککشوردربازهیزمانیمعینرابااستفادهازواحدِپوِل

جاریاندارهگیریمیکند.

Organization for Economic Cooperation and -4
)Development)OECD

Bestpractice-5
Carbontax-۶مالیاتبرکربن،درواقعمالیاتبرمیزاِن
کربِنموجوددرسوختونوعیقیمتگذاریِکربناست.
کربندرهمهیانواعِسوختهایهیدروکربنی)ذغالسنگ،
به احتراق هنگاِم در و بوده موجود طبیعی( گازِ و نفت
دیاکسیدکربنودیگرمشتقاتتبدیلمیشود)برخالِف
-بادی،خورشیدی،زمینگرمایی، غیرِاحتراقی انرژیِ منابِع
آبیوهستهای-(.دیاکسیدکربنیکگازِگلخانهایاست
کهاثرِمنفیاشبرسیستِمآبوهوااثباتشدهاست.از
احتراِق از حاصل گلخانهایِ گازهای انتشارِ که آنجایی
در موجود کربِن میزاِن با شدت به فسیلی سوختهای
اعماِل برای بنابراینمیتوان آنسوختهامرتبطاست،
موجود کربِن میزاِن بر انرژی، منابع نوع این بر مالیات
درسوخت)درهرمرحلهایازچرخهیزیستش(مالیات
و اجتماعی مثبِت نتایجِ کربن بر مالیات گرفت. نظر در
اقتصادیبهدنبالدارد.مالیاتیاستکهبدوِنایجادِتغییرِ
همزمان، و میدهد افزایش را درآمد اقتصاد، در عمده
میکند. دنبال را آبوهوایی تغییراِت سیاسِت اهداِف
هدفازمالیاتبرکربن،کاهِشمضراِتناشیازانتشارِ
اثراِت و اقلیمی تغییراِت کاهِش است: دیاکسیدکربن

منفِیآنبرمحیطزیستوسالمِتانسان.
ReboundEffect)RE-۷(درمباحثمربوطبهمحیطزیست
هنگامیبهکارمیرودکهبخواهیممیزاِناثربخشِیاستفاده
ازیکتکنولوژیِپیشرفتهدربهرهبرداریازمنابعطبیعیرا
پیشبینی که است نتایجی کمشدِن میزاِن بررسیکنیم.
میشدهبارویکارآمدِنتکنولوژیِپیشرفته،بهبودیابد.در
واقعنسبتیاستکهازتقسیِمفوایدِحاصلنشدهبرکِل
فوایدِموردِانتظاربهدستمیآید.برایمثالاگرباوجود%5
بهبودِکاراییسوختِخودروتنهاشاهد2ِ%کاهِشمصرفِ



۱۱2

سوختباشیم،اثربرگشتی۶0%است)۶0%=5/)2-5((.این
3%عدِمحصولمیتواندناشیازافزایِشسرعِتحرکِت
شرایِط در رانندگان توسط طیشده مسافِت یا و خودرو

جدیدباشد.
شاخص )Genuine Progress Indicator )GPI -8
پیشرفتواقعیمعیاریستکهبهعنواِنمعیارِجایگزین
شدهاست. پیشنهاد داخلی، ناخالِص تولیدِ مکمِل یا
محاسبهیGPIبهگونهایاستکهتوجهِبیشتریبهرفاهِ
اندازهی به آن از بخشی تنها دارد، کشور یک عمومی
اقتصادِکشورمیپردازدکهآنهمبادرنظرگرفتنمواردی
که )مواردی اجتماعیاست و محیطزیستی عوامِل چون
ناخالِصداخلیلحاظنمیگردند.(بااستفادهاز درتولیدِ
GPIمیتوانسنجیدپیامدهایمحیطزیستیوهزینههای
بر کشور، یک در آن مصرِف و اقتصادی تولیدِ اجتماعِی

سالمتورفاهِعمومیمردممثبتاستیامنفی.
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شکل به کوربین جرمی که آن از پس سال سه
انگلستان در کارگر حزب رهبری به غافلگیرکنندهای
رسید،اینحزببانیممیلیونعضوبهیکیازبزرگترین
جریانهایسیاسیتاریخاروپاتبدیلشدهوباپیوندها
وتاثیراتمهمیکهدرفعالیتهایجنبشهایاجتماعی
در سیاسی صحنه بنیادین تغییر برای را خود دارد

انگلستان،اروپاوحتیجهانآمادهمیکند.

سایه، کابینه در دارایی و اقتصاد وزیر مکدانل، جان
شایدمهمترینمتحدکوربیندرجناحچپحزبکارگر
باشد.اوبیپروارادیکالاستوسهممهمیدرترجمه
شعارهایکالنکوربینبهسیاستهایمشخصدارد.

»اقتصاد کتاب مقدمه که متن، این در مکدانل جان
است، آن مقاالت به مختصری اشاره و همگان« برای
رئوسمسایلیراشرحمیدهدکهحزبکارگربرایایجاد
سرمایهداری جامعه یک در بنیادی اقتصادی دگرگونی
متاخرباآنهاروبرواست.اودراینمتن،کهنگاهنظریرا
بهسیاستورزیوسیاستگذاریپیوندمیدهد،بهجز
نقدوضعموجود،چشماندازیازبرنامههایبدیلحزب

کارگربرایسازماندهیمتفاوتاقتصادراشرحمیدهد.

در کارگر حزب رهبر عنوان به کوربین جرمی انتخاب
سپتامبر20۱5پردهآغازیندورانتغییروتحولسیاسی
دربریتانیابود.تنهاظرفدوسالودرانتخاباتسراسری

اقتصادی برای همگان

جان  مکدانل — افشین نجاتی  | ۲۱ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

اقتصاد

رئوس برنامه حزب کارگر برای انقالب اقتصادی در بریتانیا چیست؟
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و فعاالن از نفر هزاران الهامبخش او امید پیام قبلی،
میلیونهانفرازرایدهندگانشدوبزرگترینافزایشسهم
حزبکارگرازآرااز۱۹45تابهحالرارقمزد.۱0سالپس
ازبحرانبزرگمالی،چشماندازانتخابوبهقدرترسیدن
حزبکارگربابرنامهایبرایدگرگونیجامعهبسیارمحتمل
استوزمینهسازشکوفاییایدههایتازهاقتصادیشدهتا

جایگزینایدههایآشکاراشکستخوردهحاکمشوند.

»ما گفت 20۱۶ سال در دارایی، وزیر هاموند، فیلیپ
مشکلداریم،واینفقطمشکلبریتانیانیست،مشکل
کشورهایتوسعهیافتهاست.ماازبابتجلبمشارکتو
اقتصادیمان اقتصادسرمایهداریومدل از حمایتمردم
واقعی درآمدهای نیست. تعجبی جای داریم.« مشکل
هنوزازسطح20۱0پایینترهستند،چنیندورهایطوالنی

ازشکستاقتصادیسابقهندارد.

رایج، اقتصادی سیاستگذاری کاستیهای 2008 بحران
نئولیبرالیسم کرد. آشکار را »نئولیبرالیسم« همان یا
مجموعهایازسیاستهاوعقایداقتصادیاستکهپس
دیگر و بریتانیا دولت فهم بر ۱۹۷0 دهه اواخر بحران از
بازار آن قواعد به بنا شدهاند. غالب اقتصاد از دولتها
است، اقتصاد به دادن سازمان برای ممکن ابزار بهترین
به ثروتمندان دست از آب مثل خودکار طور به ثروت
قدرت تحکیم موانع و میکند چکه پاییندستیها سوی
شرکتهایبزرگ،مانندمقرراتواتحادیههایکارگریرا،

بایدبالموضوع،یااصالممنوعکرد.

اماازبحرانمالی2008بهبعداینمدلاقتصادیداردبه
انتهایمسیرخودمیرسد.پسازبحران،رشداقتصادی
هرگزبهطورکاملاحیانشد،وعوایدآنرشدیهمکهبود
بینهمهتقسیمنشد.بهطورمشخصبریتانیاتنهااقتصاد

پیشرفتهایاستکهباوجودرشداقتصادی،دستمزدهادر
آنپایینآمدهاست.

درعینحالنظامتامیناجتماعیکهتاحدیدستمزدهای
پایینراجبرانمیکردتضعیفشدهوسیاستهایریاضت
اقتصادیچیزیازخدماتعمومیماباقینگذاشتهاست.

است. تحملناپذیر اقتصادی ناتوانی این انسانی هزینه
درحالیکهمیلیاردهاپونددرقالبمعافیتمالیاتیبه
شرکتهاوثروتمندترینهایجامعهدادهمیشود،کاهش
بودجهخدماتعمومیبافتجامعهوکیفیتزندگیمارا
ازهمگسستهاست.بودجهمدارس،بیمارستانهاومراکز
مددکاریرا،کهبرایحمایتمادرزندگیروزمرهمانضروری
است،زدهاند.مسکنباکیفیت،امنودراستطاعتمردم،
کهستونیکجامعهسالماست،عمالازدسترسنسل

جوانکنونیخارجاست.

درحالیکهسودکسبوکارهایبزرگوحقوقمدیران
مولدش که آنهایی به ثروت منافع میروند، باالتر و باال
بودندنمیرسد.باوجوداینکهساعاتکاریدربریتانیادر
زمرهطوالنیترینهادراروپااست،خیلیهابادستمزدهای
پایینوبدونامنیتشغلینمیتوانندازسادهترینچیزها
با وقت گذراندن میخواهد شوند، بهرهمند زندگی در
خانوادهباشد،یاسفریتفریحییافقطبیرونرفتنبرای

شام.

ما جامعه آسیبپذیرترینهای که است شرم مایه
سالهای اقتصادی خرابکاری برای را بها سنگینترین
سازمان کمیتههای از یکی گفته به پرداختهاند. اخیر
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مللبرنامهریاضتاقتصادیدربریتانیابه»نقضشدید
این است. شده منجر معلوالن حقوق سیستماتیک« و
کشور ششمین در که است ما جامعه سرافکندگی مایه
ثروتمندزمینشماربیسابقهایازکودکانبیسرپرستو
بدسرپرستهستند،خانههایامنزنان،کهبودجههایشان
آبرفته،ناچارندقربانیانخشونتخانگیراجوابکنندو

شماربیسابقهایخیابانخوابشدهاند.

رویارویپوسیدگیاقتصادیواجتماعینئولیبرالیسم،هدف
شکوفا اقتصادی که باشد این باید اقتصاد در ما مرکزی
همه برای را ممکن زندگی کیفیت غنیترین که بسازیم
مردمفراهممیکندودرعینحالازنظرزیستمحیطی
نیزپایداراست.یادداشتهایاینمجموعهبخشکوچکی
ازایدههایجوشانیهستندکهپسازبحران2008شکل
آنهاساختهخواهدشد. بدیلماحول برنامه و گرفتهاند
آنها از کوربینیسم ریشههای که هستند ایدههایی اینها
آبمیخورد.امیدوارمکهاینمقاالتتلنگریباشدبرای
بحثهایبیشتروالهامبخشتجاربیکهجنبشاجتماعی
مادرتدوینسیاستهاوراهبردهایخودبهآنهانیازدارد.
ازوقتیجرمیازمنخواستوزیرداراییدرکابینهسایه
شوم،سعیکردمبابرگزاریبرنامههای»اقتصادجدید«در
سراسرکشوروهمچنینکنفرانسساالنه»وضعاقتصاد«

سطحبحثاقتصادیدربریتانیاراباالببرم.

واقعیتایناستکهمیدانیمدولتبعدیحزبکارگربه
سیاستهایریاضتیخاتمهمیدهدوبهترمیمخرابیهای
میپردازدکهبرکشورمانتحمیلشده:ازسازمانبهداشت
ملیلرزانتاپدیدهشرمبارخیابانخوابی.اماارائهخدمات
عمومیعالیبربنیانیپوسیدهممکننیست،وواقعیتاین
استکهاقتصادمامشکالتبنیادیدارد.حتیقبلازآنی
کهسمبلکاریحزبمحافظهکاردرماجرایبرگزیتبهشکل

خطرناکیفضایکسبوکارراتضعیفکند،سرمایهگذاری
دربریتانیابهیکیازپایینترینسطوحدرمیاناقتصادهای
توسعهیافتهرسیدهبود.بهرهوری،کهموتوررشددرآمدها

است،راکدماندهاست.

دهههادولتهایمختلفازپسهمبهماگفتندکهبازار
آزادهمیشهبهترینگزینهاستونبایدبهداراییخصوصی
دستزد.آنها»مرزهایدولتراعقبکشیدند«}جملهای
ازمارگارتتاچر{و»اصالبااینمشکلینداشتندکهعدهای
بهپولدارهایپلید«تبدیلشوند«}جملهایازتونیبلر{.
رویکاغذاینکارهاقراربودکهفرصتهاییبرایهمگان
بیافریندوثروتازباالبهپاییننشتکند.اماامروزهثروت
به شغلی ناامنی و میشود انباشته معدودی چنگ در
سطحیبیسابقهرسیدهاست.درعینحالآسیبهای
زیستمحیطیناشیازمدلاقتصادیرایجبهوضوحدر
است. آشکار هوا آلودگی از ساالنه میر و مرگ افزایش
ازاینباشیم،امااینبهتربودنکاریورای مابایدبهتر
آناستکهبودجهخدماتعمومیراباالببریم،هرچند
کهخودآنهماقدامیضروریاست.جوزفاستیگلیتز،
قوانین« »بازنویسی برای جایی نوبل، برنده اقتصاددان
اقتصادفراخواندادهوخواهانآنشدهکهچهارچوبهای
تصمیمگیریتغییرکنند.مابایدنهادهایاقتصادیمانرا
تا بسازیم تازه نهادهایی نیاز صورت در و کنیم دگرگون
اقتصادیداشتهباشیمکهبرایهمگاناست،نهعدهای

معدود.

پایانبخشیدنبهنئولیبرالیسم

ازدودانشگاهی،جوگوینانومارتین بهتازگیمقالهای
اونیل،اینلحظهرابهعنوان»چرخشنهادیحزبکارگر«
توصیفکردهواثرمستمرکارلپوالنیرادراینحزبرا
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برجستهکردهاست،همچنیناثرکتابجامعاودرخصوص
را.بحثپوالنی تاریخاقتصادی،یعنی»دگرگونیبزرگ«
آنبودکهپیدایشجامعهصنعتیمدرننیازمندبیگانگی
زندگیاقتصادیازبافتاراجتماعیبودهاست.وازنظراو
خشونتیکهدراینروندبیگانگیوجودداردنفسجامعه
راتهدیدمیکند.اینتهدیدبهیک»جنبشدوگانه«منجر
میشودکه}طیآنازطرفیبازاردرپیمنقادکردنجامعه
استوازطرفدیگر{جامعهبابازتعریفخود،میخواهد

خودشرادربرابرفشارهایبازارتثبیتکند.

توصیفاتپوالنیرامیتوانچونیکپیشگوییپیامبرانه
دربارهنئولیبرالیسمدانست.دولتهاینئولیبرالباتالش
برایتثبیتوتحمیلقوانینبازارورقابتبرجامعه،بافت
اجتماعیرابهخطرانداختهاند:ازشکستهایگزافیکه
قتل تا آورده، بار به عمومی خدمات در خصوصیسازی
ساکنان با برجی مرگبار }آتشسوزی گرنفل مصیبتبار
پایین{. ایمنی دلیل به لندن در مهاجر و فقیر عمدتا
مانیفستانتخاباتیحزبکارگردرسال20۱۷وعدهدادتا
بودجهخدماتیراکهدرهشتسالگذشتهازآنهازدهاند
باالببردوخدماتعمومیرابهکنترلعمومبرگرداند.شعار
مالکیتعمومیبرخدماتآب،برق،گاز،پستوراهآهن
درمطبوعات}کهدربریتانیااکثرادستراستیهستند{با
زوزههایخشمونفرتوتمسخرروبروشد،امامیانمردم
محبوبیتباالییپیداکردوهنوزهمبهطورگستردهمورد

قبولمردماست.

سنتفکریچپدربریتانیاریشههایعمیقیداردودرخود
،)guildsocialism(ازمارکسیسمتاسوسیالیسماصناف
اگر رادیکال. محلیگرایی تا فمینیستی اقتصاد مکتب از
میخواهیمجنبشیبسازیمکهگزینهبدیلیماندگارارائه
گرایشهای این میشود طور چه بدانیم باید میدهد،

و روایتمنسجم،مردمی ویک آورد راگردهم مختلف
دموکراتیکبرساخت.

گسستنازنئولیبرالیسم

از محافظهکاران که بزرگی دروغ شر از داریم باالخره ما
زمانبحران2008درسیاستبریتانیاجاانداختندخالص
نوعی به جهانی مالی بحران که دروغ این میشویم.
ناشیازاولویتهایهزینهایدولتکارگروقتبود.این
میکرد، تبلیغ را اقتصادی ریاضت سیاستهای افسانه
نه بودند، دولت سیاسی انتخابهای که سیاستهایی
میدهد توضیح جنینگز آنتونیا اقتصادی. ضرورتهای
کهبحرانعمومیدراعتمادبهنهادهایاقتصادیچگونه
از»روایتریاضتاقتصادی«جوش میتواندبهحمایت
را اقتصادی منطق و اقتصادی تاریخ که روایتی بخورد.
تابرایزیانبارترینوغیرانسانیترینقطع سروتهکرده
بودجهعمومیتوجیهبیاورد.جیکریستفورپروکتوربهاین
میپردازدکهچهتالشهاییبرایاصالحتدریساقتصاد
دردانشگاههادرجریاناست،اینکهمنابعآنرابهورای

قفسمنابعمکتباقتصادنئوکالسیکگسترشدهیم.

واقعا حاکم دولت یک که میخواهد کارگر حزب اگر
تحولسازباشد،مابایدقاعدهمشخصیبرایموضعکلی
دولتدراقتصادکالنداشتهباشیم.درجهاناقتصادیبا
یکدیگر بزرگ فزاینده،درجهانیکهقدرتهای ناپایداری
رابهجنگهایتجاریتهدیدمیکنند،حیاتیاستکهدر
در اطمینان و پایداری تامین به بریتانیا اقتصاد بازسازی
اقتصادکالنبپردازیم.سیمونورنلوییسبهقاعدهایمالی
برایتنظیمپایدارکسریبودجهوبدهیدولتمیپردازد.
قاعدهاعتبارمالیحزبکارگردرمشاورهباسیمونودیگر
اقتصاددانانبرجستهجهانمثلجوزفاستیگلیتزتدوین



۱۱۷

شدهواینچارچوباستوارموردنیازرافراهممیکند.

اشکالجدیدمالکیت

را کوتاهمدت نگاه آسیب نمونههای بدترین از بعضی
میتواندرخصوصیسازیوبرونسپاریخدماتعمومی
دید.کاریلیون،شرکتیکهقبلازفروپاشیحیرتانگیزش
درسال20۱8،بهطوریخزندهسهمبیشتروبیشتریاز
خدماتعمومیماراگرفت،در۱۶سالگذشتههرسالو
هرسالسودبیشتریبهسهامدارانشپرداختهاست.این
مثالروشنیازآناستکهنگاهکوتاهمدتچهطوربرای
اقتصادواقعیمثلسماستوبرایهمیناستکهدولت
بعدیحزبکارگربههیاهویخصوصیسازیپایانمیدهد
در خصوصی بخش سرمایهگذاری قراردادهای جمله از و
بخش سازمانهای خود چارچوب به را عمومی خدمات
سنتهای بهترین مبنای بر باید ما برمیگرداند. عمومی
جنبشکارگریاشکالجدیدیازسازماندهیاقتصادیرا
خلقکنیم.وقتیبادولتحزبکارگرداراییهابهمالکیت
عمومیبازگرداندهشوند،کنترلآنهادموکراتیکوتوسط
عمومخواهدبود،نهآنکهدوبارهبرگردیمبهمدلقدیمی
کارگر حزب رهبران از موریسون }هربرت »موریسونی«
را اقتصاد از بخشهایی و بود دوم جهانی جنگ از پس
بهشیوهایبروکراتیک،متمرکزوازباالملیکرد{.همان
طورکهکنلوچدرسال20۱3درمستندفوقالعادهخود
»روح45«نشانداد،آنمدلمیتوانددربسیاریموارد
بروکراتیکیمنجرشودکه ایجادنظامسلسلهمراتبی به
همانقدرازخواستههایکارگرانومردمدورباشدکهبرای

یکشرکتخصوصیعظیمممکناست.

ازاینگذشته،مدیریتاقتصادیدموکراتیکبایدازاقتصاد
بخشعمومیفرارود.وقتیشرکتهایجدیدیتاسیس

وقتی یا گیرند، بهره نوین تکنولوژیهای از تا میشوند
میتوانند آنها میکند، تغییر موجود شرکتهای مالکیت
بااستفادهسنتغنیجنبشتعاونیها،مدلهایجدید
سازمانیدرکسبوکارشانرابهکارگیرند.جوگوینانو
توماسهاناباالهامازگزارشحزبکارگردرسال20۱۷
درباره»مدلهایبدیلمالکیت«میگویندکهمادربریتانیا
آنها نیازداریم. بهیک»انقالبدموکراتیکدرمالکیت«
ازاینایدهمیگسلندکهمالکیتداشتههایاقتصادیما
فقطبایددردستانبخشخصوصیباشدوکنترلمنابعما
بایددراختیارعدهایمعدودباشد،ومیگویندمامیتوانیم
شالودهیکجامعهجدیددموکراتیکتروعادالنهترراپی

بریزیم.

بدیل مدلهای کارگر حزب بعدی دولت نظارت تحت
مالکیتشکوفامیشوند،ازبنگاههایدرمالکیتکارگران
تحت شهر شوراهای انرژی. محلی تعاونیهای تا گرفته
کنترلحزبکارگرمنتظرانتخاببعدینشدهاندوکارشان
راازهمینحاالشروعکردهاند.زخمخوردهازسیاستهای
ریاضتی،آنهاناگزیرازرسیدنبهراهحلهایخالقانهبرای
حفظخدماتعمومیشهریواقتصادمحلیشانبودهاند.
بریتانیا در کار این پیشگام  لنکشایر در پرستون شورای
میگوید این از آن، جدید رهبر براون، متیو است. بوده
کهچهطوربرخیشوراهایشهردرآمریکاتالشکردهاند
رشد به تا برگردانند شهر خود به را هزینههایشان تا
کسبوکارهایمحلیکمککنند.مدلکلیولنددرآمریکا
کارگر حزب و شده، بریتانیا در پرستون مدل الهامبخش
بخشجدیدیرابرای»ثروتآفرینیمحلی«ایجادکرده
مدلهایی چنان اجرای برای محلی شوراهای به دارد که

کمکمیکند.
آینده
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استحکامبنیانهایفکریاینهمهحیاتیاست.کریستین
بری،ازموسسهپژوهشاقتصادسیاسیشفیلد،بهتازگی
اثرگذارشان چهرههای و راست اندیشمندان نقش درباره
دردهههاپیریزیشالودههایانقالبتاچر-ریگاننوشته
و سیاستمداران دانشگاهیها، اندیشکدهها، آنها است.
ایدههایشان مدنی جامعه در که داشتند دیگر بازیگرانی
پیش را آن خط تاچر« »انقالب از پیش و میپروردند را
میبردندوبهاینترتیببسترفکریمناسبیفراهمکردند

کهبذرنئولیبرالیسمدرآنریشهدواند.

دههها کار زمینه کردن آماده برای ما آنها برخالف
اقتصادی،بحران ریاضت نداریم:بحرانسیاست فرصت
محیطزیستوهمینطوراقتصادنوظهوردیجیتال،ضرورت
حتی ما کردهاند. تحمیل ما به را سریعتر بسیار تغییری
نمیدانیمکهدولتحاضرتاچندوقتدیگرسرکارخواهد

وچهطورمسالهبرگزیتراحلوفصلخواهدکرد.

عظیم داریم رو پیش که هم فرصتهایی حال این با
تا ازفناوریهایجدیدیکهدراختیارماناست هستند،
فراگیرشدناحساسنیازبهتغییر.ماتواناینراداریم
کهاینمشکالتبزرگراحلکنیمونهفقطیککشور،
بلکهجهاندیگریبسازیمکهبرایهمگاناست،نهفقط
نمیشویم قانع این از کمتر بهچیزی ما عدهایمحدود.
عادالنهتر، ریشهای طور به که بسازیم جامعهای که
دموکراتیکتر،وازنظرزیستمحیطیپایدارتراستودر
آنثروتمیانهمگانتقسیممیشود.نامتاریخیچنین

جامعهایسوسیالیسماست.

برایساختنچنانجامعهای،بایدالهامبخشمردمشویم
وبدیلیباشیمهمبرایسیستمنئولیبرالحاکموهمبرای
ملیگرایینژادپرستانهودیگریستیزانهکهبعضیدارندبه

عنوانجایگزیننئولیبرالیسمتبلیغشمیکنند.تضمینو
قطعیتیدرکارنیست،اماچهلسالپسازآنکهاریک
هابسباومنوشت»پیشرویحزبکارگرمتوقفشد«،ما
تااقتصادرادرمسیربهتریقرار فرصتیبینظیرداریم

دهیم.

ماسالهااستکهگفتهایمجهاندیگریممکناست.
امروزآنجهانبهتردردیدرسمااست.برایآنکهبه
آنجا به میشود واقعا که دهیم نشان باید برسیم، آن
رسیدوبایدالهامبخشمردمشویمکهمیتوانچنینکرد.

امیدوارماینکتابخدمتمهمیدراینزمینهباشد.
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سخنگفتنازتاریخیکههنوزنوشتهنشدهمعادلبا
پرتابشدنبهمیانمخاطراتیاستکهشایدخودبرآمده
عجیب اند. شده سپری سالهای سهمگین سکوت از
استسخنگفتنازسکوتآنهمدربارهیموسیقی.
تاریخموسیقیامابهگماننگارندهنهروایتنبوغناب
اسطورههایآن،کهدریچهیدیگریبرایروایتتاریخ
اکنون “ما”درلحظه بر اکنونودرکآنچیزیستکه
گذشتهاست؛لحظهایکه»ازجایمیجهیموازخویش
آن از پس و میکوبند؟« که چیست »این میپرسیم:
و شگفتزدگی نهایت با و میمالیم را خود گوشهای
آسیمگیمیگوییم:»برمابهراستیچهگذشت؟«وتازه

مابهراستیکیستیم؟«)۱(

ازینمنظرذکرنکاتیانتقادیدربارهروایتغالبازتاریخ
موسیقیدردههیاولانقالبضروریاست؛نکاتیبا

عنایتبهروایتمشروحدرمستندبزمرزم.
روایتسادهشدهبزمرزمبهصورتزیراست:

شد، سخت “موسیقیدانان” بر شرایط انقالب وقوع با
موسیقیدانانیکهخودهمراهباانقالببودند،بااینهمه
اینقهرمانانجنگیدندودرنهایتتوانستندبرنامالیمات
وتندرویهایدههاولانقالبپیروزشوندوموسیقی

“اصیل”وفاخریرابرایماحفظکنند.
ازماست،بهخصوص اینروایتفتحخوشایندخیلی
برایکسانیکهتاسالهابهدلیلفضایبستهموجود
درخانوادهوجامعهازموهبتالفتباموسیقیبرخوردار

مستند »بزم رزم«، دروغ یا واقعیت؟ 

آیدین آریافر)آری آ(  | ۲۲ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

فرهنگ
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موسیقی و چاووش درخشان گنجینهی بعدتر و نبودهاند
فراموش نباید همچنین کردهاند. کشف را ایران “اصیل”
کنیمایماژیازخسرویآوازایرانراکهدردهسالاخیربه
عنوانبخشیازصدایاعتراضطبقهمتوسطبهحاکمیت

قلمدادشدهاست؛از“تفنگترازمینبگذار”تا“ربنا”.
بااینهمهوفارغازحسمثبتماننسبتبهروایتفوق،

آیااینروایتقابلاعتماداست؟
درابتداالزماستخیلیمختصربهبرخیزمینهیتاریخی
اشارهکنموازمیانآنسهنقدعمدهایراکهبهاینآثار

واردمیدانمطرحکنم.
درحدودیکدههپیشازانقالبانواعمتفاوتیازموسیقی
ترانههای و آقاسی عامیانهی آوازهای از میشد. تولید
“مبتذلی”)2(کهسابقهیحضورشانبهفیلمفارسیوکاباره
بامولفههای ازموسیقیمردمپسند اشکالی تا میرسید
جدید،همچنینآثارخوانندگانیمانندگلپاوایرجودیگر
هم و دستگاهی موسیقی در هم که رادیو آوازخوانان
موسیقی زمینهی در بودند. فعالیت به مشغول عامیانه
علی سالها همان در مثال نبود، کم فعالیت هم مدرن
رهبریومرتضیحنانهآثاردرخشانیبرایارکسترنوشتند
علیرضا آثار کرد؛ اجرایشان تهران سمفونیک ارکستر که
هم دیگرانی بود. هم ایران برجسته آهنگساز مشایخی
بودندهمچونخوانندگانفعالدرجامعهباربدکهنوعی
و میکردند؛ اجرا نمایشها کنار در را شهری فولک آواز
بیشکشمارزیادیازفعاالنکهدراینجامجالنامبردن

ازآنهانیست.
موسیقیدانان»مرکزحفظواشاعه«)کهعدهایشانبعدتر
بهرادیورفتند(،یعنیهماناستخوانبندیچاووشهاتنها
یکیازطیفهایفعالدرمیدانموسیقیآندورانبودند.
کسانیکهبهمددبرنامهگلچینهفتهوجشنهنرشیراز
بهمخاطبانموسیقیمعرفیشدندوروایتاینمستند
حذف با قضا از که افرادی عمده آنهاست، به منحصر

اکثریتانواعموسیقییادشدهدردههاولانقالب،یکهتاز
عرصهتولیدموسیقیمجازشدند.

پرسش تاریخ راویان از که ایست زیاده انتظار این آیا
کنیمکهچگونهمیتوانازموسیقیوانقالبصحبتکرد
ونسبتبهسرنوشتتمامیدیگرانواعموسیقیبهکل

سکوتپیشهکرد؟
به جهتگیری این که شود گفته پاسخ در است ممکن
دلیلتمرکزموردیرویموسیقیاصیلوچاووشهابوده
محصورات دلیل به که بدیهیاست شود گفته شاید یا

موجودازخیلیچیزهانمیتوانسخنگفت.
پرسشمناینست:چگونهپسمیتوانبهراحتیهجوم
پاسدارانبهرویصحنهوتوقفاجرایموسیقیرابازگو
کردامانمیتوانیکلحظههمبهوضعیت“موسیقیدانان”
بررسی موردِ تاریخی لحظهی همان در کلی صورت به
پرداخت؟اگرمسالهبرسربستهبودندستراویاناست
در عملی آزادی کنیم فکر که بدهید حق ما به دستکم
روندساختاینآثاروجودداشتهواتفاقاراویانازمیان
اطالعاتتاریخیقابلذکرچیزهایبهخصوصیرابرگزیده
ومابقیرابهکناریگذاشتهاند.تااینجابسیارسریعاولین

نقدواردبراینآثاررامعرفیکردهایم،بهصورتخالصه:
چگونهمیتوانازیکپدیدهدرلحظهیپرخشونتیازتاریخ
سخنگفتوخمیرمایهیروایتراتنهامنحصربهفاتحانیا
نجاتیافتگانازکارزارکرد؟چگونهمیتوانبریکگسست
بنیادینچشمفروبستوبیهیچسوءظنیروایتفتحی

قهرمانانهبهدستداد؟

چگونهمیتوانازیکپدیدهدرلحظهیپرخشونتیازتاریخ
سخنگفتوخمیرمایهیروایتراتنهامنحصربهفاتحانیا
نجاتیافتگانازکارزارکرد؟چگونهمیتوانبریکگسست
بنیادینچشمفروبستوبیهیچسوءظنیروایتفتحی

قهرمانانهبهدستداد؟
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حاالبیاییدازجایدیگریواردموضوعشویم.چنانکهگفتیم
از انقالبیاست.گذشته دربارهموسیقی روایتی رزم بزم
بحثهاینظریدرنسبتهنروانقالباگرمفهومموسیقی
انقالبیمنحصرادرمعنایسرودهایانقالبیونموردنظر

باشد،آیاچاووشهایگانهنمونهاینسرودهاست؟
بدنیستاندکیدربارهماهیتسرودانقالبیاندیشهکنیم.
سرودبنابرماهیتخودبرایخواندهشدندریکفضای
جمعیآفریدهمیشودوبیشکبرخیازنمونههایچاووش
نمونه“همراهشو برای ازچنینخصلتیبرخوردارند. هم
بر “مرگ سرود یا میشده خوانده تجمعها در که عزیز”
ازشعارها آمریکا”کهملودیاشبهگفتهلطفیبرگرفته
علیهالنهجاسوسیاست.بااینحالسختبتوانتمامی
تولیداتچاووشرادارایاینکارکرددانست.بیشکمردم
رایارایهمخوانیباآوازهاوتعدادیازتصنیفهایفنیتر
چاووشنبود.جالباستکهتقریباهمزمانبادورهتولید
انقالب-یکمجموعه از چاووشها–یعنیچندماهقبل
یک قالب در دانشجویان کنفدراسیون را انقالبی سرود
بازتنظیمشده آفتاب” “شرارههای کردند. ضبط کاست
زمزمههایزندانیانبودودرمدتکوتاهیهمچونچاووش
بهتعدادزیادتکثیرشد.برایمخاطبانیکهشایدبااین
آفتابکارانجنگل-“سر از بردن نام نباشند، مجموعهآشنا
اومدزمستون”-کافیست.اماانقالبیونبزمرزمظاهرااز
میانآندستهازانقالبیونیانتخابشدهاندکهمبراازهر
دستهوگروهخاصیباشند.همچنانکهدرمستندهمبه
استقاللکاملچاووشازگروههایسیاسیاشارهمیرود)
مسالهایکهدرجایدیگربایدبهبحثگذاردهشود(.پس
احتماال“شرارههایآفتاب”بهدلیلانتسابشبهسازمان

فدائیانخلقازجرگهروایتفیلمبیرونماندهاست.
رزم بزم از هم اصالحطلبان حتی اما زمینه درین
هوشمندانهترعملکردهاند.آنهاپذیرفتهاندکهسرودی
مانند“سراومدزمستون”هنوزانرژیفورانیبرای“خواست

تغییر”دارد،ایدهوسرودیکهبناداشتندبااستفادهازآن
خودرادوبارهخواستارتغییرنشاندهند.آنانکهخوددر
جوانیستیزهجویسازمانفدائیانبودندچشمبرحیات
پویای“آفتابکارانجنگل”نبستندوبرآنشدندتااینسرود
سپهر در انقالبی زنده سرود یک عنوان به خواهناخواه را
اجتماعیوسیعتریبهنامخودشانبزنند.بااینحالاما

چرابزمرزمبرحیاتاینسرودهاچشمبستهاست؟
شهرت با سرودها این که آنست اصلی دلیل گمانم به
جداً چاووش پیروزمندانه روایت وحدت در جذابیتشان و
فراموش که بپذیریم چنانچه اگر میکنند، ایجاد اخالل
شدنبهمعنایشکستودریادماندنخودنوعیپیروزی
است)3(؛“شرارههایآفتاب”بادریادماندنشرقیبیبرای
پیروزیمطلقچاووشخواهدبود.برایبرساختنروایتی
تهیازتناقض،بهتراستکهازهمانابتداعامالناخالل
راحذفکنیم.اینمختصریازدومیننقدعمدهایستکه

بربزمرزمواردمیدانم:
خود پیروزمندانه روایت پای در را تاریخی واقع امر فیلم
کشتهاست.“موسیقیدانان”و“موسیقیانقالبی”درروایت
کاذبفیلمپیکرهاییبینقصهستند.قهرمانانیکهدر

انتخاباتیفرمایشیبهمقامقهرماننائلشدهاند.

خود پیروزمندانه روایت پای در را تاریخی واقع امر فیلم
کشتهاست.“موسیقیدانان”و“موسیقیانقالبی”درروایت
کاذبفیلمپیکرهاییبینقصهستند.قهرمانانیکهدر

انتخاباتیفرمایشیبهمقامقهرماننائلشدهاند.
برای بودهایم. چاووشها با ناهمراه زیاده کار اینجای تا
آن درونماندگاری حفظ همچنین و نقد دامنه گسترش

بهتراستدربخشانتهاییباچاووشهمدلباشیم.
وپررنجی ازحقگذشت،چاووشیهامسیرصعب نباید
رابرایعرضهخوددروضعیتجدیدپیمودند،اسلحههای
رویصحنه،مهاجرتهاوفشارهاومحدودیتهایفراوان
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برایفعالیتموسیقیدریکدههپسازانقالببیشک
برسرآنهاهمفروریختهاستواینچیزیاستکهبزم
رزمهمکمابیشبهآناشارهمیکندوالبتهکهچهخوب.

چاووشهای که گونهایست به فیلم روایت حال این با
انقالبیرابهموسیقیدردورانجنگمیرساندوباظرافت
موسیقی با جنگی چاووشهای ساختن متمایز ضمن
تبلیغیمرسومدرآنزمان،ایندورابیهیچتنشیدر
بزم پوستر همچنانکه درمیآورد؛ تصویر به هم امتداد
و چاووش بین بیتنش همنشینی همین موید هم رزم
این از گفتن سخن آیا اما است. جنگ دوران موسیقی
امتدادبجاست؟توجهکنیمکهبحثمادرینجاناظربهدو
تیپازتولیداتموسیقیدرآندههاست.یکتیپآثار
چاووشومتعلقاتآنویکتیپهمآثارانبوهتولیدشده

بامحتوایتبلیغیجنگی.

درینجامیخواهمبهاظهارنظریکیازچاووشیانپساز
تماشایفیلمبزمرزماشارهکنموازآنجاسریعابهطرح
سومیننقدعمدهخودبرفیلمبرسم.یکیازاعضایآن

زمانچاووشبعدازدیدنفیلمچندینبارتکرارکردند:
»]تولیداتموسیقیجنگی[مانندپتکرویسرمابود.«

یابهعبارتسادهترچاووشیاندرراهتثبیتخودباآثاری
درگیربودندکهدردستگاهتبلیغاتیجنگساختهمیشد،
برخوردار هم زیادی قدرت پشتوانهی از قاعدتا که آثاری
باعث سلیقه تقاوت و کیفیت از جدای که امری بودند،
قدرت میدان با نسبت در چاووش موقعیت تضعیف
میشدوبهترانههاییمیدانمیدادکهمانندپتکرویسر
چاووشیانفرودمیآمد.درنتیجهفیلمحتیبهتمامیت
نبردواقعیقهرمانانشهماحترامنمیگذارد،میترسداز
اینکهقهرمانانشرادرتضادیدامنگیربارقباینزدیکبه

قدرت)ونهدرتمایزیایستادرکنارآنان(بهتصویرکشد.
واینسومیننقدمهمیاستکهبرفیلمواردمیدانم.به

طورخالصه:
روایتبهداشتی،بریازتناقضوفاتحانهبزمرزمازیک
دههتاریخموسیقی،خوددرزمینیصافآلودهبهخون
ساختهشدهاست.زمینیکهحاصلشخمزدندرمیان
اجسادواشباحزندهاست،آنانکهتاریخواقعی)4(مارابه

درسخنآوردنشانفرامیخواند.
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»ملتماسالهاستکهلبهپرتگاهایستادهاست.یکبار
همکهشده،بیاییدیکقدمبهجلوبرداریم!«ودهها
هزارجوکدیگر.دانشمندانغربیسالهابهجمعآوری
جوکهایسیاسیدراتحادجماهیرشورویپرداختهاند
وآنهارادربستراستبدادوپروپاگاندایحزبکمونیستی
حاکمتحلیلکردهاند.اماآیااینژانرتوسطصاحبنظران
مقاله این شدهاست؟ فهم درستی به سیاستمداران و
نظرگاهیمتفاوترادربارهشوخطبعیوبدگمانیسیاسی
پوتین، والدیمیر دولت تا تزاری سلطنت از روسیه، در

ارائهمیکند.

دربارهرونقجوکهایسیاسیدردوراناتحادجماهیر

انجام بسیاری پژوهشهای و نوشتهاند بسیار شوروی
شدهاست.ژانرجوکهاییکهدرتحقیرشیوهحکمومتداری
ودرتمسخررهبرانشوروینوشتهونقلمیشدآنقدر
مشهورشدکهبرخیکارشناسانآنهاراپروپاگاندایحزب
کمونیستبرایایجادسوپاپاطمیناندردوراناستبداد
دانستند.ماجرادردوراندهههشتادمیالدیبهجایی
رسیدکهسازمانسیاپروژهایمحرمانهرابهجمعآوری
اینجوکهااختصاصدادتادولتآمریکابتواندازآنها
برایاثباتنارضایتیمردمروسیهازحاکمانشاناستفاده
کند.اماآیااینژانرتوسطصاحبنظرانوسیاستمداران
غربیبهدرستیفهمشدهاست؟آیاجوکهایشوروی
مختصبهاستبدادحزبکمونیستهستندیامیتوان

جوک های شوروی یا شوخ طبعی سیاسی روسی؛ از کج فهمی فرهنگی تا 
کج فهمی سیاسی

شیما وزوایی | ۲۸ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

فرهنگ
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آنهاراازنظرگاهیمتفاوتفهمید؟

امروزاگربرایمدتیدرروسیهزندگیکنیدعالوهبراینکه
سرعت به هستند« خشکی آدمهای »روسها کلیشه
برایتانمیشکند،بهسختیبتوانیدازجوکهایسیاسی
بیشماریکههرروزبهصورتفردیواغلبناشناستولید
میآیند در گردش به اجتماعی شبکههای در و میشوند
یادرکافههاومهمانیهانقلمیشونددوربمانید.شاید
مهمترینوچشمگیرترینخصلتشوخطبعیمنحصربه
فردوگاهعجیبوغریبروسی،اگربتواناینعبارترا
بهکاربرد،خودنکوهشگریوبدگمانیآنباشد.اینخود
نکوهشگریکجاوچگونهمهممیشود؟میگوینددانلد
سیاستمداران تمامی برای آمریکا جمهور رئیس ترامپ
آمریکاوجهان،وهمهرقباودشمنانشالقابتمسخرآمیز
این دلیل پوتین. والدیمیر شخص جز به برده کار به
رفتارشایدفراتروعمیقترازتصوراتیمانند»ترامپآدم
روسهاست«،»ازروسهامیترسد«و»روسهاخشک

هستند«باشد.

و سیاسی تحلیلگر برشیدسکی لِنید مقاله ادامه، در
اقتصادیبلومبرگبانام»مسئلهاصلیدربابجوکهای
روسی)وشوروی(«رابههمیندلیلترجمهکردهام.صرف
خواندن میکند، مطرح برشیدسکی که دیدگاهی از نظر
جماهیر اتحاد پیشین رهبران درباره مشهور جوکهای

شورویسابقخالیازلطفنیست:

سازمانسیاآمریکادردهههشتادمیالدیبهجمعآوری
شوروی جماهیر اتحاد سیاسی شوخیهای و جوکها
میپرداختهوبهاحتمالزیادآنهارابهشکلپروندهایبهرانولد
ارائهکردهاست. ایاالتمتحده ریگانرئیسجمهوروقت
اینکارچندانهمسختنیست:دردوران درکچرایی

جنگسرددانستناینکهحداقلبرخیازروسهامخالف
روایترسمیحکومتشورویبودندوسیستمپروپاگاندای
کشورشانرابهاستهزامیگرفتندبرایآمریکاییهادلگرم
کنندهبود.آمریکااینجوکهارابهمثابهرخنههاییدرزره
کمونیسممیدید.شایدهماینطوربودهاست،اماخیلی
سختبتوانچنینادعاییکرد؛شوخطبعیروسیدرباره
به تزاری روسیه زمان از است سنتی حکومتداری، شیوه

قوتوجودداشتهوتاهمینامروزادامهدارد.

ری ماجرایسامانسیاوریگانحتیدرزمانخودشهمسِّ
نبود.ازلیستمحرمانهایکهدرسال20۱3توسطسازمان
ریگان ظاهرا که یکی این شد، منتشر عموم برای سیا
بارهاتعریفکردهوحتیبهقولخودشیکبارمیخائیل
گورباچفراباآنبهخندهانداختهاستجلبتوجهمیکند.

نسخهسیااینگونهروایتشدهاست:

یهباریهآمریکاییهبهیهروسهمیگه:»آمریکاانقدرآزاده
کههرکیمیتونهجلویکاخسفیدواستهودادبزنه“لعنت
بررانولدریگان”«روسهجوابمیده:»بروبابااینکهچیزی
نیست.منممیتونمجلویکرملینواستموبگم“لعنتبر

رانولدریگان”«.

برایرئیسجمهورآمریکااینجوکهابهاینمعنیبودند
کهروسهانسبتبهنظامشورویبدگمانهستند.هرچند
بافت گرفتن نظر در بدون اما بود صحیح مشاهده این
فرهنگیوزبانیفهمشدهبود.نظامهارفتندوآمدند،اما

اینبدگمانیبهجایخودباقیماند.

وقتیدیمیتریکاراکاوزوفدرسال۱8۶۶باتفنگشبهتزار
الکساندردومشلیککرد،یکیازروایتهایجعلیدراین
بارهچراگلولهبهتزاربرخوردنکرداینبودکهیکرعیتدر
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لحظهشلیکتروریستراهلدادهبود.روایتتمسخرآمیز
وجوکرایجآنزماناینبود:

ـچهکسیبهتزارشلیککرد؟

ـیکمردشریف.

ـچهکسیتزاررانجاتداد؟

ـیکرعیت.

ـآیابهویراپاداششدادند؟

ـبله،بهاوشرافتبخشیدند.

ازدیگرجوکهایمعروفدورانپیشازانقالبروسیهآن
استکه:

درباری ژنرالهای خوردن با مدتها تا فراری شیر یک
معیشتمیکرد.آنقدرتعدادشانزیادبودوهمهشبیههم
بودندکههیچکسنمیفهمیددانهبهدانهناپدیدمیشوند!

یاروایتطنزآمیزیمیانمردمسینهبهسینهنقلشدهکه:

یهبارتزاردرقصررعیتیرامیبیندکهبیاندازهشبیهبه
خودشاست،وباتعجبمیپرسد:»آیامادرتودرقصر
کارمیکرده؟«رعیتدرپاسخمیگوید:»نهقربان!پدرم

درقصرکارمیکرد!«

ادامه هم بولشویک انقالب از بعد بالفاصله ژانر همین
یافت:

لنینمیآدومیگه:»دیگه بهدیدن باریهروستایی یه
علف »چرا میگه: لنین نداریم.« خوردن برا چیزی
»میترسیم میده: جواب روستایی بخوری؟« نمیکاری
مثلگاوموموکنیم.«لنینمیخندهومیگه:»مندیروز

یکشیشهعسلخوردمواالنوزوزنمیکنم.«

»جوک جرم به را مردم که بود روال استالین دوران در
گفتن«بهزندانهایکاراجباریبفرستند.اماجوکساختن

میانمردمهمچنانادامهداشت:

یهبارچندتاشیطونکازجهنممیرندیدنرئیسجمهور
آمریکا.رئیسجمهورمیترسهومیپرسه:»چیازجونم
میخواید؟«شیطونکهاجوابمیدن:»میدونیاستالین
مردهواومدهجهنم؟خبدیگه،مااولیندستهپناهندهها

هستیم.«

گورباچف، کوتاه دوره پایان تا استالین دوران آغاز از
بود غربی دانشمندان ویژه توجه مورد شوروی جوکهای
وآنهاکتابهایزیادیدربارهآننوشتندوبهجمعآوریو
نشراینجوکهاپرداختند.تالشاصلیآنهابراینبودکه
میانتضادپروپاگاندایفراگیرحکومتیوطنزتلخمردمی
برقرار ارتباط داشتند قرار پروپاگاندا آن تاثیر تحت که
کنند.پروپاگاندایشوروریتمامشداماشیوهشوخطبعی

روسهاوجوکهاتمامنشدند.

در بار یک روسیه پیشین رئیسجمهور یلتسین بوریس
سخنرانیاشخطاببهمردمگفت:

»ملتماسالهاستکهلبهپرتگاهایستادهاست.یکبار
همکهشده،باالخره،یکقدمبهجلوبرداریم!«
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احتماالآخرینجوکیکهیلتسینتعریفکردوبارهانقل
شدهاستدرروزاولژانویهسال2000درستروزیکه
رابه اولینرئیسجمهورپساشورویاستعفادادوقدرت

والدیمیرپوتینمنتقلکردگفتهشدهاست:

صبحروزسالنو،یلتسینباخماریواثراتباقیماندهاز
میگوید: و شده بیدار خواب از نو سال شب عرقخوری
من باشه یادش که کنیم پیدا رو یکی باید حاال »خب،

دیشبچیاگفتم.«

خب که دارد؛ وجود پوتین جوک هزار صدها که البته و
بیشترشانآنچنانکهبایدهمبامزهنیستند:

تمامی پوتین. نامزدی برای انتخاباتی تجمع مسکو.
کاندیداهایدیگرهمموظفبهشرکتدرتجمعهستند

والغیر.

چاپ به ۱۹88 سال که علمی مقالهای در بنتون گرگور
رسیدهادعامیکندکهجوکهایسیاسیدرجوامعآزادبا
دیکتاتوریهاتفاوتدارد.دلیلآنبهگفتهبنتن»واضح«
نیازضروریبهجوک است:»جامعهایکهحقرایدارد
سیاسیندارد،چراکهراههایبسیارموثرتریبرایآزادسازی
جوکهای اما روسیه در دارد.« وجود سیاسی تنشهای
بدون و رای با سیاسی، تنش سطح از گذشته سیاسی،
رای،قبلوبعدازانقالبهاوضدانقالبها،درطیقرون

گذشتهرونقداشتهاند.

اولینکسانی از امیلدریتِسر،یکی بهنظرمیرسدکه
کهجوکهایشورویرامطالعهمدوّنکرده،آنهارابهتر

فهمیدهاست.ویدرسال۱۹8۹مینویسد:

بهنظرمیرسدتاییدِهرگونهنهادحکومتی،ومدحآنحتی
درکوچکترینسطح،باطبیعِتاینگونهفولکلورروسیدر
تضاداست.اینفولکلور،درسطحگسترده،یکجدوجهد

خصوصیاست.

نگاه را پروندهجوکهایسازمانسیا ریگانوقتی رانولد
میکردتاخودشرامتقاعدکندکهنظامشورویازدرون
پوسیدهاستیکنکتهرافراموشکرد؛بله،نظامپوسیده
بود،اماجوکهاحاکیامردیگریبودند.همانامریکه
صاحبنظرانوسیاستمدارانوقتیبهجایپوتینمیگویند

»روسیه«فراموشمیکنند.

کشورروسیهسالهاست،اگرنهاززمانپیدایشاش،دارای
شکافعظیمیمیاننخبگانحاکمومردم،دولتوملتش
دوران در سیاسی جوکهای است. بوده )ملتهایش(،
معاصروتاریخدوردستداستاِنفهِماینجداییراروایت
میکنند.بهشخصهفکرنمیکنمحتیاگردرآیندهنزدیک
کسیرویکاربیایدکهمنافعمردمرادرنظربگیرداینامر
دولت از میشود حکومت آنها بر که کسانی کند؛ تغییر

فاصلهمیگیرندوخودراجزئیازنظامنخواهنددید.

رایج بایددربحثهای باشدکه نکتهای اینهمان شاید
دربارهمجازاتکردن»روسیه«وبهزانودرآوردننظامآن
درنظرگرفتهشود.شکافهارابایددیدودرنظرگرفت؛
آنچهاینجوکهاهدفگرفتهاندبایدهدفمجازاتقرار

گیرد،نهکسانیکهآنهاراتعریفمیکنند.



۱2۷

درچندماهاخیرکشمکشبرسرتخریبخانههایده
ونکرسانهایشدهاست.درآخرینموردصبحپنجشنبه
اعالم محله این اهالی به تخریب زمان که مهر، ٢۶
شدهبود،گروهیازساکنان،بههمراهفعاالنشهریاز
گروههایحقسرپناه،شهردیگرو…ساعتهفتصبح
درمحلهتجمعکردندتادرصورتاقدامبهتخریبدر

مقابلآنمقاومتکنند.
دراندکواکنشهایرسمیبهمجادلهبرسرزمینهای
است شناسایی قابل توضیح و استدالل چند ونک ده
کهعمدتامنشاحقوقیدارند؛ساکنانیکهبنابهقدمت
حضوردراینمنازلوانتقالنسلبهنسلاینزمینها
خانهها این در درازمدت سکونتی مدعی خودشان به

هستندوخودرامالکوساکناناینخانههامیدانندو
درطرفمقابلدانشگاهکهمالکیتزمینهاراازدولت
گرفتهاستوقصدگسترشدانشگاهراداردومالکانرا

غاصبانیبدونسندومدرکمالکیتمیداند.
استدالل اما حقوقی استداللهای این مقابل در
را بودکهماجرا پرداخته بهوجهدیگری فعاالنشهری
یادداشت کردن. زندگی حق میدید؛ دیگر منظری از
مجیدابراهیمپوروگزارشعاطفهرنگریزبهخوبیازاین
منظربهموضوعنگاهکردهاندونوشتهاند.امامسئلهاین
یادداشتنهبررسیمسائلحقوقیمرتبطباموضوع،که
مسئلهمواجههدانشگاهالزهرابامسئلهدهونکاست.
البتهکهاینمواجههرابایددرپرتوامریکلیتردید،چرا

دانشگاهی که دانشگاه نباشد

امیر یعقوبعلی | ۱۹ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

جامعه

بررسی تقابل دانشگاه الزهرا و اهالی ده ونک بر سر خانه های ده ونک
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کهاینتنهامواجههیکدانشگاهباحقسرپناهنیستوبه
دفعاتتکرارشدهاست.

ازدانشگاهبهدانشبنگاه
دریکدههگذشتهوباسرعتگرفتنموجخصوصیسازی
درایران،رفتهرفتهخصوصیسازیآموزشنیزدرتمامی
ابعادپیشرفت؛اگردرابتدایدهههفتاداینتنهادانشگاه
آزادبودکهنشانآموزشپولیراباخودیدکمیکشید،
دردهههشتادپذیرشدانشجویشبانهدردانشگاههای
دولتیباآبرفتنمداومسهمیهدانشجویانروزانه،نشان
سمت به حرکت برای اقتصادی برنامهریزان عزم که داد
پولیسازیآموزشعالیجدیاست.مسئلهبههمینجا
خدمات برونسپاری خوابگاهها، کردن پولی نشد؛ ختم
سوبسیدهای کردن کمرنگ یا حذف و دانشگاهی درون
دانشگاهدراینمواردو…کمکمازدانشگاهچیزیساخت

کهامروزدانشجویانمنتقدآنرا»دانشبنگاه«مینامند.

دربارهپولیسازیآموزشنزاعهایبسیاریدرگرفتهاست
وبسیاریبررویههایحکومتیدراینرابطهنقدنوشتهاند
دانشگاه و ونک ده مسئله با و حاال اما ببینید( را )اینجا
الزهرامشخصشدهاستکهتبدیلدانشگاهبهدانشبنگاه،
تاثیراتیفراترازمسئلهآموزشودانشگاهودانشجویان
از ازمطرحشدنمورددهونکموارددیگری دارد؛پیش
دانشگاه گسترش و تهران دانشگاه توسعه طرح جمله
از دیگری محلههای المپیک دهکده در عالمهطباطبایی
بابحراناشتهایگسترشدانشگاهمواجهکرده را تهران
بودوساکنانقدیمیاینمحلههارابادشواریهاییمواجه
ساختهبودکههنوزنیزپابرجاست.درهمینروزهاتجمع
معترضانبهواحدعلومتحقیقاتدانشگاهآزادنیزدرهمین
منطقه زمینهای پیشین مالکان و گرفت صورت راستا
معترض دانشگاه توسط زمینهایشان تصاحب به پونک

بودندوحاالباموردالزهرا،میتوانمشاهدهکردکهاین
نهیکموردخاصکهبخشیازفرآیندتبدیلدانشگاهبه

دانشبنگاهاست.

بعدازکاالییشدنآموزشوسیطرهبازاربردانشگاهها،
موسسات است؛ شده افزوده نیز جدیدی دردسر حاال
دانشبنیانواستارتاپهانیزدردانشگاههادرجستجوی

جاومکانندوچشمبهزمینهایمحلیمجاوردارند.

صداییازدانشگاهالزهراشنیدهنمیشود

جامع سند به بخشی الزهرا دانشگاه وبسایت روی بر
38 در که است یافته اختصاص دانشگاه این اخالقی
است. داده شرح را دانشگاه این اخالقی موازین صفحه
دربخشاصولاخالقیاینسندکهدرسال۱3۹3منتشر
شدهاستهشتبندکلیآوردهشده؛۱.عدالتوانصاف
خصوصى، حریم حفظ .3 امانتدارى و 2.درستکارى
و وفادارى اى، حرفه تعهد .4 رازدارى و فردى استقالل
پاىبندىبهعهدوپیمان5.صمیمت،صراحتوهمدلى
۶.شایستهساالرىوقدردانىازشایستگىهاوفضیلتها
۷.ارزشمندىواحتراماصیلبهانسانها8.نقدپذیرىو

مشارکتطلبى.

اینسندهمچونانبوهاسنادتزئینیسازمانهاونهادهای
نشان ونک ده محله مورد با مقایسه در تنها کشور این
میدهدکهدانشگاهیکهقراراستهزاراندانشجورابا
آموزشدررشتههایعلومانسانیو…روانهجامعهکنداز
برخوردیانسانیباموضوعیانسانیمثلحقسرپناهناتوان
است.میتواننمونهآوردکهچگونهدانشگاهالزهراوقتی
خودرادرتنگنایگسترشفضایآموزشیاشمیبیند،که
حاالبیارتباطباسودهمنیست،تکتکبندهایسندی
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اخالقیکهکمترازچهارسالپیشمنتشرکردهاسترا
زیرپامیگذارد.یکباردیگرگزارش»سرپناهحِقماست«
نظری دانشگاه این اخالقی سند سراپای به و بخوانید را
انسانها آموزش جز ویژهای کار بوده قرار که بیافکنید
نداشتهباشدوحاالچونهربنگاهاقتصادیدیگریدرگیر

یکمسالهاست؛زمینمیخواهدوساختوسازوسود.

الزهرا دانشگاه به روز هر استاد دهها و دانشجو هزاران
این ورودی در که میشوند مواجه بنری با و میروند
دانشگاهنصبشدهاستکهحکایتازمالکیتدانشگاه
برزمینهاییکمحلهدارد.آیاانتظارزیادیاستکهاز
این به که بخواهیم دانشگاه این دانشجویان و استادان
موضوعبیتفاوتنباشند؟فارغازآنکهادعایساکناناین
ازیکدانشگاه انتظارزیادی محلهدرستاستیاغلط،

استکهمانندیکبنگاهباماجرابرخوردنکندودرراستای
روشنشدناذهانعمومیبهروشهاییکهدانشگاهی
نظر به متوقع گوید؟ پاسخ پرسشها به و بکوشد است
خواهیمرسیداگرازاساتیدایندانشگاهبخواهیمکهاز
کالسهاخارجشوند،براییکروزفرصتهاوتهدیدهاو
همایشهاراوانهندوبادانشجویانشانبهمیانمردمی
بروندکههفتههاستشبراباترسصدایبولدوزرصبح

میکنند؟

سوالهابسیارندوهنوزازدانشگاهالزهرادربارهماجرایی
کهدرچندقدمیاشدرحالاتفاقاستصداییبهگوش

نمیرسد.
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بحثبرسرتغییردادنیاتغییرندادننامهاییکهبرای
نامیدنگروههایاجتماعیمختلفبهکارمیروند،هر
ازگاهیدرجلسههایرسمیوغیررسمییادرفضای
مجازیدرمیگیرد.عدهایمعتقدندواژۀمعلولدارای
بارمعناییمثبتینیستوبهتراستتغییرکندوگروهی
ظاهرسازانه و بیفایده کاری نام تغییر معتقدند دیگر
است.براینامیدنگروههایاجتماعیچهمالحظاتیرا
بایددرنظرگرفت؟اینیادداشتدرواکنشبهاینگونه

بحثهاتنظیمشدهاست.

نامهاعالوهبرمعانیلغتنامهایحاملمفاهیمدیگری
یک نامیدن نام، یک مقصود اگر بهویژه هستند. هم

گروهاجتماعیباشد.نامیکگروهاجتماعیعالوهبرآنکه
توصیفگرآنگروهاست،بارمعناییتاریخی،اجتماعی
وسیاسیدارد.گهگاهدیدهوشنیدهمیشودکهدربارۀ
نامیکگروهاجتماعی)قومی،نژادی،زبانی،جنسیتی
و…(بحثهایپرمناقشهایدرمیگیرد.گاهاینبحثها
درونگروهیاستوگاهدراجتماعاتبزرگترواززبان
بودن پرمناقشه همین است. گروه آن از خارج افرادی
اینگونهبحثهایزبانینشانگرآناستکهبراینامها
بایدبهمالحظاتغیرزبانینیزتوجهکرد.دراینیادداشت
بهمالحظاتزبانیوغیرزبانیحولنامهای»معلول«و

»معلولیت«پرداختهمیشود.

معلولیت؛ بحثی در واژه گزینی و مالحظات اجتماعی

سارا سیاوشی | ۲۱ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
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مختلف گروههای و افراد میان در بحثهایی گاهی
دربارۀواژههای»معلول«،»معلوالن«و»معلولیت«به
زبان از منفی مواضع اغلب درمیگیرد. اعتراض و انتقاد
است بهتر که باورند این بر آنها است. غیرمعلول افراد
اجتماعی گروه این توصیف برای بهتری کلمات باید( )یا
استفادهکنیم،نامهاییمثل»توانیاب«و»توانخواه«و
»کمتوان«درپاسخبهاینبحثابداعشد.البتهعدهای
در افرادی معتقدند و ندارند رضایت هم نامها این از
فرهنگستانیاصاحبنظراندیگربایدیکواژۀ»خوب«را
جایگزینواژۀمعلولکنند.زیراکهبهگماناینگروهواژۀ
معلولومعلولیتدارایبارمنفیاجتماعیاستومفهوم

عدماستقاللفردیراتداعیمیکند.

درمقابلایناستدالل،گروهمقابلبیانمیکنندکهعوض
کردننام،عملیظاهرسازانهاستودرواقعیتتأثیریبر
زندگیواقعیافرادندارد.اینکهواژهایمثبتراجایگزین
واژهایمنفیکنیمصرفاًریاکارانهاستورویکردصحیحآن
استکهافکاروعقایدمردمراراجعبهیکگروهاجتماعی
با اجتماعی تغییر دهیم. تغییر – معلوالن اینجا در –
تغییرنامهارخنخواهدداد.حتیگاهینامجدیدریاکارانه
خواهدبودوبیشازنامقبلیآزردگیایجادخواهدکرد.
مثالًنابینایانازنامیدهشدنبهنامروشندلنهتنهااستقبال
نمیکنندبلکهبعضیآنراآزارندههممیدانندچراکهدر
اینعنوان،اشارۀمستقیمبهوضعیتواقعیاینگروه،

یعنینابینایی،منفیانگاشتهشدهاست.

هدفازاینیادداشت،مخالفتباگروهاولوهمچنین
این موضع بنابراین است. دوم گروه استدالل به ایراد

یادداشتباهردوموضعذکرشدهمتفاوتاست.

صحبتباافراددارایمعلولیت،بهویژهافرادیازاینگروه

کهخودفعالحقوقمدنیمعلوالنهستند،وبهانعکاس
اجتماعیزیستمعلوالنحساسیتیباالتردارند،نشان
میدهدکهحداقلتابهحالودرزمانۀما،اینگروهبا
ندارند. مخالفتی معلولیت و معلول واژۀ با خود نامیدن
تنهابحثدرونگروهیایناستکهآیانامیدنیکفرد
بهصورتمعلولفروکاهیدنکلیتاجتماعیوانسانیاو
جای به نیست بهتر آیا و نیست؟ معلولیت وضعیت به
معلولازعبارت»فرددارایمعلولیت«استفادهکنیم؟که
عدهایموافقوعدهایمخالفدراینبحثوجوددارد.اما
هیچگاهازخوداینواژگان_یعنیمعلولومعلولیت-ابراز

انزجاروناراحتینشدهاست.

صحبتباافراددارایمعلولیت،بهویژهافرادیازاینگروه
کهخودفعالحقوقمدنیمعلوالنهستند،وبهانعکاس
اجتماعیزیستمعلوالنحساسیتیباالتردارند،نشان
میدهدکهحداقلتابهحالودرزمانۀما،اینگروهبا

نامیدنخودباواژۀمعلولومعلولیتمخالفتیندارند.
معادلهاییچون»توانخواه«و»توانیاب«مورداستقبال
چندانیواقعنشد.ایننامهافرددارایمعلولیترافردی
توصیفمیکنندکهبنابهویژگیبدنیخود،نیازمندکسب
تواناییخاصیاست.درحالیکهجامعۀمعلوالنخواهان
سایر با برابر فرصتهایی به دسترسی و اجتماعی حقوق
افرادجامعههستندواینمفهومازایننامهایابداعی
نهتنهاحاصلنمیشودبلکهباردیگرکلیشههاینابرابری
درآنهاتکرارشدهاست.منظورازکلیشههاینابرابریآن
ذهنیتیاستکهعدمدسترسیبهفرصتهایبرابراجتماعی
جسمانی ویژگی به را آن و میداند معلولیت ذات در را
و اجتماعی تعامالت برآیند به نه و میدهد نسبت افراد

سیاستهایرایجدرجامعه.

با گروه، یک از خارج افرادی میرسد نظر به بنابراین
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ذهنیتیکهحاکیازعدمدرکاجتماعیازموضوعیشدیداً
خوش نظرشان به که کلماتی با صرفاً است، اجتماعی،
این ابداع و ساخت به دست است آهنگ خوش و فرم
معلول واژۀ انگاشتن منفی نیز آن دلیل و زدهاند نامها
بودهاست.اینکهافرادبدونمعلولیت،صرفاًبراساسشم
زبانیوسلیقۀاجتماعیخودتصمیمبگیرندکهبهتراست
نامیکگروهاجتماعیعوضشود،نشانۀعدمدرکافراد
ازجایگاهاجتماعیخوداست.دراینگونهمسائلبهترین
رویکرداحترامبهسلیقۀزبانیوشمزبانیخودگروهاقلیت

است.

برایایرادازاستداللگروهدوم،نیزبایدبههمانمسئلۀ
احترامبازگردیم.همانطورکهگفتهشداستداللمخالفانبه
تغییرنامایناستکهعوضکردنیکنامبیفایدهاست
وبهتراستهمۀنامها،عناوین،برچسبهاوواژگانزبان
ظاهرسازی جای به و کنیم حفظ بودهاند که همانطور را
تا ایناستدالل بیندیشیم. بنیادین بهتغییراتاجتماعی
حدیصحیحاست.اگروضعیتوقدرتاجتماعییکگروه
اقلیتبهترنشودیاآنگروهبیشازپیشاعتباراجتماعی
خودراازدستبدهد،تغییرنامچارهنیستوحتیبسیار
و شده منفی تداعی دارای هم جدید نام که دارد امکان
مشخصۀتوهینیاتحقیرگروهاجتماعیبهواژۀدومهم
ازواژگان منتقلشود.اینوضعیتدرتاریخچۀبسیاری

زبانرخدادهاست.

باردیگرتکرارکنیمکهایناستدالل،که اماخوباست
»تغییرواژهبیفایدهیاریاکارانهاست،پسبهتراستنامها
راتغییرندهیم«،فقطتاحدیصحیحاست.بایدتوجه
داشتهباشیمکهیکیازمصادیقمهمتغییراجتماعیبه
نفعگروههایاقلیتآناستکهنظرورأیآنانرادرمورد
مسائلآنگروهبهرسمیتبشناسیم.مثالًتصمیمگیری

دربارۀسیاستهایمربوطبهوضعیتافراددارایمعلولیت
رابهافرادیازخوداینگروهبسپاریمنهآنکهمدیرانو
رئیسانغیرمعلولدرسازمانهابهجایآنانتصمیمبگیرندو
درواقعبهقدرتواستقاللاجتماعیآنانبیاعتناییکنند.
برایناساس،هرگاهیکگروهاجتماعیبنابههرمالحظۀ
تغییر به تصمیم سیاسی یا تاریخی اجتماعی، زبانی،
گروه آن از خارج که کسانی ما، وظیفۀ گرفت، خود نام
هستیم،آناستکهاینتغییررابپذیریموبرنامقدیمی
پافشارینکنیم.اگراستقاللافراددارایمعلولیتبایدبه
اینامرالزمۀزدودنتداعیهای رسمیتشناختهشودو
منفیازعنوانمعلولاست،کمترینحدایناستقاللرأی
ایناستکهجامعۀمعلوالندرنامیدنوضعیتاجتماعی
خود،یاگروهیکهبهآنتعلقاجتماعیدارند،صاحبحق

دانستهشوند.

اگر،بهفرض،درآینده،زمانیمعلوالنبهایننتیجهبرسند
کهواژۀدیگریرامیخواهندجایگزینمعلولکنند،مانیز
بااحترامبهتصمیمآنهاازواژۀجدیداستفادهمیکنیم.اما
تاکنونچنینارادهایدیدهنشدهوافراددارایمعلولیت،
بدونمشکلوگاهباافتخارخودرافردیدارایمعلولیت

معرفیمیکنند.
افرادکوتاهقدازواژۀ»کوتوله«هیچگاهبرایمعرفیخود
استفادهنمیکنند.گرچهاینواژهازقدیمدرزبانفارسی
خورشیدی چهل دهۀ در ناشنوایان است. داشته وجود
تصمیمگرفتندواژۀ»کروالل«راازدایرۀواژگانرسمیو
اداریوآموزشیبراینامیدنخودکناربگذارندوبهجای
واژۀ آنان گمان به زیرا کنند. استفاده را »ناشنوا« آن
کرواللدارایمفهومتاریخِیتحقیراینگروهاجتماعیبود.
دورانیکهکلمۀکرواللبابیسوادیوسایرانگهایمنفی
اجتماعیهمراهبودبهسرآمدواینگروه-بهرهبریفعاالن
پیشرودرگروه-تصمیمگرفتندخودراناشنوابنامندوامروز
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هرگاهکسیازنامکرواللاستفادهکند،ناشنوایانواکنش
منفینشانخواهندداد.

پسبهواقعنهحفظیکنام،نهتغییرآنتنهابراساس
نشانۀ اقلیت گروه یک از خارج اجتماع سلیقۀ و افکار
احتراماجتماعینیست.بلکهرویکرددموکراتیکآناست
کهبهمالحظاتوتصمیمهایآنگروهاجتماعیاحترام
نام، تغییر بر اصرار نه و نام حفظ بر اصرار نه بگذاریم.
به اگر، نیست. زمانها همۀ برای شده تجویز نسخهای
فرض،درآینده،زمانیمعلوالنبهایننتیجهبرسندکه
واژۀدیگریرامیخواهندجایگزینمعلولکنند،مانیزبا
احترامبهتصمیمآنهاازواژۀجدیداستفادهمیکنیم.اما
تاکنونچنینارادهایدیدهنشدهوافراددارایمعلولیت،
بدونمشکلوگاهباافتخارخودرافردیدارایمعلولیت
یک تنها آنان برای معلولیت که زیرا میکنند. معرفی
و فرهنگ یک با مرتبط بلکه نیست، شخصی وضعیت
نقشاجتماعیوتاریخیاستوهمچنیندربردارندۀتاریخ

پرچالشوفرازوفرودهایآناندردورانهایمختلفزیست
اجتماعیاینگروهاست.

نکتۀآخراینکه،مسلماًهیچگاهافرادیکگروههمهباهم
درموردامورمربوطبهخودهمنظرنیستند.شایدافرادی
ازگروهدارایمعلولیت،درحالحاضرموافقتغییرنام
نام تغییر برای دیگری انگیزههای گروهی شاید باشند،
داشتهباشندوشایدگروهیدرجستجوینامبهترباشند.
نمیتوانیمبهیقینازاحساسهمۀافرادیکگروهسخن
بااطمینانمیتوانیمبگوییمآناست اماآنچه بگیوییم.
کهاوالًنامهاارزشاجتماعیدارند،دومآنکهاحساسو
شمزبانیمادربارۀیکنامبستگیبسیارزیادیبهجایگاه
بیان هنگام کنیم تالش آنکه سوم و دارد ما اجتماعی
سلیقۀزبانیخوددربارۀیکنامازجایگاهاجتماعیخود
آگاهباشیموازاعمالسلیقۀزبانی-اجتماعیخودبهیک

گروهپرهیزکنیم.
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شاد« »مبارزه وبسایت با مصاحبه در فدریچی سیلویا
که تجربهای به سیاست تبدیل در »ناتوانی میگوید
ناکامیچپرادیکالدر ازدلیل مابهازاییدارد،بخشی
»مبارزه از او است«. بوده مردم از زیادی شمار جذب
در تجربهاش انحصارگری، گذاشتن کنار لزوم شاد«،
اتحاد و چندپارگی و هویت مساله فمینیستی، جنبش
باسیلویافدریچی نیزسخنگفتهاست.اینمصاحبه
مونتگومری نیک و برگمن کارال توسط 20۱۶ اوایل در
برای است. شده انجام شاد« »مبارزه وبسایت برای
فدریچی برای دیباچهای کارال( و )نیک ما مصاحبه این
فرستادیمکهخطوطکلیبرخیازایدههایپروژهمانرا
ترسیممیکردوبراساسموضوعاتکتابمانوکارهای

فدریچیبااوگفتگوییداشتیم.

فدریچی:سیاستمندرهمصدایِیکاملباایدهشمااز
»مبارزهشاد«]۱[است.بهشدتمعتقدمکهسیاستیا
آزادیبخشاستوبهشماشادیمیدهد،یااینکهیک

جایآنمیلنگد.

بهشخصهحالتهایناخوشایند»سیاستناشاد«راتجربه
کردهاموآموختهاماشتباهاتیراکهمنجربهخلقاین
نوعسیاستمیشودتشخیصدهم.ایننوعسیاست
سرچشمههایفراوانیدارد.یکیازاینفاکتورها،گرایش
بهاغراقکردندراهمیِتآنچیزیستکهبهتنهاییاز

سیاست به مثابه فرآیند دگردیسی

سیلویا فدریچی — فرزانه جاللی فر | ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۸ دقیقه

سیاست
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دستمانبرمیآید؛طوریکهمداماحساسگناهمیکنیم
کهآنچنانکهبایدکارینکردهایم.

باخودمفکرمیکردم، وقتیداشتمدربارهاینگفتوگو
دگرگونیهاینیچهدرکتابچنینگفتزرتشتبهیادم
آمدوتصویریکهاوازشترارائهمیدهد.شترنمونهاولیهی
آنمبارزیاستکهباریعظیمبهدوشخودافکندهاست،
چونفکرمیکندسرنوشتجهانبستهبهسختکوشِی
اوست.پسناگزیر،مداماندوهگیناست،چراکههدفش
ندارد زمان آنقدر و میشود دستنیافتنیتر پیوسته
امکانهای آن و کند خود زندگی صرف تماموکمال که

تحولپذیریراتشخیصدهدکهذاتِیکاراوست.

برای زیادی سرچشمههای که گفتید شما نیک: و کارال
ما به بیشتر اینباره در دارد. وجود ناشاد«]2[ »مبارزه

بگویید.
اهداِف تعیین نتیجهی ناشاد« »مبارزه فدریچی:
از دور همیشه کار حاصل چنانکه است؛ دستنیافتنی
وهمواره آیندهموکولمیشود به مدام است، دسترس
همچنین ناشاد« »سیاست میکنید. ناکامی احساس
که میکند تعریف تقابلی کامالً شرایطی با را مبارزهتان
شمارادروضعیتتنشوشکستدائمیقرارمیدهد.
»سیاستشاد«سیاستیسازندهاستوتصورینسبتبه
آیندهدارد.اینواقعیتمایهدلگرمیمناستکهامروزه
نمیتوانید شما که رسیدهاند درک این به بیشتری افراد
مدامدستاوردِاهدافخودرابهآیندهایموکولکنیدکه

هموارهدورودورترمیشود.

»سیاستشاد«سیاستیستکهدرهمینلحظهتغییری
تعهدِ که نمیکنم انکار کند. ایجاد شما زندگی در مثبت
سیاسیاغلبمستلزمتحملرنجاست.درواقعدرگیریِ
به شادی اما میشود. زاده رنج دِل از اغلب ما سیاسی

معنایآگاهیوارادهبرایانجامکاریدربارهاینرنجاست،
بهرسمیتشناختِنایناستکهمادردخودرابادیگران
بهاشتراکمیگذاریمواحساسهمبستگیباکسانیست
کهدراطرافماهستند.برایهمیناستکهمبارزاندر

آرژانتیناز»سیاسیکردناندوه«صحبتمیکنند.

بههمیندلیل،هرجافداکاریبهمعنایانجامکارهایی
باشدکهبرخالفنیازهایما،امیالما،وپتانسیلهایما
استوبهخاطرکارسیاسیناچاربهسرکوبخودباشیم،
معمول رویهای این ندارم. اعتقاد »فداکاری« مفهوم به
چنین اما است. بوده گذشته در سیاسی جنبشهای در
میکنم، تکرار میکند. تولید ناراضی افرادی مدام چیزی
آنچهانجاممیدهیمممکناستمنجربهرنجشود،اما
نوعخودویرانگریکهدرصورت بهآن ارجحیتدارد این

بیعملیممکناستباآنمواجهشویم.

تجربهای به سیاست تبدیل در ناتوانی من، گمان به
رادیکال چپ ناکامی دلیل از بخشی دارد، مابهازایی که
اینحال، با است. بوده مردم از زیادی شمار جذب در
همینهمنقطهآغازیادگیریمااست.منمیبینمکه
و اجتماع ایجاد اهمیت جوان مبارزان از بسیاری امروزه
تشخیص لذتبخشاند، که را فعالیتهایی سازماندهی
میدهند؛فعالیتهاییکهاعتمادآفرینندوروابطیمؤثررا
شکلمیدهند،مثالًاینکهدرکنارهمغذابخورند.تصادفی
نیستکهجنبشهایمردمانبومیدرآمریکایالتین،به
این تا مذهبی جشنهای مانند رویدادهایی سازماندهی

اندازهاهمیتمیدهند.
پرسشهایی خاص بهطور میخواستیم ما نیک: و کارال
دربارهجنبشفمینیستیوبرخیشیوههاییکهفمینیستها
بهکار ناشاد« »مبارزه با نبرد مسیر در جنبشها دیگر و
دهه در فریمن]3[ جو مقالهی به کنیم. مطرح گرفتند،
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میکنیم؛ فکر کردن«]4[ »متالشی مورد در میالدی ۷0
جاییکهدربارهتمایالتیواقعیبهتخریِبروابطدرجنبش
فمینیستیصحبتمیکند.شمادریکیازمصاحبههایتان
به»شکلهایوحشیانهیرفتاریکهدرجنبشدهه۶0
میالدیمعمولبود«اشارهمیکنیدوازظهورشکلهای
جدیدیازمهربانیومراقبتمیگوییدکهاحتماالًدرآن
زمانغایببودهاند.ازنظرشماچهتغییراتیاتفاقافتاده
استوآیاپیوندیبینآن»متالشیکردن«واینبهاصطالح

»فرهنگانذار«]5[درجنبشهایمعاصرمیبینید؟

در روابط نوشتم، وحشیانه رفتار درباره وقتی فدریچی:
سلطهی تحت سازمانهای و چپ مردانه سازمانهای
مردانهرادرنظرداشتم؛جاییکهشاهدخودمحوریهای
و جنسی اغوای همینطور و خودنمایانه رقابت و فراوان
غیرجنسیزنانبودید.اینهاازجملهعواملیبودندکهباعث
برآمدنجنبشآزادیزنانشدند.نهتنهامطالباتزناناز
هم روزمره روابط بلکه بود، شده گذاشته کنار دستورکار

برایآنهاخفتآوربود.
حمّاِل »فحِش عنوان با نوشتهای در پیرسی]۶[ مارج
سازمانهای در زنان زندگی از خوبی توصیف اعظم«]۷[
تحتسلطهیمردانهبهدستمیدهدوتوصیفیمحکماز
شکلهایانقیادیمیکندکهزناندراینسازمانهادچارند.
زنان جنبش که سازمانایی شکلهای آن مقایسه، در
اتخاذکرد،پیشرفتیعمدهمحسوبمیشد.فمینیستها
و رادرپیشگرفتند مسیرمخالف)سازمانهایمردانه(
»استبدادِ از فریمن جو انتقاد رفتند. پیش بسیار آن در
از انتقاد در او اما نکردهام. فراموش را بیساختاری«]8[
جنبشفمینیستیزیادهرویمیکند.منموافقنیستمکه
فمینیستهابهشکلیخاصمتمایلبه»متالشیکردن«
یکدیگربودند.مثالتاختنبهرهبریرادرنظربگیرید،که
برایخودبیانگریعمل افراد توانایی اغلبعلیه هرچند

میکرد،ازآنطرفراهیمیگشودبهسویروابطعادالنهتر-
ماننداطمینانازاینکهدریکجلسههمهفرصتصحبت
یافتِن اعتبار برابر در مقاومت کرد. خواهند پیدا کردن
زنانبهاتکایتألیفمقاالتیاسخنرانِیفراواندرانظار
عمومی،میراثتجربیاتیبودکهمادرسازمانهایتحت
که است ترسی این بودیم. کرده کسب مردانه سلطهی
اغلبزنان،بااطمینانیکهبهقدرتشانیافتند،بهتدریج

پشتسرگذاشتند.

برخیازتلخیهاییکهدردیدگاهجوفریمنمیبینیدشاید
ازاینحقیقتناشیشودکهوقتیبهجنبشزنانملحق
شدیم،بسیاریازمابرایناعتقادبودندکهبهنوعیبهشت
دستیافتهایم.همانطورکهدر»ایستاندنفمینیسمروی
با کار به شروع که زمانی نوشتهام، خودش«]۹[ پاهای
قبیلهام و خانه احساسمیکردم واقعاً کردم زنان دیگر
رایافتهام.فکرمیکردیمبهجاییرسیدهایمکههمهچیز
درهماهنگیکاملاست.جاییکهدرآنعشق،مراقبت،
آنرا ما و دارد، وجود همیاری و برابری، متقابل، عمل
را انتقادیمان تفکر ترتیب این به نامیدیم. خواهرانگی
به ما راترککردیم.متأسفانه غیرفعالوخاکریزهایمان
بهشتنرسیدیموناامیدیبهویژهبهایندلیلشدتیافت
کهتصورمیکردیمدرجنبشزنانشادیراپیدامیکنیم؛
یاحداقلتصورمانبراینبودکهباآننوعحسادتها،
بازیهایقدرت،وروابطقدرتیکهدرکاربامردانتجربه

کردهبودیم،مواجهنمیشویم.
شادیازمنظراسپینوزاازخردودرکسرچشمهمیگیرد.
امامافراموشکردهبودیمکهنشانههایزندگیدرجامعه
بسته نقش همگیمان اذهان و بدنها بر سرمایهداری
و زخمها از بسیاری با که بودیم کرده فراموش است.
ترسهاواردجنبشفمینیستیشدیم.اگر)اینجانیز(فکر
میکردیمآنطورکهبایدقدرماندانستهنشده،احساس
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بیارزشبودنمیکردیموبهآسانیدچاررنجشمیشدیم.
این از ازفقرسرچشمهمیگرفت، بودکه اینحسادتی
ترسریشهمیگرفتکه)مبادا(بهحقماننرسیدهباشیم.
اینامرهمچنینبرخیزنانرابهسمتیهدایتکردکه
خودرامالکآنچیزهاییبدانندکهانجامداده،گفته،ویا

نوشتهبودند.
اینهاهمهمشکالتوانحرافاتکالسیکیاستکهزندگی
درجامعهسرمایهداریایجادمیکند.باگذشتزمانشما
اینها ابتدا، در اما کنید، شناسایی را آنها میگیرید یاد
این بر آمدن فائق من برای کردند. تباه را ما از بسیاری
اما بود. ارزشمندی یادگیریِ فرایند آن، فهم و مشکالت
زنانیراهمدیدهامکهازاینمسائلبهشدتآسیبدیدند

وازجنبشزنانجداشدند.
ازسویدیگر،جنبشفمینیستیابزارمهمیبرایمقابله
اشتراک به اهمیت بر چون داد، ما به وضعیت این با
گذاشتنتجربیاتودرگیرشدندربررسیجمعیمشکالت
»افزایش طریق از میکرد. تأکید ما روزمره زندگیهای و
آگاهی«وامتناعازجداسازیسیاستازبازتولیدروزمره
ما،جنبشفمینیستیشکلهاییازسازماندهیراخلق
در ما قدرت میدادند نشان و بودند اعتمادساز که کرد

همبستگیمتقابلمانریشهدارد.

مندرجنبشزنانبهنگاهیرسیدمکهاجازهدادبربرخی
ناامیدی برابر در زمان گذر با و کنم غلبه تلخ تجربیات
رویینتنشوم.حاالسیاسترابهمثابهفرآیندِدگردیسی
بهتر و بهتر میآموزیم آن در که فرآیندی میکنم؛ درک
شویم،انحصارگریرارهاکنیم،ومنازعاتبیاهمیتیکه

زندگیمانرابهشدتمسموممیکنند،کناربگذاریم.

فکرمیکنماینتجربهایجمعیبودهکهدردیگرسازمانها
نیزنشانیازخودبرجایگذاشتهاست.بهنظرمیرسد

دردویاسهدههاخیر،جنبشزنانمهمترینتأثیررابر
شکلهایسازمانِیاغلبجنبشهایرادیکالداشتهاست.
دیگرامروزدرسطحعمومیشاهدآنرفتاررایجدرمیان
در دستکم نیستیم، پیش سال چهل یا سی در مردان
میاننسلهایجدید؛گرچههنوزهمرفتارهایماچودر
مقیاسیوسیعوجوددارد.امامردانینیزهستندکهواقعاً
میخواهندفمینیستباشندوخودراضدپدرساالرییاضد
برتریِمردانهتعریفمیکنند.چنیننگرشهایی،جزدر

مواردیانگشتشمار،دردهه۶0غیرقابلتصوربود.
کارال:منپرسشهایزیادیدارم!بهنظرمیرسددراینجا
و احساسات به شادی اینکه دارد: وجود تناقض نوعی
روابطمربوطمیشود،امانهصرفاًاحساسفردی.بااینکه
میدانیم] [اما کنیم، صحبت شادی قدرت از میخواهیم
نمیشودآنرابهامریدستوریتبدیلکرد؛درحقیقتاگر
بهمردمتحمیلشودازبینخواهدرفت.شادیهمچنین
خوب حسی داشتن یا خوشحالی احساس نوعی صرفاً
نسبتبهوضعجاریورضایتازآننیست.اینموضوع
بهنظرکمیمتناقضمیرسدومننمیدانمچطورباید

حلشکرد.
بخشبسیارزیادیازکنشگریمندرطولسالهاحول
دربارهاش ]که است بوده بچهها با کار و جوانان آزادیِ
از شکل آن کردن مطرح و زد[ میشود زیادی حرفهای
من کار اکتیویستی. فضاهای و بحثها در ستم و ظلم
بودهاست. اینمسائلدرعرصهعمومی پیرامون تمرکز
میخواهم نیست؛ آزادی با فردگرایی کردِن یکی قصدم
و بزرگتر سیستمهای با همیشه باید فردگرایی بگویم
مبارزاتاجتماعیدرپیوندباشد.امابهاینهمنیازداریم
کهدرهمینلحظهکامیابیهاییداشتهباشیم،چونآنها
بچهاند!ووقتیکارهاخوبپیشمیرفت،بهنظرمیرسید
فضایزیادیبرایآزادیورشدوجوددارد،اماهمینهم
بهشکلجمعیحفظواحساسمیشد،بدونبهکارگیری
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البتهکهشادیوجودداشت،اما مشتیقواعدوهنجار.
دشواریهموجودداشت،ورغبتیبهکاردرچنینظرفی.
بنابراینکارکردندرظرِفشادکامیهمچونپارادوکسی

دائمیاست.
فدریچی:منبهتمایزبینخوشحالیوشادیعالقمندم.
مثلشما،شادیرادوستدارم،چوناینشورواشتیاقی
کنشگرانهاست،نهحالتیایستاورضایتازوضعجاری
امور.بخشیازاحساِسرشدِقدرتهاوتواناییهادردرون
از که است شوقی و شور و احساس است. اطرافیان و
فرآیندتحولورشدسرچشمهمیگیرد.نهبهاینمعناکه
ازوضعیتخودراضیاید.اگردوبارهسراغاسپینوزابرویم،
اینبهآنمعناستکهمطابقفهمازآنچهبایدانجامدادو
مطابقباضرورتوضعیت،دستبهکنشبزنیم.بنابراین
درکناردیگرافراد،حسمیکنیمقدرتایجادتغییرداریم
وازخاللکاریکهانجاممیدهیم،تغییرخودمانراهم

احساسمیکنیم.اینتندادنبهوضعموجودنیست.

اصلیکهبرایخودساختهامایناستکهواردگفتگوهای
مخرّبنشوم.بخشپسندیدهایناصلاینستکهبکوشیم
نزنم حرف طوری یعنی بگوییم؛ سخن روشن و شفاف
را من حرفهای چون احمقند، کنند احساس آدمها که
نمیفهمند.اینراهمازجنبشزنانیادگرفتهام.مابارها
احساسحقارتکردهبودیم،ازبودندرموقعیتهاییکه
متوجهنمیشدیممردانچهمیگویندوشجاعتنداشتیم
کاری نمیخواهم هرگز من چیست. منظورشان بپرسیم

کنمکهدیگرانهمدچارچنیناحساسیشوند.
کارالونیک:تعبیریکهشماازانباشتچندپارگیهاارائه
شیوههای همینطور است؛ تأثیرگذار حقیقتاً میکنید
تمرکزتانبرچگونگِیبهرهگیریهمیشگیسرمایهداریاز
برتریسفید،پدرساالری،استعمار،وسایرسلسلهمراتب
ظالمانهبرایایجادچندپارگیهاوامکانپذیرکردناستثمار.

شمابهشکلیمؤثراینچندپارگیهاراتاریخمندمیکنید
ونشانمیدهیددولتوسرمایهداریچگونهپدرساالری
آنها از و کردهاند، تثبیت و تعمیق را نژادپرستی و
استراتژیایساختهاندبرایپایاندادنبهمقاومتوممکن
کردِناستثمارشدیدتر.مادرکتاب»مبارزهشاد«درواقع
براهمیتبازسازیِاعتمادوبرقراریپیوندوهمبستگیدر
میانهیآنچندپارگیهاتأکیدکردیم،طوریکهفضاییبرای
تفاوتوخودمختاریهمباقیبماند.یکیازنکاتجذاب
کارشماایناستکهناغافلدراتحادیخامدستانهوارد
نمیشوید-یعنیاتحادیخامدستانهراجایگزیِنغلبهبر
بیشتر کمی است ممکن اگر نمیکنید. پیچیدگیها این
دراینخصوصصحبتکنید.آیاتمایزیوجودداردمیان
و است، استثمارگرانه و سلسلهمراتبی که چندپارگیها
تفاوتهاکهمیتوانندچیزیدیگرباشند؟وآیامیتوانید
چندپارگیها انباشِت برابر در مقاومت روشِن افق درباره
صحبتکنید؟درعیناینکهازنوعیاتحادکهدستاندرکار

همگنسازیستاجتنابکنیم.
مهم چندپارگیها و تفاوتها بین تمایز بله، فدریچی:
میکنم، صحبت »چندپارگیها« درباره وقتی است.
سلسلهمراتب دربردارنده که است تفاوتهایی منظورم
بنابراین، دارند. چندپارگی ایجاد قدرت و نابرابریهایند و
هنگامسخنگفتناز»تفاوتها«الزماستکامالًشفاف

باشیم.هرجورتفاوتیرانبایدگرامیداشت.

جنبش و زنان جنبش از میالدی ۶0 دهه در که درسی
برای ایناستکهمؤثرترینشیوه قدرتسیاهآموختیم
واکنشنشاندادنبهروابطنابرابر،دراختیارکسانیست
کهقدرتاجتماعیکمتریبرایسازماندهیخودمختارانه
خاص مبارزاتی حول آمدن گردهم امکاِن امر این دارند.
خطوط مبنای بر که جامعهای در اما نمیگیرد. نادیده را
باید اتحادهدفیستکه وجنسیتیدوپارهشده، نژادی
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بهآندستیافت،نهچیزیکهآنراازقبلموجودفرض
کنیم.خودمختاریِسازمانی،یادستکمساختفضاهای
برای ضروری شرطی مختلط، سازمانهای در خودمختار
برانداختناینچندپارگیهاست-همانطورکهدرآمریکای
التیناغلباتفاقمیافتد.اگرزناندرسازمانهایتحت
نبود قادر زنان جنبش میماندند، باقی مردانه سلطهی
زنان برای دهد. پرورش را زنان وضعیت از درکی چنین
حیاتیبودکهازاینسازمانها)یمردانه(فاصلهبگیرندتا
بتوانندبهمشکالتشانبیاندیشندوافکارشانراباهمبه

اشتراکگذارند.

نمیشودبهمشکلیفکرکنیدوآنرابیانکنیدوبادیگرانبه
اشتراکبگذارید،مادامیکهمیترسیدکنارگذاشتهشوید،
بیاهمیت مشکلی چنین شود گفته یا شوید، تمسخر
است.عالوهبراین،چگونهامکانداردزنانازسکسوالیته
وروابطشانبامردان،پیِشرویخودِآنهاسخنبگویند؟
تجربیات از آشکارا میتوانند چگونه سیاهپوست مبارزان
خوددربارهنژادپرستیدرمقابلافرادسفیدپوستصحبت

کنند؟

درجنبشهاییکهبرایرسیدنبهاتحادکارمیکنند،اما
گذرگاهروابطقدرتند،خودمختاریامریاساسیاست.اگر
جنبشفمینیستیبهشکلیخودمختارسازماننمییافت،
واقعیتیحیاتیپنهانمیماند؛واینامردرموردجنبش
قدرتسیاهنیزصدقمیکند.عرصههاوشکلهایمهمی
ازاستثمارکماکاننادیدهگرفتهمیشوند؛نهتجزیهوتحلیل

میشوندنهتقبیح،وهمچنانبازتولیدمیشوند.

کارالونیک:شمااغلببهآمریکایالتینودیگرمناطقی
بسیار کلی بهطور اجتماعی بافت که میکنید اشاره
قدرتمندترندوجنبشهاتواناییبسیاربیشتریدربازتولید

خودوبرآوردهکردننیازهایشاندارندوبهدولتوسرمایه
کمترمتکیاند.بهنظرمیرسدصیانتازشکلهایاشتراکی
ومبتنیبرتعاوندرزندگی،درتوانایِیمبارزهومقاومت
پایدارمرکزیتدارند.میتوانیدایننکاترادقیقترتوضیح

دهید؟
بسیار و رفتم نیجریه به میالدی 80 دهه در فدریچی:
شگفتزدهشدموقتیدیدمهنوزبخشزیادیاززمینها
نیست این منظور میشوند. مدیریت اشتراکی بهصورت
کهدررژیمهایاشتراکیزمین،روابطضرورتاًعادالنهاند.
بهطورکلیمردانقدرتبیشترینسبتبهزناندارند،اماتا
همیناواخرآنهانمیتوانستندزمینرابهفروشبرسانند.
واضحاستکهاینرژیمهایاشتراکیتغییراتفراوانیرا
ازسرگذراندهاند،بهویژهبهدلیلسلطهیاستعماری.اما
اینحقیقتکهمالکیتاشتراکیدرآفریقادستکمتاقرن
نوزدهمفراگیربودهودربرخینواحیحتیتاامروزادامه
دارد،تأثیریعمیقبرروابطوافرادداشتهاست.بههمین
و زمین خصوصیسازی الزمهی معتقدم که است دلیل
فراوان خشونتی اعماِل آفریقا، قاره عظیم طبیعی منابع

بودهواست.
مکزیک در دارد. مشابهی وضعیت هم التین آمریکای
برخی کاردناس، الزارو حاکمیت دوران در و ۱۹30 دهه
مالکیت از استعمارگرایانه یورشهای با که زمینهایی از
جوامعبومیخارجشدهبود،بهآنهابازگرداندهشد.امروزه
دولتمکزیکمیکوشددوبارههمهچیزراخصوصیکند،
اززمینهایاین اماتاهمیناواخردستکمسیدرصد

کشورهنوزاشتراکیباقیماندهبود.

بازهماینتضمینیبرایبرقراریروابطعادالنهنیست.زنان
دراینجوامع،باانتقادازروابطپدرساالرانهکهاغلبدرآنها
)درجماعات(رواجدارد،گامیبهجلوبرداشتهاند.یکمثال
زاپاتیستهستند.همانطورکهمیتوانیددر زنان خوب
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کتاب»همرزم«نوشتهیهیالریکلینبخوانید،بسیاریاز
تحوالتکهدرجوامعزاپاتیستیرخداده،ماننداجرایقانون
انقالبیدرحوزهزنان،محصولمبارزهزنانعلیهپدرساالری
بودهاست.امارژیمهایاشتراکیزمیْنبازتولیدجوامعیرا

کهدرآنزمینهازندگیمیکنند،تضمینمیکند.

امروزهبسیاریازاینجوامعبهعلتخصوصیسازیزمین،
باسلب آبیاریکشتزارها برای جنگلزدایی،وفقدانآب
مالکیتمواجهند.اماوقتیبهزوربیرونراندهمیشوندو
عمل جمعی پیکری همچون کماکان میآیند، شهرها به
میکنند.آنهاازطریقکنشجمعْیکنترلزمینرادردست
میگیرندواردوگاههارابرپاوبهشکلجمعیتصمیمگیری
میکنند.درنتیجه،دربسیاریازشهرهایآمریکایالتین
اجتماعاتجدیدیشکلگرفتهاندکهازآغازبهصورتجمعی
ساختهشدهاند.بهنظرمیرسدتبهکاراناکنونمیکوشند
دربرخیازایناجتماعاتنفوذکنند.اماوقتیمردمکنترل
خانههای ساختن بهمنظور و میگیرند بهدست را زمین
خودوخیابانهاونزاعبادولتبرایداشتِنانشعابآبو
برقبایکدیگرهمکاریمیکنند،شانسخوبیوجوددارد
کهبتوانندبهاینتهدیدپاسخدهند؛میتوانیمببینیمکه
واقعیتاجتماعیجدیدیدرایناجتماعاتدرحالظهور

است.

همانطورکهرائولزیبچی]۱0[اغلباشارهمیکند،چیزی
جدیددراینجوامعدرحالظهوراست،چونآنهامجبور
مدل هرگونه بدون را زندگی جدید شکلهای بودهاند
را خود بازتولید روزمره فرآیند و ابداع، موجودی پیش از
سیاسیکنند.برایمثالوقتیباهمکارمیکنیدوخانهو
خیابانمیسازیدوساختارهاییراشکلمیدهیدکهشکلی
نسبتاًبیواسطهازمراقبتهایبهداشتیراارائهمیدهند،
تصمیماتیسرنوشتسازاتخاذمیکنید،چراکههمهاین

مواردهزینهباالییدارند.بایدبادولتوپلیسومقامات
محلیدربیفتید.بنابراینالزماستروابطیتنگاتنگبرقرار

کنیدومدامارزشهمهچیزرابسنجید.

بدانیم کنجکاویم شما، حرفهای ادامه در نیک: و کارال
ازجاهاییآموختکهبهطورکلیمیزان چگونهمیتوان
قویترند؟ بسیار اجتماعی تاروپود و باالتر شدن سیاسی
چهدرسهاییبرایسازماندهندگاِنمستقردرآمریکای
شمالیبهمنظورسازماندهیدراجتماعاتخوددارد؟مردِم
جهانشمالچگونهمیتوانندازمبارزاتسرشارازانرژیو
شکلهایزندگیدرآمریکایالتینبیاموزندودرعینحال

متوجهتفاوتدربسترهاباشند؟

است. درگرفته نیویورک در که بحثیست این فدریچی:
افرادیدرجنبشهایاجتماعیکهازمبارزاتدرآمریکای
قلمرویی سیاسِت نوعی به اکنون گرفتهاند، الهام التین
میاندیشند.یعنیبهمکانیکهدرآنیکجورکنترلجمعی
وحتیحاکمیتخودمختاروجودداشتهباشد.بهوضوح،
با اما است. متفاوت عمیقاً متحده ایاالت در وضعیت
اندیشیدنبرمبنایقلمرومیتوانیمدریابیممحلههاییکه
درآنزندگیمیکنیم،فضاهاییخنثیوصرفاًتودههایی
آنها ساختاریابی نیستند. مردم و خانهها از بیشکل
بهشدتسیاسیبودهاست.بهعنوانمثال،درنیویورک،
ازدهه۷0میالدی،نوعیفرایند»تمرکززداییفضایی«در
جریانبودهاست.بهموجباینفرآیند،مقاماتمحلیو
فدرالهرمحلهرازیرنظرگرفتندتادریابندچگونهمیتوان
افرادی که شد مطمئن و کرد کنترل بهتر را افراد حرکت
کهنباید،بهمحالتیمعیّنرفتوآمدنخواهندکرد.خطوط
مترو،خطوطاتوبوس،وتفریحگاههاتجدیدساختشدند
تااطمینانحاصلشودافرادفقیرنمیتوانندبهراحتیوارد

مناطقثروتمندشوند.
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بنابرایننگریستنبهمحالتمانبهمثابه»قلمرو«،دراین
روابط و بحران، تنش، عوامل تشخیص معنای به مورد
قدرتیاستکهآنهارادرمینورددومیانمردمچندپارگی
جمع نیز گردِهم را آنها میتواند البته که میکند، ایجاد
نیویورک در اخیر سالهای در که اجتماعی مراکز کند.
افتتاحشدهاندمیکوشندهمینکاررابکنند؛تالشبرای
و میکند، خلق »قلمرو« که رویههایی در شدن درگیر
بهعبارتدیگرخلقشکلهایمتفاوتگردِهمآیی.ساختِن
بازتولیدازجنبههایمهماینفرآیند شکلهایجمعیترِ
کنیم، خلق مقاوم« »اجتماعاتی بخواهیم اگر است.
اینکارگریزناپذیراست-یعنیفضاهاییکهدرآنافراد
همبستهمیشوندومیتواننددرگیرتصمیمگیریکموبیش

جمعیشوند.

کارالونیک:درپرسشقبلدربارهاثراتفراموششدهی
اموربهواقعظریفیمانندمعماریوطراحیصحبتکردید.
فراموششدهی اثرات مورد در ساحره« و »کالیبان در یا
ساحرهکُشیواینکهچگونهاثراتآنهنوزهمبامااست،
راستای در قدرنادیده جنبشهایی آیا میکنید. صحبت
قدر تماموکمال که دارند، وجود دگردیسی و شادمانی

اثراتشانراندانستهباشیم؟

فدریچی:جنبشهایبسیارزیادیوجوددارند.براینمونه،
جنبشحقرأیزنانهمیشهجنبشیبورژواییتصویرشده
است،ولیمندارمپیمیبرمکهاینجنبشبُعدیکارگری
جنبشهایی به اندیشیدن بهجای اما است. داشته هم
خاص،آنچهبیشازهمهاهمیتداردکشفوخلقمجددِ
ایاالت در است. گذشته مبارزات از جمعیمان حافظه
متحده،تالشینظاممندبرایازبینبردناینحافظهدر
جریاناستودرلحظهکنونیاینامردرسراسرجهاندر
حالگسترشاست-ازجملهباتخریبمراکزتاریخیبزرگ

درخاورمیانهکهشکلیازسلبمالکیتاستوپیامدهای
عظیمیداردکههنوزبهندرتدربارهاشبحثشدهاست.
یادآوریِمبارزاتگذشتهاینحسرابرایماندارندکهبخشی
ازچیزیبزرگتراززندگیهایفردیمانهستیم،وبهاین
انجاممیدهیممیبخشد آنچه به طریقمعنایجدیدی
وبهماشجاعتمیدهد،چونازهراسماازاینکهچه

اتفاقیبرایمابهصورتفردیخواهدافتاد،میکاهد.

کارالونیک:میخواهیمدرموردسبکوسیاقوسایهروشِن
بخشنده بسیار شما سبک کنیم. صحبت فکری مشغله
استونقدیحقیقتاًستیزهجویانهنسبتبهسرمایهداری
دارید،اماهموارهبهنمونههاییاشارهمیکنیدکهدرطیفی
گوناگونازجنبشهاجایمیگیرد.بهنظرمیرسدحمالت
تندوتیزخودرابهنهادهایمخرّببزرگی،مثلبانکجهانی،
از بسیاری با سبکوسیاق این ظاهراً کردهاید. معطوف
که نقدهایی یعنی دارد. تفاوت کنونی رادیکال نقدهای
متمرکز محدویتها و همدستیها افشای بر میتوانند
باشند،ازنواقصجنبشهاصحبتکنند،ازاینبگویندکه
جنبشهاهنوزبهفالنیابهمانچیزدستنیافتهاند،و
همینطوربهافرادحملهکنند.پرسشمااینست:آیااین
سبکوسیاقچیزیستکهپرورششدادهایدوعمدیدر
آندارید؟بهطورکلیتر،میتوانیددربارهپتانسیِلنظریه
درکارفکریحالحاضربهمابگویید؟نظریه»مبارزهشاد«
راچطورمیبینید؟چهچیزینظریهراتوانمندودگرگونپذیر

میکند؟ودستاوردهایاینمسیرچیست؟

منبهتمایزبینخوشحالیوشادیعالقمندم.مثلشما،
شادیرادوستدارم،چوناینشورواشتیاقیکنشگرانه
است،نهحالتیایستاورضایتازوضعجاریامور.بخشی
ازاحساِسرشدِقدرتهاوتواناییهادردرونواطرافیان
است.احساسوشوروشوقیاستکهازفرآیندتحولو
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رشدسرچشمهمیگیرد.
فدریچی:اینتاحدیپیامدباالرفتنسناست؛چیزهایی
من نمیدیدید. بودید جوانتر وقتی که میکنید درک را
آموختهامکهفروتنیبیشتریداشتهباشم.مردمچیزهایی
شناختی به مادامیکه آموختهام من و میآورند زبان به
ازصحبتهایشاندرک درست-ورایآنچهخودمیتوانم
کنم-ازآنهانرسیدهام،قضاوتشاننکنم.چراکهفهمیدهام
مردماغلبچیزهاینابخردانهایبهزبانمیآورندکهواقعاً

بهآنهاباورندارندیادربارهشانجدیفکرنکردهاند.

اینسبکوسیاق،همچنیننتیجهدرکایننکتهاستکه
باید تأکیدمان که معنا این به کنیم؛ تغییر میتوانیم ما
یکی محدودیتهایمان. بر نه باشد، ظرفیتهایمان بر
که بود این زنان جنبش در تجارب شگفتانگیزترین از
در که بگیریم یاد کنیم، رشد میتوانیم چقدر فهمیدیم
یاپوسترهای بنویسیم، بگوییم،شعر منظرعمومسخن
قشنگطراحیکنیم.تماماینهاباعثشدنسبتبهآمادگی
برایدرهمکوفتنهرچیزیکهدراولیننگاهنادرستبه

نظرمیرسد،بهشدتبیرغبتشوم.

اصلیکهبرایخودساختهامایناستکهواردگفتگوهای
مخرّبنشوم.بخشپسندیدهایناصلاینستکهبکوشیم
نزنم حرف طوری یعنی بگوییم؛ سخن روشن و شفاف
را من حرفهای چون احمقند، کنند احساس آدمها که
نمیفهمند.اینراهمازجنبشزنانیادگرفتهام.مابارها
احساسحقارتکردهبودیم،ازبودندرموقعیتهاییکه
متوجهنمیشدیممردانچهمیگویندوشجاعتنداشتیم
کاری نمیخواهم هرگز من چیست. منظورشان بپرسیم

کنمکهدیگرانهمدچارچنیناحساسیشوند.

از یکی کاردرستاید! واقعا زمینه این در نیک: و کارال

چیزهاییکهمامشغولصحبتدربارهاشبودیم،مسئله
هویتاست.بسیاریازنقدهاییکهدرباره»مبارزهناشاد«
خواندهایم،حقیقتاًهویترابسیاربیشترازآنچهمدنظرما
استبهمسئلهبدلمیکنند.مامیکوشیمدقیقاًبفهمیم
گذاشت صحّه تجربه و هویت قدرِت بر میتوان چگونه
ودرعینحالقدرِتدگردیسیوکاردردلتفاوتهارا
مدنظرداشت.وبفهمیمچطورایندوگاهیدرشیوهی

استقرارشان،ضدونقیضنیستندوبرایهمحیاتیاند.

خود به ابعادی هویت نقد میکنم فکر من فدریچی:
گرفتهاستکهگاهیقابلتوجیهنیست.آنچهمردماغلب
بهعنوانهویتموردانتقادقرارمیدهند،درواقعجایگاه
خانهدار زن مثالً است. کار سرمایهداریِ سازماِن در فرد
مکانی اما است، هویت بله، است؟ هویت نوعی بودن
خاصدرسازمانسرمایهداریِکاروهمچنینشکلخاصی
ازاستثماراست-مثلاینکهمعدنچیباشید.هویتاغلب
بهشیوهایبهکارمیرودکهایناستثمارراپنهانمیکند.و

اینجاستکهتبدیلبهمسئلهایغامضمیشود.

هویتهمچنینتاریخیازمبارزهومقاومتدربرابراستثمار
تاریخ کل برای بیرقی میتواند هویت دارد. سر پشت را
یکمبارزهباشد.برایمثال،وقتیمیگویممنفمینیستم،
آگاهانهخودرادرپیوندباتاریخمبارزهزنانقرارمیدهم.
هویتهامیتوانندناپایدارهمباشند.براینمونه،»زن«
گذشته سال پنجاه طی زن مفهوم نیست. ثابتی هویت

تغییرچشمگیریداشتهاست.

است، بوده حقوقی سیاسِت با »هویت« پیوندِ مشکلْ
بومیان حقوق و زنان حقوق درباره وقتی که آنچنان
صحبتمیکنیم،گویاهرگروهمجزاازدیگریبستهایاز
حقوقشاملحالشمیشود.وبهاینترتیبتوانایِیدیدن
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ویژگیهایمشترکوامکانمبارزهایمشترکراازدست
میدهیم.

امید درباره ما پرسش آخرین بردیم. بهره نیک: و کارال
است.اسپینوزادربارهامیدبسیارمحتاطبود،امادرکاواز
امیدکامالًمعطوفبهآیندهاست:امیدداشتن،)همزمان(
یا هدف به را شما که چرا هست، هم داشتن هراس
نتیجهایدرآیندهگرهمیزند.بهتعبیریکلیتر،امیداغلب
بانوعیخوشبینیسادهلوحانهبرابردانستهمیشود:امید
میتواندجاپایخودرابرنتیجهایمعیّنسفتکند.اما
با ازامیدبهعنوانچیزی ازمصاحبههایتان شمادریکی
پایانیبسیارغیرقطعیترصحبتمیکنید.اینامیدبیشتر
بهمعنایآنستکهکارهاییازدستمابرمیآید.شمافکر

میکنیدامیدضرورتاًبهتصوریازآیندهمتصلاست؟

فدریچی:امیدمثبتاستاگرشورواشتیاقیکنشگرانه
باشد.اماتنهابهاینشرطکهجایگزینکارینشودکهبرای

موفقیِتکنشماضروریست.

متناصلیدروبسایتمبارزهشاد

joyfulmilitancy]۱[

sadmilitancy]2[

JoFreeman]3[

Trashing]4[

call-outculture]5[

MargePiercy]۶[

TheGrandCoolieDamn]۷[

tyrannyofstructurelessness]8[

PuttingFeminismOnItsFeet]۹[

RaülZibechi]۱0[
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نقشهاوموقعیتهابهطورمداومتغییرمیکنند:از
را ازکسیکهدرد بهمقتول. قاتل از ارباب. به کلفت
ازسرمایهدار بهکسیکهدردمیدهد. تحملمیکند،
پلتفرم به مولوی تاالر از هنر. به سرمایه از کارگر. به
داربست.تغییرهادرچندلحظهرخمیدهند.فقطچند
لحظهکافیاستتاکسیازنقشیبهنقشیدیگردرآید
گیج اگر پس گردد. بدل دیگر موقعیت به موقعیتی و
نقشها تا باشید امیدوار دهید. ادامه نترسید؛ شدید

باالخرهدرلحظهایخودراافشاکنند.

به و مولوی تاالر در کلفتها نمایش شب آخرین
رسید: پایان به گونه این علیزاد، علیاکبر کارگردانی

علیرضاکیمنش)بازیگرنقشکلر(پسازپایاننمایش،
تشویق و زدن کف مشغول که تماشاگرانی به خطاب
بودند،بادهانیسرخازخوِنکلرورژلبخانمگفت:
در که داربست پلتفرم در دیگر روز چند از اجرا »این
ادامهخواهدداشت«.سپس گالریمحسنقراردارد،
اسپانسر که صحنه وسایل نمایش، اجرایی عوامل
نمایش)مبلماننشیمن(۱دراختیارگروهگذاشتهبودرا
بیرونبردند.آیامعناییدرپسجابهجاییمکاننمایش
وجوددارد؟بهنظرمیرسدعلیزادمارابانمایشیمواجه
کردهکهمیتوانمنطقیدووجهیرابهآننسبتداد؛
با میتواند متن این اجرای که است ارتباطی اول وجه
و کند برقرار ایران امروز سیاسی و اجتماعی وضعیت

کلفت ها در خانه ی اربابی

بهمن ایران پور — سینا انعام زاده | ۵ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

فرهنگ

یادداشتی درباره ی نمایش کلفت ها و ادامه ی اجرایش در پلتفرم داربست
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استعارهیاربابوکلفترادرسطوحاجتماعیوسیاسی
نمایندگیکند.وجهدومدررابطهیاستعاریدیگریاست
کهبااجرایاینمتندرپلتفرمداربستممکنمیشودو

میتواندواجدبارکنایهآمیزمضاعفیباشد.
کلفتهااینگونهآغازمیشود:سوالنژوکلر،خواهران
کلفت،درخانهیخانمیاهمانکارفرمایشانودرغیاب
او،نمایشیبراساسزندگِیتحقیرآمیزوپرازرنجِخوددر
اینخانهترتیبمیدهندکهکلردرآننقشخانمرابازی
میکندوسوالنژنقشخواهرشکلر.تماشاگرکمکممتوجه
میشودایناولیننمایشینیستکهسوالنژوکلرترتیب
دادهاند،وگوییبازیکردِنایننمایشیکیازبرنامههای
روزانهیایندوکلفتدرخانهیاربابشاناست؛آنهادر
موعودی لحظهی به میکنند سعی نمایشها این خالل
انتقامی میرسانند؛ قتل به را ارباب کلفتها که برسند
آمده، پیش برایشان بارها واقعیت در امکانش گویا که
اماهیچگاهنتوانستهاندآنراعملیکنند.بهاینترتیب
بازیکردِننمایشدرخانهاربابودرعینحالواکنش
بهتحقیرهایاو،وسرانجامقتلنمادیناش،درونمایهی
کلِینمایشنامهیکلفتهااست.دراینمیانآقایاهمان
معشوقهیخانمبهزندانافتاده،چونکلفتهادرراستای
نقشهیعصیانشانعلیهاربابانشانپشتسرِآقانامهای
نوشتهاندواختالسهایشرابرایپلیسروکردهاند.امااز
بختبدکلفتها،قاضیهایتحتنفوذآقاحکمبهآزادی
درست هم چندان کلفتها انتقام نقشهی تا دادهاند او

پیشنرود.
وضعیت با کلفتها نمایش درونمایهی رابطهی کشف
اگر نیست. سختی کار ایران، امروز سیاسی و اجتماعی
را ارتباط این به مختلف رسانههای در علیزاد اشارههای
معیاریبرایصدقوجودآنندانیم،بازهمشواهدزیادی
برایداللتهایسیاسیواجتماعیایننمایشدردست
کلفتها که روزهایی در کنیم توجه است کافی داریم.

رویصحنهمشغولتخیِلشورشعلیهاربابانخودبودند،
شاهداعتصابکارگراننیشکرهفتتپهوگروهملیفوالد
دستگیری فساد، و خصوصیسازی به اعتراض در اهواز
از معیشتشان وضعیت مقصران فرار و نمایندگانشان
چنگعدالتبودیم؛همچنیندرهمینروزهاودرحالی
کهبرخیازمعلمانبهخاطراعتراضبهخصوصیسازیو
افت و پولیشدِنآموزش،مشکالتمعیشتیمعلمان،
کیفیتآموزشِیمدارسدرزندانبهسرمیبردند،اعتصاب
معلمان از بسیاری و بود جریان در معلمان سراسری
حاضر کالسها سر خود صنفی اعتراضات راستای در
نشدند.بااینحسابحتیاگرکلفتهاراکمدیسیاهی
دربارهینوعخاصیازسرمایهداریحاکمبرایرانندانیم،
نمیتوانیمارتباطشباوضعیتبحرانِیمنازعهینیروهای
کارباصاحبانسرمایههایدولتیوخصوصیدرایرانرا
منکرشویم.گذشتهازاینهمزمانی،علیزادتمهیداتیدر
اجرایکلفتهابهکاربردهاستتاتأکیدبیشتریبراین
منازعهکند:درلحظاتیازنمایش،بازیگرانبااستفادهاز
میکروفونیدرجلویصحنهوباتوصیفاتیمثلکثیف،بدبو
وحالبههمزن،دیدگاهاربابرانسبتبهکارگران2ورو
بهتماشاچیانابرازمیکنند؛درواقعکلر)درنقشخانم(
بااینتمهیداجرایی،تماشاگررامخاطبتوهینخودقرار
میدهد.پرسشاینجاستکهچنینتمهیدیقراراستچه
امکانهاییرابراینمایشعلیزادفراهمکند؟قراراست
مخاطبشیکوخوشبوینمایشباکلرهمصداشودو
خودراابژهیتحقیردرنظرنگیرد؟احتماالًایناتفاقیاست
کهدرصورتاجراینمایشدرپلتفرمداربست،امکانآن
بیشترهمخواهدشد.یاشایدقراراستمخاطب،خود
راهمانکارگرحالبههمزنیتصورکندکهروبهرویارباب
نشستهاستوتوهینهایکلرکمیبهتیریجقبایشبر
بخورد؟احتمالاینواکنشدرتاالرمولویهمکمبود،چه
رسدبهپلتفرمداربست.پسمخاطبتوهینهایکلر)در
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نقشخانم(چهکسانیبایدباشندتامیکروفوِنصحنهبر
آتشزیرخاکسترِکلفتهابدمدوشعلهیمنازعهرابلند

کند؟
اینمسئلهضرورتتوجهبهوجهدومیراآشکارمیکند
کهاحتماالًمیتوانآنراهمانوجهمازادکلفتهادانست
کهدرابتدایاینیادداشتبهآناشارهشد؛همانطورکه
اعالمشده،قراراستکلفتهااینبارنمایشخودرادر
پلتفرمداربست،خانهیارباب،اجراکنند:عواملنمایش
کلفتهاتاکنونبارهادرسوگمرگتئاترمستقلوبرآمدِن
تئاترتجاریسخنگفتهاند،وحاالبرایاجراینمایشخود
بهمکانیمیروندکهگسترهیروزافزوِنسلطهیصاحبش
درحوزههایمختلفهنرایراندرچندسالاخیربهقدری
بودهکهاطالقعنوان»خانهیارباب«بهآناغراقنیست.
پسبهسوالاصلیبازگردیم؛آیابردننمایشبهپلتفرم
داربستحاملپیامیمازادبرارتباطاستعاریمتننمایش
باوضعیتاجتماعیوسیاسیامروزایراناستومیتواند
بهرابطهیاربابانهیصاحبیاصاحبانداربستونشیمنبا
فضایهنریطعنهزند؟بهعبارتدیگرآیااجرایایننمایش
درپلتفرمداربسِتگالریمحسن،همانمرگتئاترمستقل
استکهاینبارازدهانخونآلودعلیرضاکیمنشرسماً
بهمخاطباعالممیشود؟مرگیکهعلیزاددرمصاحبهای
باایلنااینگونهازآنمیگوید:»تئاترغیرتجارییامردمی
مردهاستیادستکمنفسهایآخررامیکشد،ونوعی
تئاترمردهجایشرابهنامتئاترخصوصیگرفتهکههنوز
رویشنمیشوداسمخودشراتجاریبگذارد.اینمسئله
اتفاقافتادهوفقطبایداعالمشکرد.همههممیدانند
نجات ]…[ بیاورند خودشان روی به نمیخواهند انگار اما
جریانغیرتجاریتئاترهمعمالًغیرممکنبهنظرمیرسد
وآخرینمقاومتهایهنرمندانمستقلدرهمشکسته

است«.
ازمقاومتاست،میتوانبهکشاکشی حاالکهصحبت

اشارهکردکهمدتهادرفضایهنریپیرامونسیاستهاو
عملکردهایصاحبگالریمحسنوپلتفرمداربستوجود
باربدگلشیریبا داشتودرمردادامسالپررنگترشد؛
انتشارنامهایسرگشادهخطاببهصاحبگالریمحسن،
درعیناعالمبرائتخودشازفعالیتهایاینگالریو
دربارهی هنری محافل پچپچههای از بخشی صاحبش،
در پولش و رسولاف احسان حضور چگونگی و چرایی
به نامهیگلشیریمنجر راعلنیکرد. ایران اقتصادهنر
انتشارنامههایدیگریازسویکسانیشدکهیاهمچون
گلشیری به پاسخگویی مقام در نحوی به امینی مجتبی
ثقفی محسن همچون یا و برآمدند رسولاف از دفاع و
کوشیدندباگوشزدکردِنمواردیبهگلشیرینشاندهند
کهدستشچندانهمازاینآتشیکهافروختهدورنیست
واگراالنزبانبهنقدگشوده،ازابنالوقتبودناوست.از
اینروهمزمانیاجراینمایشکلفتهاباسرزبانافتادن
داعیههاییعلیهصاحبگالریمحسنوپلتفرمداربست،
احتمالارتباطآگاهانهیمتننمایشکلفتهابابهصحنه
بردننمایشدرخانهیاربابراتقویتمیکند.مگراینکه
تن به را خالص تیر شخصاً باشد خواسته علیزاد خود
نیمهجانهنرمستقلشلیککند،کهدراینصورتبراین

جنازهبایدخونگریست.

پینوشت:
دراعالنهاینمایشکلفتها،ناممبلماننشیمنبهعنواناسپانسر
محسن گالری با اسپانسر این خانوادگی/تجاری ارتباط است. آمده
هستند فعالیتهایشان پیگیر که کسانی برای رسولاف احسان و
مسئلهایپنهانوپوشیدهنیست.آیاانتخابمبلماننشیمنبرایدکور
خانهیخانمیاهمانارباب،نشانازمیلبهفراتررفتِنکلفتهااز
ارجاعاتنمایشنامهومکاناجرایشداردیافقطانتخابیتزئینیونهایتاً

نشانهایدیگرازسرایِتتجارتبهتئاترمستقلاست؟
بایدتوجهکردکهدراجرا»کارگر«جایگزین»کلفت«درنمایشنامه

شدهاست.
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علیسورناازچهرههایسرشناسموسیقیرپدرایران
استوازاینحیثشایدنیازبهمعرفینداشتهباشد؛
باآلبوم»مردتنها«درسال۹0شناختهشدوتابهامروز
سهآلبومدیگر،یعنی»آوار«،»نگار«و»کویر«ازوی
منتشرشدهاستکههرکدامنهفقطباجریانهایغالب
دیگر با نسبت در هریک که دارند، تفاوت فارسی رپ

آلبومهایخوداونیزتغییراتآشکاریکردهاند.

و زبان شعر، به نگاهش مورد در پیشرو گفتگوی در
امکانهاومحدودیتهایآنصحبتکردیم:رپفارسی
چهامکانیهاییباخودداردکهزبانوموسیقیراوارد
فضایفعالتریازگذشتهوامروزکند؟درموردفرایند

ساختوشکلگیریآثارشصحبتکردیموبهعوامل
موثربرتحولآثارشدراینسالهاپرداختیم.تحوالتی
کهازسوییبهمفاهیمیمثلجنسیت،سیاست،هنرو
جامعهگرهخوردهاندوازسویدیگرتنهادرسایهضرورت
فضای استقالل و سانسور مختلف اشکال از رهایی

زیرزمینیمعنامییابند.

گفتگویپیشرونخستینوتنهاگفتگویمنتشرشدهاز
علیسورنااست.

میشهگفتدررپفارسیکسیرونداریمکهبهاندازه
تودرنوشتنشعرجدیوقویباشهواینیکیازنقاط

هیپ هاپ گفتگو میان جهان های متفاوت است
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تمایزتوبابخشزیادیازبدنهرپفارسیبهحسابمیاد.
اینتمرکزبرشعرازکجااومده؟

بایداولحرفشماروتصحیحکنم.اینطورنیستکهدر
رپفارسیکسانیرونداریمکهبهطورجدیشعربگن،
اتفاقاخیلیهاهستنوخیلیهمکارشونروبلدن.اما
کاریکهمندرتالشمبکنم،آوردنعناصرخیالوتصاویر
پویادرشعره،یهجورشعرموجزوانتزاعیونزدیککردنش
بهشعراجرایی.شمادرموسیقیباترانهروبهرویید،ودر
دلیل به ترانه اما باشه. اجرایی باید قاعدتاً متن ترانه،
اجراییبودنبخشزیادیازعناصرخیالوآزادیشعررو
تبدیلبهیهروندصرفاتکنیکیوازپیشتعیینشدهمیکنه.
منسعیمیکنمشعرموجزروبهاینشعراجرایینزدیک
کنم.شایداینباشهکهمتمایزمیکنهکارمنرو.بخش
زیادیازاینکار،ناخودآگاهه.برایمازیادآگاهانهنبودهاز
ابتدا.فکرمیکنمدر»نگار«بودکهاینماجراخیلیشدت
گرفت.امابهطورکلیدرکارماآگاهانهنبودکهتصمیم
بنویسیم.مافقطتصمیم بگیریمیهشعرعجیبغریب
گرفتیمیهکارجدیدکنیم،واینکارجدیدکردن،ماروتا

اندازهایمجبورمیکردکهبریمبهسمتمدلهایدیگه…

بهطورکلینقششعررودررپفارسیچطورمیبینی؟

خودرپفارسیوشعریکهدرشهستبهنوعیپاسخگوی
محورفعالیتخودشه.رپبهشدتباکالمدرارتباطه،اما
دایرهشعریشهنوزمحدودهوبایدنگاهگستردهتریبهش
داشت.ایندایرهبرایمنبستهوتنگهونیازهامروپاسخ
نمیده.بهطورمثالشایدچیزینزدیکبههشتاددرصد
رپفارسیتویهمیدونپونصدکلمهایمتنمینویسه.
خباینبرایمنوکاریکهمیخوامبکنمکافینیست.
و خالقتر عمیقتر، شعری پتانیسل رپ معتقدم من

بیپرواتریروهمداره.وقتیدرموردشعراجراییمرسوم
دررپفارسیحرفمیزنیمناخودآگاهیههیجانیدرش
وجودداره،فلوهاوزبانعامیانهایکهمیخوادباتوگفتگو
کنه.ازیهزمانیبهبعدمنازلحاظروحیدرمسیریقرار
گرفتمکهبعضیهیجاناتدیگهدرمننبود.دیگهازروحیه
منبرنمیاومد.نوعنگاهمنبههنروشعروادبیاتدریه
دگردیسیقرارگرفتکهدیگهاونشعراجراییمرسوممن
روارضانمیکردواینمنروخودبهخودبهسمتدیگهای

برد.

اینیکهمیگییعنیزمانشکلگرفتنآلبوم»نگار«؟

آره،درستبعداز»آوار«.منچهارتامجموعهایکهدارمرو
اینطوربرایخودمنامگذاریمیکنم؛»مردتنها«،»آوار«،
»نگار«،»کویر«،باعشق،تغییر،اندیشه،ومقاومتمعنی
تنها« »مرد کردم. طی رو مسیر چهار این من میشن.
تماماعشقبود؛برخوردیاولیهبایکمحیطجدید.استایل
آمریکاییروتبدیلمیکردبهیکچیزایرونی.تو»آوار«
تالشبراینبودکهکارکمیآلترناتیوتربشه.ریتمهاروبهم
ریختیموتالشکردیمپارادایمهاروعوضکنیم.با»نگار«
مسئلهیاندیشهوسطبود.و»کویر«نوعیمقاومتبود.
اعتقاددارمموسیقیکهباکالمدرارتباطه،میتونهخیلی
گویایاندیشهباشه،وعمقیازگفتگوروپیداکنه.کافیه
شمادرگیرادبیاتوآثارشباشی،تااینآثاربهدرگیریهای
درونیشمایهجورترتیبونظمبدن.خواندنآثارادبی
تاثیرگذاشت،وهمینطورزندگیایکهداشتم. رویمن
زندگیمنازیهجاییمدلشعوضشد.اینتغییراتبود
کهماروحتیدراخالقیاتجزئیزندگیموندچارتغییرکرد.
بیاناینتغییراتاما،بهزباننیازداره.اونزمانیکهمن
دچاراینتغییراتمیشدم،بهشدتدنبالزبانیبودمکه
گویایاینهاباشه،زبانیکهخیلیتصویررونَگه،تصویر
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روبِکشه.منخوشمنمیادتصویرروبگی،چوناتفاقیکه
درتومیافتهزیادگفتنینیست،بایدبایهجورنقاشیبیان
بشه.برایمنسختترینقسمتکار،پیداکردناونزبان
احیانا و وحالتهایشاعرانه آرایهها و ایماژها اون بود.
فلسفیدرکارها،همْهنتیجهاینهابوده.شدشعریکه

نتیجهاششایدمتفاوتباشه.

منبهشدتدنبالزبانیبودمکهخیلیتصویررونَگه،
تصویرروبِکشه.

یا داشت موضوعیت برات که بود رپ این ابتدا از اصالً
شعر؟یعنیقبلازرپهمباشعردرگیربودی؟

بله.مندرفضاییبزرگشدمکهتاحدودیباادبیاتوشعر
آشنابود.اینطورنبودکهاونزمانخیلیبفهمم،اماروح
چیزهاییکهمیشنیدمیامیخوندمرومتاثیرمیذاشت.
اصالیکیازدالیلیکهرپکردماینبودکهمیتونستم
شعربنویسم،قبلازاینکهرپکنمشعرمینوشتم،البته
شعرهاییکهدرحدواندازهخودمبود.بلهشعربوددر

زندگیم.

شعرهایتومعموالردیازسیاستومسائلاجتماعیدر
سایر با مضامین این مرز که طوری اما دارن، خودشون
مضمونهاخیلیروشننیست.شایدبشهگفتیکویژگی
کارهاتابهامودرهمتنیدگیمضامینازجملهمضامین

سیاسیه.

ازیکزمانیفضایجامعهیماشدیداسیاسی بهنظرم
شدامااینسیاسیشدنشایدبیشترظاهریبود.ازاواخر
دههیهشتاد،همهچیرنگوبویسیاسیگرفتولیدر
واقعیتبهنظرمسیاستزدگیبودکهاتفاقافتاد.منظورم
سیاسی درگیری من اگر جعلیه. سیاسی رفتار جور یک

دارم،وانسانیسیاسیهستمکهبایدهمباشم،اینفقط
یکموقعیتمشخصظاهرینیست.اعتراضمابهیک
چیزکوچکوجزئیوخاصنیست.اگرماهیتچیزهارو
بشناسی،اعتراضشماهمهچیزرودربرمیگیرهوبعدبه
وضعیتاجتماعیمیرسهیعنیجغرافیاپیدامیکنه.این
ماهیتاعتراضیازدغدغههایفکریمنبوده،البتهبهش
آگاهانهنپرداختم،ایناخودشوْنخودشونروساختن.از
]سیاسیبودن[ مسئله این از هم فراری هیچ من طرفی
اما انتزاعییعنیفرار. ندارم.خیلیهافکرمیکننشعر
چند تصویر نشوندادن کارش واقع در وجهی چند شعر

وجهیتریازمفهومسیاسته.نهصرفایکچیزمشخص.

نگاه چنین انتقال برای داره کشش لزوماً رپ نظرت به
چندوجهییاهمونطورکهگفتینگاهیبهماهیتسیاست
یااجتماع؟چونبههرحالموسیقیایهکهاالندرجامعه
گستردگیوعمومیتزیادیدارهوطبعامحدودیتهایی

همدارهدرخودش.

که کاری بدونیم بشناسیم، رو مدیوممون باید ما خب،
میکنیمچیه.کسیکهسینماگره،بخشزیادیازکارش
صنعته.هنرِصرفنیست.گیشههمداره.ازطرفیعدهای
میگنموسیقیعامترینهنره.میگنموسیقیروباید
بتونیپلیکنیوبریسراغکارت،وبذاریاونخودش
رویناخوداگاهتکارکنه.میگنقرارنیستبشینیوفکر
کنیکهایندقیقاچیه،مثلهمونیکهمیگن»نهنگها
آوازمیخوانندنهبرایاینکهچیزیبگویند،برایاینکهآواز
بخوانند«.امامنفکرمیکنمباالخرهیهموقعیتاجتماعی
هموجودداره.مادرموقعیتیهستیمکهشعرواندیشه
بهطورکلیدارهازبینمیرهوسادگیهنرمیتونهدستاویز

وبهانهایباشهبرایابتذال.
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جاییمیخوندمدرموردسریالفرندز،کهاینسریالبه
نوعیماشهیتمدنغربروکشید.کهمثالدراونراسکه
دانشمندودیرینهشناسههمشمسخرهمیشه.وقتییه
همچینفیلمیمیبینمومیفهممکهاساساًخواستهفقط
یهروندِنرمایجادکنهکهمنبتونمحتیبیستباراونوببینم
ودراینکارموفقهمشده،میفهممکهاینیهجریانهکه
ازسرعتمیاد.آدمهادرشنقشهایخالصهشدهایدارن
وهیچمفهومسیاسیایاساساًدرزندگیشونوجودندارهو
…اینزندگیامروزه،باهمهویژگیهاش؛خالصهوسریع.

منظورتازسریعچیه؟

ببینمثالمااالنازتهرانمیریمبهکاشان.اماجادههارو
نمیبینیم.اطرافرونمیبینیم.قبالکسیکهمیخواست
بخشی یه پروسه، یه براش مسیر بره، رو مسیر همین
اززندگیبود.اطرافیوجودداشته.مااالنفقطازاینجا
سوارمیشیمکهبریمبهاونجا.وقتیهممیرسیماونجا
دیگهاصالًکارینداریم.امامسیربهماتردیدوعمقمیده.
مااالنهمشدرحالگذاریم.همشدرحالکورسو
مسابقهایمبرایرسیدن.یهبخشزیادیشحتماًنتیجهی
جهانسرمایهداریه.اینکهمادیگهمکثودرنگنمیکنیم.
فکرمیکنممنبهعنوانکسیکهصاحبکالمونوعی
دارم. نگه رو تو خودم، اندازهی در دارم وظیفه تریبونم،
چیزیبگمکهتوروبهالیههایعمیقتریببرهوبهفکر
اول که همونطور میکنه، مجبور رو من این کنه. وادار
گفتم،تالشکنمتایهزبانپیداکنم.کاریکهخیلیها
فیگوراتیومرسومبسنده زبان همان به و نمیکنن شاید
میکنن.برایمناینطورنیست.منبایدیهزبانپیداکنم
تایهجهانبرایتوبسازم.کهوقتیموسیقیگوشمیکنی
ازجهانخودتبیایبیرون.برایمنهنرایننیستکه
آینهگیکنیاجتماعخودتوفقط.نه،ماحصِلاون]آینهگی[

یهپرسشوپاسخیمیشهکهنقطهاشگذاشتهشدهو
تمام.امامنمیخوامتورونگهدارموبرایهمینتعلیق
ایجادمیکنم،واسههمینبهچیزیشبیهبهیهزبانموجز
نیازدارم.اونچیزیکهسریالیمثلفرندزنشونمیدهدر
جامعهنمونههایزیادیازشهست،ومندربرابراون

سرعتمیخوامقراربگیرم.

همونطورکهگفتیممواجههباکارِتوابهامایجادمیکنه،
درموردزاویههاواینکهکجادقیقاًقرارمیگیری.اینابهام
ممکنهمخاطبترودرگیرکنهاماشایدهمتاحدیبراش

گیجکنندهباشه.بهمخاطبکارهاتچقدرفکرمیکنی؟

نمیخوامشعاربدمکهمخاطببرایمنمهمنیست.نه،
خیلیهمبراممهمه.اصالًمخاطباساسکارمنه.اماتا
حدیکهمنبتونمکاریبکنم.تاحدیکهاونبرامتصمیم
جدید زبان بکنم، جدید کار میکنه وادار منو این نگیره.
بسازموایندغدغههاروبهجایمشخصیبرسونم.نهایت
اینهکهحتماریزشمخاطبیهمداریم.چون»مردتنها«

با»آوار«و»نگار«پرازتفاوته.

بااینزاویه،آیابهتعادلرسیدی؟درنسبتیکهبینکارت
ومخاطبهامشخصکردی.

آرهفکرمیکنم.

منیهسریازکارهاتروبرایچندتاادمکهنمیشناختنت
دختر یه بود، جالبتر من برای که یکیشون فرستادم.
رپ، و پاپ موسیقی طرفدار ساله، چهارپنج  و بیست
)شیشوهشتی(مهمونیو…نمیدونماصطالحدرستیهیا
نه،ولیبرایرسوندنمنظورچارهاینیست؛احتماالداف
اصطالحیهکهبرایتوصیفیهظاهروسبکزندگیاینطوری
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بهکارمیبرن،حاالبابارارزشیمثبتیامنفی.آرهخالصه
اونازاونکارتخوششاومدکهمیگی»بدونرنگم،تو

ولینه،رنگآمیزیمیشیتورنگایشهر.«

آهنگ»جاری«.

اینمخاطب فارسی برسمکهرپ اینجامیخوام به آره.
روداره.فارغازبارارزشیکهممکنهنسبتبهشداشته
باشیم.باتوجهبهکاریکهسعیداریبکنی،بهاینمدل
مخاطبهمفکرمیکنی؟اینتیپمخاطببراتاهمیت

داره؟

معلومهکهاهمیتدارهولیمیدونیاجبارندارهکهمثال
همهروباخودمونبخوایمببریمجاییکهفکرمیکنیم
خوبه.ولیاینکهبتونیمیکارتباطیبرقراربکنیمودیالوگی
داشتهباشیمبااقشاربیشتریازجامعه،اینحتماباعث
از یکی هنرمند یه بهنظرم اصال یعنی موفقیتمونه.
تواناییهاشهمیندیالوگه.بلهمخاطببراممهمهولی

تاحدیکهکارمنوتنگنکنهومنوآزادبذاره.

برداشتماینهکهمیگیرپرسانهایهکهمنبازیشمیدم،
یعنیتننمیدمبههرشکلوصورِتازپیشموجودش،و
تالشمیکنمجهانیبسازمکهدرشهمبافضایموجود
ارتباطداشتهباشم،همحرفاموزاویههامبهچیزدیگهای
تبدیلنشه.اماهنوزنگفتیکهازنظرتورپچهویژگیهایی
دارهوتوچیکارمیخوایباهاشبکنیکهتاثیرگذارتراز

شکلمتداولشباشه؟

من گفت زد، جالبی حرف کیمیایی مسعود زمانی یه
که بدم نشون آدما به که کنم کاری فیلمام با میخوام
ازلحاظتاثیرگذاریاجتماعیفقطقشرروشنفکروطبقه

در شما واقع در یعنی نیستند. اجتماعی فاعل متوسط
دوره اون در االنش، فیلمای نه البته کیمیایی، فیلمای
قشر از که میبینی رو آدمهایی سری یه درخشانش،
فرودستهستن،وکارهایعجیبوغریبیمیکنن.مثال
خودقیصرکاریدارهمیکنهکهاساساًسیاسیه،وشخصی
نیست،حتیانقالبیوآوانگارده.امااونازپایینمردمه.
اینرویکرداالندارهازبینمیره.حاالرپفارسیکاریکه
میکنهاینهکهفاعلاجتماعیگستردهتریوارائهمیکنه.
به شعرن اهل نه کتابن اهل نه که دارم دوستایی من
زاردارنروتنشون، و اونمعنا.آدماییانکهکلیزخم
میگیم بهشون اصطالحا ما که قشرین از که آدمهایی
به شعرش تو که همینها از دارم دوستی من اما الت.
زبانخودش،جهانشروبرایهمزبانهایخودشتوضیح
میده.اینگفتگوییهکهمابهشنیازداریم.پسمنهم
ایجادکنمو رو اینگفتگو اینهکه نوبهخودمتالشم به

گسترهایوسیعتریدراونبهوجودبیارم.

نظرمناینهکهرپمیتونهواردیهجهانوزبانجدیهم
بشهکهازحالتعامیانهخودشفاصلهبگیره.

خبشیوهوزبانتوبرایساختناینگفتگوچیه؟

نظرمناینهکهرپمیتونهواردیهجهانوزبانجدیهم
بشهکهازحالتعامیانهخودشفاصلهبگیره.امااینحرْف
اونحرِفقبلیرودرموردفاعلهایاجتماعیگستردهتر
ردنمیکنهوبهمعناینقضاوننیست.مهمتریناتفاقی
کهدررپفارسیدرجاهایدرستشدارهمیفتهاینهکه
گفتگوییازاقشارمتفاوتجامعهدرشبهوجودمیاد.این
الزامادر اندیشه یهچیزدانشگاهینیست،یعنیفکرو
بین هست شکاف اما نمیشه. تولید دانشگاهی فضای
اینجهانهایمتفاوت.یعنیاونفاعلهایاجتماعیکه
شیوههای به همدیگه سمت از میزنم حرف ازشون من
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مختلفطردمیشن.

بهنظرتچطوریمیشهارتباطایجادکردبیناینجهانها؟

اینبحثمارومیبرهجاییکهنیازماستاینروزها.ما
اعتبار پایگاهجدیداریمکهبهرپ نیازبهیک بهشدت
ازشونحرف بزنهمیانجهانهایمتفاوتیکه بدهوپل
اجتماعی شبکههای نقش که داریم الزم پایگاهی زدیم.
گفتگو فضاها این در شاید اگرچه چون کنه، کمرنگ رو
ایجادمیشه،اماگفتگوهاییکهپراکندنوانسجامدرستی
ندارن.اینرویرپکناهمتاثیرمیذاره.اینومیگمبرای
اینکهبپرسمروشنفکرهادراینماجراکجان؟کساییکه
قلمبهدستاندچرابرایشعریکهدررپفارسیجاریه
نمینویسن؟اونهامیتوننیهجورپلارتباطیبرایتوسعه
مفاهیمجدیتررپفارسیبینهنرمندومخاطبباشنو
اینبههنروهنرمندیکهتعهدبهاندیشیدندارهکمک
خواهدکرد.بهنظرمناینمدیوم]رپ[دارهخیلیوسیعتر
ازباقیمدیومهایهنریکارمیکنهوگفتگوایجادمیکنه.
اماما بامردمه، ارتباط ما ازکارِ درستهکهبخشمهمی
داریم. نیاز وفکرکننهم بنویسن بتونن بهکسانیکه
مااالنهمهاینهاروداریمخودمونبهشکلخودجوش
با ارتباط برای خودجوش تولیدهای این میکنیم. تولید
طیفهایدیگهکافینیستونهایتابهگستردگیرپدر
همونجهانخودشکمکمیکنه،چونامروزکساییکه
دارندرموردرپفارسیمینویسن،بازازهمونفضایرپ

فارسیهستن.

بهشعرتبرگردیم.یهچیزیدرمضمونکارهایتوهست
التمابانه تاحدی شاید اما ندارم، براش خوبی اسم که
استوخشن.بهنوعیمیشهگفتمردانهس.ازطرف
دیگهیهروحیهشاعرانههموجوددارهکهبهشدتظریف

ولطیفه.

کهحتیزنمیشه.

دقیقاً.اینتضادوهمراهیخیلیجالبهودرسیرکارهات
تابهامروزهمدائمتشدیدشده.

همین )خنده(. همینه هم من زودرس مرگ دلیل
پارادوکس.ببین،منازخانوادهمتوسطیاومدمبیرون؛
مادرمیهمعلمسادهبودهوتحتفضایمستبدانهیپدری
بزرگشده.البتهپتانسیلداشتهولیشرایطاجازهیرشد
بهشندادن.درنهایتبرایمنازبچگیچیزیبهاسم
میکردم حس و میدیدم شاید نبوده. مطرح زن حقوق
چنین که کردم رشد موقعیتی در بههرحال اما ابتدا. از
مباحثیاصالمطرحنبوده.منتا2۱سالگیدرفضاهایی

بیربطبهاینچیزهابودم.

االنخودتروکجامیبینی؟

هم زنستیز قطعاً من نمیشورم؛ رو خودم دست من
بودم،حرفهایناموسپرستانهتویکارهایقدیمخودمن
همبوده.مثالمنبیتیدارمکهمیگه»اونکهمیگفتن
گوشتی دفعه چل چاقوش نوک میپیچیه بوش ناموس
میشه«.خبایندیگهخیلییاوهست.منقبولمیکنم
مایهجاهاییضدزنبودیم،یهجاییضدهمجنسگرایی
بودیم،همهاینهادرگفتههایمابودهاماتالشکردیماین
روازبینببریمودرمسیریقراربگیریمکهدرستترباشه.
اماامروزاگرشماچیزیازمنمیبینیدکهخشنهیاداره
فریادمیزنه،یااونمردونگیکهازشحرفمیزنیکهدر
کارهابهشکلخشنوجوددارهباصدایکلفتواینها،
دلیلیبرالتبودننیست.مثالًکسیمثل»هیچکس«



۱53

لحنخشنوپایینشهریدارهولیباهمینلحْنآهنگ
دردفاعازحقزنهمدارهونمیشهبهشگفتالت.این
یهکارفرمالهکهمیتونهپلیبرایارتباطبااقشاروسیعی

برایگفتگوباشه.

روحیه جور دو شعرهات؛ در موضوع این به برگردیم
روحیهی میگیم بهشون عمومی ادبیات در که متفاوت

مردانهوزنانه،درخیلیازشعرهاتوجودداره.

بله.مثالدرآلبوم»کویر«سهتاآهنگ»نفیر«،»تریاق«و
»کویر«بهتعبیرعاممردونهوخشنه.درمقابل»مریم«،
»پشتاینجنگها«و»تئاترسایهها«اونیکیروحیهرو
دارن.اینهادوروحیههستکهمنازیهجاییدرخودم
هیپهاپ هنرمند یه که نمیکنم فکر من کردم. کشف
فقطبایدیهروحیهخشنوباابهتداشتهباشه.میتونه
درکنارشظریفهمباشه.منهمونحسیکهدرلحظه
دارمروبروزمیدم.ایندوروحیهدرمنهستواحتماال
بهکودکیمنربطداره.روحیهایکهازسمتپدروسمت
مادر،بهدوگونهمختلف،درمنرشدکردومندربیناین

دوروحیهآسیبدیدمبهجایاینکهرشدکنم.

بههرحالخوببودهونشستهدرکارت.

نمیشهگفتایندالبراینهکهخوببوده.مابههیچچیز
بدینمیتونیمبگیمخوب،حتیاگهخروجیخوبیازش
دربیاد.ولیخب،شدهورویمنخیلیتاثیرگذاربوده.من
ازیهجاییبهبعدتاحدودیازبیرونبهدروناومدم.این
کوچکردنبهدروْنالیههایمختلفیازتورونشونمیده
ویکیشاینهکهمیفهمیکهانسانفراترازجنسیته.اما
مناگربخوامبهبیرونفکرکنمحتماجلوشومیگیرمو

سانسورشمیکنم.

کوچکردنبهدروْنالیههایمختلفیازتورونشونمیدهو
یکیشاینهکهمیفهمیکهانسانفراترازجنسیته.

چیزیکهمیگیاینهکهایندوروحیهبیشترطیفهاییاند
بادوسردورازهم.مثالیکطرفرونزدیکبهزمختییا
التبودنمیدونیمیکطرفرونرمولطیف،وگرنهاینهادر

واقعیتمعنایذاتیندارن.

دقیقاهمینه.

کمیدرموردالتبودنکهحرفششدبگو.

اینالتبودنداستانداره.بایدمراقبباشیم.التتوی
ایرانتاریچهجالبیندارهوپشتکودتاهاوقدرتبوده،
نمیشهازشاستفادهکرد.اماازاونوروقتیمیگیمالْت
میتونیمیه»آسمونجل«همبغلشبذاریم،کسیکه
چیزینداره.یامثالرندتاقبلازحافظمعنایبدیداشت،
االنهمگاهیداره.اماحافظمیادرندروتبدیلمیکنهبه
چیزخوب.یامثالمندرکارامچیزیبهاسم»هفتخط«
وجودداره.ولیهفتخطمعنایشیادیهمداره.واژهها،
و دارن معنایی و روانی بار عمومی افتادهی جا شکل در
بارروعوضکنه.میخوامبگممن این هنرمندمیتونه
شکل منظورم کردم استفاده الت کلمه از وقتی یه اگه
مرسومشدرجامعهنبوده.البتهمیدونمکهشماهماینو
میدونید،امامنبایدهیبگمتازمانیکهجابیفته.ولیبه
هرحالمااالندیگهنمیتونیمازشراحتاستفادهکنیم.

بایدپسشبدیم،بهخاطربارمعناییسنگینیکهداره.

خبامااینحسخشونتیکهتویکارهاتبودهوهست
وممکنهبعضیهابهشبگنالتی،چیه؟بهچیداللت

داره؟
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جهت در فریاد جور یه ماست لحن در که خشونت این
مستقلبودنه.اولینخصوصیتشاینه.واستقاللشاینطور
نیستکهطرفدریهدایرهایدئولوژیکدارهکارمیکنهو
دراوندایرهمستقله.طرفدارهدرصداوسیماکارمیکنه

ولیمیگهمنمستقلم.اصالجوکهچنینحرفی.

ولیبایدبگمکهمناونمستقلروپیدانمیکنم،نهتو
هست. اینجا اما بیامرزتش. خدا که هم شعرو ادبیات،
ببینیدمثاللحنخشنکهدر»تریاق«وجودداره»بازمدرد
بدهکهبیمایهفتیره/کهتولهکفتارنگهشیرنالهکرد«،
معلومهاینخشونتیهفرمهکهدرحالتغییره،یهفعِل
اجتماعیبودهکهکنارگذاشتهشده،همونالتمرسوم
کهمیگی،وماحاالواردیهمدیومدیگهکردیمش.همچنان
حفظشمیکنیمبامفاهیمجدیدیکهداریمبهاینواحد
میدیم.همهاینادالیلیداره.اماماقطعاًنمیخوایمبرای

اونقشرالِتدرخدمتقدرتتبلیغکنیم.

جهت در فریاد جور یه ماست لحن در که خشونت این
مستقلبودنه.اولینخصوصیتشاینه.

برداشتماازاینیکهمیگییهجوراییپرروبودنوزوررو
نفهمیدنوزیربارشنرفتنه،اینکهساختارهاوسلطهروی

توکارنکنن.اینطوره؟

آرهضدزوره.

از پر تو کار شعرت. سراغ بریم باشی موافق اگه باز
شخصیتهاییهکهمدامدیالوگدارنوحرکتمیکنن.
کارتحتیانگاریهجاهاییفرمرواییپیدامیکنه.شیوه

خاصیداریبرایشخصیتسازی؟

اینشخصیتهاخودشوندرستمیشن.منیهزمانیدر
موردتیپسازیوشخصیتپردازیخیلیخوندمومشورت
اون شاید حتی نیست. من مسیر این دیدم اما کردم،
چیزیروکهبهشکلآزادانهخودشرورهامیکنهمسدود
میکنه،تبدیلشمیکنهبهچیزیمثلریاضی.اماکارمابه
دورازریاضیومحاسباته.واسههمینهمروایینیست.
دفتر تو شما نیست. آگاهانه مساله شعر مساله چون
شعرشاعرهاهممیبینیکهیهعنصرکلیرویمجموعه
شعرهاسواره،ولیمسیرجزئیروشماتواینشعرهاپیدا
نمیکنی،کهمثالازایننقطهشروعبشهوبهفالنجا
برسه.شعرکهمیگممنظوراونفرمخیالیه.شعریکه
رهامیکنهشمارو.وقتیکهشماداریچیزیمینویسی
قرارنیستخیلیبهچیزیفکرکنی.بنظرماینتواناییایه
کهخودشطییهپروسهایبهدستمیاد.اینکاریهکه
ماداریمتالشمونروبراشمیکنیموفکرمیکنمبشه.

کمااینکهمقداریتو»نگار«شد.

شکل پروسه در چقدرش بود؟ چطور »نگار« کار پروسه
گرفت؟

با بعد مینوشتم کاریو یه من که بود اینطوری نگار
احسانآتورگاهیساعتهاحرفمیزدیم.پرسشایجاد
تا بود ناگهانی و بداهه خیلی خودم نظر به میکردیم.
منطقی.نمیدونمچهاسمیمیشهبرایکارماگذاشت.ما
بیشترصرفاًبهیهسریازدادههانظممیدیم.ایننظم
جایدیگهایشکلمیگیره.البتهازجایعجیبوغریبی
همنمیاد.هموناکتساباتاجتماعیه.مافقطچونخیلی
میتونیم داریم، نوشتن تمریِن خیلی چون مینویسیم،
اونهارومنظمکنیم.بهنظرمکاراندیشههمهمیننظم

دادنبهتصاویریهکهذهندریافتمیکنه.
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کردن رپ در خاص طور به شعر خلق و دادن نظم این
چطوریانجاممیشه؟

رپکردن به تا داره مرحله چند شعر دارم اعتقاد من
برسه.شعریهبارتویذهنتبدیلبهلحنمیشه،میزان
نگارِش بار یه بودنش. بزرگ و کوچیک میزان دادزدنش،
لحنیمیشهوبعدیهباررویکاغذنوشتهمیشه.تودرابتدا
بازبانشعروادبیاتباخودتگفتگومیکنی.گفتگوییکه
خودتهمنمیدونیازپیشچیداریمیگی.چونقرار
نیستاستداللیدرکارباشه.کامالخارجازحوزهاستدالله
ولیبهیکنظممیرسهکهمیتونهدرالیههایعمیقترش

دراماتیکباشه.

مابیشترصرفاًبهیهسریازدادههانظممیدیم.دادههایی
هم اندیشه کار نظرم به اجتماعیه. اکتسابات همون که

همیننظمدادنبهتصاویریهکهذهندریافتمیکنه.
درموردپروسهکارخودتبگو.معموالچطورییهآلبومرو

بهمرحلهتولیدمیرسونی؟

منبیشترینوقتروقبلازشروعتکنیکییهآلبومصرف
میکنم.یعنیقبلازاینکهیهبیتیساختهشه،یهشعری
نوشتهشهیامثالکالژشه.اینکارهااتفاقامدتشکوتاهه.
مثالمجموعهکویرفکرکنمپروسهیتولیدشحدودیهماه
ونیمتادوماهزمانبرد،ولیشکلگیریاساسفکریکه
من برای کشید. طول نیم و سال یه تقریبا بود پشتش
اینطوریهکهکاغذوقلمیهگوشهاست.موزیکیهگوشه
است.منمبیروندرگیرم.چهجوریبگم.منهمهلحظات
زندگیمرودرگیرمیشموقتیمیخوامکاریوانجامبدم.
تباهی میشم، روزمره وارد و نیستم درگیر که لحظاتی
اونلحظاتیکهدرگیرکارم اما شروعمیشهواسهمن.
انگاردارمشعرمینویسمبدوناینکهکاغدوقلمداشته

باشم.انگاردارمتصویراروتبدیلمیکنم.چونمنتمام
محیطپیرامونمروبایهنگاهتحلیلیبررسیمیکنم.اون
نگاهِتحلیلیمتریهکهپیداکردمبرایاونتبدیل.اینخود
بهخودباعثمیشهکهتوزندگیشخصیمن،توزندگی
اجتماعیمن،توارتباطاتمن،درهمهیاینهادرگیریبه
یه فقط بدم. توضیح مثال چندتا با میتونم بیاد. وجود

خردهطوالنیمیشه.

حتما.بگو.

منیهتعریفخیلیتجربیدارمازهنر.بهنظرمهنرچندتا
مرحلهداره.مرحلهاولشدغدغهس.مرحلهدومشتکنیکه.
مرحلهسومشفرمهومرحلهچهارمشمحتواست.اگرما
رو فرم دست، بگیریم رو تکنیک گِل، بگیریم رو دغدغه
بگیریمکوزه،محتوامیشهاونچیزیکهتوشه.اینطوری
بهتبگمکهمنازلحاظتکنیکهمچنانتمریناتمرودارم.
یعنیاوندستیکهقرارهبهاونگلفرمبدههنوزدرحال
مشخص تکنیِک یه نیست قرار تکراره. از گذار و تمرین
بمونهوصرفامحتویاتکوزهتغییرکنه.نه.ازنظرمناگر
صحبتازتغییرمیکنیم،همهچیزبایدتغییرکنه.درگیری
بایدباگلکارکنه، اساسیمناینجاس.اوندستیکه

حتیخودِاونگلبایدعوضشه.

پسمعتقدیحتیدغدغههاهمبایدهموارهتغییرکنن.

آره.منفکرمیکنماگرمضمونواحدبمونهوتغییرینکنه،
اوندستهمانگیزهایبرایفرمدهیوکارکردنروشپیدا
نمیکنه.دغدغهتوبایدبتونهتغییرکنه،بایدبالندهشه،
رشدکنه،بتونهجهانشمولتربشه.جهانشمولترشدنبه
اینمعنانیستکهحتماتوشعرمونازتانکوسوریهو
جنگواینچیزااستفادهکنیم.شایدشعرتتومحیِطیه
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اتاْقاتفاقبیفتهامابتونهباکسیکهبازبانمادریتوانس
ندارهارتباطویژهایبرقرارکنه.درنتیجهمضامینهیباید
رشدکنن.برایاینکهمضامینرشدکنندغدغههایتوباید
رشدکنه.برایاینکهدغدغههایتورشدکنه،زندگیتوباید
رشدکنه.برایاینکهزندگیتورشدکنهبایددردبکشی.
قطعابایدبریتودلمشکالت،تودلتهدید،مسایلرو
پروسه بیشترین انسانیه. که ببینی متری با کنی سعی
کاریمنتومرحلهگِلودسته.درنهایتوقتیاونکوزه
شکلمیگیره،توشمنمیتونمنگاهبذارم،یهتشخیِص
یا زندگی، وضعیت اجتماعی، وضعیت از بذارم درست

هرچیزدیگه.

فکرمیکنماگرمضمونواحدبمونهوتغییرینکنه،اون
دستهمانگیزهایبرایفرمدهیوکارکردنروشپیدا
نمیکنه.دغدغهتوبایدبتونهتغییرکنه،بایدبالندهشه،

رشدکنه،بتونهجهانشمولتربشه.
گفتیگِل،یادخاکافتادموموضوعخاکواقلیمومکان

کهتویکارهاتخیلیپررنگه.

قطعابایداینطورباشه.البتهمنفکرمیکنماگهشمامثالً
ازکویرحرفمیزنیبجایاینکههمشاسمکویرروبیاری
بهمخاطبنشون موسیقی و باشعر رو اون بتونی باید
نمونههای از یکی نظرم به »مریم« موسیقی مثال بدی.
بزرگی آدم یه با گفتگو یه به کویره. آلبوم کویری موفق
موسیقی میگفت بود. کی نیست یادم میکردم. گوش
صدای جنگل موسیقی یا میده. شتر پای صدای کویر

درختمیده.جغرافیاانقدرتاثیرگذارهرویکار.

درآلبومکویراینخیلیواضحه.درکارهایدیگههماین
تاثیربههمینشدتبوده؟

بلهحتیمجموعهایمثنگارکهبیزمانوبیمکانهوتو
یهتعلیقیقرارداره،بازهممیتونیمکانروتوشپیدا
کنی.مثالتونگارچیزیبهاسم»توربین«وجوددارهکه
االن برقه/ تولید تو کار روحصرمیکنه.میگه»باد باد
توی جرقه/ بزن خوب نور تولیدِ واسه میبلعمت، رو تو
شهریکهتاریکیخونکرد،اینوگفتوبادوزندونکرد«از
نظرمنکارِخوبکاریهکهبتونهموقعیتتاریخیخودشو
توضیحبده.بتونهیهشهادتیبرتاریخوزمانخودشباشه.
اینتوربینتوزمانما،توجهانما،توسیستمکشورما،
سالهاستمیبینیمکههست.شایداگرمنتویهکشور
ایدهالترزندگیمیکردم،هیچوقتبه اروپایییاشرایط
توربینیفکرنمیکردمکهبادبتونهازشردشه.البتهازیه
زاویهدیگهایبهطورریشهایبهاینمسالهمیپرداختم
ولیانقدرخشننبود.پستونگارهمکهبیزمانومکانه
بازشماجغرافیاروبادقتعمیقترپیدامیکنید.کارباید

جغرافیاداشتهباشه.اینیعنیوضعیتانسانیدرهنر.

اگه میاد. نظر به پیچیده َشهرت و جغرافیا با رابطهات
میشهازتاثیرشرویکارتبیشتربگو.

شرایطیکهمنتوشزندگیکردم،شرایطخوبینبوده.
شرایطسختوپیچیدهایبوده.خیلیازکمبودهاباعث
نسبت باشم داشته هم بدی خیلی احساس گاها شده
توآهنگ»تئاترسایهها«شهرمرو اینکه بهشهرم.کما
خونهست/ تا چند کویر »وسط میکنم؛ توصیف ابتدا از

همونشهرسوزاِنراهبیقدم/شهریازجنسقهر/شهری
ازجنسسایههایبیاثر«توخیلیازآهنگهایمناین
سکون،اینانفعال،اینبیحرکتی،بیرشدیمداممورد
نقدقرارمیگیره.خیلیهمناخودآگاهاینکارومیکنم.
چوناینموضوعخیلیفشارمیارهروم.وقتیمیبینمتو
یهشهریمردمشتویکدایرهباطلدرحالچرخیدننو
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عدهخیلیکمیاینومیفهمنواونهاهمبهعنواناقلیت
کنارگذاشتهمیشنوهیچجریانوحرکتیشکلنمیگیره،
هیچمشارکتینیست،خبطیبعتاًاینمنوناراحتمیکنه.
و باشه، داشته کارایی میخواد و زندس فعل به انسان
وقتیاینکاراییتبدیلبهمشارکتبشه،شادیِدوچندان
میاره.وقتیاینمشارکتنیستیاخیلینرخاشپایینه،
خودبخوداونشهردچارسکونمیشه.ازلحاظاقتصادی
همکهاوضاعخرابه.آدمهاشبیهماشینمیشن،درجهت
اینحرکتمیکنندکهفقطنمیرند.ایناهمهخودبخودتو
انگارداریمردهها روتویهموقعیتیقرارمیدهکهفقط
رونگاهمیکنی.اماتومیخوایزندگیکنی.منمیخوام
برقصم،میخوامشادباشم،اماتویهگورستانبایداین
کاروبکنمواینتوحاالتروحیمنتاثیراتعمیقیمیذاره.
باهمهاینها،منهمشهرمرودوستدارم،همکشورمرو
دوستدارم،همدنیاوهمزندگیرو.یعنینهتنهامتنفر

نیستمبلکهدوستشوندارم.

تاریخی موقعیت بتونه که کاریه خوب کارِ من نظر از
زمان و تاریخ بر شهادتی یه بتونه بده. توضیح خودشو

خودشباشه.
ولیدرعینحالخشمیهمنسبتبهشونداری.

بلهولیفکرمیکنمزندگیباهمیندردهاشه.امامناسم
اونروبدبختینمیذارم.منزمانیبدبختمکهدردهامن
رومالکشن.ولیوقتیمندردهارومالکمیشمدیگه
بازمنهمین بدبختنیستم.توهرجایدنیامنوبذاری
کاررومیکنم.واعتقاددارمتوهمهجایدنیادردهست.
دردناکی بعضا تفاوتهای حتما اجتماعی وضع لحاظ به
هستامابانگاهریشهایتربایهکلیتروبهرومیشی،

اینکهدنیادردناکوفرسایندهاست.

ابرازرنجتویکارتوبازنماییصرفناراحتیودردنیست.
منظورماونشکلرایجیازناراحتیوبعضانالهکردنهکه

کمهمنیستدرفضایموسیقیما.

منسعیکردمهرطوریشده،چهدرکارمچهدرفضای
حرفهایی کنم. فعالیت شیوه این خالف بر رسانهها،
هستکهبهشکلغلطدرفضایعمومیجریاندارنو
درهنرهمبازتولیدمیشن.بعدهمونآدمهاییکهچنین
نگاهیرودارن،همونحرفهارومیشنونوخوششون
میاد.دلیلشاینهکهآدمهامعموالًبهدنبالتغییرنیستن،
چونتغییرسختیداره،وآدمااینسختیروپسمیزنن
یه مثل هنرمندها بعضی میپذیرن. رو انفعال راحتِی و
مسلط و غلط اجتماعی خردهفرهنگهای سری یک آینه
روبازتولیدمیکننکهاقبالعمومیپیداکنن.بدونهیچ
تغییرونقدیبهاوننگاه.خب،ایننگاهتویکارخیلیها
وجودداره،وخیلیمهمهکهجلویاینبازتولیدهایغلط

وایسیم.

تکرار این از کمی فارسی رپ االن نمیکنی فکر
خردهفرهنگهایاشتباهوغیرانتقادیبودنخارجشده؟

منفکرمیکنمهمیشهابتذالدراکثریتبودهوهست.
برای راهجدید و ابتذالمیگرده باز اگرتغییرکنه، حتی
خودشپیدامیکنه.ازدربرهبیرونازباالیدیوارمیادتو.
ابتذالشکلشمدامعوضمیشه.حتیفکرمیکنماگر
حواسمنباشهکارخودمممکنهتبدیلبهشکلیازابتذال

بشه.

البتهاینمنحصربهایراننیستکهفضایمسلطهمیشه
بهکلیشههاآلودهمیشن.
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همینطوره.

چون موسیقی این ایران تو گفت بشه شاید اما
محکومهبهزیرزمین،فضایانتقادیگستردهتریدرنقد

خردهفرهنگهایمسلطدرشوجودداره.

صبرکن.منظورتاینهکهدررپفارسیزیرزمینیبودن
مساویهبامستقلبودن؟

البتهشرایطیکهوجوددارهقطعامثبت شایدبهنوعی.
ناخواسته طور به اینجا زیرزمینی موسیقی اما نیست.
نمیتونهتجاریبشهواستقاللمالیهمفاکتورمهمیه.

یعنیاینجاامکانزیرزمینی»نبودن«انگاروجودنداره.

مسئلهی این نیست. طور این اصالً نداره؟ وجود چرا
جا غلِط برداشِت یه خودش نبودن یا بودن زیرزمینی
با مساوی زیرزمینیبودن میکنن فکر عموماً افتادهاس.
غیرمجازبودنه.امااصالچنینچیزینیست،تودرزیرزمینی
زیرزمینی واژهی از وقتی باشی. مجاز نمیخوای چون
بامسئلهغیرمجازبودننداره. ارتباطی استفادهمیکنیم
غیرمجازیعنیهنرمندیکهمیخوادمجازباشه،ولیبهش
مجوزنمیدن.ولیهنرمندزیرزمینیکهموقعیتخودش
بااینجملهتمومنمیشهکه»ما رومیشناسه،کارش
زیرزمینیم«.اینگفتهدلیلدارهوبایدازلحاظاجتماعی
حرفبزنیمکهچرازیرزمینمهمه.اینتقریبابههمهی
حرفهاییکهتااینجازدیمربطداره.زیرزمینمهمه،چون
مانیازبهفاعلهایمتفاوتاجتماعیداریم.مانیازداریم
آدمهابدونسانسورحرکتکنن.مانیازداریمآدمهادر
یکموقعیتمنسجمواردمشارکتبشن،مشارکتیکهیک
نیازه. ایدئولوژیکروشسنگینینمیکنه.اینیک محور
درفضایزیرزمینیاینمشارکتحسمیشه،چونهیچ

دستیازبیروننمیتونهدراینموقعیِتمستقلخراشی
واردکنه.امامتاسفانهدراینفضاهمدرنسبتمحدودی
بههمین روداریم. بهخردهفرهنگهایمسلط نقد اون
جهتمنکمیهمنگرانمبرایموسیقیزیرزمینیایران،
چوناونآگاهیهایالزمروندارهومسلحنیستدربرابر
چیزهاییکهشایدازلحاظظاهریالزاماًبازدارندهنیستن،
ولیدرونندارنسانسورروبراینموقعیتهموارمیکنن.

غیرمجاز با مساوی زیرزمینیبودن میکنن فکر عموماً
بودنه.امااصالچنینچیزینیست،تودرزیرزمینیچون

نمیخوایمجازباشی.
مثلچی؟میتونیمثالبزنی؟

نفردارهفعالیتمیکنهومیگیرنمیندازنش مثالیک
فکر خیلیها اما بازدارندهاس. الزاماً این خب زندان،
میکننفقطسانسورحکومتیحکمبازدارندگیروداره.در
صورتیکهچیزیکهبازدارندهاسوباعثسانسورمیشه
خیلیمدلهایمتفاوتیداره.سانسوریعنیاینکهتووقتی
مینویسیخودْتخودتروحذفکنی.رسیدنبهصداقِت
گفتهخیلیمهمه.مننمیگمخودمدراینحالتم.من
هنوزمخاطبدارمواقتضایاجتماعمرومیشناسم.اما
بهنظرمبایدبهاونجارسیدکهکالسانسورازبینبره.یعنی
هیچیازسانسوردرتونمونه.مناگرنفهممفضایجامعه
خودبهخودمنروسانسورمیکنه،اصالنیازیبهباتوم
نیست.منخودمخودمروسانسورمیکنم،بعدهمادعام
عمیق و اساسی رو بودن زیرزمینی زیرزمینیام. که اینه
بدونیم باید بشناسیم، باید که صورتی در نمیشناسیم.
زیرزمینی خودشونو که کسایی از خیلی چیه. منطقش
میخوننیاازمجوزناامیدشدنیاکساییهستنکهصرفا
دارنوقتمیگذروننواعالموجودمیکنندرجاییکه
لباسشقشنگه.منتوآهنگهایقدیمیامخیلیراجعبه
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ایناگفتم؛»توکوچهبودنمونبهونهنبود/نخوردْننبودِن
دونهنبود/دلیلسرماروتحملکردن/بستهبودِندرِخونه
شعر گوشی هر واسهی ندادیم/ دل گرمایی هر نبود/به
مصرع یهدونه دورمونه/ آشغال مصرع هزارتا نداریم/
واسهبیتنداریم«منتواینشعرتمامیفکرمرودرمورد
مسئلهیزیرزمینیبودنواستقاللگفتم.اماامروزدیگه
بهنظرمناینبحثخیلیمطرحنیست.ماردشدیماز
به سال۹4 از هیپهاپ آلترناتیو موسیقی مسئله. این
بعدیهجایدیگهرفت.یعنیازاینتعاریفمرسومفاصله

گرفتوازاونگذرکرد.

چرا۹4؟

چونسال۹4سالیبودکهآلترناتیوهیپهاپشروعشد
ومنفکرمیکنمآلبومهایجدیدراینسالاومدن؛و
کالکساییاومدنکهفضایجدیدیارائهدادن.اگرگوش
بدیبهکارهایایندورهمیبینیدیگهازاونبحثکهمن
زیرزمینیامردشده.یهزمانیشایدحرفمااینبودکهمن
زیرزمینیاموتونیستی،ولیامروزاینمفهومدرالیههای
یعنی کرد. رسوخ گسترده طور به ما آثار محتوای عمیق
اینکه گفتن بود، فرم از تکراری کارها محتوای وقتی یه
چیکار عمل در دید باید همینطوره. هم زیرزمینیام من
یه از باشی تکراری اما زیرزمینیای بگی تو اگر میکنی.
رپکِنآمریکاییکهدموکراسِیکشورشونقدمیکنه،این
زیرزمیننیس.یهرپکِنزیرمینیدرایرانبایدوضعیت
جامعهیخودشوبشناسه.نقدیکهبیارتباطبهوضعیت
خودشباشهشکلجعلیزیرزمینیبودنه.توسعهمفهوم
زیرزمینیبودنازشکلصرفاًفرمالبهمحتوایگستردهتری
کهدرکارهایآلترناتیوهیپهاپدرسال۹4منتشرشد،
میتونهبیانگرگذارازشکلمرسوموپیشیِنزیرزمینیبودن
باشه.بحثبحثاندیشهاس.اندیشهایدرجهتارتقاو

نقداونبازتولیدهایغلطورسیدنبهحقوقاولیهانسان
وتماممفاهیمیکهمیتونهدربردارندهیواژهآزادیباشه.
امامتاسفانهایننگاهدارهتقلیلپیدامیکنه،وکمیابتر
میشه.نمیدونمایرادکارکجاستکهتوینسلهایجدید

ایناندیشهکمترشده.

منظورتنسلجدیدجامعهاستیارپ؟

شده. کمتر تردید و میشه زیاد داره سرعت چون هردو.
اندیشهبهنظرمننوعیتردیدهوسرعتنمیپذیرهودر
یه دیگه میره. تحلیل جمعی رسانههای سریع فضای
نوجوونحوصلهیکتابخوندننداره.حوصلهیدیدنیه
فیلمعمیقرونداره.خبتویموسیقیهمهمیناتفاق
دارهمیفته.اینعصرْعصرردشدنوسرعته،پسخود
نظر به االن میدن. تن سرعت این به دارن هم هنرها
منجهانروآوردهبهخالصهکردنخودشبرایسبکتر
شدن.اینروندپیشمیرهومردماساساشبیهبهتوپ
پینگپونگیمیشنکهرویمیزقدرتهااینورواونورمیره.
اینهاهمهنتیجهیسرعته.اینکهمیگمسرعتمنظورم
نه یاوابستههایصنعتیجهانمدرننیست، تکنولوژی
اونهابابهرهبرداریدرسْتمفیدهمهستن،امااونجایی
کاربهمشکلمیخورهکهیهکورسبیدلیلپیشمیاد،
کورسیبرایرسیدنبهنقطهایکهنمیدونیمکجاست.
مگرنهاینکهانسانهدفانسانهونهوسیله.اماسرعت
تواناییباالییدروسیلهساختنازهدفهاوارجاعهدف
بهناکجاداره.اینگفتهمندرتاییدسنتنیستا.ابدا.من
وهمنسلهامزخمهایعمیقیازسنتبهیادگارداریم،
چونسنتهمچیزیجزتصاحبوانحصاردرالیههای
ازهمراهی اونهمخبری نکرده.در عمیقروانمافرو
نبود.ماسالهایدرازیروگیجومبهوتبودیم.مابین
تغییراتوپیشرفتهایغربوحفظاصولوباورهایبه
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اصطالحملییامذهبیمونکشیدهشدیم.دراینوضعیت
برای دونیم. نمی کردن زندگی واقعن ما کرد؟ باید چه
زندگیکردنبیگاریمیکشیمتادرنهایتشبمغمومو
خمیدهبهخونههامونبریم،یعنیجاییکهبرامونوسیله
نگهداریقامتمونهتاروزبعدبتونیمدوبارهباهدفنانبه
شلوغیبزنیم.منفکرمیکنمبایدازاینمرحلهعبورکرد
وازاینفرارگریخت.بایدکمیآرومباشیموبهجایفرار
ودرنگ تردید بایدکمیدرهم کنیم. بررسی رو وضعیت
کنیم.درچنینوضعیتیرپکردنواسهمنتبدیلبهیک
تعهدووظیفهمیشه.واصالچیزیجزاینمنروارضا

نمیکنه.کارمنساختنجهانینیستکهموازیباسنت
مصلحتطلبیکنه،یاهمراستاباسرعتسوداگرباشه.
جهانمنچیزدیگهایه،البتهاینجهاندرشحضورقاطع
شکل به که امری اون پذیرش نه ولی هست، واقعیت
واقعیتبهخوردموندادن.بایدتلخیواقعیتروپذیرفت

وبرپارهایازاونبهتندیشورید.
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نانسیفریزردراینمصاحبهتوضیحمیدهدکهچگونه
دستورکارچپبرایبرقراریعدالتاجتماعیتوسطآنچه
»نولیبرالیسممترقی«مینامد،ربودهشدهاست.اوبه
کاوشدراینمسالهمیپردازدکهیکاقتصادسیاسی
به را چپ میتواند چگونه موشکافانه مارکسیستِی
مسیریرهنمونشودکهازطریقیافتندستورکاریدر
خورِروزگارکنونی،حمایتتودههارامجدداکسبکند.
فریزرمعتقداستنیروهایچپبایدازطریقمداخالت
سیاسی،بازیهایهراسافکنانهایکهلیبرالیسمباواژه

»پوپولیسم«راهمیاندازدرابهشکلیراسخعقببرانند.

دربابخیزشپوپولیسم

–چندینموضوعوجودداردکهمیتوانحولآنهاگفتگو
کردوشایدخیزشپوپولیسمفتحبابخوبیبرایبحث
درموردآنهاباشد؛جهانشاهدافزایشهشداردهندهای
درخیزشرهبرانپوپولیستبودهاستوبهنظرمیرسد
به تکرارمیکندومحدود بهقدرکافی را الگوخود این
پوپولیسم برآمدن این نیست. جهانی جنوب یا شمال
میتوان چگونه را جهان در تاریخی برهه یک مثابه به
بسترمندکرد؟آیاداراییکپویاییسیستمیکورایملل
استودردلاقتصادبینالمللیجایگرفتهوبحرانیدر

درونسرمایهداریست؟

چگونه چپ به استعمار لیبرالیسم در آمد

نانسی فریزر — محسن هویدایی | ۸ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه

سیاست
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گرفته جای جهانی تاریخِی پویایی یک در پوپولیسم –
سرمایهداری در هژمونیک بحرانی از پوپولیسم است.
خاص شکل آن در هژمونیک بحرانی یا و میدهد- خبر
جهانی، میبریم: بهسر آن در امروزه که سرمایهداری از
نولیبرالومالیشده.اینرژیمسرمایهداریمالی،آنتنوِع
تمامی و کنده ریشه از را پیشین دولتِی مدیریت تحت
دستاوردهاییکهطبقاتکارگرتوانستهبودندازآنکسب
پوپولیسم بزرگ، مقیاسی در است. کرده منهدم را کنند
خیزشآنطبقاتاستعلیهسرمایهداریمالیونیروهای
سیاسیایکهآنراتحمیلکردند.برایدرکاینخیزش،
چنین که رسید پیشین هژمونیک بلوک از درکی به باید
»نولیبرالیسم را بلوک آن من میزند. پس آنرا خیزشی
یک بهعنوان مترقی نولیبرالیسم نامیدهام. مترقی«
صورتبندیحاکم،درمرکزیتاغلبدولتهایقدرتمند
شمالجهانیجایگرفتهبوداماپایگاههایینیزدردیگر
نقاطدنیاداشت،ازجملهدرآسیایجنوبی.نمونههایآن
عبارتندازحزبکارگرجدیدتونیبلر،حزبدموکراتجدید
کلینتون،حزبسوسیالیستدرفرانسه،وچندیندولت

متاخرحزبکنگرهدرهند.

ویژگیخاص»نولیرالیسممترقی«اینستکهسیاستهای
اقتصادیواپسگراومبتنیبرآزادسازیراباسیاستهای

بازشناسِیبهظاهرمترقیترکیبمیکند.
ویژگیخاص»نولیرالیسممترقی«اینستکهسیاستهای
اقتصادیواپسگراومبتنیبرآزادسازیراباسیاستهای
بازشناسِیبهظاهرمترقیترکیبمیکند.اقتصادسیاسی
آنمتمرکزاستبر»تجارتآزاد«)کهدرواقعنقلوانتقال
آزادانهسرمایهاست(وبرسرمایهمالیمقرراتزداییشده
مالی نهادهای و بزرگ، بانکداران سرمایهگذاران، به )که
جهانیقدرتمیبخشدتاسیاستهایریاضتاقتصادی
رابهدولتهابهشکلدستوریوباسالحاستقراضدیکته

کنند(.درعینحال،جنبهبازشناسانهیآنمتمرکزاستبر
برداشتهایلیبرالازتکثرفرهنگی،دفاعازمحیطزیست،
برداشتهای این جنسی. اقلیتهای و زنان حقوق و
لیبرال،درانطباقکاملبامالیسازینولیبرال،مبتنیبر
مساواتطلب نگرشهای مقابل در و شایستهساالریاند
پی در »تبعیض«، گرفتِن نشانه با آنها میگیرند. قرار
تضمینآنندکهاندکافرادی»بااستعداد«از»گروههای
ترقی شرکتی سلسلهمراتب صدر به میتوانند کمنماتر«
با همتراز دستمزدی و کنند کسب جایگاههایی و کنند
مرداننرمالسفیدپوستازطبقهخودشانداشتهباشند.
حالیکه در که اینست نمیشود ذکر آنچه اینهمه با
میاندازند«، ترک شیشهای سقف »بر افراد اندک این
تمامیافراددیگردرسطحاولیهباقیمیمانند.درواقع،
نولیبرالیسممترقییکسیاستاقتصادیواپسگرارابایک
سیاستبازشناسیبهظاهرپیشرومفصلبندیکردهاست.
جنبه بر سرپوشی مثابه به مترقی بازشناسانهی جنبهی
اقتصادیواپسگراخدمتکردهاست.اینامرنولیبرالیسم
راقادرساختهاستکهخودرابهمثابهامریجهانشمول،
معرفی مترقی اخالقی نظر از و آیندهنگر رهاییبخش،
کوتهنظر، ظاهر به کارگرِ طبقات با تقابل در تماما کند-

عقبماندهوشبزده.

نولیبرالیسممترقیبرایدودهههژمونیکبود.نولیبرالیسم
بوده نابرابری تعمیق اصلِی سردمدار حالیکه در مترقی
است،ثروتیبادآوردهعمدتابرای۱درصدازمردمجهانبه
ارمغانآورده،همچنینبرایقشرمدیرانحرفهای.آنچهزیر
چرخهایاتوبوسلهشدعبارتبودازطبقاتکارگرشمالی
کهپیشترازسوسیالدموکراسیبهرهمندبودند،دهقانان
متحمل عظیم مقیاسی در بدهیها اثر در که جنوبی
سلبمالکیتمجددشدهبودند؛وشهرنشینانیبازندگی
عاریهایوبیثباتکهدرسرتاسرجهانروبهفزونیاند.
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الیههاست این خیزش مینامید، »پوپولیسم« آنچه
علیهنولیبرالیسممترقی.درراییکهبهترامپ،برگزیت،
مودیدرهندوجنبشپنجستارهدرایتالیادادهشد،آنها
امتناعشانرااعالمکردند؛ازاینکهدرنقشبرههایقربانی
رژیمیظاهرشوندکههیچچیزیبرایعرضهبهآنهاندارد.

–اغلبشاهدنوعیدستپاچگیهستیمکهبهمحضاینکه
جنبشهایپوپولیستیآغازبهبیانمطالباتشانمیکنند،
با میکنند. اعالم مردود »فاشیست« برچسب با را آنها
اینهمه،اگرکسیاینهارابهمثابهبیاندغدغههایمردم
علیهتداومبیتفاوتِیفراگیربخواند،تصویریپیچیدهتربر
اوآشکارخواهدشد.برایمثال،برآمدنترامپتاحدی
برچسب با بهسرعت که رای پایگاه یک بر مبتنیست
»مردانسفیدپوستنژادپرست«مردوددانستهمیشود،
داده رای اوباما به آن از پیش انتخابات دو در اگر حتی
باشند.دربستریمتفاوت،درهند،منطقیمشابهدرکار
استوبرآمدنملیگرایانهندوبهعنوانامریفاشیستی
در آن تاریخمندی اینکه بدون میشود؛ دانسته مردود
خطمشیهاینولیبراِلدولتپیشین)تشکیلشدهتوسط(
حزبکنگرهملینشاندادهشود.شمااینمردوددانستن
تماموکماِلدغدغههایمردمدرگفتمانعمومیازیکسو،
وزدنبرچسب»فاشیستی«بهواکنشتودههایمردماز

سویدیگرراچطورتفسیرمیکنید؟

–باتفسیرشماازاینموضوعموافقم.لیبرالیسمتاریخی
طوالنیازتالشبراینامشروعساختنمخالفتهاباخود
راپشتسردارد-باانگزدنبهمخالفانشمثالبهعنوان
»استالینیست«،»فاشیست«یاهرچیزدیگر.ایندقیقا
»پوپولیسم« لفظ برای دارد حاال که است چیزی همان
توسط گسترده بهشکلی واژه این امروزه میافتد. اتفاق
تودهای نیروهای تا میگیرد قرار استفاده مورد لیبرالها

برداشتهاند شورش به سر آنها حاکمیت علیه اکنون که
با اماحق اعالمکنند. نامشروعمردود بهعنوانچیزی را
مدافعاِن توسط که تدافعیست تاکتیکی این شماست،
انگ با امیدوارند آنها میشود. اتخاذ مترقی نولیبرالیسم
زدنبهمخالفان،پروژهشانرااحیاکنند.درایاالتمتحد،
آنهاباناامیدیدرجستجوییکرهبرجدیدندکهجذابتر
ازهیالریکلینتونباشد؛تازیرسایهیاونسخهایجدید
ازنولیبرالیسممترقیرااعادهکنند.ایندستورکارِبخش
سیاست درباره است. ترامپ ضد »مقاومت« از بزرگی
هندیهاآنقدرهانمیدانمکهبااطمینانسخنبگویم،اما
گمانمیکنمحزبکنگرهملیتاکتیکهایمشابهیرابکار

میگیردبهامیداینکهدوبارهبهقدرتبرگردد.

لیبرالیسمتاریخیطوالنیازتالشبراینامشروعساختن
به زدن انگ با دارد- سر پشت را خود با مخالفتها
مخالفانشمثالبهعنوان»استالینیست«،»فاشیست«یا
هرچیزدیگر.ایندقیقاهمانچیزیاستکهحاالدارد

برایلفظ»پوپولیسم«اتفاقمیافتد.
را مودی یا ترامپ هیچگاه من که ندارد گفتن به نیازی
تصدیقنمیکنم.بااینحال،ناخشنودنیستمکهآنهاییکه
طومارشانتوسطنولیبرالیسممترقیدرهمپیچیدهشده،
موارد، برخی در البته خاستهاند. بهپا آن علیه )اکنون(
است. مسالهدار میگیرد خود به آنها شورِش که شکلی
سیاهان، مسلمانان، مهاجران، کردِن بالگردان با آنها
یهودیانو..،اغلبدرتشخیصمسببواقعیرنجهایشان
و اسالمهراسان را آنها اینکه اما میشوند. اشتباه دچار
نژادپرسانیبازگشتناپذیروبهسادگیآنهارامردودبدانیم،
فرض را چیزی چنین ابتدا همان از اگر نیست. سازنده
وانهادهایم؛ را چپ به آنها جذب امکان هرگونه بگیریم،
به جذبشان چه چپ، جناح پوپولیسم به جذبشان چه

سوسیالیسِمدموکراتیک.
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اینرایدهندگانهیچچیز ایدهکهتمامی این بهعالوه،
نیستندجزنژادپرستانیدوآتشه،بادادههایموجودجور
درنمیآید.همانطورکهگفتید،درایاالتمتحدهشتو
نیممیلیوننفرکهدرسال20۱2بهاوبامارایدادهبودند،
رویبرگرداندندودر20۱۶بهترامپرایدادند.بسیاریاز
سابقا اجتماعات به متعلق و کارگر طبقه از افرادی اینها
صنعتیشمالآمریکاهستندکهبهشدتازصنعتیزدایی،
زندگیعاریهایوبیثباتکاریوبالیعظیِماعتیادبهافیون
کهتوسطشرکتهایداروسازیسازماندهیمیشود،در
عذابند.اینهاکسانیبودندکهریاستجمهوریرابهدست
ترامپسپردند.درهردوانتخابات20۱2و20۱۶،آنهاعلیه
رایدادند اوباما به رایدادند؛ نولیبرال اقتصادیِ اولویت
کهکارزارشراازموضعچپراهانداختوشعار»اشغال
رایدادند ترامپ به بعد و اقتباسکرد؛ را والاستریت«
که بود، حذفی بازشناسِی بر مبتنی تنها نه کمپینش که
براقتصادپوپولیستینیزتکیهداشت.ایننشانمیدهد
کهمسائلهویتینخستینوباالتریندغدغهذهنیاین
آنها مسائلی، چنین درباره است. نبوده رایدهندگان
دمدمیمزاجبودندوبنابرانتخابهایپیِشرویشاناین
یاآنمسیررادرپیشگرفتند.ودرمقابل،آنهادرمردود
دانستنخروجصنایعازکشور،»تجارتآزاد«ومالیسازی
اقتصادثابتقدمبودند؛آنهادردفاعازتامیناجتماعی،
اشتغالبرایهمگانومزدکافیبرایامرارمعاشثابت
قدمبودند.اتفاقااینامردرموردبریتانیاهمصدقمیکند.
به که انگلستان شمال در کارگر طبقات افراد از بسیاری
حمایت کوربین جرمی از شدیدا حاال دادند، رای برگزیت
میکنند.درفرانسهنیزهمینطور،شاهدتغییرمسیرو
کاندیدای و ملی جبهه مابین زیادی برگشتهای و رفت

حزبچپیعنیژانلوکمالنشونبودهایم.

دیگران!( )و رایدهندگان این تمامی اینکه، غرض
دارند. مترقی نولیبرالیسم علیه مشروعی شکایتهای
بهعنوان آنها کردن اعالم مردود از دوری با باید چپها
افرادینژادپرست،تظلمخواهیهایآنهارامعتبربدانند.با
دوریازناامیدانگاشتنآنها،بایدبااینفرضکارمانراآغاز
کنیمکهبسیاریازرایدهندگانبهپوپولیسِمدستراستی
است الزم شوند. جذب چپ توسط میتوانند اصل در
آنهاراترغیبکنیم،نارضایتیهایآنهارامعتبربدانیمو
تحلیلیآلترناتیوازمسببواقعیمشکالتشانوهمینطور
پیشنهادیآلترناتیوبرایحلاینمشکالتبهآنهاعرضه

کنیم.

–دربابارائهبینشوتفسیریآلترناتیو،ازنظرتاریخی
اولینبارنیستکهاینتغییرمسیردرحمایتازچپو
راستاتفاقمیافتد.میدانیمکهاینامرسابقهتاریخی
دارد.جناحراستقادراسترابطهایعلیومعلولیمیان
مشکالتسیستمیکوگروههایاجتماعیمثلیهودیان،
تلقینکندکههدف تا برقرارکند یامهاجران مسلمانان
قراردادناینگروههامشکلاشتغالرامرتفعخواهدکرد،
واینبرایمردمجذاباست.هرچندچپمیکوشددر
اینمیانمداخلهکند،امانگرهیآلترناتیوچپبرایمردم
اتوپیاییبهنظرمیرسد.آیااحساسنمیکنیددراینرابطه

خالئیحیاتیدرجناحچپوجوددارد؟

–بله،موافقم.مطمئناخالئیبرنامهایدرچپوجوددارد.
بخشیازآنبهازبینرفتنکمونیسمشورویبرمیگردد،
کهتاثیرتاسفبرانگیزِمشروعیتزدایینهفقطازآنرژیم
متصلب،بلکهبهشکلیکلیترازایدههایسوسیالیسمو
برابریطلبیاجتماعیرادرپیداشت.جوحاصلازآن،
منفعتبسیارزیادیبهنولیبرالهارسانددرحالیکهچپ

رامرعوبوناامیدکرد.
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از بسیاری که کنیم آغاز را کارمان فرض این با باید
رایدهندگانبهپوپولیسِمدستراستیدراصلمیتوانند
راترغیبکنیم، آنها توسطچپجذبشوند.الزماست
نارضایتیهایآنهارامعتبربدانیموتحلیلیآلترناتیوبهآنها

عرضهکنیم.
اماداستانبهاینجاختمنمیشود.دراینحالوهوا،بخش
بهسوی عوض در بوده، چپ عقیده آنچه از قابلتوجهی
فکر موارد این به کافیست است. شده رانده لیبرالیسم
کنید:فمینیسملیبرال،ضدنژادپرستیلیبرال،تکثرفرهنگی
لیبرال،»سرمایهداریسبز«و..اینهاامروزهجریاناتمسلط
برجنبشهایاجتماعیجدیدندکهسرچشمههایآنها،اگر
نهتماموکمالچپ،دستکمچپگرایادرابتداچپبوده
است.بااینهمه،امروزهآنهافاقدحتیناچیزترینایدهای
ازیکتحولساختارییایکاقتصادسیاسیآلترناتیوند.
بافاصلهیزیادازاینکهدرپیبرانداختنسلسلهمراتب
اجتماعیباشند،کلدورنمایآنهامعطوفبهایناستکه
زنانوگیهاورنگینپوستانبیشتریرادرردههایباالی
اینسلسلهمراتبجایدهند.بدونشک،درایاالتمتحد
والبتههرجایدیگری،چپبهاستعمارلیبرالیسمدرآمده

است.

ازدیدگاهمن،بهترینراهبازسازیچپاینستکهباتوجه
»برنامه قدیمی ایدهی یکم، و بیست قرن اقتضائات به
اجتماعیانتقالی«احیاومضمونینوبهآنبخشیدهشود.
بهمردم اقدامکنیمکهصرفا اینگونه امروزهنمیتوانیم
بگوییمقصدداریمابزارتولیدرااجتماعیکنیموآنزمانشما
شغلهاییمحفوظبادستمزدهایخوبخواهیدداشت.
دوراناینشعارگذشتهاست.درعوضآنچهنیازداریم،
غیراصالحطلبانه« »اصالحاِت گُرز آندره که چیزیست
مینامد.چنیناصالحاتیزندگیمردمرااینجاواکنونبهبود

کار ضدسیستمیک راستایی در اینکه عین در میبخشد؛
میکند؛تاحدیازطریقبرهمزدنتوازنقدرتطبقاتیبه
ضررسرمایه.بهعالوه،چنیناصالحاتینمیتواندمنحصرا
اندازه همان به آنها باشد. متمرکز مزدی کار و تولید بر
تدارک یعنی بپردازند- بازتولید اجتماعِی سازماِن به باید
دیدنبرایآموزش،خانهداری،مراقبتدرمانی،بچهداری،
مراقبتازسالمندان،محیطزیستسالم،آب،تاسیسات
ووسائلرفاهی،حملونقلومسالهانتشارکربن-وبه
پیوندهای و خانوادهها قوامبخش که بپردازند بیمزد کار

اجتماعیگستردهتراست.

دور بسیار گرچه متحد ایاالت در سندرز برنی کمپین
چنین که بود ایدهها برخی حامل اما مطلوب، کمال از
راستاییرانشانهگرفتهبود.فرایوورایافزایشحداقل
دستمزدهابه۱5دالردرهرساعت،سندرزکمپینیبرای
دانشگاهی تحصیل همگان«، برای درمانی »مراقبت
و تولیدمثل، آزادی کیفری، عدالت نظام اصالح رایگان،
انحاللبانکهایبزرگبهراهانداختوتمامیاینهارادر
اوبهطور بامشاغلقرارداد.بدونشک،ایدههای پیوند
کاملپروراندهنشدهبودند.ومیتوانبحثکردکهبیشتر
سوسیالدموکراتیک)social-democratic(بودندتااینکه
دموکراتیکسوسیالیست)democratic-socialist(باشند.
امابههرحالنمایانگرنخستینطلیعههاییکآلترناتیو

پوپولیستِیچپدرایاالتمتحدبودند.

بکند. فکری بانکی و مالی امور برای باید همچنین چپ
رابین موضوع، این باب در متفکران جذابترین از یکی
بلکبرناستکهادعامیکندفاینانسبایدتبدیلبهخدمت
بود: الکتریسیته که همانطور شود؛ همگانی نفعی و
شود. داده اختصاص و تصاحب عمومی بهصورت یعنی
تصمیماتدربارهاعتبارمالی،اینکهکجاسرمایهگذاریشود
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واینکهکدامپروژههابایدتامینمالیشوند،نهبرمبنای
و سودمندی اساس بر باید بلکه اقتصادی بازدهی نرخ
ارزشاجتماعیاتخاذشوند.واینتصمیماتبایدبهشکلی
دموکراتیکگرفتهشوند-ازطریقکمیسیونهایمنتخب
کهازجانبجماعتهاودیگرذینفعانبهاینمسئولیت
گماردهمیشوند.اینایدهایبسیارجذاباست،چراکهما
قطعابهیکسیستماعتبارینیازخواهیمداشت.راهحل
آن،برانداختنبانکهاونهادهایمالیجهانینیست.در

عوض،نیازمنداجتماعیکردِناعتبارمالیهستیم.

بهمردم اقدامکنیمکهصرفا اینگونه امروزهنمیتوانیم
بگوییمقصدداریمابزارتولیدرااجتماعیکنیموآنزمان
خواهید خوب دستمزدهای با محفوظ شغلهایی شما

داشت.دوراناینشعارگذشتهاست.
بهعالوه،اکنونبهترینزمانممکنبرایطرحیکبرنامه
چپدرخصوصاعتبارمالیاست.امروزهبسیاریازمردم
بااینمسالهمواجهند.فارغازتماماینها،جنبشاشغال
والاستریتاساسادربارههمینمسالهبود.همهمیدانند
کهبنگاههایسرمایهگذاریبههمانترفندهایقدیمیشان
بازگشتهاندواینکههیچکاریدرراستایاصالحساختاری
برایجلوگیریازیکفاجعهمالیجهانیدرآیندهنزدیک
صورتنگرفتهاست.آمریکاییهابهخوبیآگاهندکهاوباما
کرد بانکهایی همان نجات صرف را ما مالیاتهای پول
کهپروژههایغارتگرانهشاناقتصادجهانیراتقریبادرهم
شکست،امابرایکمکبهآن۱0میلیوننفریکهدربحران
دادند دست از را خانههایشان بانکی وثیقههای مصادره
هیچکارینکرد.جایتردیدینیستکهبسیاریازمردم
این درباره دارند. را سیستم این در بازاندیشی آمادگی
موضوعنهجناحراستونهمیانهروها،هیچکدامحرفی
برایگفتنندارند؛پساینفرصتیبزرگبرایچپهابه

شمارمیرود.

دربارهپتانسیلرهاییبخِشسرمایهداری

–قصددارمبهبرخیدغدغههاینظریبپردازم.شمادر
مقالهتانباعنوان»منزلپنهانمارکس«درنیولفتریویو،
بهتفصیلاستداللکردهایدکهچگونهارزشنهفقطازکار
تولیدیبلکههمچنینباکاریخلقمیشودکهبهحساب
باشدکه واقع،دومیمیتواندچیزی آوردهنمیشود.در

پشتیبانومقومکارتولیدیاست.

گسترش از بخشی که میگویید شما منظر یک از
سرمایهداری،»پتانسیلرهاییبخشیسرمایهداری«است.
در فراوانی بحث موضوع رهاییبخش«، »پتانسیل این
اندیشهمارکسیستیبودهوایناستداللمطرحشدهاست
سرمایهداری، دوسویه« »آزادی دیالکتیِک طریق از که
اغلباوقاتاینبیگاریاستکهتوالیبیشتریمییابد.در
اینبسترچگونهمیتوانبهدرکیازپتانسیلرهاییبخش

سرمایهداریدرنسبتبابیگاریرسید؟

–عبارت»آزادیدوسویه«طعنهآمیزاست.بخشمثبت
ماجرا،بهقابلیتتحرکوداشتنحقورود»ارادی«بهیک
اماهمانطورکهمیدانید، قراردادکاریمربوطمیشود.
آزادباشد اینکه اینسکهرویدیگرینیزدارد؛فردبرای
دسترسی از باید همچنین بفروشد، را کارش نیروی که
از واقع در و آزاد، نیز تولید ابزار و معاش امرار ابزار به
از پرولترها که داشت تاکید مارکس باشد. محروم، آن
دسترسیبهزمین،ابزار،موادخامودیگردارائیهاییکه
برایسازماندهیکارخودوبرآوردننیازهاشانموردنیاز
است،»آزادند«.درنتیجه،آنهاانتخابیجزواردشدنبه
یکقراردادکاریبایکسرمایهدارندارند.رویمثبتسکهی

آزادیبهشدتسازشکارانهاست،اگرواقعاواهینباشد.
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»اصالحاِت گُرز آندره که چیزیست داریم، نیاز آنچه
زندگیمردم غیراصالحطلبانه«مینامد.چنیناصالحاتی
رااینجاواکنونبهبودمیبخشد؛درعیناینکهدرراستایی
زدن برهم طریق از حدی تا میکند؛ کار ضدسیستمیک

توازنقدرتطبقاتیبهضررسرمایه.
آزادیدرسرمایهداری،درعملیکشمشیردولبهاست.
اگربردهیارعیتباشید،توانایِیتبدیلشدنبهیککارگر
مزدییقیناگامیبهجلوست،همانطورکهخودمارکس
هماغلببرآنتاکیدداشت.امااینبهمعنایآزادشدِن
کاملواستوارنیست.درعوض،پرولتاریاسوژهیفرمی
و غیرشخصیتر سلطهای میشود؛ سلطه از متفاوت
مجردتر.بنابرایندربارهپتانسیلرهاییبخشسرمایهداری

اغراقنخواهمکرد،اماآنرانادیدهنیزنمیگیرم.

سرمایهداری دیگریست: چیز کلیدی نکته اینهمه، با
با واحد آن در سرمایهداری نیست. یکنواخت سیستمی
تمامیافرادبهشکلییکسانرفتارنمیکند.همانزمانی
کهبرخیراازوابستگیوکاراجباری»میرهاند«وآنهارا
بهپرولترهایازدوجهتآزادتبدیلمیکند،دیگرانی-در
حقیقتشماربسیاربیشتری-رادربافتهاواشکالسنتی
سلطهبهحالخودرهامیکند.ویادرعوض،آنبافتها
بهشدت اغلب و جدید شیوههایی به را سنتی اشکال و

ستمگرانهازنومیسازد.

ایناواخرتوضیحدادهامکهاستثمار»کارگرانآزاد«عمیقا
از»دیگرانی«وابسته،گرهخوردهودر بهسلبمالکیت
واقعبهآنمنوطاست.منظورمازسلبمالکیت،تصرف
کارشان، )یعنی است شده منکوب مردمانی داراییهای
زمینشان،حیواناتشان،ابزارشان،کودکانوبدنهایشان(
وهدایتکردنآنداراییهایمصادرهشدهبهمدارهای
بهوضوح مالکیت سلب درکی، چنین با سرمایه. انباشت

قرارداد یک میانجی به استثمار دارد. تفاوت استثمار با
»آزادانه« استثمارشده کارگرِ میپذیرد: صورت مزدی
فرض که میکند مبادله دستمزدهایی با را کارش نیروی
میشودجوابگویمیانگینهزینههایاجتماعیالزمبرای
بازتولیدشاست.درمقابل،سلبمالکیتپوششظاهری
رضایترادورمیاندازدوبهشکلیوحشیانهمایملکوافراد
با چه بپردازد- آن برای غرامتی بیآنکه میکند، قبضه را
نیروینظامیوچهباابزاربدهی.ایدهمنبهایدههایرزا
لوگزامبورگودیویدهارویشبیهاست:استثماربهتنهایی
نگه برقرار زمان طول در را سرمایه انباشت نیست قادر
دارد؛انباشتسرمایهبهدروندادهایمداومازسویسلب
مالکیت سلب و استثمار بنابراین است. وابسته مالکیت
سلب و استثمار ترکیبی فرآیند این و تنیدهاند. درهم

مالکیتاستکهآنارزشاضافیرامیآفریند.

جایتردیدینیستکهبسیاریازمردمآمادگیبازاندیشی
دراینسیستمرادارند.دربارهاینموضوعنهجناحراست
ونهمیانهروها،هیچکدامحرفیبرایگفتنندارند؛پس

اینفرصتیبزرگبرایچپهابهشمارمیرود.
اینایدهبهزیباییدرفرازیازجیسونمورتصویرشده
است.اومیگوید»پشتمنچسترمیسیسیپیایستاده
است«.بهاینمعناکهصنعتبهشدتسودآورِنساجی
تامین بدون نوشت، دربارهاش انگلس که منچستر
آمریکا در کار نیروی بردگِی بهواسطه ارزانقیمت پنبه
یک میشوم وسوسه ضمنا باشد. سودآور نمیتوانست
اِمسومهم)بهمنچسترومیسیسیپی(اضافهکنمکه
بهبمبئی)Mumbai(ونقشمهمشدربرآمدنمنچستر
اشارهدارد؛باتخریبحسابشدهیصنعتنساجیهند
به تبدیل مالکیت، سلب که اینجاست بریتانیا. بهدست
شرطیالزمبرایامکانپذیرشدناستثمارِسودآورمیشود.
سرمایهداریبازیدوگانهایبامردمراهمیاندازد؛برخیرا
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بهاستثمار»محض«میکشانددرحالیکهدیگرانیرابه
سلبمالکیتوحشیانهمحکوممیکند،تمایزیکهبهلحاظ
تاریخیباامپراطوریونژادهمبستهبودهاست.بنابراین
اینادعاراکهاغلببهمارکسنسبتمیدهندردمیکنم؛
دروندادهای است. مزدی کار محصول صرفا ارزش اینکه
بیمزددیگربهوفوروارداینفرآیندمیشود،ازجملهکار
بازتولیداجتماعیزنان،کهبدونآنهاکارمزدیامکانناپذیر

خواهدبود.

–برایدرکبهتراینمساله،آیامیتوانیددینامیکپتانسیل
حال عین در و کنید تشریح را سرمایهداری رهاییبخش
اقتصادهای»پیرامونی«رانیزگوشهذهنداشتهباشید؟
بهنظرشمامیتوانکماکانآنهاراپیرامونیدید؟دربستر
نولیبرالیسمکهبهنظرمیرسدآزادیکاملیبرایسرمایه
بهارمغانآوردهوهمزماننیرویکاررادرقلمروهایملی

محدودکردهاست.

–زبان»مرکزوپیرامون«امروزهنسبتبهبازههایزمانی
پیشینکمترمعنادارد،اماماهنوزتقالمیکنیمکهیک
جایگزینرضایتبخشبرایآنپیداکنیم.طرفدارانتئوری
سخن نیمهپیرامونی کشورهای از جهانی سیستمهای
افزوده ارزش نردبان از رفتن باال استراتژی که میگویند
تولیدکاالرادرپیشگرفتهاند.اماحتیاینهمتکافوی
موقعیتیرانمیکندکهدرآنصنعتدرمقیاسیعظیم
یعنی »بریکس«- به تاریخیاش مرکز از و شده جابجا
جنوبی- آفریقای و چین هند، روسیه، برزیل، کشورهای
منتقلشدهاست.اگروزناقتصادهایاینکشورهارالحاظ
کنیم،دشواربتوانآنهارا»نیمهپیرامونی«نامید،چهرسد
میکند، پیچیدهتر را موقعیت این آنچه »پیرامونی«. به
اینستکهکشورهایبریکسبهرغمثقلاقتصادیشان،
هنوزهمدرجایگاهینیستندکهدرصحنهجهانیخودرا

بهعنوانقدرتهایجهانیتثبیتکنند.درعوض،قدرتی
متحد(، )ایاالت است افول به رو اقتصادی لحاظ به که
رو بهرغم میکند، بازی را جهانی هژمون نقش کماکان
بهزوالبودناعتباراخالقیاشوتغییرجایگاهشوقرار
گرفتندرجایگاهکشوریمقروض.اینکهتمامیاینهاسر
بهکجانهدهنوزناروشناست،وخیلیبهچینبستگی
دارد.امااینامورهرجورهمپیشبروند،مانیازمندابداع
چارچوبهاوواژگانینوهستیمتااینموقعیتتاریخی

جدیدرادریابیم.

معذلکیکچیزروشناست:درسرمایهداریِمالیشده،
سلب و استثمار میان نسبِت در شگرف جهتی تغییر
مدیون آن از بزرگی بخش است. داشته وجود مالکیت
و آن تاریخی مرکز از صنعتی کارخانههای جابجایی
سلب است. بدهی طریق از مالکیت سلب جهانیسازیِ
سلب مورد در را خود بهوضوح بدهی، طریق از مالکیت
مالکیتزمینوبرنامههایتعدیلساختارینشانمیدهد
تحمیل جهانی جنوِب دولتهای بر را قرضه شروط که
تا گرفته التین آمریکای از جا، همه حکومتها میکند.
آفریقاتایونانمجبورشدهاندمخارجعمومیراقطعکنند
وبازارهایشانرابهرویسرمایهخارجیبگشایند،کهخون
مردمانشانرابرایمنفعتسرمایهمیمکد.دراینموارد،
)پیشتر( مالکیتدرکشورهای سلب برای ابزاری بدهی
پیرامونیونیمهپیرامونیست،همزمانبااینکهآننواحی

تبدیلبهمکانهایاصلیاستثمارنیزمیشوند.

اینادعاراکهاغلببهمارکسنسبتمیدهندردمیکنم؛
دروندادهای است. مزدی کار محصول صرفا ارزش اینکه
بیمزددیگربهوفوروارداینفرآیندمیشود،ازجملهکار
بازتولیداجتماعیزنان،کهبدونآنهاکارمزدیامکانناپذیر

خواهدبود.
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در تاریخی »مرکز« آن در مالکیت سلب حال، عین در
بیثباتکاران خدماتی کار که همچنان است. رشد حال
متشکل صنعتِی کار نیروی جایگزین پایین دستمزد با
هزینه از کمتر دستمزدی کارگرانش به سرمایه میشود،
اینحال، با میپردازد. را بازتولیدشان برای الزم اجتماعا
سرمایهبهآنکارگراننیازداردتاتکلیفدیگریرااینبار
درنقشمصرفکنندگانبرعهدهبگیرند.پسچهبایدکرد؟
بادکنِکواممصرفکننده اینستکهدر راهحل)سرمایه(
بدمیدتامردمبتواننداجناسارزانقیمتیکهاینوروآنور
تولیدمیشوندراخریداریکنند.اینجاهمسلبمالکیت
با کارهای در نیز یکبار که میکند خود قربانی را آنهایی

دستمزدپایینمورداستثمارقرارگرفتهاند.

آن با که منظومهای است، جدید منظومهای این پس
تقسیمبندیقدیمِیاستثمار/سلبمالکیتگالویزاست.
تاریخی مرکز در استثمار عمده بخش این بر سابق
در مالکیت سلب اعظم بخش حالیکه در میداد، رخ
سرزمینهایپیشترپیرامونیرخمیداد.امااینوضعیت
سلب و استثمار کنونی شرایط در نیست. برقرار دیگر
راشکلنمیدهند؛آن مالکیتیکدوگانه»این/یاآن«
دوگانهتبدیلبه»هماین/وهمآن«شدهاست.آنهادیگر
تقرب بلکه نیستند، متقابل منحصربهفرد آلترناتیوهای
زیادیپیداکردهاند؛اغلباوقاتافرادمشخصیهردوی

آنهاراتجربهمیکنند.

شمادرموردداللتهایچنینچیزیبرایرهاییپرسیدید.
دوران در چپ برای کلیدی پرسشی این من، نظر از
میشود حاصل نتیجهای چه سیاسی نظر از کنونیست.
مجزا( )بهشکل دیگر سرمایهداری که حقیقت این از
استثماررابهیکگروهاجتماعییاناحیهوسلبمالکیت
رابهگروهیاناحیهایدیگراختصاصنمیدهد؟تاپیش

ازآن،کارگران-شهرونداِناستثمارشدهی»آزادِ«کشورهای
آن از را مبارزاتشان و اهداف بهراحتی بود ممکن مرکز
سوژههایمنقادشدهیسلبمالکیتشدهیتحتتبعیض
نیروهای امر این و کنند. جدا پیرامونی کشورهای نژادیِ
)اجرای حال عین در و میکرد، تضعیف را رهاییبخش
امکانپذیر را کن« حکومت و بینداز »تفرقه سیاست(

میساخت.

بهنظرمیرسدکهبنیانمادیبرایآنتقسیماتسیاسی
در است. شدن محو حال در کارگر طبقه درون قدیمِی
نظریه،اینامربایدمنجربهگشودهشدنچشماندازهایی

برایاتحادهایگسترشیافتهوجدیدشود.
همزمان بهطور افراد تمامی تقریبا امروزه اینهمه با
نظر به اینطور پس میشوند. مالکیت سلب و استثمار
میرسدکهبنیانمادیبرایآنتقسیماتسیاسیقدیمِی
نظریه، در است. شدن محو حال در کارگر طبقه درون
برای بهگشودهشدنچشماندازهایی بایدمنجر امر این
از که آنهایی اگر شود. جدید و گسترشیافته اتحادهای
استثماروسلبمالکیترنجمیبرنداکنونبتوانندبهاین
نظر از اما متمایز تحلیلی نظر از دو این که برسند درک
عملیعناصردرهمتنیدهییکسیستمسرمایهداریواحد
آنهاست، رنج هستند،کهخوددلیلاصلِیبخشعمده
آنگاهشایدبهایننتیجهبرسندکهدشمنمشترکیدارندو
بایدنیروهایشانراباهممتحدسازند.اماچنیننتیجهای
تضمینشده نه و میشود حاصل خودکار بهشکل نه
است.دستکمدرحالحاضرتغییرجهتهایهمبستهبا
سرمایهداریِمالیشده،بذرپارانویاوتشویشمیپاشندکه
منجربهگردشبهسمتاشکالتشدیدشدهیشوونیسم
میشود،ازجملهپوپولیسمهایدستراستیکهدرابتدا

درموردشبحثکردیم.
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اینسیکلکامل بهنقطهآغازینبحث بارسیدن اکنون
شدهاست،بهامیداینکهبهدرکیعمیقتردستپیداکرده
کنم؛ تاکید گفتم پیشتر آنچه بر دوباره باید اما باشیم.
هرچندهمبستگیهایگسترشیافتهبهشکلاتوماتیکو
بهموجبحقیقتمحِضتغییرساختاریبهوجودنخواهند
آمد،اماکماکانمیتوانندبهصورتسیاسیخلقشوند؛از
طریقمداخالتسیاسیجناحچپ.همانطورکهپیشتر
که هراسافکنانهای بازیهای باید مداخالت این گفتم،
بهشکلی را میاندازد راه »پوپولیسم« واژه با لیبرالیسم
و واژه، این از واهمه بدون باید ما براند. عقب راسخ
مصممبهجذبآنهاییکهاکنونبهسمتاشکالگوناگون
ساختاری-سیستمیک نقد شدهاند، کشیده راست جناح
بینش همینطور و مترقی نولیبرالیسم به نسبت چپ

را رهاییبخش آلترناتیو یک از خودمان دگرگونپذیر
بپرورانیم.مابایدباگسستقاطعانههمازاقتصادنولیبرال
به اخیرا که بازشناسی گوناگون سیاستهای از هم و
حمایتازآنبرخاستهاند،قومیت-ملیتگراییانحصارطلب
بر مبتنی و لیبرال فردگرایی همینطور بیندازیم، دور را
شایستهساالریرا.تنهاباپیوندزدنیکسیاستتوزیعی
برابرطلبانهنیرومندبهیکسیاستبازشناسِیماهیتافراگیر
باحساسیتطبقاتیمیتوانیمبلوکیضدهژمونیکبسازیم
کهمیتواندمارافرایبحرانجاریبهجهانیبهتررهنمون

شود.
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تاحاالبرایتانپیشآمدهکهبهدلیلسنتانموردتبعیض
واقعشوید؟حبیبدانشوردراینگزارشبهسنگرایی،

کلیشههایسنیوتبعیضهایمرتبطباآنمیپردازد.

نکرده، تلفنمزنگمیخورد.خانمسردبیراست.سالم
میگویدکهخجالتبکشم.چونکسیکهبااومصاحبه
باید است. بوده بزرگتر من از سالی چهل کردهام
احترامشرانگهمیداشتم.میگویدآنشخصبادفتر
مجلهتماسگرفتهوبهخاطرمنبهمجلهبدوبیراهگفته

وسردبیرمجبوربهعذرخواهیشده.

میخواهمازخودمدفاعکنمکهسردبیراجازهحرفزدن

نمیدهد.خودخانمسردبیرهمازمنچهلسالیبزرگتر
است.پشتهمحرفمیزندومیگویدهمسنمابوده
جرأتنداشتهپایشراجلویبزرگتردرازکند.میخواهم
بگویمکههنوزروایتمنراازماجرانشنیدهوداستانآن
طورکهبهگوششرسیدهنیست.تلفنراقطعمیکند.با
اینکهمیدانمقضاوتشراکرده،ولیمیخواهمروایت
توضیح و میفرستم پیامی برایش بشنود. هم را من
میدهمکهدرحینمصاحبهامبافردمذکورچهاتفاقی
افتاده.بدوناینکهبهتوضیحاتمتوجهیکند،برایماین
دوبیتراازموالنامیفرستد:»سختگیردخامهامر
شاخرا/زانکدرخامینشایدکاخرا/چونبپختوگشت

شیرینلبگزان/سستگیردشاخهارابعدازآن«

چند سالته؟

حبیب دانشور | ۱۷ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه

جامعه

روایت های از تبعیض سنی
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اینچندمینباراستکهدرزندگیفقطبهخاطرسنم،
فرصتیازمنگرفتهمیشود.اینباراجازهدفاعکردنازمن
سلبشده.درالبهالیگفتگوهایدوستانه،میفهممکه
اینتجربهمختصمنهمنیست.آدمهایدیگرهرکدام
درموقعیتهاوفضاهایمتفاوتیچنینتبعیضیراتجربه
کردهاند.آنچهکهدرادامهآمده،بریدههایازهمینجنس

تجربههاست.

نبایدِسنتروبفهمند.

چندسالیهستکهدرمدارسمختلفبهبچههایمردم
از توجهی قابل قسمت همینخاطر به میدهم. درس
آدمهایمحیطاطرافم،یادانشآموزندیامعلمویاچیزی
دراینبین.پرهامدانشآموزسالیازدهماست.برادرشرا
بیشترمیشناسمتاخودش.دربارۀپرهامفقطمیدانمکه
عالقهمندبهسینماستوگاهیدربارۀفیلمهامینویسد.
محفلهای به زودهنگامش ورود واسطۀ به میگوید او
هنریوفرهنگی،خیلیزیادچنینتبعیضیراتجربهکرده.
شد داده من به دیر خیلی هرچند که »پندی میگوید:
ومناونروبهدیگرانمیدماینهکهنذاریدسنتونرو
بفهمن!«میگویدبرمالشدنسن،باعثمیشودجدی

گرفتهنشوید.

استعداد کلی شما اگر میگن »شنیدید میگوید: پرهام
داشتهباشی،تاوقتییهحداقلیازپولرونداشتهباشیبه
جایینمیرسیودرعوضاگریهعالمهپولداشتهباشی،
بایهخردهاستعدادهممیتونیموفقشی؟سنهممثل
پوله.«ازنظراوسنباالخیلیضعفهارامیپوشاند؛اما

نداشتنسن،نقاطقوتراهممخفیمیکند.

محیطهای درگیر سالها که است دیگری دوست لیال
آموزشیبوده.اوهمازروزیمیگویدکهبالورفتنسنش
درمحیطکار،مشکالتیبرایشپیشآمده.اودرموسسهای
درحوزۀسالمِترواِننوجوانهاکارمیکرده.»منمدیر
بخشآموزشهایمجازیشبودم.کارممدتهادورکاری
بود.جلسههامونهمآنالینبرگزارمیشد.هیچمشکلی

نبودتاوقتیکارمندرموسسهحضوریشد.«

از اوهمواره لیالدرموسسه، باشروعفعالیتحضوریِ
طرفهمکارانشموردتبعیضقرارمیگرفته.»یکباریه
ازبیروناومدهبود.میخواستبهمایهمشورتی آقایی
بده.یهدفعهبیمقدمهبرگشتگفت»یهمسئلهایکه
هستاینهکهشماهایهذرهبچهسالید.ممکنهکسیرو
حرفتونحسابنکنه.«بعدتواونجمعمستقیمبهمن
نگاهکردوگفت:»مثالایشونخودشنوجوونه!«بعداز
لیالی از سالی شش پنج خودش که هم مدیرعامل آن
بیستوچهارسالهبزرگتربوده،حرفمهمانراتائیدکرده
وگفتهکهلیالواقعانوجواناست.»بعدازاینحرف،اون
آدمتوجلسهارتباطچشمیبامنبرقرارنمیکرد.یانظر
کهمیدادمبدوناینکهعکسالعملیبهحرفمبده،ازرو
نظرمردمیشدومیرفتسراغنفربعدی.«لیالمیگوید
گروه اعضای طرف از جلسههایشان در که هم همین
خودشانبهاسمکوچکصدامیشدوباقیبهاسمبزرگ،

درجدیگرفتهنشدنشبیتاثیرنبوده.

علیرضارابهواسطۀدوستانمشترکمیشناسم.بادوسه
اختالف،درهماندبیرستانیدرسخواندهکهمن سال
درآنتحصیلکردهام.ازسالاولورودبهدانشگاهوارد
بازارکارشدهوحاالدریکاستارتآپدرحوزۀگردشگری
مشغولاستویکیازمدیرانآنجاست.میگویدباکسانی
کهکارمیکند،تاوقتیچیزیازسنوسالشنمیدانند
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مشکلینداردوهمهچیزتوامبااحترامپیشمیرودوحتی
آدمهاازکیفیتکاراوتعریفمیکنند.»ولیتاسنمرو

میفهمند،همۀتواناییهامرونادیدهمیگیرند«.

سعی کرده، تجربه که تبعیضهایی همین خاطر به
را خودش زدنش، حرف و پوشیدن لباس نوع با میکند
فکر آدمها موقعها »خیلی کند. شبیه بزرگتر، افراد به
بیستودو میفهمند وقتی سالمه. سیوخردهای میکنند
سالهامشوکهمیشن.«حرفیکهالبتهبرایاوچندانهم
خوشآیندنیست.»چونحسمیکنمدهسالازعمرم
بدوناینکهبفهممچطوریگذشته،سپریشده«.اوبا
نزدیککردنظاهرشبهمردیسیوخردهایساله،کمکم

ازدرونهمشبیهبهچنینآدمیشدهاست.

خودتبچهای،چیمیخواییادشونبدی؟

موسسههای در سالگی ۱8 از است. زبان معلم سرور،
مختلفکارکردهوهربارتوأمانبهخاطرسنکموجثۀ
کوچکشموردتبعیضقرارگرفته.میگویداولینبارمدیری
خیلی تسلطش که گفته بهش کرده، مصاحبه او با که
خوباستامابهشاگردهایشمیخواهدبگویدچندساله
است؟چراکهشاگردانموسسهبهحرفهایجوانی۱8
سالهگوشنمیکنند.»بهمرورکهموندمتواونموسسه،
همهراضیبودنازکارم.شاگردهاماعالمرضایتمیکردن
ازکالسهاموهرترمتعدادشاگردهامبیشترمیشدن.
درآمدمهمبهتبعشبیشترمیشد،مدیرمونبازهمبهم
میگفت:نمیفهممشاگردهاتچطوریازمعلمیبهاین

جوونیحسابمیبرن؟«

اومیگویددراینسالهادرموسسههایمختلفمدیرانی
بودهاندکهسنشرابهانهمیکردندتاکاریراکهلیاقتش

راداشتهبهاوندهند.بههمینخاطراومجبورشدهچند
کند. تالش شغلیاش جایگاه ارتقاء برای دیگران برابر
»جایگاهیکهمعلمهایدیگهباسابقۀکارمشابهِمناما

سنوسالبیشتر،بهراحتیبهشمیرسیدن.«

منادوستدیگریاستکهاوهماز۱۹سالگیدرمدارس
را کاری همان منا با دانشآموزان اولیای کرده. تدریس
پدر »برای سرور. با زبانها موسسه مدیران که کردهاند
بزرگتر ازبچهشون بایدحداقل20سال ومادرها،معلم
تابتونهچیزییادبچهشونبده.اصالهمبراشون باشه
مهمنیستکهطرفواقعاحرفیبرایگفتندارهیانه.«او
میگویدجلساتاولیاومربیانبههمینخاطربرایشاز

سختترینروزهایکاریدرمدارسبوده.

لیالمیگویددرجلساتهمانگروهیکهبررویسالمت
او که آمده پیش بارها میکردهاند، کار نوجوانان روان
ایدهایرامطرحکندوهمکارانشبااینجمله»توجوونیو
کلتبویقرمهسبزیمیده«اوراطردکنند.اومجبوربوده
برایهرایدهایکهمیخواهدبدهدساعتهاوقتبگذارد
ویکبرنامۀعملیاتیکاملرامطرحکند.برنامههاییکه
معموالباپیشفرضهایهمکارانشدربارۀکمسنوسال
بودنلیالارزیابیوردمیشدند.»گاهیمیدیدیبعداز
و میکرد مطرح دیگه یکی رو من ایدۀ همون ماه، چند

موافقتمیشد.«

سرورازاینکهدرمحیطهایکاریباویژگیهایظاهری
به میگیرد، همچنان و گرفته قرار قضاوت مورد سنی و
شدتعصبانیاست.چراکهاینهاچیزهایینیستندکه
دستخودآدمباشدوبتواندتغییرشانبدهد.»ازطرفی
تودرمحلکارانتظارداریدیگرانبامهارتتوشخصیت
حقوقیتسروکارداشتهباشن،ولیمیبینیکهباظاهرت
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وشخصیتشناسنامهایتقضاوتمیشی«.

هنری، و فرهنگی جمعهای در البته که میگوید پرهام
دیگرآدمهارویشاننمیشودمستقیمبهسنطرفاشاره
کنندوبگویندبهخاطرکمبودنسن،طرفراآدمحساب
میکنند. استفاده جایگزینهایش از بلکه نمیکنند؛
»جملهایکهخیلیزیاددرمواقعیکهبانظرتمخالفن
شما اینه: میشنوی بیارن، منطقی استدالل نمیتونن و
بزرگترکهبشی،حتمانظرتعوضمیشه!«ازنظرپرهام
مگه »خب است. بیمصرف ولی بدیهی جملۀ یک این
آدمهایبزرگترخودشونچندسالدیگهنظرشونعوض
نمیشه؟اینکهنظریکیدرآیندهتغییرخواهدکرد،باید

باعثشهکهاالننظرشرونگه؟«

امیررضا،یکیدیگرازدانشآموزاندبیرستانیاستکهبه
تلگرامی گروههای در سینماییاش، دغدغههای واسطۀ
مربوطبهنقدفیلم،حضوردارد.اوهمبرایشپیشآمده
کهمثلپرهام،درمواقعیکهطرفمقابلاستداللمنطقی
برایمخالفتبااونداشته،سنشرابهانهکندوباجمالتی
نظیر»کیاینبچهروراهدادهتوگروه؟«موردتحقیرواقع
شود.رفتارهاییکهفرصتاجتماعیشدنراازیکنوجوان

میگیرد.

محدثههمکهامسالدرگیرکنکوراست،تجربۀمشابهی
همۀ پیگیر پارسال او داشته. سیاسی بحثهای در
مناظرههایکاندیدهایانتخاباتریاستجمهوریبوده.در
انتخاباتتحقیق برروی مدرسههمدربعضیکالسها
اماآشناهایخانوادگیدرجمعها انجامداده وپژوهش
نمیدادند. کردن صحبت اجازۀ او به مجازی گروههای و
چراکهازنظرآنهاوقانوناساسی،اوعقلشکاملنشده
و دوست طرف از دوران آن در که پیامهایی برایم بود.

آشنادریافتکرده،میفرستد،یکیازآنهابهاینشکل
شروعمیشود:»محدثهجانسالم.شمابچههاچونپاک
هستین،متاسفانهراحتمیتوننمغزتونراشستشوبدن
ولی میبینی رو ظاهر شما کنن. بازی احساساتتون با و
ازعمققضایابیخبری!بازخداروشکرکهنمیتونیرای

بدی…«

پرهام،درآخرگفتگوتوصیهایداردبرایهمۀمخاطبانی
کهشرایطیمشابهبهاوراتجربهکردهاند.»منبهکسانی
خاطر همین به و جلوترن سنشون از بقیه، نظر از که
دیگرانتحقیرشونمیکنن،میخوامیهتوصیهکنم.عین
خودشونباخشونتجوابشونروبدینومقابلهبهمثل
کنید.ازاونجاییکهاونهارفتارشونغیرمنطقیه،شماهم
غیرمنطقیرفتارکنین.«میگویدکهالبتهاینتوصیه،به
خشونت با او برمیگردد. زندگی دربارۀ او درونی فلسفۀ
مخالفنیست.میگویمباتوصیهاشوفلسفۀدرونیاش
را حرفش نمیشود دلیل این اما مخالفم. زندگی دربارۀ

منتقلنکنم.

اینکارهاازسنشماگذشته!

تنها باخودمفکرمیکنمکه اینگزارش، ازشروع قبل
سنی به هنوز »شما مشابه جمالتی با سنی تبعیض
اعمال کوچکترها به بزرگترها طرف از و »… که نرسیدی
میشود.امادرطیفرآیندتولیدگزارش،اتفاقیبادوستی
است. کوچکتر مادرم از سال یک که میکنم صحبت
مریمکهسالهافعالیتهایهنریواجتماعیکرده،از
موقعیتیمیگویدکهمنوبیشتردوستانمهنوزتجربهاش
نکردهایم.ازجایگاهیکهآدمهانهبهخاطرکمبودنسن،
بلکهبهخاطرباالرفتنسنشانطردمیشوند.»منالبته
جوونهمکهبودمتجربۀشماهاروداشتم.اینکهبگن
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خاطر همین به رو فرصتها سری یه و خامی و جوونی
ازتبگیرن.ولیاالنکهدرآستانۀپنجاهسالگیهستم
میبینماینطرفشخیلیدردناکتره.«میگویدشماوقتی
بهخاطربیستسالهبودنتحقیرمیشوید،میدانیدکه
بعدازچندسالازآندورهعبورمیکنید.اماوقتیبازیاد
به امیدی دیگر میگیرید، قرار تبعیض مورد سن، شدن

تغییرموقعیتتانندارید.

درمیانسالیوسالمندی،شمادرفضاهایمختلف،کاری،
اجتماعیوزندگیشخصیباتبعیضسنیمواجهمیشوید.
مریممیگویددرزندگیشخصی،برایزنهااینمقولهبا
تبعیضجنسیتینیزترکیبمیشود.»شماببینیدیکمرد
50سالهبهویژهاگرمالومکنتیداشتهباشهمیتونهبره
سراغیهدختر25ساله.کسیهماعتراضینمیکنه.اما
اگریکزنبخوادبرهسراغیهپسرکوچیکترازخودش،
برایهمهعجیبه.«میگویدبههمینخاطرکمترزنیرا
میبینیدکهپیهفشاراجتماعیرابهتنشبمالدوحاضر
شودزوجشازخودشچندینسالکوچکترباشد.»اگرم
بهندرتهمچیناتفاقیبیفته،همهباکنایهمیگن:پسره

حتمامامانمیخواسته«.

سیما،مدیرکافهاستوچهلونهساله.چیززیادیازاو
نمیدانم.دراینستاگرامدنبالشمیکنم.میگویدزیاداین
جملههارامیشنود»بهشناسنامهتنگاهکن.«یا»سر
پنجاهسالگیآدمازاینکارهامیکنه؟«وچیزهاییازاین
جنس.میگویدلباسپوشیدنشگاهیبابازخوردمنفی
اطرافیانروبروبوده.»ازیهدورهایبهبعدشلوارهایپاره
پاممیکردم.یکیازدوستامیهباربهمگفت:اینهامال
سنوسالتونیست.«تکرارچنینبازخوردهاییازطرف
اطرافیانباعثشدهسیماگاهیتصمیمبگیردکهدربارۀ
کند. رعایت را چیزهایی پوشیدنش، لباس نوع و رفتار

»هرچندهمیشهبعدشکهبیشترفکرمیکنم،ازاینکه
خودمروسانسورکنممنصرفمیشم«.

علمی هیات عضو زنجری، نسیبه به واسطه، سه با
تحقیقاتسالمندیدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی
سالها اما است ساله سیوخردهای خودش میرسم.
رویحوزۀسالمندشناسیکارکرده.اومیگویدچیزیکه
میشود ترجمهاش و میکنند صدایش ایجیسم غربیها
»سنگرایی«،اولینباردرارتباطباتبعیضعلیهسالمندان
بهکاررفته،هرچندبعدادامنۀمعناییاشوسیعترشده
وتبعیضسنیعلیهکودکانوجوانانراهمدربرگرفته.
»اولینباروقتیکهجمعیتسالمندانجهانخیلیزیاد
سالمندان درمانی هزینههای نگران تصمیمگیران شد،
ارائۀ برای پیر و جوون بین انتخاب بحث وقتی شدند.
خدمات دهندگان ارائه میشد، مطرح درمانی خدمات

درمانیجوونهاروانتخابمیکردند.«

اومیگویدسنگرایییعنیمنزویکردنسالمندان،فقط
بهخاطرسنشان.»وقتیشمابهجایاینکهبگیفالنی
یانمیتونهتمرکزکنهمیگیطرف نمیتونهحرکتکنه،
»پیر«هوفقطسنشرومالکقضاوتقرارمیدی،دچار
ایجیسمشدی.«نسیبهازقولباتلرکهدرسال۱۹۷5اولین
باراینواژهرامطرحکرده،ایجیسمرا:»زمانیکهتصور
غالبوتبعیضبهصورتسیستماتیکدرموردسالمندان

وفقطبهدلیلسنآنهاباشد«تعریفمیکند.

بهنسیبهمیگویمبااینکهگاهیبهخاطرکمبودسن
هیچوقت اما ناراحتم، و دادهام دست از را فرصتهایی
میکند، بدرقهام جوون« شی »پیر جملۀ با که کسی از
تشکرنمیکنم.چوناحساسمیکنمبیشآرزویمثبت،
یکجورنفریناست.نسیبهمیگویدگروهسالمندان،تنها
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گروهخارجیاستکههمۀآدمهاحتمایکروزیعضوش
تبعیضآمیز سالمند یه با شما وقتی »االن میشوند.
برخوردمیکنیوپیریرومساویباخیلیچیزهامیدونی،
بعداکهخودتعضوگروهسالمندانبشیخودتاینحس
روبهخودتداریواینخیلیبده.چونوقتیخودتپیر
بشیهمینحسروعملکردتتاثیرمیذاره.«میگویدکه
درآزمایشی،بهتعدادیسالمندمدامگفتهاند»سالمندکه
ناتوانه«وهمینباعثشدهسرعتراهرفتنآنسالمندان
ناخواستهکمشود.»حسابکناگرحستنسبتبهپیری
منفیباشه،دردورۀسالمندیباخودتفکرمیکنیدیگه
نمیتونیرشدکنیوخودتروازمسیرشکوفاییفردیت
عقبمیندازی.مثالحسمیکنیچونناتوانینمیتونی
ورزشکنییاچیزجدیدیبنویسییاکارهایدیگهایکه
واقعاشایدازپسشونبربیای،ولیبهخودتتلقینکردی
حوزۀ تحقیقات مقابل در ناتوانیه!« با مساوی پیری که
سالمندشناسینشانمیدهد،ادراکمثبتنسبتبهخود
باعثمیشودافرادتا۷سالطولعمرشانافزایشپیدا

کند.

بهجایینیازداریم،برایگفتگوینسلها

برایمپیشآمدهدربعضیجمعهاکهصحبتمیکنم،باقی
جورینگاهمکنندکهانگارآدمفضاییاموازکرۀدیگری
آمدم.هربارهمدلیلخودشرادارد.گاهیحرفهایماز
نظرشانبهجغرافیاییکهدرآنممرتبطنیستوگاهیبه
جنسیتموگاهیبهسنموگاهیهمبهچیزهایدیگری
کهخودمنمیدانم.تنهاچیزیکهمیدانمایناستکه
حالتان هستید، فضایی آدم کنند حس دیگران وقتی
گرفتهمیشودوبهمرورازحرفزدندرآنجمعپشیمان
میشوید.مریمهممثلمنگاهیازطرفدوستانشآدم
جمعهای در گاهی میگوید او میشود. شناخته فضایی

دوستانه،میانسالهاازتجربۀارتباطباجنسمخالفدر
میگیرند. عجیبی بازخوردهای میگویند، که کمتر سنین
»یهوییباابروهایباالروندۀجوونترهاکهفقطدهسالاز
توکوچیکترنروبرومیشیکهاینپرسشرودرخودش
اینخیلیبرخورندهاست.فکر داره»اِاِاِ!شماهم؟«که
میکننیسریچیزهافقطدرنسلخودشونوجودداره«.

میشود باعث نسلی بین جمعِی حافظۀ نبود او، نظر از
نسلهایمختلفنسبتبهدورههایبعدوقبلازخود،
حسکنندآنهایکدنیایکامالمجزاییراتجربهکردهاند.
بین اتصال »کتابهایدرسیدرخیلیجاهایدنیاخط
کتاب یک همه نوهاش و فرزند مادربزرگ، نسلهاست.
درسیرابایکتصویرسازیمطالعهکردهاند.اماتوکشور
ماکههردهسالیهبارکلکتابدرسیتغییرمیکنه،

چنینفرصتیبرایایجادحافظهمشترکنیست.«

ازنظراوبهجزکتابدرسی،داشتنفضاهایشادمشترک
کند. کمک جامعه در سنی تبعیض کاهش به میتواند
که خواهرهام با مادرم بودم، که بچه یادمه من »مثال
دوازده،سیزدهسالازمنبزرگتربودنبههمراهدوستای
مشترکشونباهممیرفتنیهجاومیرقصیدنوخوش
تائید را آن هم زنجری نسیبه که حرفی میگذروندن.«
خودش جمعی حافظۀ نسلی هر هم او نظر از میکند.
رادارد.نسلیکهجنگراتجربهکردهبانسلیکهانقالب
راتجربهکردهوبانسلیکهدرکودکیاینترنتپرسرعت
خانگیراتجربهکرده،تفاوتهاییدارند.واینتفاوتهادر
حافظۀجمعیبینجوامعیکهسرعتتغییراتفاقاتزیاد
است،بیشتردیدهمیشود.»امابرایکمکردناینتضاد

بایدبیننسلهایمختلفبسترتعاملایجادکرد.«

و سالمندان حضور برای شهر در باید ما میگوید نسیبه
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گروههایدیگریکهفرصتبرابریرابرایمناسبسازی
محیطپیرامونشانندارند،بسترمناسبایجادکنیم.»شما
دردورۀجوونیقدرتایجادتغییردرمحیطروداریدولی
دردورۀسالمندیندارید.واسههمینبایدمحیطروبراش
مناسبکنید.«اومیگویدبا»شهردوستدارسالمند«ما
باز او ازسالمندگرفتهشده،به راکه حقزندگیروزمره
میگردانیم.»شماوقتیجوونیدراحتمیتونیدازپلهرد
بشیدیاازجویآبعبورکنید.ولیبرایسالمندشهرباید

مناسبسازیبشه.«

سالمندانسدراهنیستند.

یکیازواقعیتریندرگیریهایبیننسلی،بحثفرصتهای
که ما کشور مثل جاهایی در خصوص به است. شغلی
آماربیکاریرسمیوغیررسمیباالاستوتصمیمگیران
هرچندوقتیکبارباتدوینقوانینجدیدتالشمیکنند
اینفرصتهایشغلیرابینگروههایمختلفاجتماعی
جابهجاکنند.دربارۀحضورسالمنداندربازارکارمیپرسم
نباید وچیزیبهاسم»جوانگرایی«.نسیبهمیگویدکه
ادامۀفعالیتاقتصادییکسالمند،مانعاشتغالجوان
تلقیشود.»چوناونسالمنددارهمالیاتمیدهواگراین
مالیاتدرستاستفادهشه،بایدبرهصرفایجادکاربرای
جوونهابشه.«تصوریکهبسیاریازجوانترهابهاشتغال
سالمنداندارند،گروهیازمرداننسبتبهاشتغالزنان
دارند؛همینطوربخشیازساکنانقدیمییککشورنسبت
درست استفادۀ با که صورتی در مهاجران. کردن کار به
مانع سالمندان نه و مهاجران نه زنان، نه کار، نیروی از

اشتغالدیگراننخواهندبود.

مریمهممیگویدواژۀ»جوانگرایی«کهازدورۀریاست
جمهوریاحمدینژاددرکشوررواجیافت،بیشترشبیهبه

یکاسمرمزبودتاباورقلبیبهحضورجواناندراقتصاد.
»اسمرمزیبودبرایحضورآقازادهها.دستنشاندههایی
باالسری افراد همان اوامر مطیع و آمدن شبه یک که
بودن«.اومیگویدهرچندجوانگراییدرحوزههاییمثل
ورزشوتکنولوژیمعناداراست،امادربرخیحوزههابا
آنموافقنیست.»مثلهنروعلومانسانیکهلزومابهیک
نیازندارنوبراساستجربۀزیستهرشدپیدا تازه ذهن
حوزهها همۀ در رو جوانگرایی میشه چطوری میکنن.

اصلاساسیدونست؟«

اومیگویددربازارهنرهایتجسمی،یکسریافرادپشت
واژۀجوانگراییقایمشدندوآثارجوانهاییرایکشبه
رساندند. تومان میلیون ده چند به تومان، هزار 500 از
همۀ بودن، آورده رو جوونها این که کسانی هم »بعد
سودروخودشونبردنواونهمبعدشگموگورشدند
ومسیرهنریشونادامهپیدانکرد«.ازنظرمریمباواژۀ
جوانگرایی،نهتنهابهجوانهایحوزۀهنرهایتجسمی

کمکینشده،بلکهازآنهاسواستفادهشدهاست.

مریممیگویداوودیگرهنرمنداننسلمیانه،ازدوجهت
موردتبعیضسنیقرارگرفتهاند.»یکسریپیشکسوتدر
اینحوزههستندکهنهمیشهدرنقدبهساحتشونتوهین
کرد،نهدربازارفروشآثارهنریمیشهکنارشونگذاشت.
وحاالیکدفعهیکگروهجدیدیاومدنبهاسمجوونها
کههمیشهدراولویتهستنوگالریهاکلوقتشونرو
بهاونهااختصاصمیدنوبیشترینسرمایهگذاریروی

آثاراونهاست.«

لیالگفتهکهگزارشنهاییرابرایشبفرستم.چندماهی
استازایرانوموسسهایکهدرآنبررویسالمتروان
نوجوانهاکارمیکردهفاصلهگرفتهودرجاییزندگیمیکند
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کهبه»پفکنمکی«دسترسیداردوبهگزارشهایمنتشر
شدهدرایران،نه.بااینکهازنظرجغرافیاییخیلیدور
است،امااولیننفریاستکهگزارشرامیخواند.برایم
درجوابمینویسد:»دارمباخودمفکرمیکنمبیشترین
قشریکهازاینتبعیضپنهاناماموثردرروحیهوعملکرد
آسیبمیبینه،کدومه؟اگهاینتبعیضتنهامختصبه
زیر تکرارشونده چرخهای شبیه و نیست سنی گروه یک
سقفهایمختلفشهرمیچرخه،کجابایدنخاینچرخه
برایهمهمون اجتماعی زندگی اندکی تا برید و راگرفت

آسونترشه؟«میخواهمبرایشبنویسمکهبرایبریدن
معیوب چرخههای از بسیاری و معیوب چرخۀ این نخِ
دیگر»زمان«الزماست؛حتیبیشتراززمانبه»آدمهای
جنگنده«ایمثلاوکهمیخواهندبرایتغییراینوضعیت
کاریکنند.امابهجایشمینویسم.»صبحتبهخیرلیال«.

البتهاینجاشباست.
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چطورخوانشهایمتفاوتازگذشتهوتکیهکردنبرآنها
نگاهمابهزمانحالرامیسازد؟وچطورگفتماندست
راستیموفقشدهباتحریفتاریختوجیهیبرایتداوم

شکستهایخودبیابد؟

اینمصاحبهبرایاولینباردرآگوست20۱۷دروبسایت
بودن بوریس کتاب ترجمه مناسبت به و  dVERSIA
به پساکمونیسم]3[« پایان دربارهی گذار: »محدودهی

زبانبلغاریمنتشرشدهاست.

که دارد وجود بلغارستان در غالب گفتمانی گِنُوا: ندا
به را ضدکمونیستی )رتوریک( اقناعی سخنوری اغلب

عنوانمنشأتوضیحدهندهتقریباًتمامکاستیهایرژیم
محرومیتها میبرد: کار به فعلی )ابر(سرمایهدارانه]4[
به نه گسستی نتیجه عنوان به حاضر حال خشونت و
قدرکافیبنیادینازگذشتهکمونیستیاینکشورتعبیر
نحوی به فساد، قبیل از مسائلی نتیجه، در میشوند.
پارادوکسیکالبهعنوانبخشیاز»ذهنیت«یا»میراث«
کمونیستیدیدهمیشوندتابهعنوانیکویژگیبرسازنده

سرمایهداری.نظرتاندراینموردچیست؟

جالب خیلی من برای پرسش این بله، بودن: بوریس
است.بهنظرمناینجابحثازمعجزهایخاصاست:
پوشش در واقع در کمونیسم که است معجزه این

»گذشته ای بهتر هنوز هم ممکن است«

بوریس بودن — مهتاب محبوب | ۲۴ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه

فرهنگ

مصاحبه ندا گِنوا ]۱[ با بوریس بودن]۲[
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آنتیکمونیسموبهعنوانآماجحملهیآنتیکمونیسمزنده
ماندهاست.وتنهادراینقالبزندهماندهاست.درنتیجه
حتی دارد نیاز کمونیسم به آنتیکمونیسم که میبینیم
موقعیتی این باشد. نداشته وجود کمونیسمی دیگر اگر
کالسیکبراییکوضعیتایدئولوژیکاست،موقعیتیکه
واقعاًباسیستماستالینیقابلقیاساست.لحظهایکه
اشتراکیکردن]5[وبهطورکلیسیستمجدیددرشوروی
دههی30بهنتایجموردانتظارنرسید،زمانیکهاوضاعشروع
بهافولکرد،کمکمآشکارشدکهایدههابهعملکردبهتر،
تولیدبیشتر،آزادیهایبیشتروغیرهوغیرهنیانجامیدند.
اینزماندوگزینهوجودداشت:یاآشکارابگویندکهسیستم
شکستخورده)یاداردشکستمیخورد(یایکمقصرپیدا
کنند،کسیکهبتوانبابتاینشکستهاسرزنششکرد.
واینهمانمکانیسماستالینیتولیددشمناست.این
دشمنانراازبینمیبردندونابودیآنها،روندهایهمراه
باآنوکلآنترورووحشتباهدفسرپوشگذاشتن
برشکستسیستموتوجیهآنانجاممیشد.چراکهاین
افرادبهعنوانعاملشکستسیستممعرفیمیشدند.
حالمیبینیمکهدرزمانهپساکمونیسمهماتفاقمشابهی
رخمیدهد.درابتدانهتنهاوعدهپایانتوتالیتاریسمداده
میشد،بلکهاینتوقعهموجودداشتکهدموکراسیو
سرمایهداری،رشدوبهبودرادرهمهسطوحزندگیبشری
بهارمغانبیاورد.هیچکسباورنمیکردکهرفاهاجتماعی
که بودند کرده باور سادهلوحانه مردم شود. برچیده باید
میتوانندنظامهایاجتماعیشانرانگهدارندوعالوهبر
آنآزادیویکاقتصادبازارکارآمدداشتهباشندودرجهان
این فقط موضوع و نیست. ممکن این اما شوند. ادغام
نیست-بلکهروشنشدهاستکهسرمایهداریبدونبحران
وجودندارد.وبحرانهاهربارومکرراًقربانیهایخودشان
راتولیدمیکنند.خب،حاالاینسیستمبهکمونیسمبه
عنواندلیلیاتوجیهیکههمچنانمسببشکستهایش

است،نیازداردوایندلیلرادربقایایگذشتهمییابد:
بدی کمونیستِی اشتراکی عادات هوای و حال و فضا در
کههنوزبهقدرکافیپاکنشدهاند،دراینتوقعاشتباه
راحلخواهد بازارْ،مشکالتمردم نه و کهکسیدیگر،
مالمت چیز همه بابت کمونیستی گذشته امروز، کرد…
بهعنوان بهکمونیسم بههمیندلیل میشود.سیستم
پروژه کل مشروعیت بحران اکنون زیرا دارد، نیاز دشمن
تاریخیپساکمونیستیدرمیاناست،پروژهایکهنتوانسته

وعدههایشرامحققکند.

امروز،گذشتهکمونیستیبابتهمهچیزمالمتمیشود.
دشمن عنوان به کمونیسم به دلیل همین به سیستم
نیازدارد،زیرااکنونبحرانمشروعیتکلپروژهتاریخی

پساکمونیستیدرمیاناست
بهرغمتفاوتهادرمیانکشورهایپساکمونیستی،فکر
میکنماینوضعیت،یکویژگیمشترکمیانآنهاست.
همچنان روزها این که جایی هستم، کرواسی اهل من
آدماحساسمیکندنبردعلیهکمونیسمحتیفعاالنهتر
به فقط امر این است. شده پیش سال 25 از مهمتر و
منطق پساکمونیستی جوامع که شده ممکن دلیل این
ایدئولوژیککلیزمانه آنهامفهوم راپذیرفتهاند. تأخر]۶[
پساکمونیستیراپذیرفتهاند.چنانکهدرکتابم]۷[نوشتهام،
nachholende(»اینمسئلهدرمفهومانقالب»دنبالهرو
Revolution(هابرماسمعرفیمیشود،بااینایدهکه
کمونیسمراهجوامعشرق)اروپا(راازتوسعهتاریخینرمال
از بعد وحاال، بود( قطعکرده)چنانکهدرغربممکن
فروریختناینمانعتوتالیتاریستی،اینجوامعدرشرایط
تأخرتاریخیقراردارند.بهطورعینیتر،آنهادروضعیتی
ازمدرنیتهبهتأخیرافتادهقراردارندوازاینموضعبایدبه
آنتوسعهتاریخیکهازدستشانرفته،برسندکهیعنی
باوریکتفاوتزمانیعجیب دنبالهرویغربشوند.این
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مثال برای که زمانی، شکاف یک میکند، ایجاد غریب و
درزماناستعمارکالسیک،درنحوهبرخوردامپراتوریهای
استعمارگربافضایاستعماریمعمولبود.تولیددانشاز
»دیگری«غیرغربیهمبههمینشکلسامانیافت.فقط
براییادآوریمیگویمکهدرمفهوممردمشناسی،اینایده
وجودداردکه»دیگری«اروپایاغرب،تنهادرجایدیگری
نیستبلکهازنظرزمانیهمدربرههمتفاوتیاست.به
اینمعنیکهابژهدانشمردمشناسیهرگزباسوژهاین
دانشهمزماننیست.سوژهایندانشهموارهدرزمان
زمانی در او پژوهش ابژه که حالی در است، معاصر]8[
دیگروبهلحاظتاریخیمتأخرتروعقبماندهتراست.به
اینمسئلهدرکتابمشهوریوهانسفابیانبهنام»زمان
از )پس پدیده این است. شده پرداخته نیز دیگری« و
استعمارکالسیک(حفظودرفضایپساکمونیستیتکرار

شدهاست.

و روشنفکران معنای به )که جوامع این که است جالب
هیچگونه بدون هست( نیز شرق فرهنگی سوژههای
مقاومتیاینمنطقتوسعه»دنبالهروانه«]۹[راپذیرفتند.
خود-مستعمرهانگاری]۱0[ نوعی در را گذار منطق آنها
اینمنطق،تجربه نظرمنجالباستکه به پذیرفتند.
تاریخیکمونیسمدرمیانجوامعمختلفراهمبهتمامی
یکسانوواحدکردهوبهاینمعناآنراهمزدودهاست.
تجربهایکهچندپارهاست.ازیکجامعهبهجامعهایدیگر
وازموقعیتیبهموقعیتدیگرمتفاوتاست.کمونیسم
متفاوت شوروی با و بلغارستان کمونیسم با یوگسالوی
بود،وبرهههایمختلفیداشتوتفاوتهایدیگر.کل
)نشانه( دال ذیل و گذشته به معطوف نگاهی با فضا
توتالیتاریسم،یکسانتصویرمیشود.انگارتمامماکهاز
شرقمیآییم،دریکتجربهتاریخیواحدسهیمهستیم،
ازغرب را تجربهتوتالیتاریسم،واینچیزیاستکهما

و تا بوداپست از را اینمسئلهکلفضا تفکیکمیکند.
والدیوستوکبهعنوانفضاییوحدتمیبخشدکهتحت
تاریخی]۱۱[ هنجار از توتالیتاریسم از ناشی ترور و فشار

منقطعشدهبود.

ازسویدیگر،اینواقعیتکهآنتیکمونیسماکنونتشدید
میشودنشانهایازبحراناینروایتپساکمونیستیوکل
منطقمربوطبهآناست.منفکرمیکنمکهسیستمها)ی
حاکمدرکشورهایپساکمونیستی(بهسرعتمشروعیت
تاریخیشانراازدستمیدهندونوعیهراس]۱2[وجود
داردکهمیتواندبهراهحلهایمتفاوتیمنجرشود.این
کرواسی لهستان، در آنچه به میتواند مشروعیت عدم
به ملی بسیج بیانجامد- بودیم آن شاهد مجارستان و
ایدهحقحاکمیتملی احیای با نفعراستگراییهمراه
آنتیکمونیسِم این نتیجه در اروپا. اتحادیه چارچوب در
تهاجمیکنونی،ربعقرنپسازفروپاشیکمونیسمراباید

بابسیجنیروهایدستراستیمرتبطدانست.

نمونههای ما موافقم- آخر نکته این با قطعاً من گِنُوا:
بسیاریراازروندهایمشابهدربلغارستانهمداریم.یک
بخشازصحبتهادرباره»میراثوذهنیتکمونیستی«به
آنچهشمادراینکتابنوشتهایدربطپیدامیکند-اینکه
چطورترجمهیمسائلاجتماعیوسیاسیبهزبانفرهنگ

میتواندبهنیروییسیاستزُدایانه]۱3[بدلشود.

بودن:منحتیمیگویمامروزهاینمسئلهمعرفتشناختی
ارتباطماباگذشتهاست.اینامرازناتوانیتاریخیبرای
تفکرانتقادیدربارهگذشته،برایساختنچیزیکهبتوان
آنرا»تجربهتاریخی«نامنهاد،حکایتدارد.خب،پس
ازپایانکمونیسم،ازاینجوامعتوقعمیرفتکهنوعی
میتوانست که تجربهای باشند، داشته گذشته از تجربه
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بهافقیازآیندهوصلشود؛بهاینپرسشکه»مابرای
آیندهچهآموختهایم؟«.امابازچیزیکهشاهدآنهستیم
محووپاککردنگذشتهاست:بهجایتجربهایتاریخیاز
کمونیسم،مافرمهایمختلففرهنگهایحافظهراداریم
ازطریق بهگذشتهمیپردازند.وفرهنگهایحافظه که
منطقتفاوتفرهنگیعملمیکند.گذشتهبهسادگیو
صرفاً،گذشتهتاریخینیست،گذشتهبهعنوانفرهنگی
که است فرهنگی تفاوت این و میشود درک متفاوت
بُعدزمانِیگذشتهراایجادمیکند.مسئلهایننیستکه
گذشتهایدرکاراستکهمامیتوانیمبررسیاشکنیم،
بلکهماگذشتهراتنهاازطریقتفاوتفرهنگیبهعنوان
گذشتهبهرسمیتمیشناسیم.اینوسواسمشخصهای
محدودبهکشورهایشرقاروپانیست،بلکهبحرانتاریخ
بهطورکلیاست.وبحرانتاریخنگاری.امروزهآنچهپیر
نورا]۱4[آنرا»عصریادبود«مینامددرکاراست-حافظه
فرهنگیجایگزینچیزیشدهاستکهسابقاًتاریخنگاری
دیوید بود. گذشته بررسی معنای به دانش محوریت با
»میراث مفهوم بر مسلط متخصصی لوونتهال]۱5[،
»گذشته عنوان با جالبش بسیار کتاب در نیز فرهنگی«

کشوریبیگانهاست«دراینبارهنوشتهاست.

مسئلهایننیستکهگذشتهایدرکاراستکهمامیتوانیم
بررسیاشکنیم،بلکهماگذشتهراتنهاازطریقتفاوت

فرهنگیبهعنوانگذشتهبهرسمیتمیشناسیم.
تحلیل را کمونیسم موزه یک تنها از بیش کتابم در من
میکنم.موزههایکمونیسم:اینروایتهایسادهشدهکه
درآنهاگذشتهازمنظری»پسا-تروماتیک«]۱۶[اماهمچنین
بهعنوانیکدستساختهفرهنگینمایانمیشود.گذشته
و خاطرات فرهنگی، دستساختههای از است تودهای
غیره.پسدرواقعکمونیسمهنوزوجوددارد؛یادریک
موزه،بهعنوانابژهفرهنِگحافظه،یابهعنوانیکمجرم

جهانی؛چیزیهنوززنده،کهجلویفرارسیدننهایِیآینده
رامیگیرد.خب،اینهادوچهرهازکمونیسمهستند.

نکتهدیگرایناستکهاگرگذشتهکمونیستیبهآنصورت
ارائهشود،درواقعارزشبهیادآوردنندارد.اینگذشته،
چیزیاستکهبهتربودفراموشمیشد،چیزیکهحاوی
بازنمایی این شکل به تنها گذشته نیست. ارزشی هیچ
فرهنگیوجوددارداماهیچتجربهتاریخیدرکارنیست.و
تجربهتاریخیچیزیاستکهتنهافعاالنه،بهطورعملی،
وازطریقدرگیرشدنباواقعیتیکهدرآنزندگیمیکنیم
میتواندبیان/مفصلبندیشود.دراینصورتاستکه
گذشتهباشماحرفمیزند-اگرشما،بهاصطالح،ازحال
حاضردربارهآیندهسؤالکنید،آنوقتگذشتهرابهیاد
میآورید.بعددیگرمسئلهبهسادگی،موضوعیفرهنگی
اینفرمهای ترتیب،منفکرمیکنمکه این به نیست.
از فرمهایی بیشتر کمونیستی گذشته آوردن خاطر به

نسیان]۱۷[هستند.

بیشتر کمونیستی گذشته آوردن خاطر به فرمهای این
جلوی که است نسیان این هستند. نسیان از فرمهایی
ارتباطماباگذشته،جلویدیدنتداومهارامیگیرد.برای

مثال،تدامسرکوب.تداومشکستها.
ایننسیاناستکهجلویارتباطماباگذشته،جلویدیدن
تداومهارامیگیرد.اینتداومهاامروزهبسیارجالبتراز
تفاوتهاهستند.برایمثال،تدامهایسرکوب.تداومهای
شکستها،بهویژهدریوگسالویسابق.موردیوگسالوی
سوسیالیسم آنجا چون است جالب بینهایت سابق
در کشور این بود. حاکم بازار شرایط داشت، وجود بازار
بود. شده ادغام سرمایه جهانی بازار در هم زمان همان
امروزه اگربخواهمخیلیعینیتوضیحبدهم:زمانیکه
و بحران یعنی یوگسالو، کمونیسم شکستهای دربارهی
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دست این از مواردی و زندگی استانداردهای سریع افول
صحبتمیشودمیگویند»کمونیسمیعنیاین«.امادر
واقع،اینگذشتهخیلیبیشترآدمرابهیادآنچهامروزدر
اینلحظهایسرنوشتساز یونانرخمیدهد،میاندازد.
دریوگسالویسابقبود؛ازبعدازدهه۱۹50اینکشوردر
سرمایهداریجهانِیآنموقعادغامشدهبود،یعنیبخشی
ازنهادهایمالیسرمایهداریمانندبانکجهانی،صندوق
بینالمللیپولو…بود.ازآنهاهمواممیگرفتوباآنها
معاملهمیکرد-اینبخشبزرگیازرابطهباایننهادهابود!
درآغازدهه۱۹80یکبحرانبدهیدریوگسالویسابق
پیشآمدوصندوقبینالمللیپولآمدواقداماتریاضتی
راپیشکشید.اقداماتریاضتیبسیارسختگیرانه.این
کمیتهمرکزیحزبکمونیستیوگسالوینبودکهازدولت
این نه- کرد، استفاده دستمزدها داشتن نگه ثابت برای
ابزارسرمایهداریمالیجهانیبودکهازروشهایکالسیک
دولتی)ازجملهتثبیتدستمزدکارگران(برایتحققمنافع
نتیجهدردهسالبعدیاستاندارد خوداستفادهکرد.در
آمد. پایین درصد چهل تا سابق یوگسالوی در زندگی
یوگسالویحتیموفقبهپرداختبدهیاشهمشد،اما
دیگرخیلیدیرشدهبود.حرفمنایناستکهاینتجربه
بهلحظهحالتانوصل چیزیاستکهشمارامستقیماً
میکند-بهوضعیتیونان،بهوضعیتاروپایجنوبی)در
پرتغال،ایتالیا،یونانواسپانیا(.میتواناستمراروتداوم
سرکوب،بهرهکشی،وقدرتسرمایهداریجهانیراتشخیص
داد.استمراروتداومونهاینتفاوتیکهصحبتشاست.
حاال،میگویید»خب،اینشکستکمونیسمبود«ونه

سیاستهایفعالاستثمارگرانهبهرهکشیسرمایهدارانه!

که داریم نیاز »میراثی« به ما که است دلیل همین به
هنوز»زنده«باشد-برایاینکهبگوییم»خب،اینذهنیت
بایدکمکشان است«،»اینتوقعمردماستکهدولت

باید اما هستند قدیمی باورهای همان »اینها کند«.
بدانیمکهدولتیدرکارنیستوتنهابازارمیتواندبهاوضاع
کمککند…«.بههرروی،نکتهایناستکهایننسیان
ایجادشدهبهدستایدئولوژیدقیقاًدرخدمتقطعارتباط
ماباتجربهتاریخیودرخدمتویرانکردنتجربهتاریخی
است،اینمسئلهدیدنوضعحالماندریکتبارشناسی
تاریخیمشخصودرامتدادوتداوموضعیتهاراناممکن
میکند.ایندرکراناممکنمیکندکهمبارزهوتالشباید
ادامهپیدامیکرد!باوربهپایانیافتنمبارزهدر۱۹8۹،غلط
است.ایندقیقاًهمانچیزیاستکهنظامموجودنیاز
دارد.ایننظامبهتودههایینیازداردکهباورکردهباشند
برایهمیشهدردهه۱۹۹0مغلوب و بار اینمبارزهیک
شدهوحاالفقطالزماستماسختکارکنیموریاضت

اقتصادیرابپذیریموهمهچیزبهترخواهدشد.

گِنُوا:اینبحثبهپرسشبعدیمنوبهنقد]۱8[ومفهوم
کتابتان در شما میکنم فکر است. مرتبط سیاسی امر
نشان که میکنید پیریزی را مدل دو گذار( )محدودهی
اتفاق میتواند سیاسی امر از تجربه این چطور میدهد
بیفتد.ازیکسومینویسیدکهاینتجربهدرلحظهایکه
وجود اجتماعی پشتوانه و پایه هیچ میشود متوجه فرد
نداردبهوجودمیآید…اماازسویدیگر،لحظهیدیگری
پرداخته آن به مختصرتر کتاب در شاید که هست هم
شده.آنجاکهشمادربارهخشموعصبانیتدربرابرشرایط

ازپیشموجودمینویسید.

دیگری و الکالئو]۱۹[ نظر به مربوط لحظه دو این بودن:
این کتاب در من اصلی نکته است. ویرنو]20[ نظریات
شرایطی عنوان به اغلب پساکمونیستی شرایط که است
که است این اصلی ایده شدهاند. معرفی پسااتوپیایی
حاال که این و خورد شکست که بود اتوپیایی کمونیسم
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پسازفروپاشیدنکمونیسم،مادرواقعیتچنانکهواقعاً
نکته پسااتوپیایی. جامعهای در میکنیم، زندگی هست
مدنظرمندرکتابایناست:نه،اتوپیاهرگزتمامنشده
است!بلکهتنهاجامعهرابهعنوانمدیوِمتحققخودترک
گفتهاست.ایناتوپیایاجتماعی)سوسیال(استکهتمام
شده.اتوپیاامروزههنوزهمزندهاستامابهفرهنگبدل
شده.فرهنْگمدیومجدیدصورتبندیاتوپیاست-ازطریق
هویتها،وازطریقحافظه.بهجایجوامعیدرشرایط
نئولیبرال شرایط در را ملی فرهنگی هویتهای ما رفاه،
داریم.بهاینترتیب،اتوپیاازجامعهرختبستهومدیوم
جدیدخودرادرفرهنگپیداکردهکهدیگرنهروبهسوی
آیندهبلکهروبهسویگذشتهدارد.اماگذشتههمانبُعدی
استکههویتدرواقعدرآنوجوددارد.موطِنهویتاز
نظرزمانی،گذشتهیفرهنگیاست.هویتدرواقعچیزی
نیستمگرفرمهایصورتبندیکردِنگذشتهیفرهنگی.
بنیامیندراینموردمیگفت»تاریخ«فرهنگی.البتهعالوه
براینها،تمامکنشهایتعیینهویت]2۱[کهمیتوانند
تالشهاییبرایبهرسمیتشناختهشدنباشندوغیرهنیز
هست.اماجوامعوملتهابهشکلموزههایهویتها
آموزشیشان، سیستمهای فرهنگهایشان، درآمدهاند.
آنچهکودکاندربارههمذاتپنداریبا)وتعیینهویتبر
اساس(ملتشانمیآموزند…دغدغهاصلیکلاینمنطق

گذشتهاست،کهبُعدمناسببرایساختنهویتاست.

درحالیکهمردمقبالًفکرمیکردندجهانبهتریدرآینده
میتواندممکنباشد،حاالمسئلهفقطبرسرگذشتهای

بهتراست.
حرفمنایناستکهمابایداینچرخشپساکمونیستی
در جامعه، از گرداندن روی جهت در حرکت عنوان به را
جهتتخریبجامعهبفهمیم.جملهمشهورمارگراتتاچر
رامیدانید:»چیزیبهاسمجامعهوجودندارد«.تاچرنهدر

مقامجامعهشناسیکهتحقیقاتمرتبطشنشاندادهبود
کهجامعهدیگروجودندارد،بلکهدرمقامیکسیاستمدار
سیاستهایش که سیاستمداری بود. زده را حرف این
چیزینبودمگراجرایامرتخریبجامعه،کاریکهبااولین
درگیریهابااتحادیههایکارگریدر۱۹۷۹واوایلدهه۱۹80
آغازشد.اینمسئلهدرمرکزسیاستهاینئولیبرالحزب
محافظهکارقرارداشت:اینکهنهتنهادولترفاهاجتماعی
راازهمبپاشند،بلکهایدهجامعهراتخریبکنند.وقتی
تاچرمیگفتچیزیبهاسمجامعهوجودندارد،تنهاافراد
وخانوادههاوجوددارند؛ایندقیقاًوضعیتسیاستورزی
امروزیاست.شمابهیکفردنیازدارید،فردیبهاصطالح
آزادوبرابرکهتصویرشبرکلفضایتولیداقتصادیدر
آنچهپیشازاین»جامعهبورژوایی«خواندهمیشد،حاکم
است.ایندیگرمفهومیانتزاعیازوضعیتسیاسینیست
نابرابری، سپهر است. انباشته را جامعه سپهر کل بلکه
سپهراستثمار،سپهرسلسلهمراتبها،اختالفطبقاتی…
مادیگرفکرنمیکنیمجامعهایوجوددارد.مشکالتیمثل
نیستند، اجتماعی مشکالت دیگر فقر یا جنایت و جرم
اینهامشکالتیناشیازشکستهاوخطاهایفردیما
هستندوکامالًدرحیطهروانشناسیقراردادهشدهاند.

اینمشکالتاکنونفاقدمعناییاجتماعیهستند.

این در میزنم، حرف »اتوپیا« از من که زمانی بعد، و
به که ایده این اتوپیای است، حافظه اتوپیای وضعیت
گفتهیپیِرنورا،ازآنجاکهماچشماندازیازآیندهنداریم،
هرچهرادراطرافمانهستجمعوحفاظتمیکنیمبه
اینامیدکهبرایهویتماندرآیندهالزممیشوندچراکه
دیگرنمیدانیمبهکجامیرویم.دراینصورتبایدهمه
این ازکجاآمدهایم. بدانیم بکنیمکهالاقل را تالشمان
وسواسیاستدرموردحافظهوفرهنگحافظه.درحالی
کهمردمقبالًفکرمیکردندجهانبهتریدرآیندهمیتواند
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ممکنباشد،حاالمسئلهفقطبرسرگذشتهایبهتراست.
توضیح هم را تاریخی تجدیدنظرطلبی موفقیت امر این
میدهد.اینپدیدهبسیارتازهاست،مثالدرکرواسی.این
ملت،نظامآموزشیوجامعهیکآگاهیتاریخیراشکل
دادهاندکهدرآنانگارطرفدیگرجنگجهانیدومرابرده

است-کهیعنیفاشیسم.

یادمانهای تمام متفاوت، گذشتهای برای جدال این در
احزابدخیلدرمبارزهعلیهفاشیسم،بهمعنایواقعی
یادبودتخریبشد. بنای از3000 کلمهویرانشد.بیش
اگر که چنان شدند، عوض نمادین طور به نامها تمام
طوری تغییرات دهیم، نشان را ماجرا تناقض بخواهیم
استکهانگارهیتلرقربانیتوتالیتاریسمکمونیستیبوده
اینملتها اینمنطق»دوتوتالیتاریسم«است: است.
معرفی توتالیتاریسمِ همارز دو قربانیان عنوان به را خود
ایندورهکهلذت میکنند:کمونیسموفاشیسموبعد،
را گذشتهشان آنها که البته میچشند. آن در را آزادی
بازنویسیمیکنندتاگذشتهبهتریبیافرینند.»گذشتهای
بهترهنوزهمممکناست«.بهایندلیلکهچشماندازی

برایآیندهایبهتردرکارنیست.

یادمانهای تمام متفاوت، گذشتهای برای جدال این در
احزابدخیلدرمبارزهعلیهفاشیسم،بهمعنایواقعی
یادبودتخریبشد. بنای از3000 کلمهویرانشد.بیش
تمامنامهابهطورنمادینعوضشدند،تغییراتطوری
استکهانگارهیتلرقربانیتوتالیتاریسمکمونیستیبوده

است.
برگردیمبهاستفادهازمفهومویرنو…درحالیکهدرزمانه
مدرنیتهیصنعتیهنوزدولتیاجتماعیوجودداشت،مردم
بهجامعهباورداشتند،بهزیستندریکباهمستان]22[
وساختاروجودیشانبرزندگیدریکباهمستانمنطبق

بود،قادرهمبودندبهوضوحدرونوبیرونجوامعشان
کالسیک قدیمی ترِس از زمانهای دوره، آن دهند. تمیز
بود.ترسیاجتماعی؛ترسطردشدنازجامعهاماهمراه
باآگاهیازاینکهجامعهچیزیاستکهمیتواندازفرد
حمایتکند.درنتیجه،ایدهجامعه»حمایت«بود؛ترس
تودهی امروز آنچه اما است. حمایت درخواست همواره
وضعیت یک در میشود، خوانده )بسیاران]23[( مردم
پسااجتماعیموضوعیتدارد.دیگرترسدرمیاننیست
این میان تفاوت است. وجود]24[ دغدغه مسئله بلکه
ترس وجود دغدغه است. هایدگری فرقی و پیچیده دو
جدیدیاست،ترسیفرایاحساستعلقیاعدمتعلقبه
ایندغدغهوجودیکلی، یاجامعهایخاص. باهمستان
اجتماعی حمایت بدون است جهانی در زندگی از ناشی
مشخصهی وضعیْت این و جامعه. فرای آن، فرای یا
احساساتوجودیامروزیتودهمردماست.اینتودهْفرم

زندگیدرشرایطپسااجتماعیاست.

اخیردربارهسربرآوردنورشد گِنُوا:فکرمیکنیدمباحث
فیگور احتمالی بازگشت دستراستی( پوپولیسمها)ی

»مردم]25[«رانشانمیدهد؟

بودن:درواقعافرادیمانندولفگانگاشتریک]2۶[نظری
مسئله دارند. پوپولیسم مفهوم به نسبت نقادانه بسیار
»شکاف را آن او که است چیزی بیشتر خیلی اساسی
نه نخبگان، انواع )همه الیت میان جدید«ی فرهنگی
بینالمللی( نخبگان شدت به بلکه سیاسی نخبگان تنها
ازیکسووازسویدیگرتودههاییکهعقبنگهداشته
امروز پساصنعتی هرز سرزمینهای در تودهها شدهاند؛
حتیدرسرمایهداریغربی،تودههاییکهامروزهفرصت
یاآیندهایندارد،سابقاًطبقهکارگربودند.اینبهاصطالح
کسانی اینها است. متحده ایاالت Rust’در Belt]2۷[’



۱8۶

تادونالد ازماریلوپن هستندکهسیاستمدارانراستگرا
ترامپبهشیوهایپوپولیستیمخاطبقرارمیدهند.این
نوعپوپولیسمبرایاشتریکنشاندهندهایاینباوراست
کهدربسیجکردنتودههانکتهایمنفیوجوددارد.باوری
وجودداردبراینمبناکهتودههارافقطبهنفعراستگرایی
میتوانبسیجکرد.قبالًبینپوپولیسمچپگراوراستگرا
حالت این که اینجاست نکته اما میشدند قائل تفکیک
ادعا نخبگان آن در که بردارد در را نخبگان از مفهومی
میکنندکامالًبرتر)ازتودهمردم(وضروریهستند.چراکه
امروزهفقطنخبگانمیتوانندبامشکالِتواقعیتدست
وپنجهنرمکنند.واگربهسراغتودههابروید،نتیجهچپ
یاراستافراطیخواهدبود،یاالاقلاینچیزیاستکه
نخبگان،پوپولیسممینامند.امامشکلاینشکافاست.
ومشکلاینهمهستکهامروزهبیننخبگاندیگرازنظر

سیاسیتفاوتیوجودندارد.

نخبگانادعامیکنندکامالًبرتر)ازتودهمردم(وضروری
هستند.چراکه]میگویند[امروزهفقطنخبگانمیتوانند
بامشکالِتواقعیتدستوپنجهنرمکنند.واگربهسراغ

تودههابروید،نتیجهچپیاراستافراطیخواهدبود.
اینهمانپدیدهایاستکهپیترمایر]28[»پایاندموکراسی
حزبی«مینامد-روندهادر30-40سالاخیرنشانداده
کمکم نخبگان میان در سیاسی احزاب میان تفاوت که
عمیقتر تودهها و نخبگان میان شکاف اما شده، ناپدید
و سوسیالدموکراتها میان گذاشتن فرق است. شده
دموکراتمسیحیهادشواراستچراکهدرزمینهسیاست
واقتصادبینالمللیهردودستورکارایدئولوژیکمشابهی
دارند،یعنیدستورکاریلیبرال.ازطرفدیگر،مردمدیگر
رأینمیدهند.تعدادافرادیکهدرانتخاباتپارلمانیشرکت
فعاالنهدارند،تعدادرأیدهندگاندرحالکاهشاست…
نمونهانتخاباتریاستجمهوریگذشتهدرفرانسهرادر

نظربگیریدکهنتیجهاشبهعنوانپیروزیبزرگمکروندر
فرانسهمعرفیشد.اماتعدادشرکتکنندگانیعنی%42
افرادواجدشرایطرأیدادنپایینترینرقمدرتاریخمدرن
رأیدهی شرایط واجدان اکثریت یعنی این بود؛ فرانسه
دیگرباورندارندکهشرکتفعاالنهدردموکراسیپارلمانی
میتواندتغییریایجادکند.اینیکمسئلهاستوپیترمایر
و)ولفگانگ(اشتریکآنرابهوضوحمیگویند-ماباپایان
میشناختیم، کنون تا که شکلی به پارلمانی دموکراسی
مواجههستیم.واینتنهامحدودبهغربنیستبلکهدر
کشورهایشرقپساکمونیستینیزوضعبههمینمنوال
است،جاییکهبراینمونهبارویکارآمدنویکتوراوربان
مامفاهیمتازهایمانند»دموکراسیغیرلیبرال«ومثالًدر
کرواسییاصربستانجریانهاوانتخابهایمشخصنو-

وپسا-فاشیستیراداریم.

اکنون که داریم را ملی” “جبهه ما بلغارستان در و گِنُوا:
دولترادردستدارد.اگربهمسئلهنقدبرگردیم،چطور
اینگذشتهفرهنگیشده]2۹[رااحیاوبهامرسیاسیبدل
کنیم،چطورباتداومهاییکهشماازشانصحبتمیکنید
کارکنیم.بهنظرمیرسدلزومنقدوضعیتحالبیشاز
در مثالً ما، که بار هر همه این با و دارد وجود همیشه
مجلهایکهمندربلغارستانیکیازسردبیرانشهستم،
سعیمیکنیمنقدیازرژیمنئولیبرالفعلیراصورتبندی
که میکنند رد عنوان این با را حرفمان کنیم، ارائه و
آنارشیستهاییازگذشتهکمونیستیهستیم.برایمثال،
یکیازموضوعاتیکهسعیمیکنیمدربارهاشحرفبزنیم
مسئلهحقوقکارگراناست-درماههاوسالهایگذشته
مواردفزایندهایازمرگکارگرانواستثماربسیارشدیدآنان
وجودداشته.وبااینوجودحرفزدندربارهنیرویکاریا
طبقهتقریباًغیرممکناستچراکهبهعنوانحرفهایی

قدیمیوازمُدافتادهدیدهمیشود.
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حقوق از حداقلی حمایت یک انگار دقیقاً. بله، بودن:
کارگرانبهمعنیدرخواستیکمونیستیبرایبرپاییدوباره
گوالگاست!بله،اماحرفمنایناستکهاینبحران
بحرانزبانبهکاررفتهبرایرهاییبخشیهمهست.مردم
باورکردهاندکهواقعاًرهاشدهاندوبهاینعبارتمشهورکه
»آلترناتیویوجودندارد«باوردارند.واحزابچپسنتی،
لیبرالوسوسیالدموکراتبااینعبارتموافقتکردهاندو
آنهاهمهرگزبههیچنوعآلترناتیویبراینظمموجوداشاره
و تودهها اینوضعیتشکافمیان نتیجه، در نکردهاند.
نخبگانراعمیقترمیکند.بهکاربردنزبانیکهبهوضوح،

رهاییدیگرنمیتوانددرآنصورتبندیوبیانشود.

دوباره شدن »عامیانه آن به من که است چیزی این
زبانهای که میدانید میگویم. تودهها زبان]30[«
یابد، ارتقا ملی زبانهای به که آن از قبل عامیانه]3۱[،
زبانمعمولبود،درزمانهایکهدانش،سیاست،وحقوق
قضاییهمگیبهزبانالتیناتفاقمیافتاد.ومردمبهزبان
عامیانهخودشانحرفمیزدندکهفقطبهدردزندگیروزمره
تصمیمات یا قدرت زمینه در گفتمانی هیچ اما میخورد
مهمنهبهاینزبانبلکهتنهابهالتینصورتبندیمیشد.
امروزهماوضعیتمشابهیداریمکهدرآننهتنهاگفتمان
قدرت،کهگفتمانرهاییبخشینیز،بهزبانالتینجدید
در سردرنمیآورند. آن از دیگر تودهها و شدهاند تبدیل
نتیجه،نقدها،بااستفادهازاینزبانالتینجدیدکهزبان
آننظریاترهاییبخشنیزهست-نظریاتیکهبسیارند،
بسیاریتحلیلهایدرخشانازبحرانکنونی-هیچوقتبا
تودههاارتباطبرقرارنمیکنند.اینبهاصطالح»بسیاران/
Hoipolloi«]32[زباننظریاتهوشمندانهرانمیفهمند.
بنابراین،مثلزمانقرونوسطیبرخیروشنفکرانمنتقد
شروعبهاستفادهاززبانهایعامیانهکردند-ماننددکارت

یاکانتکهاولینکسیبودکهبهاینزبانفکرکرد،جرأت
باید وضعیت از انتقاد کند، فکر عامیانه زبان به که کرد
الاقلشروعکندبهیادگرفتناینزبانهایعامیانهتابتواند
این من نظر از دهد. قرار خود گفتار مخاطب را تودهها

چالشجدیداست.

تودهها که کنم ادعا است سخت کمی من برای گِنُوا:
نمیفهمند.اینادعابهخودیخودتأییداینایدهاستکه
آنها»قادربهفهمیدننیستند«.درحالیکهشایدهمین
حاالهمفرمهایازانتقادبهزبانیعامیانهوجودداشته

باشند…

به ما مشکل هم این نمیکنم. فکر اینطور من بودن:
کافی معرفتشناختی قدرت ما است. نظریهپرداز عنوان
داریم–براینمونهدرجریانچپ.تحلیلهایاینجریان
بسیارتیزهوشانهاستوازمفاهیمیباارزِششناختیباال
استفادهمیکند؛کارکردتوضیحیبسیارخوبیدارندامابر
ندارد.درطرفدیگرماجرا، تأثیری هیچ واقعیتموجود
میبینیمکهچطورزبانبهاصطالحپوپولیستیباتودهها
اماما آنهاراخطابقرارمیدهد. ارتباطبرقرارمیکندو
باور دوزبانگونگی]33[’ diglossia’ از نویی سیستم به
داریم:ازیکطرفمازبانبینالمللیراداریم-نمیگویم
نخبگان، بینالمللی زبان منظورم فقط انگلیسی، زبان
زباندانش،قدرت،سیاست،نقدونقدچپگراست-واز
طرفدیگر،اینتودههاکهبهزبانعامیانهخودشانحرف

میزنندواینزباننخبگانرادرکنمیکنند.

درنتیجه،اینچالشپیشروینقداست،تکرارمیکنم
کهمسئله،آموختناینزبانهایعامیانهومخاطبقرار
داشته نگه عقب که است تودههایی با گفتگو و دادن
شدهاند.آنهادرگذشتهرهاشدهاندوعقبماندهاند،چرا
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کهآیندهایندارند.آنهاچیزیهستندکه»جمعیتمازاد«
دردنیایپساصنعتینامیدهمیشود.اینیکتوهماست
این و ایجادشوند باشیمصنایعجدیدی کهتوقعداشته

افرادبازشغلپیداکنند.

بگذاریداینطوربگویم-شکافیوجودداردکهصرفاًاجتماعی
در شکافی هست، هم زبانشناسانه عمیقاً نیست.
صورتبندی.قبالًشکافیمیاننظریهوپرکسیسبوداما
امروزهشکافیاستمیانزباننخبگان)کهدرواقعزبان
زبان محلی، زبان و است( بینالمللی انگلیسیِ نخبگان
همیشهمحلیوبهویژهتودههاییکهعقبنگهداشته

شدهاند.

گِنُوا:اینکهنگذاریماینشکافزبانشناسانهبهتفاوتی
فرهنگیبدلشودشایدخودتاحدییکچالشباشد؟

زبانشناسانه امرفرهنگیاست-همانقدرکه این بودن:
مفهوم اشتریک ولفگانگ هست. هم فرهنگی است،
از وضوح به و میبرد کار به را فرهنگیِ جدید« »شقاق
»زباننارسایتودهها«حرفمیزند-زبانیکهنارساست
ومتمدننشدهاست.ایندقیقاًدرکنخبگانقرونوسطی
کهالتینمیدانستنداززبانهایعامیانهاست-زباننارس
تودههاکهبهدردمفاهیم،ایدهها،تصوراتسیاسیاصیل

وغیرهنمیخورد.وزبانقدرتهمنیست.

را روشنفکر نقش از قدیمی پرسش این شما پس گِنُوا:
پیشمیکشید…میگوییدکهنقشروشنفکرانبایداین

باشدکهباتودههایمردمتحتستمکارکنند؟

بودن:بله،امامنفکرنمیکنمکهایننقدبهسادگیباتغییر
اذهانمابهعنوانسوژههایانتقادگرقابلصورتبندیو

بیانباشد.مسئلهدرگیریعملیبااینتودههاوواقعیت
زندگیآنهاست.تداومگذشته،آموختنتبارشناسیبحران
فعلینهبهوسیلهروشنفکرانومفاهیمنظریبلکهتنها
توسطتودههایکنشگردرمبارزهابرازمیشود.وسوالاین
استکهچطوربخشیازاینمبارزهباشیموچگونهدرحین

مشارکتدرآن،دربارهاشفکرکنیم.

اینگفتگوترجمهایاستاز:

http://www.criticatac.ro/lefteast/a-better-past-
/is-still-possible-interview-with-boris-buden

پیوستها:
NedaGenova]۱[

BorisBuden]2[
Zonedesübergangs:Vom)200۹(.Buden,B’]3[
EndedesPostkommunismus.]ZoneofTransition:
OftheEndofPost-communism[Frankfurta.M.:

.SuhrkampVerlag
hyper(capitalist(]4[

collectivization]5[
belatedness]۶[

Zone des übergangs: Vom )200۹( .Buden, B ]۷[
EndedesPostkommunismus.]ZoneofTransition:
OftheEndofPost-communism[Frankfurta.M.:

.SuhrkampVerlag
ontime]8[

’catchingup’]۹[
self-colonisation]۱0[

historicalnormality]۱۱[
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panic]۱2[

depoliticising]۱3[

PierreNora]۱4[

DavidLowenthal]۱5[

’post-traumatic’]۱۶[

oblivion]۱۷[

critique]۱8[

Laclau]۱۹[

Virno]20[

identification]2۱[

community]22[

multitude]23[

anguish]24[

”thepeople“]25[

WolfgangStreek]2۶[

ایاالت لیکز گریت و میدوست در ویژه به مناطقی ]2۷[

متحدهکهصنایعسنگیندرآنهاازدهه۱۹80روبهافول
گذاشتهاست.م

PeterMair]28[

culturated]2۹[

’revernacularisation’]30[

’vernacular’]3۱[

multitudoالتین،Hoipolloi:32[»بسیاران«)یونانی[

]33[وضعیتیزبانیدریکجامعهکهدرآنیکزبان،
بهدوگونهمتفاوتوتوسططبقاتاجتماعیمختلفبا
کارکردهاوکاربردهایاجتماعیکامالًمتمایز،بهکارمیرود؛
مثالًدرزبانهایعربیوآلمانیزباناستانداردکهطبقات
باالوافرادتحصیلکردهباآنصحبتمیکنندوزبانعامیانه

برایگفتاروجوددارد.
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کسانیکهدرگاههایپرداختهزینهدرصحنهیصنعت
جهانیرادورمیزننددزدنیستند،بلکهقهرمانند.

جرجمانبیو،سپتامبر20۱8

ازیادگیریرایگانبرخوردارباشند باید همهیانسانها
در گسترده و وسیع سطحی در باید علمی اطالعات و
چنین با کس هیچ کلی طور به بگیرند. قرار دسترس
مقاصدیمخالفنیست.درحالیکهدولتهاومراکز
علمیبهنشریاتآکادمیکبزرگاجازهینقضاینحقوق
رادادهاند.نشریاتآکادمیکممکناستبهعنوانامری
دیرینهومبهمبهنظربرسند،اماازیکیازبیرحمترینو

پرسودترینمدلتجاریدرهرصنعتیبرخوردارند.
هرگزقدرتعملتعیینکنندهییکشخصرادستکم
)CaroleCadwalladr(نگیرید.کسیچونکارولکدوالدر
کرد، پیدا دسترسی فیسبوک گسترده اطالعات به که
که )Edward Snowden( اسنودن ادوارد چون کسی
را دولت امنیتی پیچیدهی اطالعات مجموعه ترتیب
الباکیان الکساندرا قزاقستانی جوان دانشمند یا و داد
)AlexandraElbakyan(کهامنیتصنعتچندمیلیارد
پرداخت درگاههای پشت در را علمی اطالعات دالری
وب سیستم سایهاب، ساخت. مواجه خطر با هزینه
پیشروندهیغیرقانونیاوستکهبیشازهردولتیدر
مقابلیکیازبزرگترینغارتگریهایعصرمدرن،یعنی

یک دزدی اخالقی

جورج مانیبو — امیر باللی چروده | ۲۵ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

دانش

غارتگری ناشران علمی و باور ما به تالش برای آزاد بودن دسترسی به اطالعات علمی
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تصرفعمومیوگستردهیاطالعاتعلمیکهبایدمتعلق
باید انسانها ایستادهاست.همهی باشد، ما بههمهی
باید علمی اطالعات و باشند برخوردار رایگان یادگیری از
به بگیرند. قرار دسترس در گسترده و وسیع سطحی در
طورکلیهیچکسباچنینمقاصدیمخالفنیست.در
حالیکهدولتهاومراکزعلمیبهنشریاتآکادمیکبزرگ
آکادمیک نشریات دادهاند. را حقوق این نقض اجازهی
ممکناستبهعنوانامریدیرینهومبهمبهنظربرسند،
اماازیکیازبیرحمترینوپرسودترینمدلتجاریدرهر

صنعتیبرخوردارند.

یک )Robert Maxwell( مکسول رابرت توسط مدل این
حقهبازبدنامعرضهشد.اومعتقدبود،بهدلیلنیازمندی
دانشمندانبهاطالعدرخصوصهمهیپیشرفتهایمهم
درزمینهیکاریخود،نشریههایمقاالتعلمیمیتوانند
یکانحصاردرفروشونرخهاییباهزینهیسنگینبرای
خود کشف این او کنند. اندازی راه علمی اطالعات نشر
را»یکسیستمدرآمدزاییدائمی«نامگذاریکرد.اوهم
چنینمعتقدبودکهمیتواندکارومنابعمردمدیگررابه
راحتیبهتصرفخوددرآورد.دولت،پژوهشهایمنتشر
شدهتوسطکمپانیپرگامون)Pergamon(کهبهمکسول
قرارمیداد،درحالی راموردحمایتمالی تعلقداشت
مجالت برای ویرایش و گزارشها مقاالت، محققان، که
رابهصورترایگانانجاممیدادند.مدلتجاریوکسب
سودمکسولبربلعیدنمنابععمومیمردمتکیهکرد.یادر

مفهومخاصکلمه،دزدیدرروزروشن.
به اطالعات به آزاد دسترسی با مجلههایی که حالی در
سرعتدرحالگسترشهستند،محققانهمچنانباید
ازمقاالتفروشیدرمجلههایتجاریاستفادهکنند،چرا
کهکارآنهاتوسطکسانیکهآنهاراموردحمایتمالی
قرارمیدهندوبراساستاثیرمحققانبرمجلههاییکه

منتشرمیشوندبهآنهاپاداشوترفیعمیدهند،مورد
رصدقرارمیگیرد.

وقتیسرمایهگذاریهایدیگراوبامشکلمواجهشدند،او
کمپانیخودرابهیکغولانتشاراتیهلندیکهالسیورنام

دار،فروخت.

السیورهمچونرقبایاصلیدیگرشتابهامروزاینمدل
جیب به را حیرتانگیزی سودهای و است کرده حفظ را
میزند.نیمیازتحقیقاتجهانبهوسیلهیپنجکمپانی
منتشرمیشوند:ریدالسیور،اشپرینگر)springer(،تیلور
Wiley( بلکول وایلی ،)Taylor & Francis( فرانسیس و
AmericanChemical(وانجمنشیمیآمریکا)Blackwell
Society(.کتابخانههابایدبخشیازداراییهایخودرابه
مجالتنشریاتیکهباآنهادرارتباطهستند،بپردازند.در
حالیکهکسانیکهخارجازسیستمدانشگاهیقراردارند،
برایخواندنتنهایکمقاله،20دالر،30دالروگاهی50

دالرمیپردازند.

به اطالعات به آزاد دسترسی با مجلههایی که حالی در
سرعتدرحالگسترشهستند،محققانهمچنانباید
ازمقاالتفروشیدرمجلههایتجاریاستفادهکنند،چرا
کهکارآنهاتوسطکسانیکهآنهاراموردحمایتمالی
قرارمیدهندوبراساستاثیرمحققانبرمجلههاییکه
منتشرمیشوندبهآنهاپاداشوترفیعمیدهند،مورد
رصدقرارمیگیرد.بسیاریمیدانندکههیچگزینهایبرای
انتخابندارند،اماتحقیقاتخودراتسلیماینشرکتها
میکنند.وزرایعلوممیآیندومیروندودریغازگفتنیک

کلمهدرخصوصاینچپاول.

تشخیص من }پروستات{ سرطان که آن از پس امسال
با میخواستم کردم. فکر درمانها انتخاب به شد، داده
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خواندنمقاالتعلمیتصمیمیآگاهانهبگیرم.اگرمناز
اطالعاتدزدیدهشدهتوسطسای-هاباستفادهنمیکردم،
متحملهزینههایمالیسنگینیمیشدم.چراکهمانند
بسیاریازمردمچنینتوانمالیراندارموپیشازآنکه
ارادهیآگاهانهایبرایخودساختهوپرداختهباشمازدست
میرفتم.منهرگزالباکیانراندیدهاموفقطمیتوانمبه
سرنوشتدیگریفکرکنمکهاگرمقالهرانخواندهبودم،
بیماریامارادهامرامیبلعید.امکانداردکهاوزندگیمن
که کشورها مردم از بسیاری مانند  باشد. داده نجات را
الباکیان است، ضعیف آنها در تحصیلی حمایتهای
پژوهش نمیتواند مقاالت سرقت بدون که شد متوجه
خوددرحوزهعلوماعصابرابهپایانببرد.اوخشمگین
ازقفلهایمجالتبراطالعاتعلمی،ازمهارتهککردن
به وسیعی گسترهی در را مقاالت تا کرد استفاده خود
اشتراکبگذارد.سای-هاب۷0میلیونمقالهراکهدرپشت
درگاههایپرداختهزینهقفلشدهاند،بهطوررایگاندر

دسترسقرارمیدهد.
الباکیاندرسال20۱5ازسویالسیورودرسال20۱۷از
سویانجمنشیمیآمریکابهدلیلواردساختنخساراتبه
وسیلهنقضکپیرایتکه۱5میلیوندالربرایاوبههمراه
نتیجه4.8میلیون در و قرارگرفت داشت،موردشکایت
دالرجریمهشد.اینهامواردیمدنیدرخصوصمسائل
مدنیبودند.درحالیکهازنظردادگاههایآمریکاییکاراو
بهمثابهبرهمزدنقانونکپیرایتودزدیاطالعاتدرنظر
گرفتهشد،اماکاراوبرایمنبهمنزلهبازگرداندنمتصرفات
هزینه برایش ما و ماست به متعلق که است عمومی
پرداختکردهایم.حقیقتامرایناستکهپشتیبانیمالی
تحقیقاتانجامشدهبهوسیلهیمالیاتدهندگان}مردم{
صورتگرفتهاست.بیشترکارهایتحقیقاتی،گزارشها
وویرایشهاییکهانجاممیگیرد،بهوسیلهیهزینههای
نرخهای با دوباره و شدهاند ضبط و تصرف عمومی

شگفتانگیزیبهمافروختهشدهاند.کتابخانههایعمومی
هزینههایبیشتریرادراینمیانپرداختمیکنند.

کسانیکهمالیاتمیدهنددوباربایدهزینهپرداختکنند:

ابتدابرای}انجام{تحقیقات،سپسبرایمطالعهکارهایی
است ممکن عمال بودهاند. مالیاش حامی خودشان که
چنینچیزیتوجیهقانونیداشتهباشداماتوجیهیاخالقی

ندارد.

الکساندراالباکیاندرخفازندگیمیکند،فراترازصالحیت
میان سای-هاب حرکت و آمریکا دادگاههای قضایی
قلمروهاییبهمثابهنادیدهگرفتنایندادگاهها.اوتنها
کسینیستکهنشریاتبزرگرابهچالشکشیدهاست.
کتابخانههایعلمیعمومیکهبهوسیلهیمحققانیکهنه
تنهابهمحدودیتهایصنعتدردسترسیعمومیبلکه
پاییروشهای و وبیدست بهکندی،کهنگی همچنین
آنکهمانعیبرایتحقیقاتعلمیاستمعترضهستند،
یک تولید برای شما که است داده نشان شده، تاسیس
پرداخت درگاههای از{ }عبور به نیازی اول درجه مجلهی
هارناد استیون چون کنندگانی حمایت ندارید. هزینه
)StevenHarnad(،یارنبرمبز)BjürnBrembs(،پیتر
)MichaelEisen(ومیشلآیزن)PeterSuber(سوبر
AaronSwartz(جریانقالبراتغییردادهاند.آرونسوارتز
(}۱{خالقوبااستعدادباوجوداحتمالاینکهممکنبود
سالهایسالازعمرخودرادرزندانفدرالآمریکابگذراند
باحرکتیفداکارانهبهدنبالآزادسازی5میلیونمقالهی
علمیدرسطحیعمومیبرایدسترسیهمگانبود،او

چنینسرنوشتیرابرگزید.

درحالحاضرکتابخانههاتواناییتقابلبانشریاتبزرگرا
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دارند.آنهامیتوانندبهوسیلهیکمپانیهاییکهکاربران
آنهاشیوههایدیگریبرایعبورازدرگاههایپرداخترا
}بانشریاتعلمی{ ازتمدیدقراردادها استفادهمیکنند،
اجتنابکنند.وقتیکهسیستمشروعبهفروپاشیکرد،
مسئوالنمالیدولتدستکمجراتکارهاییراکهباید
پیدا ندادند{ و { میدانند انجام این از پیش دهههای

میکنندوخواستاردموکراتیزهکردنعلممیشوند.
هیچ نباید اطالعات که معتقدید »اگر میگوید: السیور

هزینهایداشتهباشند،ازویکیپدیااستفادهکنید«
که اروپایی سرمایهگذاران تجاری ائتالف گذشته، هفته
شاملسازمانهایعمدهیتحقیقاتیدربریتانیا،فرانسه،
ساختند. منتشر را خود برنامهی میشود، ایتالیا و هلند
ما که 2020تحقیقاتی سال از که دارد تاکید برنامه این
هزینهاشراپیشتردرقالبمالیاتهاپرداختکردهایم،
این از پولی که محققی هر شد. نخواهند قفل دیگر
سرمایهگذاراندریافتمیکند،بایدکارهایخودراتنهادر
بهچاپبرساند.نشریاتعلمی آزاد بادسترسی مجالت
اند.اشپرینگرگفتهستکه»اینطرحبه وحشتکرده
طوربالقوهسراسرسیستمنشرعلمیراموردتضعیفقرار
میدهد«.بله،نکتههمینجاست.ناشرانمجموعههای
علمیمدعیاندکهچنینطرحیروابطعلمیرامختلمی
کند،موجبعدمارائهیخدماتبهمحققانمیشودوبه

آزادیدرحوزهیآکادمیکتخطیمیکند.
هیچ نباید اطالعات که معتقدید »اگر میگوید: السیور
هزینهایداشتهباشند،ازویکیپدیااستفادهکنید«،چنین
حرفیبهطورناخواستهمارابهیاداتفاقاتیمیاندازدکه

برایدانشنامههایتجاریرقمخورد}2{.

طرحسرمایهگذاراناروپایییکطرحعالینیستاماباید
آغازیباشد،برایپایاندادنبهمیراثظالمانهیمکسول.
درهرصورتبهعنوانیکاصلمهم،یکپنیهمبرای

اخالقی، گزینهی نپردازید. علمی مقالهی یک خواندن
خواندنمواردبهسرقترفتهتوسطسای-هاباست.

مجلههای با مرتبط مقاالت از بسیاری : مترجم
طریق از )JSTOR( استور جی و )Elsevier(السیور
سایتهایداخلیدرایرانقابلدسترسیودانلوداست،
امابسیاریازمقاالتمعتبرمجالتدیگرقابلدسترسی
اجتماعی،مقاالت بهعنوانمثالدرحوزهعلوم نیست،
American( آمریکا جامعهشناسی مجلهی در موجود
داخلی سایتهای وسیلهی به )Journal of Sociology
قابلدانلودنیستندکهمیتوانباسرچکوچکیدرگوگل
تحتعنوانآدرسجدیدسایهاب)SCI-HUB(بهبیشتر
مقاالتعلمیمعتبردیگرقفلشدهدرپشتدرگاههای

پرداختهزینهدسترسیپیداکرد.

پینوشت:
بود آمریکایی هکر و نویس برنامه یک سوارتز آرون }۱{
کهدرراستایاستفادهیآزادازمقاالتمجلههایعلمی
فعالیتمیکرد.اودرسال20۱3دردادگاهیدرآمریکابه
جرمدزدیاطالعاتعلمیازسایتدانشگاهامآیتی)
MIT(بهپرداختیکمیلیوندالرجریمهنقدیو35سال
زندانمحکومشد.اویکماهپیشازدادگاهنهایی،در

سن2۷سالگیخودرادرآپارتمانشحلقآویزکرد.
چون دانشنامههایی فروشی اطالعات از منظور }2{
بریتانیکااستکهبهتدریجوبهدلیلظهوررقیباندیگری
کهاطالعاترایگانراباحجمیوسیعدردسترسهمگان
قرارمیدادند،مجبوربهکاهشقیمتهایاطالعاتخود
ودرنهایتپایاندادنبهنسخههایچاپیوازدستدادن
اقبالعمومیشدند.یکیازرقیباناصلیوبسیارقدرتمند

آنویکیپدیااست.
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اقوام وجود و جغرافیایی گستردگی علت به ایران در
مختلفزبانهایمختلفیوجودداردکههرکدامپیشینه
وتاریخودستورخودرادارند.برخیدارایخطنوشتار
جداهستندوبرخیتنهابهصورتگفتاریمورداستفاده
گویشورانقرارمیگیرند.کودکانمناطقیکهزبانیغیر
ازفارسیدارندبااینزبانهاشروعبهسخنگفتنکرده
ودرواقعزبانمادریآنهازبانیجزفارسیاست.کودک
غیرفارسیزبانزبانمادریخودرافرامیگیردامافارسی
زباندوماوستکهبایدآنرابیاموزد،زبانیکهبایدبا

آندرسبخواندودرجامعهایبزرگترارتباطبرقرارکند.

کتب است. ایران در آموزش و رسانهها زبان فارسی

طول در و شدهاند تدوین زبان این اساس بر آموزشی
با فارسی نوشتن و خواندن آموزش روشهای سالیان

تغییراتوتعدیلهایزیادیمواجهبودهاست.

اقوام وجود و جغرافیایی گستردگی علت به ایران در
مختلفزبانهایمختلفیوجودداردکههرکدامپیشینه
وتاریخودستورخودرادارند.برخیدارایخطنوشتار
جداهستندوبرخیتنهابهصورتگفتاریمورداستفاده
گویشورانقرارمیگیرند.کودکانمناطقیکهزبانیغیر
ازفارسیدارندبااینزبانهاشروعبهسخنگفتنکرده
ودرواقعزبانمادریآنهازبانیجزفارسیاست.کودک
غیرفارسیزبانزبانمادریخودرافرامیگیردامافارسی

خواندن و نوشتن به معیار

سپیده سیاوشی | ۲۶ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

دانش



۱۹5

زباندوماوستکهبایدآنرابیاموزد،زبانیکهبایدباآن
درسبخواندودرجامعهایبزرگترارتباطبرقرارکند.

درنظامآموزشیماآشناییباخواندنونوشتنوآموزش
آنازسالپیشازورودبهمدرسهآغازشدهودرسالهای
اولواردصورترسمیمیشود.ابزارآموزشکتابهاومواد
آموزشیایهستندکهسوادآموزیبهفارسیباآنهاصورت
میگیرد.امااینمواددرسیواینروشهایآموزشبرای
خواهند نتیجه یک غیرفارسیزبان و فارسیزبان کودکان

داشت؟

کودکیکهازبدوتولدبازبانفارسیدرتماسبودهوباآن
سخنگفتنراآغازکردهوکودکیکهزبانیغیرازفارسی
زبانمادریاشبودهروندمتفاوتیدریادگیریخواندنو
بهبررسی ادامهمتن بهفارسیطیمیکنند.در نوشتن
اینتفاوتپرداختهوبهروشهاییکهدرتدریسفارسی

بهغیرفارسیزبانانبایدلحاظشوداشارهمیکنیم.

زبانمادریپایهیدرکشناختیوجهانبینیکودکاستو
اگردرآموزشفارسیبهآنتوجهشودزبانوسوادآموزی

مسیردرستیطیخواهدکرد.

آشناییبادنیایواژهها

از که میآموزند خود زندگی ابتدایی سالهای از کودکان
نشانهها و تصاویر با را خود زبان کنند، استفاده نمادها
ترکیبکنندومیانآنهاارتباطپیداکنند.کودکاندراولین
مراحلتعاملخودبابزرگساالنشروعبهپردازشصداهاو
درکنظامالفبامیکنندوبهمرورمیانصداهاونشانهها
تناظرایجادمیکنند.ایناولینپایههایتواناییکودکدر
یادگیریخواندنونوشتناست.وبهاینترتیبخواندن

پایهگذاری ونوشتنبهعنوانیکروندمرحلهبهمرحله
میشود.

امابایددرنظرداشتکهبرخالفصحبتکردنویاهمان
»زبانبازکردن«خواندنونوشتنپدیدهایطبیعینیست
تواناییها اولین است. برنامهریزی و آموزش نیازمند و
برایخواندنونوشتنازدرکایجادارتباطمیانگفتارو
نشانههاینوشتاریمیآید.تجربیاتکودکدرسالهای
اولیهتاثیربسزاییدررشدمهارتهاینوشتاریویدرآینده
خواهدداشتوایجادانگیزهوفعالیتهابرایایجاداین
ارتباطمیانگفتارونوشتارسوادآموزیرادرذهنکودک

ارزشمندمیکند.

سوادآموزیوتواناییخواندنونوشتنازسالهایپیش
میشود. گذاری پایه آموزشی محیطهای در مدرسه از
درسیستمهایآموزشیکودکپیشازشروعمدرسهبا
نشانههایالفبایینهبهمفهومکاملآنهابلکهبهعنوان
نشانههاییمعنادارآشنامیشود.مربیانویامدرسدراین
مرحلهازکتابهاییبافونتهایبزرگاستفادهکردهودر
کنارداستانگوییوبلندخوانیبااشارهبهکلماتبهکودک
ایننشانههاحاویمعنایی از نشانمیدهندکههریک
بایدبرایباالبردن است.دراینمرحلهبیشترینتالش
دایرهواژگانیکودکشود.درایندورهکودکبایدبامتونی
مختلفازمتونخبریسادهتامتونداستانیبرخوردکند.
یکراهدیگربرایباالبردنتواناییدرککودکنسبتبه
آواهایگفتارینوشتنداستانهای الفباییو نشانههای
ترتیبکهکودکحینخالصه این به خودکودکاست.
که داستانی دادن ادامه یا و شنیده که داستانی کردن
برایشخواندهشدهمیبیندکهمربیکلماتیکهاززبان

ویخارجمیشودمینویسد.



۱۹۶

ورودبهدنیایزبانیجدید

برایکودکانغیرفارسیزباناینمرحلهبایدباتکیهبیشتر
کودک از باشد. واژگان آموختن و گفتاری مهارتهای بر
خواستهشودکهنامفارسیاشیاومفاهیمرابیانکندو
یانامآنهاراسوالکندوبهخاطربسپارد.جملهسازیبا
کلماتجدیددراینمرحلهبهکودککمکمیکندکهبا
ساختاردستوریفارسیآشناشودوچنانچهاینساختاربا
زبانمادریاشمتفاوتاستبهکشفتفاوتهابپردازد.
دوم، زبان به کودک داستانگویی و جملهسازی آموزش
این زبانجدیددر تفاوتهاودرونیشدنساختار درک
مرحلهمانعمشکالتکودکدرسالهایبعددرنوشتن
وصحبتکردنبهفارسیمیشود.اشتباهاترایجیکه
ناشیازگرتهبرداریوترجمهلغتبهلغتاززبانمادری

است.

کودک از که است این مرحله این در دیگر فعالیت یک
خود مادری زبان با ابتدا را آشنا داستانی شود خواسته
تعریفکندوسپسسعیکندآنرابهفارسیبرگرداند.
تکرارداستانتوسطدیگرافرادکالسوتصحیحاشتباهات
آنتوسطخودکودکویامربیتاثیربسزاییدریادگیری

دارد.

زبانان غیرفارسی در فارسی زبان مهارت بردن باال برای
مرحلهپیشازورودبهآموزشرسمیوسوادآموزیباید
طوالنیتربودهوکودکهنگامیواردمرحلهیادگیرینوشتن
شودکهبازبانفارسیاحساسغریبگینکند.همانطورکه
گفتهشدیکراهآشناکردنبازبانفارسیوافزایشاعتماد
بهنفسنسبتبهآندراینکودکانحفظارتباطبازبان

مادریست.

کشفواژهها

بعدازاینمرحلهودرسالاولمدرسهنوشتنوخواندن
بهطوررسمیوبااستفادهازکتابهایتدوینشدهآغاز
میشود.کودکدراینمرحلهرمزگشاییراآغازمیکند.هر
صدانشانهایداردوترکیبایننشانههادرکنارهمکلمات
بیمعناویامعنادارمیسازد.دایرهواژگانیکودکبهوی
کمکمیکندکلماتمعنادارراشناساییکندوهمچنین
طبق کند. درست آشنا کلمات آموخته که نشانههایی با
الگوهایواجیزبانخودکهازبدوتولدباآنمواجهبوده
درست نشانهها کدام گرفتن قرار هم کنار که درمییابد
وکدامنادرستاست.کشفاینمراحلکهتوسطخود
کودکوبااستفادهازدانشمحیطیوآموزشهایپیشین
صورتمیگیرددراوایجادانگیزهمیکندومشوقاوبرای

آموختنهرچهبیشتروخواندنبیشترمیشود.

کشفواژههادردنیایجدید

دراینمرحلهکودکغیرفارسیزبانممکناستپیشرفت
کندترویااشتباهاتبیشتریدرفارسیداشتهباشدکه
ناشیازالگوهایمعناییوواجیزبانمادریاووتفاوت
آنهابافارسیاست.صرفوقتبیشتربرهرنشانهنوشتاری
وارتباطدادنآنبایکموضوعآشنابرایکودکوصحبت
کردندربارهآنمیتوانددرزبانآموزیکمکبسیاریکند.

دراینسنهرموضوعیابزاریبرایفعالکردنورشد
مهارتفارسیکودکاست.داستانهایمحلی،صحبتاز
خانوادهوبازیهاوعالقمندیهایکودکمحیطیآشناتر

برایاوپدیدمیآوردکهبتواندبهیادگیریبپردازد.

تدریسبهکودکانغیرفارسیزبانممکناستمدتزمان
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بیشتریبخواهدویادرچارچوبزمانبندیآموزشالفبادر
سالاولپیشنرود.برایاینکودکانسوادآموزیصرفا
پیشرفتمهارتنوشتنوخواندننیست،بلکهزبانآموزی

است.

خواندنونوشتنفارسیبرایغیرفارسیزبانان

بایددرنظرداشتکهخواندنصرفارمزگشایینشانهها
نیست.خواندنهنگامیمهارتزبانیفردتلقیمیشود
کهبا»درک«همراهباشد.متونیکهبرایکودکآشناو
جذاببودهمیتواندبهرشدمهارتخواندنویکمککند.
درمرحلهبعدکودکبایددرمعرضمتونوکتابهاییقرار
بگیردکهتابهحالبامحتواوداستانآنهابرخوردنداشته.
خالصهگویی،سوالپرسیدن،پاسخدادنبهسوالهاییاز
متن،حدسزدنادامهمتنفعالیتهاییهستندکهمربی
برایفعالکردنقدرتدرکخواندندرکودکمیتواندبه

کارگیرد.

اول سالهای در میرود. پیش خواندن کنار در نوشتن
آموزش به نیاز حروف نوشتن چگونه و نوشتن درست
دقت با باید کلمات نوشتاری درست شکل دارد. توجه و
آموزشدادهشودچونمهارتخواندنراهمتحتتاثیر
قرارمیدهد.درسالهایبعدنهتنهابهدستوروامالی
بیشتری دقت نوشتار معنی و مفهوم به بلکه کلمات
کپی کارکرد تنها نوشتن که میآموزد کودک و میشود
کردنندارد،بلکهمیتواندنشاندهندهتفکروایدهخود
اوبهصورتنوشتاریباشد.کودکباپشتسرگذاشتن
سالهایاولیهدرمحیطآموزشیکمکمازمرحلهیادگیری
خواندنونوشتنواردمرحلهاستفادهازخواندنونوشتن
براییادگیریمیشود.دیگرخواندنونوشتنتنهاهدف
آموزشنیستندبلکهابزاریبراییادگیریدیگرعلومودرک

مفاهیمدیگرند.

ورود برای است غیرفارسی آنها مادری زبان که کودکانی
ازیککودک پیچیدهتر باچالشهایی بهمرحلهآموزش
غیرفارسیزبان کودک یک هستند. مواجه فارسیزبان
هنگامیمیتواندفارسیرابهعنوانزبانخواندنونوشتار
بیاموزدکهپیشازمرحلهآموختنخواندنونوشتنبازبان
فارسیآشناباشد.زبانچیزیاستکهمابهوسیلهآنفکر
میکنیموازمحیطپیرامونخوددرکداریم.برایکودکی
ازفارسیترسیممیکندو بازبانیغیر را کهجهانخود
برایش فارسی از غیر واژگانی با انتزاعی و عینی مفاهیم
تعریفشده،فارسیبهعنوانزباندومبایدآموزشداده
شود.زبانهادرمغزافراددویاچندزبانهجزیرههایجدا
نیستندوپیشرفتدرهریکبهانبوهشدنشاخوبرگزبان
دیگرکمکمیکند.تحقیقاتنشانمیدهندکودکیکه
پایهقویایدرواژگانودرکزبانمادریخوددارد،زبان

دومرابهتروکاملترمیآموزد.

بهاینترتیبنادیدهگرفتنطیفگستردهزبانهایمادری
باتوجهبهگستردگیجغرافیاییمنجربهآموزشناقص
فارسیمیشود.برایکودکیکهسخنگفتنرابافارسی
آغازکردهورودبهمرحلهابتداییوشروعیادگیریخواندنو
نوشتنآموزشهایخاصیرامیطلبد.اینآموزشهابرای
غیرفارسیزبانانمتفاوتبودهوبایددرنظرگرفتهشودکه
کودکباپدیدهایچندالیهمواجهاست.درکمفاهیمبا
زبانیجدید،افزایشدایرهواژگانیدردوزبانوارتباطبا

نشانههاینوشتاریبهزبانیغیراززبانمادریخود.
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که میشود فرض بدیهی قدر آن نابرابری ما روزگار در
گاهیتوضیحاینکهچرانابرابریوجودداردبسیارسخت
سیاسی فعال و اقتصاددان واروفاکیس یانیس است.
یونانیسعیکردهاستاینپرسشرابهزبانسادهبرای

دخترشتوضیحدهد.

توضیحمترجم:

آنچهدرپیمیآیدترجمهفصلنخستکتابیاستاز
بادخترمدربارهی باعنوان»کالمی واروفاکیس یانیس
سال در که سرمایهداری« از مختصری تاریخ اقتصاد:
20۱3بهیونانینوشتهودر20۱۷بهانگلیسیترجمهشد.

ترجمهیفصلاولراباعنوان»چرااینقدرنابرابری؟«به
پایانرساندهبودمکهمتوجهشدمترجمهفارسیدیگری
ازکتاب)باترجمهیفرهاداکبرزاده(درآستانهیانتشار
است.انتشارترجمهیاینفصلصرفاًدعوتیبهخواندن
کاملکتاباست.واروفاکیسدراینکتابدرصددپاسخ
با او است. ژِنیا دخترش سادهی ظاهر در پرسش به
مشهور اسطورههای و شخصی داستانهای بهکارگیری
)ازادیپوفاوستتافرانکناشتاینوماتریس(توضیح
میدهدکهاقتصادچیستوچراقادراستبهزندگیما
شکلدهد.متنکتابساده،روانوبشدتجذاباست.

فهرستفصلهایدیگرکتاببهشرحزیراست:

چرا اینقدر نابرابری؟

یانیس واروفاکیس — سیامک کفاشی  | ۲۹ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
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چرااینقدرنابرابری؟
تولدجامعهیبازار

وصلتبدهیوسود
جادویسیاهبانکداری

دوبازاراُدیپی
دستگاههایمتروک

وَهمخطرناکپولغیرسیاسی
ویروسهایاحمق؟



چرااینقدرنابرابری؟

همهیبچههابرهنهبهدنیامیآینداماکمیبعدبهبعضی
ازآنهالباسهایگرانیمیپوشانندکهازبهترینبوتیکها
خریداریشدهانددرحالیکهبیشترآنهالباسکهنهبه
تندارند.وقتیکمیبزرگترمیشوندبعضیازاینکهاقوام
وآشنایانبرایشانلباسهایبیشترهدیهمیآورندناراحت
مدل آخرین مثل دیگر کادوهای آنها که چرا میشوند
آیفونراترجیحمیدهند.درهمینحالبقیهرؤیایروزی

رامیبینندکهبتوانندبدونکفشپارهبهمدرسهبروند.

ایننابرابریایاستکهدنیایماراتعریفمیکند.تواز
وقتیخیلیکوچکبودیازآنآگاهبودیهرچنداینبخشی
اززندگیروزمرهاتنبود.چوناگرراستشرابخواهیاکثر
کودکاندنیاکهمحکومبهزندگیدرمحرومیتوخشونت
هستندبهمدرسهایکهماتورابهآنفرستادیمنمیروند.
چندوقتپیشتوازمنپرسیدی:»بابا!چرااینقدرنابرابری؟
آیابشراینقدراحمقه؟«جوابیکهدادمتووحتیخودمرا
قانعنکرد.پساجازهبدهیکباردیگرباتغییرجزئِیسؤال

امتحانکنم.

چرابومیاناسترالیابهانگلیسحملهنکردند؟

معلمهایتودرسیدنیدردروسمتعددوقتزیادیرا
صرفاینموضوعکردهاندکهتووهمکالسیهایترااز
بیعدالتیهایشنیعیکهسفیدپوستاندرحقساکنین
قدیمیاسترالیا)بومیان(مرتکبشدندآگاهکنند؛باشما
ازفرهنگغنِیآنهاکهاستعمارگرانسفیدپوستاروپایی
طیبیشازدوقرنلگدمالکردندوازشرایطفقرشوکه
خشونت، قرنها نتیجهی در هنوز آنها که کنندهای
هیچوقت اما بگویند. میبرند بسر آن در تحقیر و دزدی
بهاینفکرکردهایکهچرااینبریتانیاییهابودندکهبه
شکل آن به را بومیان زمینهای کردند، حمله استرالیا
تصاحبکردندوتقریباًآنهاراازهستیساقطکردندو
نشدند وارد »دُوور« به استرالیا بومیان چرا برعکس؟ نه
وبهسمتلندننتاختندوانگلیسیهاییراکهمقاومت
کردندازجملهملکهشانرانکشتند؟منشرطمیبندمکه
هیچیکازمعلمهایتدرمدرسهجرئتپرسیدناینسؤال

رانداشتند.

امااینسؤالمهمیاستواگرمابهآنبهدقتپاسخ
قابلتر و باهوشتر اروپاییها یا بپذیریمکه باید ندهیم
بودندکهدقیقاًدیدگاهاستعمارگراندرهمانزمانبودو
همین به بودند بهتری آدمهای استرالیا بومیان اینکه یا
نشدند. وحشی استعمارگران به تبدیل خودشان دلیل
به درنهایت دوم استدالل هم باشد درست اگر حتی
هماننتیجهاولیمیانجامدکهمیاناروپاییهایسفید
وبومیاناسترالیاتفاوتذاتیوجودداردبیآنکهچگونگی
وچراییآنراتوضیحدهد؛هیچچیزبهاندازهیاینقبیل
استداللهاجنایتیکهعلیهبومیانوسایرینواقعشده

استرامشروعنمیکند.
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این میتوانند چون شوند خاموش باید استداللها این
رفته تاریخ قربانیان بر »آنچه که کنند ایجاد را ذهنیت

حقشانبودهچراکهبهاندازهکافیباهوشنبودهاند.«

نابرابریبینمردم اینقدر اولیهکه»چرا بنابراینپرسش
دیگری گمراهکنندهی پرسش با میتواند دارد؟« وجود
مخلوطشودکه»آیااینبهسادگیبهخاطرایننیستکه
بعضیافرادباهوشترندودرنتیجهازسایرینقابلترند؟«
اگراینطورنیستچرامیزانفقریراکهدرخیابانهای

سیدنیمیبینیرادرسفربهتایلندنمیبینی؟

بازارهایکچیزند،اقتصادهاچیزدیگر

درحبابکامیابیغربیکهتودرآنبزرگمیشویبیشتر
چون فقیرند فقیر، »کشورهای میگویند: بزرگترها
اقتصادشانضعیفاست«.آنهاهمچنینبهتومیگویند:
به برایفروش اطرافت،فقیرندچونچیزی »افرادفقیر
دیگرانندارندکهواقعاًموردنیازآنهاباشد«خالصهاینکه

»چیزیبرایارائهبهبازارندارند«.

مورد در تو با گرفتم تصمیم من که بود دلیل همین به
چیزیکهبهآناقتصادمیگویندصحبتکنم:

درجهانتوومن،بحثدرمورداینکهچرابرخیازمردم
فقیرندوبعضیبهشدتغنیوحتیاینکهچرابشریتدر
حالتخریبکرهیزمیناست،حولآنچیزیکهبهآن
اقتصادمیگویندمیچرخد.وخوداقتصاددرارتباطباآن
دیگرچیزیاستکهباعنوانبازارشناختهمیشود.توقادر
نیستیبانادیدهگرفتنواژههایاقتصادوبازارچیزیدر

موردآیندهبشریتبگویی.

پساجازهبدهبایکغلطمصطلحکهخیلیهامرتکبآن
میشوندشروعکنم.آنهافکرمیکنندکهبازارواقتصاد
یکیهستند.درحالیکهاینطورنیست.بازارهادقیقاًچه
چرخ ما سوپرمارکت در مبادلهاند. مکان بازارها هستند؟
پول آن ازای در که میکنیم چیزهایی از پر را خریدمان
میپردازیم)باپولعوضمیکنیم(.بعداًفروشنده)صاحب
پول سوپرمارکت صاحب از که کارمندی یا سوپرمارکت
نیازداردتعویض باچیزهاییکه دریافتمیکند(پولرا
انجام مستقیم مبادالت پول اختراع از پیش میکند.
میشدند:یکموزبایکیاشایددوسیبعوضمیشد.
محل نباید لزوماً حتی بازار یک اینترنت ظهور با امروزه،
فیزیکیداشتهباشدمثلزمانیکهمرامجبوربهخریداَپ

ازآیتونزیاصفحهیموسیقیازآمازونمیکنی.

روشناستکهماپیشاززمانیکهقادربهتأمینغذاازراه
کشاورزیشویمواززمانیکهباالیدرختزندگیمیکردیم
بازارداشتهایم.نخستینباریکهیکیازاجدادمایکموز
راباچندمیوهیدیگرمعاملهکردبازاردرآسمانبهوجود
آمد.امااینیکاقتصاددرست)حقیقی(نبود.برایاینکه
یکاقتصادبهوجودبیایدبهچیزدیگرینیازاست:ظرفیت
فرارفتنازچیدنموزازدرختانوشکارحیوانات،ظرفیت

تولیدغذایاابزاریکهبدونکارانسانوجودنداشتند.



دوجهشبزرگ:زبانومازاد

بیشازهشتادودوهزارسالپیشبشرنخستینجهش
صوتیمان تارهای از استفاده با داد. انجام را خود بزرگ
موفقشدیمازدادوبیدادبیمعنیفراتررویموحرفبزنیم.
هفتادهزارسالبعد)کهمیشوددوازدههزارسالپیش(
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انجامدادیم.ماموفقبه را مادومینجهشبزرگخود
کاشتدرزمینشدیم.تواناییمادرسخنگفتنوتولید
برایمان طبیعت آنچه مصرف و زدن فریاد جای به غذا
فراهمکرده)شکارحیوانات،میوهو…(باعثطلوعآنچه

شدکهماامروزبهآناقتصادمیگوییم.

را کشاورزی بشر پسازآنکه سال هزار دوازده امروز،
»اختراع«کردمادلیلکافیبرایآنکهآنرایکلحظهی
موفق بشر بار اولین برای داریم. بنامیم تاریخی واقعاً
شدبرسخاوتطبیعتتکیهنکند.باتالشبسیارآنها
آموختندکهچگونهبرایمصرفخودغذاتولیدکنند.اما
آیااینلحظه،لحظهیلذتوشعفبود؟ابداً!تنهادلیل
بودکه این یادگرفتکهدرزمینکشتکند اینکهبشر
آنهاگرسنهبودند.هنگامیکهآنهاباروشهایزیرکانه
شکارهایخودراچندبرابرکردهبودندوبیشترشکارهارازده
بودندوزمانیکهمیوهدرختاندیگرکافینبودبشرمجبور
شدبهخاطررفعنیازهایشروشهاییرابرایکاشتدر

زمینابداعکند.

که نبود چیزی این تکنولوژیک انقالبهای همه مانند
بگیرد.جاییکهبشر آغازش به آگاهانهتصمیم بشریت
طبیعت که استرالیا مانند کند اجتناب آن از میتوانست
غذایکافیفراهممیآوردازآناجتنابمیکرد.درعوض
زراعتجاییشروعشدکهامکانمرگبشروجودداشت.
را کشاورزی که تکنولوژی مشاهده و تجربه با بهتدریج
بهینهترمیکردتکاملیافت.امادراینروندهمانطورکه
ماابزارتولیدخوراکراپیشرفتدادیمجامعهیبشرینیز
بهشدتتغییرکرد.براینخستینبارتولیدکشاورزیعامل

پایهایاقتصاددرستراخلقکرد:مازاد

مازادچیست؟دربدوامرمازادتنهابهمعنیمحصولیبود

کهپسازسیرشدنماباقیبماندوجایگزینبذریمیشد
کهدرابتدااستفادهشدهبود.بهعبارتدیگرمازادتکهی
اضافهایاستکهبهمااجازهیانباشتنواستفادهیآتی
بارانی رامیدهد.بهعنوانمثالگندمیکهبراییکروز
ذخیرهشده)تاجایگزینخرمنیشودکهتگرگقراراست
نابودشکند(یابهعنوانبذراضافهبرایکاشتسالآینده
استفادهمیشود،تولیدفزایندهومازاددرسالهایپیش

رو.

شکار، اینکه اول بگیری. نظر در باید اینجا در را چیز دو
هرگز طبیعی سبزیجات و میوهها برداشت و ماهیگیری
منجربهمازادنمیشدحتیاگرشکارچیان،ماهیگیرانو
خوشهچینانخیلیپرکاربودند.برخالفدانهها)ذرت،برنج
وجو(کهقابلنگهداریبودند،ماهی،خرگوشهاوموزاز
بینمیرفتند.دوماینکهتولیدمازادکشاورزیباعثظهور
شگفتیهاییشدکهبشریترابرایهمیشهمتحولکرد:
ارتشها، بوروکراسی، حکومتها، پول، بدهی، نوشتن،
جنگ از شکل نخستین حتی و تکنولوژی روحانیت،

بیوشیمیایی.اجازهبدهیکییکیبهآنهابپردازیم.

نوشتن

باستانشناسانبهمامیگویندکهاولیناَشکالنوشتندر
سومر،جاییکهعراقوسوریهیامروزیهستندبهوجود
را غلهای میزان کردند؟ ثبت را چیزی چه آنها اما آمد.
انباشتهبود.اینمنطقی انبارمشترک کههرکشاورزدر
بود.براییککشاورزسختبودکهانبارغلهیخودرابرای
از انبارمشترککه اگریک بود مازادشبسازدوسادهتر
آننگهبانیمیشدبهوجودمیآمدکههمهیکشاورزان
نیازمند سیستمی چنین اما کنند. استفاده آن از بتوانند
نوعیرسیدکردنبود.برایمثال»آقاینبوک«صدپوند
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نوشتندرابتدا غلهرابهانبارمشترکسپردهبود.قطعاً
خلقشدتااینگونهسوابقحسابداریثبتوضبطشوند
تاهرفردبتواندثابتکندکهبهچهمیزاندرانبارمشترک
انباشتهاست.ایناتفاقینیستکهجوامعیکهنیازبه
محصول و شکار که جایی نداشتند، کشاورزی توسعهی
جوامع مانند نداشت عرضه محدودیت درختان طبیعی
نقاشی و موسیقی به جنوبی امریکای و استرالیا بومیان

پرداختندوهیچگاهنوشتنرااختراعنکردند.

بدهی،پولوحکومت

به متعلق گندم میزان چه اینکه حسابداری سوابق
بود. پول و بدهی بر آغازی است نبوک آقای دوستمان
به که میدانیم ما باستانشناسی یافتههای اساس بر
روی که میشد پرداخت پوستههایی کارگران از بسیاری
آنهااعدادیکهنمایندهوزنغلهایکهحاکمانبهآنها
بود. بودندحکاکیشده برزمینبدهکار ازایکارشان در
بهدلیلاینکهمقداریازغالتکهاینپوستههانمایندگی
میکردنداغلبهنوزدرونشدهبود،پوستههانوعیبدهی
حاکمانبهکارگرانبشمارمیرفتند.همزماناینپوستهها
بهعنوانشکلیازپولنیزبهکارمیرفتچراکهکارگران
تولید دیگران که محصولی درازای را آنها میتوانستند

کردهبودندبپردازند.

اماجالبترینکشفمربوطبهنخستینظهورپولفلزی
شد اختراع فلزی پول که دارند اعتقاد مردم اکثر است.
تادرمعامالتاستفادهشودامااینطورنبود.حداقلدر
سومرپولفلزیکهبهطورفیزیکیوجودنداشتبهصورت
به بدهی میزان به ارجاع برای نوشتهشده حسابهای
حسابداری ثبت مثال برای شد. استفاده مزارع کارگران
گواهیمیکردکهآقاینبوکغلهبهارزشسهسکهیفلزی

دریافتکردهاستعلیرغماینکهآنسکههایفلزیهنوز
ضربنشدهبودندوممکناستمربوطبهمهرومومهای
خیلیدورنباشند.بهعبارتیایننوعصوریپولکهبرای
پول واحد یک میشد، استفاده واقعی مبادالت تسهیل
اقتصاد که میگویند تو به مردم وقتی لذا بود. مجازی
امکان به و است اقتصادگذشتهمتفاوت با امروزخیلی
پرداختهایمجازیبافنآوریدیجیتالاشارهمیکنندبه
آنهابگواینچیزجدیدینیستوپولمجازیاززمانی
کهبهدنبالانقالبکشاورزیوخلقاولینمازاددردوازده

هزارسالپیشاقتصاداختراعشدوجودداشتهاست.

درحقیقتحتیوقتیپولفلزیساختهشداغلببرای
آقای که غلهای ارزش پس بود. سنگین خیلی جابجایی
نبوکطلبداشتبانسبتوزنیکتکهبزرگازآهنابراز
میشد.درهرصورتآقاینبوکهیچوقتبایکتکهبزرگ
آهندرجیبنمیچرخید.همهآنچهکهاوباخودهمراه
داشتیکIOU)IoweYou!یکگواهیبدهی،چیزی
مثلسفته!(بود؛اغلببهشکلیکپوستهکهنوشتهی
رویآنبهوزنغالتیاسهمازیکتکهآهنبزرگاشاره

میکرد.

نکتهایکهدرمورداینپولمجازیوIOUهاوجوددارداین
ازایمان استکهبهکارگیریآنهامستلزممیزانباالیی
انبار بایدبهعزموظرفیتگردانندگان است.آقاینبوک
برایدادنغلهایکهبهاوبدهکاربودندپسازتولیدش
اعتقادوایمانمیداشت.ودیگرانهمبایدپیشازاینکه
یادر یانمک ازایروغن IOUپوستهیآقاینبوکرادر
باور آن به بپذیرند کلبهاش ساخت در او به کمک ازای

میداشتند.

برایفراگیرشدنچنینایمانیوارزشیافتناینپوستهها
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)ازجملهپولرایج(نیازبودکهمردمبدانندازطرففردیا
چیزقدرتمندیضمانتدارند.اینمیتوانستفرمانروایی
فروفرستادهشدهازسویخدایانباشد،پادشاهیقدرتمند
یک نشانگر که چیزی بعدتر یا و باشد سلطنتی خون از
در اعتمادکه قابل باشد؛قدرتی یادولتاست حکومت
آیندهتوانبازپرداختسهمغلهیمازادبهآقاینبوکرا

داردحتیاگراینفرمانروادرآستانهیمرگباشد.

بوروکراسی،ارتشوروحانیت

بدهی،پول،ایمانوحکومتهمهدستدردستهماند.
بدونبدهیراهآسانیبرایمدیریتمازادکشاورزینیست.
برایارزش اما ازظهوربدهیکمکمپولجوانهزد. پس
داشتنپولیکنهاد،»حکومت«بایدآنراقابلاعتمادو
تضمینکند.وقتیمادربارهاقتصادصحبتمیکنیمدرواقع
مادرموردمجموعهیروابطپیچیدهایحرفمیزنیمکهدر

جامعهایکه»مازاد«داردپدیدارمیشوند.

وقتیمااینروابطرابررسیمیکنیمچیزدیگریکهروشن
وجود به دولت هرگز مازاد بدون که است این میشود
نمیآمدچراکهیکحکومتنیازمندمدیران)بوروکراتها(
حقوق از حفاظت برای پلیس عمومی، امور اداره برای
یک  خواهان که بدتر( یا )بهتر فرمانروایان  و مالکیت
افراد این تأمین میشود. هستند زندگی باالی استاندارد
بدوناینکهمجبوربهکاردرزمینباشندامکاننداردمگر
بایکمازادسنگین.همچنینوجودیکارتشمنظمبدون
مازادممکننیست؛باوسعتیافتنحکومت،اعمالقدرت
یکفرمانروابدونیکارتشمنظمشدنینیستوبدون
اینقدرت،مازادِیکجامعهدرمقابلتهدیدهای اعمال

خارجیآسیبپذیرترمیشود.

بوروکراسیهاوارتشهابامازادکشاورزیممکنشدندکه
همین آورد. وجود به را بوروکراسی و ارتش به نیاز خود
قاعدهبرایروحانیتنیزبرقراراست.روحانیت؟بله.تولدِ

مازاددینرامنظمکرد!ببینیمچرا؟

بهشدت توزیع نتیجهی حکومتها همه تاریخی بهطور
نابرابرمازادجوامعکشاورزیبهنفعکسانیاستکهدارای
قدرتاجتماعی،سیاسیونظامیهستند.اماآنهاهرقدر
همکهقدرتمندبودند،هرگزبهاندازهیکافیبرایروبرو
شدنبااکثریتکشاورزانفقیرکهدرصورتاتحادقادربه
سرنگونکردننظاماستثمارگرطیچندساعتبودندقوی

نبودند.

بنابراینچگونهاینفرمانروایانموفقبهحفظقدرتشانو
توزیعمازادبهدلخواهخودشدندبدوناینکهبامزاحمتیاز
سویاکثریتمواجهشوند؟پاسخایناستکهباکاشت
یکایدئولوژیکهباعثشداکثریتازاعماققلباعتقاد
فرمانروایی حق فرمانروایانشان تنها که باشند داشته
دارند.بهاینشکلآنهادربهتریندنیایممکنزندگی
و بود شده مُقَدَّر که بود همانطور همهچیز میکردند.
بررویزمیندستورهایخدامنعکسمیشدند.هرگونه
مخالفتیایستادندربرابرخواستخدابودونظمجهانرا

بههممیریخت.

ایدئولوژیشرعیحفظقدرتحکومتشانس این بدون
زیادینداشت.تنهابرایاینکهحکومتدوامداشتهباشد
وپسازمرگفرمانروایشبرقرارباشد،پایهیایدئولوژیک
حکومتنیازمندنهادینهشدننیزبود.افرادیکهبنیانگذار
کردند اجرا آنها و بودند هدف این راستای در مناسکی

روحانیتبودند.
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بدونیکمازادعظیمظرفیتیبرایخلقنهادهایمذهبی
باسلسلهمراتبپیچیدهیروحانیتنبودچراکهمردانو
بدون دراینبین نمیکردند. تولید چیزی »مقدس« زنان
خیلی مازاد توزیع و تولید بر حکام قدرت منظم مذهب
مازاد از سهمش که اکثریتی سوی از و میشد متزلزل
معموالًکوچکبودبامقاومتروبرومیشد.بههمیندلیل

برایهزارانسالحکومتوروحانیتیکیبودند.



تکنولوژیوجنگبیوشیمیایی

مغزانسانموفقشدهبودانقالبهایفنآوریراپیشاز
تولیدکشاورزیآغازکند.بهعنوانمثالمیتوانازاختراع
آتش،استخراجفلزازسنگمعدنیوماهیواره)هوابُر(
برد. نام بومیاناسترالیا بومرنگتوسط ابداعبینظیر در
امامازادکشاورزیرشدعظیمیرادرتکنولوژیایجادکرد؛
و خیش به )نیاز جدید تکنولوژیهای به نیاز افزایش با
سیستمآبیاری(وهمزمانباتمرکزیافتنمنابعدردست

اقلیتقدرتمند.

انقالبکشاورزی،تکنولوژیبشررابهمرحلهایپرتابکرد
کهساختناهرامغولپیکر،پارتنونومعابداینکاالبتهبا

کمکهزارانبردهممکنشد.

خلق نیز را کشندهای ویروسهای و باکتریها مازاد، اما
میکند.هنگامیکهچندینتنگندمدرانبارهایعمومی
ذخیرهمیشودکهباازدحاممردموحیواناتاحاطهشده
آنهمدرشهرهاییکهازحداقلسیستمدفعزبالهبیبهره
هستند،حاصلیکآزمایشگاهبیوشیمیاییبزرگاستکه
باکتریهاوویروسهادرآنبهسرعترشدمیکنند،تکثیر

میشوندوازبدنیکموجودزندهبهبدندیگریمنتقل
میشوند.بدنانسانهنوزآنقدرتکاملنیافتهبودکهبا
ابتدابسیاری بیماریهایمهلکدستوپنجهنرمکندلذا
جوامع این سکنهی طولنسلها بهتدریجدر اما مُردند،
موفقشدندخودراباوبا،تیفوسوآنفوالنزاتطبیقدهند

ودرمقابلآنهامقاومترشوند.

البتهآنهاوقتیبهقبایلوجوامعیبرخوردندکههنوزتولید
میکروارگانیسم میلیونها خاطر به نمیکردند کشاورزی
کشندهبهراحتیمیتوانستنداکثراعضایقبیلهرابکشند.
با ازتماس درحقیقتدراسترالیاوامریکاجمعیتیکه
باکتریهایوویروسهاییکهاروپاییانمهاجرباخودآورده
بودندمردندبسیاربیشترازکسانیبودکهباگلولهیتوپ،
گلولهوچاقوکشتهشدند.دربرخیمواردسواراناروپایی
حتیآگاهانهازاینجنگبیوشیمیاییاستفادهکردند.در
یکنمونهاستعمارگراناروپاییآگاهانهبهیکقبیلهبومی
و دادند هدیه آبله ویروس به آغشته پتوهای امریکایی

آنهارانابودکردند.

بهسؤالاولبرگردیم؛چرابریتانیاییهابهاسترالیاحمله
کردندونهبرعکس؟

که سختی سؤال به دیگر یکبار که است آن وقت اآلن
درابتداطرحکردمبرگردیم.چرابریتانیاییهابهاسترالیا
حملهکردندبهجایاینکهبومیانبهانگلیسحملهکنند؟
اوراسیا در امپریالیست ابرقدرتهای چرا کلیتر، بهطور
ظهورکردندوحتییکیازآنهادرآفریقاواسترالیانبود؟
آیااینبهدی.ان.ایمربوطاست؟مشخصاًخیر.پاسخدر

چیزهاییاستکهدرباالگفتم.

مازاد از چگونه و بود چگونه مازاد آغاز در که دیدیم ما
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کشاورزینوشتن،بدهی،پولوحکومتظهورکرد.پساز
آناقتصادها،تکنولوژیوارتشهاپدیدارشدند.بهزبان
ساده،شرایطجغرافیاییاوراسیا)طبیعِتزمینوآبوهوا(
منجربهکشاورزیومازادشدودرپیآنظهورفرمانروایان
حکومتهادررأسارتشهایمجهزبهتکنولوژیهاییاز
قبیلتفنگوحتیسالحهایبیوشیمیاییکشندهترکهدر

بدنهاونفسهایشانحملمیکردنداتفاقافتاد.

درهمینحالدرکشورهاییچوناسترالیاخیلیچیزها
متفاوتبود.برایشروعبایدبگویمغذاهیچوقتمحدود
نبودچراکهسهتاچهارمیلیوننفردرتوازننسبیباطبیعت
بادسترسیانحصاریبهبافتگیاهیوجانوریقارهایبه
وسعتاروپادراسترالیازندگیمیکردند.درنتیجهدلیلی
برایاختراعتکنولوژیکشاورزینبودکهاجازهیانباشتن
مازادرابدهد.امروزمامیدانیم)یاتوحداقلمیدانی(که
بومیانشعر،موسیقیواسطورههاییباارزشفرهنگیواال
داشتهاندولیابزارحملهبهانسانهایدیگریادفاعازخود
درمقابلارتشهارانداشتند؛سالحهاومیکروبهاییکه
اقتصادهایمولدمازادکشاورزیتولیدمیکردند.درمقابل،
و آبوهوا خاطر به میآمدند اوراسیا از که بریتانیاییها
نیازشانمجبوربهتولیدمازادوهمهپیامدهایشبودند؛از
ناوگاندریاییتاسالحهایشیمیایی.درنتیجهوقتیآنها
بهسواحلاسترالیارسیدند،بومیانشانسیدرمقابلشان

نداشتند.

»ولیآفریقاچطور؟«خیلیمنطقیاستکهاینسؤالرا
بپرسی.»چراحتییککشورآفریقاییبهاندازهایقدرتمند
نشدکهاروپاییانراتهدیدکند؟چراتجارتبردهیهجادهی
اندازهی به آفریقاییها شاید بااینهمه بود؟ یکطرفه
به نگاهی اینها. از هیچکدام نبودند؟« قابل اروپاییها
نقشهبیندازوشکلآفریقارابااوراسیامقایسهکن.اولین

چیزیکهدرمییابیایناستکهآفریقابیشتربهسمت
شمالوجنوبگستردهشدهتاشرقوغرب؛ازمدیترانه
آغازمیشودوروبهجنوببهاستواگستردهمیشودوتا
مناطقمعتدلنیمکرهیجنوبیپیشمیرود.حالنگاهی
بهاوراسیابینداز.دقیقاًبرخالفآفریقا،ازاقیانوساطلس
ویتناِم و چین سواحل تا شرق سمت به و میشود آغاز

اقیانوسآراممیگسترد.

اینبهچهمعناست؟بهاینمعناستکهاگرازاقیانوس
آرامتااقیانوساطلسپیشبرویباتغییراتآبوهوایی
بهنسبتکمتریمواجهخواهیشددرحالیکهدرآفریقا
شمال در اسکندریه به جنوب در ژوهانسبورگ از وقتی
از میگذری؛ هوایی و آب مناطق انواع همه از بروی،
جنگلهایاستواییگرفتهتاکویرصحرا.ولیچرااینمهم
اقتصادهای آفریقاییکه اینخاطرکهجوامع به است؟
کشاورزیایجادکردند)مثالامروزیاش؛زیمباوه(برایشان
بسیارسختبودکهتوسعهیابندچراکهمحصولشاندر
شمالمثالًنزدیکاستوایابدتردرصحراریشهنمیگرفت.
درسویدیگرهنگامیکهمردماوراسیاتولیدکشاورزیرا
کشفکردند،بهدلخواهدرشرقوغربگسترشیافتند.
زمینهای در میتوانست گندم( )بهویژه محصوالتشان
پادشاهی یک صورت این به شود. کاشته نیز دوردست
کشاورزیهمسانازلیسبونتاشانگهایشکلگرفت.این
کشاورز مردمی آن در اینکه برای بود عالی سرزمین یک
مازادمردمدیگریراغارتکنندوازتکنولوژیآنهابهره

بگیرندوسرتاسرامپراتوریرامشابههمکنند.



شکلدیگریازنابرابری
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آفریقا،استرالیاو بودکه شرایطجغرافیاییتعیینکرده
آمریکامستعمراتاروپاشوند.اینهیچربطیبهدی.اِن.

اِی.،شخصیتوهوشنداشت.اگربخواهیمسادهولی
صحیحبگوییم،اینتنهابهخاطرشکلوموقعیتقارههای
مختلفبود.امانوعدیگرینیزازنابرابریوجودداردکه
یک درون نابرابری نیست. آن توضیح به قادر جغرافیا
جامعهیاکشور.برایفهمیدنایننوعازنابرابریمابایداز

اقتصادصحبتکنیم.

شکلگیری موجب چطور کشاورزی مازاد که داری یاد به
حکومتوروحانیتشد؟انباشتایندومنجربهتمرکز
بیشازحدقدرتودرنتیجهثروتمیاناقلیتیکهبرسایرین
حکممیراندندشد.بهاینتمرکزقدرتوثروتدردست
یونانی واژههای از که میگویند الیگارشی حاکم اقلیت

Oligoi)معدود(وArkhein)حکمرانی(مشتقمیشود.

است. خوددوام روند یک این که دید میتوان بهآسانی
کسانیکهبهمازادانباشتهدسترسیدارندبهآنهاقدرت
که میشود اعطا نیز فرهنگی حتی و سیاسی اقتصادی،
میتوانندبااستفادهازاینقدرتحتیسهمشانازمازاد
راافزایشدهند.ازهرکسکهتجربهیکسبوکارداردهم
کهبپرسیاینکهپول،پولمیآوردراتائیدمیکند.ازسوی
دیگرچنانچهآهدربساطنداشتهباشی،حتیهزارپوندهم

حتیممکناسترؤیاییدستنیافتنیباشد.

پسنابرابریدردوسطحجوانهزد.نخستدرسطحجهانی
کهتوضیحمیدهدچرابرخیکشورهادرفقرمطلقپابه
قرنبیستوبیستویکمگذاشتنددرحالیکهدیگراناز
همهمزایایقدرتوثروتکهباچپاولکشورهایفقیرتر
بودند.سطحدیگردرونخود برخوردار بود تضمینشده
کشورهااست.هرچنداغلبدرفقیرترینکشورهاچندفرد

غنیتر ملتهای ثروتمند شهروندان از خیلی از ثروتمند
متولترند.

داستانیکهبرایتگفتمرَدّریشههایهردونوعنابرابری
انقالبفنآوری رادرتولیدمازاداقتصادیطینخستین
بشریعنیپیشرفتکشاورزیمییابد.درفصلبعداجازه
بدهداستاننابرابریراباپرداختنبهانقالبتکنولوژیکی
بعدیکهبرایمادستگاههایینظیرموتوربخاروکامپیوتر
وهمچنینجامعهایکهتودرآنرشدمیکنی)جامعهای
به قادر بهتنهایی کشاورزی که نابرابری کامل سطوح با

دستیابیبهآننبود(بهوجودآوردروایتکنیم.

اماپیشازآناجازهبدهکمیمشتاقترتکنم…

نابرابریبهعنوانیکایدئولوژیخوددوام

که گفتم دادم، ارجاع آن نقش و روحانیت به وقتیکه
در مازاد نابرابر توزیع دادن جلوه مشروع در ایدئولوژی
نظرداراوندارچطورعملمیکند.تادرجهایمؤثرعمل
میکندکهباورهاییدرهمتنیدهخلقمیکند؛چیزینظیر

یکاسطوره.

اگردرموردشفکرکنی،میبینیکههیچچیزراحتتراز
ازآنبرخوردارند آنچه ایماِنداراهابهشایستگیشاندر
منطقی تناقض یک در کودکی از تو نمیشود. بازتولید
معیوبگیرافتادهایکهکمترمتوجهشبودی.ازیکسوتو
بااینایدهکهبچههاییهستندکهازفرطگرسنگیباگریه
بهخوابمیروندترساندهشدی.ازسویدیگرتو)مانند
اسباببازیهایت، که شدی متقاعد کامالً بچهها( همه
لباسهایتوخانهاتهمهبهحقمالتواست.ذهنما
Xرادارم«رامعادل»منشایستهیXبهطورخودکار»من
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هستم«میخواند.وقتیچشممابهکسانیمیافتدکهاز
حداقلهامحرومند،بالفورنسبتبهاینکهآنهابهمیزان
کافیبرخوردارنیستندابرازهمدردیواعتراضمیکنیم.
اماحتیبراییکلحظهبهخودماناجازهنمیدهیمفکر
کنیمکهممکناستمحرومیتآنهاحاصلهمانروندی
باشدکهمنجربهبرخورداریماشدهاست.اینمکانیسم
روانشناسانهایاستکهافرادبرمسندقدرتودارا)که
درست، این که میکند متقاعد را هستند( یکی معموالً
مناسبوبرایشانالزماستکهبیشازسایرینداشته

باشنددرحالیکهسایرینخیلیکمتربرخوردارند.

خیلیبهآنهاسختنگیر.بهطرزحیرتآوریآساناست
کهخودرامتقاعدکنیمکهنظمامور)مخصوصاًاگربهنفع
ماباشد(منطقی،طبیعیوعادالنهاست.امادرعینحال

بروسوسهخودتدرپذیرشنابرابریهاییکهامروزبهنظر
توبهعنوانیکنوجواننفرتانگیزاستسختگیرباش.
نابرابریهای این نظرت به انگار که میکنی حس وقتی
نفرتانگیزاجتنابناپذیرندبهیادبیاورکههمهاینهاازکجا
شروعشد:باکودکانیکهبرهنهبهدنیامیآیندوجامعهای
لباسهای که دستهای میکند؛ جدا هم از را آنها که
محکوم را آنها که سایرینی و دارند تن به گرانقیمت
نگهدار را نفرتت بینوایی. و استثمار گرسنگی، به میکند
اماباحساسیتوتاکتیک.زمانشکهبرسدمیتوانیآنرا
درراهآنچهبایدانجامشودتاجهانمانمنطقی،طبیعیو

عادالنهشودخرجکنی.
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تمام با که شرایطی در شدن گرفتار ما بیشتر برای
زشتیهایشبازهمبهآنتنمیدهیم،تجربهایآشنا
خودمان دست شر امر در ما مشارکت میزان است.
نیستهرچندکهنمیخواهیممشارکتیداشتهباشیم.
امامسئولیتمابهعنوانیکفردچیست؟آیاخوداین

پرسشدرستاست؟

رابینسونکهمترجمپیشتر تالیفات مقدمهیمترجم:
مقالهایازاوباعنوان»چگونهمیتوانازکشتارجمعی
دفاعکرد؟«ترجمهکردهاستدستکمدارایدومزیت
زمین روی و تجربی گونهای به مسائل هستند:۱.طرح
این طرحشده. استداللهای و احتجاجات بر 2.تمرکز

برای که اندیشهای تولید میدان در بنابراین تالیفات
مواجههبامسائلانضمامیعمدتایادرآسمانبازیهای
نظریسیرمیکندیابهورطهیشکلنازلیازژورنالیسم
سقوطکردهاستمیتوانندمفیدواقعشوند.رابینسون
طیف به نزدیک و آمریکایی جوان جامعهشناسان از
چامسکیاستوفارغازاینکهباموضعانتقادیمعتدل
موارد تمامی در مترجم نباشیم)که یا باشیم موافق او
چیزهایی او پرسِش طرح رویهی از میتوان نیست(،
تجربی پرسشی طرح رو پیش کوتاه مقالهی آموخت.
زندگی درون در درست »زندگی امکان باب در است
نادرست«وهمچنینپرسشازمسئولیتاخالقیفردی

درنسبتبامسالهایجمعی.

آیا استفاده کردن از آمازون اخالقی است؟

ناتان جی. رابینسون — آیدین آریافر)آری آ(  | ۴ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

جامعه

آيا باید از اینکه مشتریان دائم کمپانی های بزرگ نابکار هستیم شرمنده باشیم؟
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دادم. سفارش آمازون از چیزی هفته، هر مانند تقریبا
گاهسفارشمیکسیمرابطیاچایکیسهایاست.بعضی
سفارشاتم تاریخچهی در پاستیل. بسته یک هم اوقات
همیکجفتنگهدارندهیالمپآباژورویککپیازکتاب
کسیدی جان از میشوند؟« ورشکسته بازارها »چگونه
یافتمیشود.منیکحساباختصاصیآمازوندارمکه
به نامحدودی دسترسی رایگان دوروزهی ارسال بر عالوه
برخیازفیلمهایکالسیکسینماهمدراختیارممیگذارد.
آلکسا)۱(ندارم،چونبهگمانمحالبههمزناست.بااین
حالتااالنازآمازونهمهجورچیزیخریداریکردهام،
ازخودنویسگرفتهتایکبستهکفشدوزکزنده،وخدا
میداندچهمقدارازپولهاییراکهبهسختیدرآوردهبودم

بهجیبجفبزوس)2(ریختهام.

تمامیاینهابهاینپرسشدامنمیزندکهآیامنانسان
ریاکاریهستم؟فردیکههرروزهاصولیراکهعزیزمیدارد
نقضمیکند؟مندرواقعبهاینکهانسانریاکاریهستم
گمان اما واقفم- میکند نقض را اصولش عزیزترین که
میکنمپرسشفراترازایناست:منتاچهمیزانریاکارم؟
آیاکسیمیتواندرویههایتجاریآمازونرامحکومکندو
همزمانازخدماتآناستفادهکند؟آیامردمبایدبهجهت
بایدفعاالنه آیامردم ازآمازونمتاسفباشند؟ استفاده

بکوشندتاازآمازونبرحذرباشند؟

مندرواقعبهاینکهانسانریاکاریهستمکهعزیزترین
اصولشرانقضمیکندواقفم-اماگمانمیکنمپرسش
کسی آیا ریاکارم؟ میزان چه تا من است: این از فراتر
میتواندرویههایتجاریآمازونرامحکومکندوهمزمان

ازخدماتآناستفادهکند؟
تعارفراکناربگذاریم.آمازونفاجعهاست.یککمپانی
حقیقتاوحشتناکازجهاتگوناگون.همیناواخرآمازون

دلیل به که را کشور نقاط اقصی شهرهای از تعدادی
»رقابت یک راستای در هستند خالیشدن حال در فقر
قهقرایی«)3(بهجانهمانداخت،هدفهماینبودکه
ببیندچهمقدارصدقهازمالیاتدهندگانمیتواندبهکف
آمازون و کرد را خود کار هم نیویورک رشوههای بیاورد.
امتیازاعیانسازیسریعیکیازمحلههایکارگرنشینو
به کرد. هبه نیویورک به را شدنش نابرابر پیش از بیش
عالوه،آمازونازکارکنانیقهسفیدویقهآبیخودبیشاز
حدکارمیکشدواقتصادهایمحلیرابهپشتوانهیقدرت
اقتصادیاشتهدیدمیکندتاحتیبهفکرمردمهمخطور
رامجبوربهپرداختسهم اینکمپانی نکندکهبخواهند
آمازون سلطهی با آیندهای کنند. منصفانهاش مالیاتی
بسیارغمافزاست:کنترلبیحسابتماماقتصاددردستان
یکفردبسیارثروتمند،ومیلیونهانفرازمردمدرحال

جانکندندرکارخانههاوانبارهایاو.

بادرنظرگرفتنتمامیاینهاگوییتنهاشیوهیاخالقیاین
استکهکاریباآمازوننداشتهباشید.سمتشهمنروید!
کسیمجبورتاننکرده.آمازونمانندوالمارتاستومثل
]آمازون[ جای به را پولتان هم اینجا در باید والمارت،
مغازههای به باید بدهید. کوچک کارهای و کسب به
محلیتانکمککنید،آنانکهباکارکنانشانخوببرخورد
میکنندومالیاتشانراهمبهدرستیمیپردازند.اگردر
برابروسوسهیآمازونتسلیمشوید،درشرارتونابکاری

آنسهیماید.

بااینحال،هرچندمنبهطورشهودیمتوجهایننکات
هستم،بااینحالایننگاهبهگونهایچالشبرانگیزبسیار
شبیهبهاینموضعمحافظهکارانهبهنظرمیرسندکهمن
بدتانمیآید، ازسرمایهداری باآنمخالفم:»اگرخیلی
چراازآیفوناستفادهمیکنید؟«)البتهبایدذکرکنمکه
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منآیفونندارم،یکگوشیسامسونگارزانقیمتدارم(.
نسخههاییازچنینطرزفکریبهنظرمناحمقانهمیآید
تحت خودت حالیکه در میکنی انتقاد فئودالیزم »از
را تو رییست »میگویی میکنی؟« زندگی فئودالی نظام
استثمارمیکندحالآنکهخودتانتخابکردهایکهپیش
اوکارکنی«»چگونهعملکرددولتآمریکارانقدمیکنیو

همزمانبهزندگیدرآمریکاادامهمیدهی؟«

از غلطی بخش روی منتقد فرد موارد این از یک هر در
موضوعمتمرکزشدهاست.چرامانبایددولتراواداربه
سیاستهایدرستتریکنیمبهجایاینکهکشورراترک
کنیم؟چرانبایدخواستارپایاندادنبهاستثمارشویمبه
امکانپذیر کامال این بگذریم؟ دستمزدمان از آنکه جای
استکهشمابتوانید»صاحبکیکخودتانباشیدوآنرا
نوشجانکنید«،بهچهدلیلبایدازمردمخواستبینبد
وبدتر،بینبرشکوچکیازکیکیاهیچبرشیازآنیکی

راانتخابکنند؟)5(

مسالهایننیستکهچرامردمازآیفوناستفادهمیکنند.
تولید غیرقابلتحملی شرایط تحت آیفونها که اینست
بهدلیلعملخریدنیکمحصول نباید افراد میشوند.
شرمسارباشند،شرمساریازآنکسانیاستکهازپیوستن
بهیکحرکتسیاسیدرراستایپایاندادنبهاستثمار

امتناعمیکنند.
فکر شیوه همین به هم آیفون و آمازون دربارهی من
میکنم.مسالهایننیستکهچرامردمازآیفوناستفاده
میکنند.اینستکهآیفونهاتحتشرایطغیرقابلتحملی
یک خریدن عمل دلیل به نباید افراد میشوند. تولید
محصولشرمسارباشند،شرمساریازآنکسانیاستکه
ازپیوستنبهیکحرکتسیاسیدرراستایپایاندادنبه
استثمارامتناعمیکنند.داشتنچیزیمانندآمازونیعنی

سیستمیمرکزیبرایانتخابودریافتکاالهاذاتاایرادی
ندارد)بهجزبحثهایمربوطبهپیامدهایزیستمحیطی
بایددرجایدیگریطرحشود(.مساله انبوهکه مصرف
اینستکهاینسیستمهمچونیکسلسلهمراتببیحد
عملمیکند،سلسلهمراتبیکهدرآنیکنفرهمهیسود
رادرومیکندوکارگرانکنترلاندکیبرشرایطشاندارند.
راهحلایننیستکهبهمردمبگوییمازآمازوناستفاده
یک بد سیاستهای با مقابله راهحل همچنانکه نکنند،
کردن دموکراتیزه باید هدف نیست. کشور ترک حکومت
آمازونوبازتوزیعبرابرانهتردرآمدهایشباشد.آمازوناز
جهاتیشبیهبهحاکمیتاست،انحصاریخواندهمیشود
وروزبهروزبیشترانحصاریمیشود.بهعالوه،همانطور
خرید والمارت از کارگر طبقه خانوادههای ]شاهدیم[ که
میکنند،چرابایدبارعملاخالقیرابردوشکسانیسوار
کنیمکه]بااستفادهازتخفیفهایکمپانیهایبزرگ[در
تکاپوبرایحفظپولشانهستند؟ازسویدیگر،شعاری
اخالقیای مصرفکردن گونه »هیچ میگوید: که هست
تحتشرایطسرمایهداریوجودندارد«بهاینمعناکهاگر
نظاماقتصادیبرپایهیاستثماربناشدهباشد،تکاپوبرای
عدممشارکتدرایننظاماستثمارکنندهبیفایدهاست.به
قطعویقینبیفایدهاست،مگرآنکهبهجنگلبرویدو
دانهبخورید.پسبهتراستحساباختصاصیآمازونتان
راحفظکنید،همیشهدنبالکمترینقیمتهادروالمارت

باشید،وهمزمانبهجنبشجهانیپرولتاریابپیوندید!ا

گرنظاماقتصادیبرپایهیاستثماربناشدهباشد،تکاپو
بیفایده استثمارکننده نظام این در مشارکت عدم برای
است.بهقطعویقینبیفایدهاست،مگرآنکهبهجنگل
اختصاصی حساب است بهتر پس بخورید. دانه و بروید
آمازونتانراحفظکنید،همیشهدنبالکمترینقیمتها
دروالمارتباشید،وهمزمانبهجنبشجهانیپرولتاریا
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بپیوندید!
تمامیاینهارابهخودممیگویم،وبهآنهاباوردارم،اما
مسالهراسریعابهگونهایدیگرهمدرذهنمطرحمیکنم:
خب،باشد،هیچصورتکاملمصرفکردناخالقیایوجود
ندارد،اماقطعاشیوههایکمتریابیشتراخالقیازآنوجود
دست به و بیگاریخانه یک در که محصوالتی بین دارد.
کارگرانیمحرومازاتحادیهساختهشدهاستبامحصوالتی
کهبهدستکارگرانیبادستمزدکافیواتحادیهساختهشده
است،آیانبایددومیراانتخابکرد؟آیامشتریهاواقعا
هیچمسئولیتیدرقبالانتخابشانندارند؟اگرمشتریاناز
آمازوناستفادهنکنند،آمازوندیگرقادربهاستثمارافراد
نیست.بایکوتکردننتیجهمیدهد،مشتریانقدرتشرا
اگر است. متقاعدکننده هم من برای سخنان این دارند.
تولیدشکردهاند،درحالیکه بردگان بپوشمکه منکتی
میتوانستمکتهاییبخرمکهبردگانتولیدشنکردهاند،
قطعاکارنادرستیکردهام.واگراینکارنادرستاست،آیا
دوراهی همین از معتدلتری نسخههای انتخابها دیگر

اخالقیکامالواقعینیستند؟

تمامیاینبحثهابامالحظهییکمسالهیاخالقیدیگر
وآنهممسالهیمصرفچیزهایی پیچیدهترمیشوند،
صورت به مساله آیا نداریم. نیازی آنها به که است
خاصایناستکهمنازآمازونپاستیلونگهدارندهی
المپآباژورمیخرم،یااینکهمنپاستیلونگهدارندهی
که دارند وجود کودکانی درحالیکه میخرم آباژور المپ
خانوادهشانبهخاطرفقرنمیتواندازمرگشانجلوگیری
این میکند ریاکار یک به بدل مرا که آنچه شاید کند؟
نیستکهفروشندهرابهاشتباهانتخابمیکنم،ایناست
کهمنکاالهاییمیخرمکهمطلقابهآناحتیاجندارم.
موضوع این با ماردیگراس کارناوال مورد در پیشتر من
درگیرشدهام.منعاشقماردیگراسمدرحالیکهمیدانم

بیفایده و نابجا معنا یک به و بزیربپاشانه کارناوال این
اینوجودعمیقا با توجیهشکنم. بتوانم ودشوار است
حسمیکنمکهجهانبدونکارناوالماردیگراسجهان
بدتریخواهدبودوهیچنیازینیستتابینماردیگراس
وسالمتکودکانفقیریکیراانتخابکنیم.شیوهیزندگی
من،بااحتسابمراسمهایبیخودیکهدوستشدارمو
همچنینپاستیلهاییکهمیخورم،میتواندمانندشیوهی
زندگیهرانساندیگریباشدتنهاوتنهااگرمامنابعموجود

رویکرهیزمینیرابهدرستیتوزیعکنیم.

شایدآنچهکهمرابدلبهیکریاکارمیکندایننیست
کهفروشندهرابهاشتباهانتخابمیکنم،ایناستکهمن

کاالهاییمیخرمکهمطلقابهآناحتیاجندارم.
نمیتوانممطمئنباشمکهوقتیدارمدربارهیاخالقیات
استفادهازآمازونمیاندیشم،بهامیالماجازهندادهباشم
تا آنم پی در تنها آیا شوند. چیره استداللهایم بر که
توجیهیبرایآنچهازآنلذتمیبرمپیداکنم؟درستبه
همانشیوهایکهافرادوقتیدرامرشرمشارکتمیکنند
میتوانندبهکمکآناستداللکنندکهعملشانبهواقع
را خیراست؟مندلیلتراشیهایجانبدارانهیبسیاری
سراغدارمکهدربارهیحقوقحیواناتمطرحمیشوندوبه
نتایجکامالگمراهکنندهایدربارهینقشافراددریکعمل
قساوتآمیزمهیبمیانجامندوبراساسشانماعذرهای
پرداخته و ساخته واقعیت با مواجهه عدم برای سستی

میکنیم.

منپاسخخوبیبهمسالهیآمازونندارم.چراکهدوباور
است غلط ۱.آنچه آشتیناپذیرند: که دارم هم با متضاد
که ستمیاست آن بلکه نیست آمازون از کردن خرید
آمازون از خرید و میدارد. روا کارکنانش حق در آمازون
آمازون از نخریدن جای به اگرچنانچه ندارد ایرادی هیچ
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مطالبه را شرکت کردن دموکراتیزه و کارگران مشارکت
بارویههایتجاریشدیدا ازکمپانیهایی نباید کنیم.2.
به که هتلی در نباید همچنانکه کنید خرید غیراخالقی
سمتاعتصابکنندگانشلیککردهاستاقامتکنیدیا
کاالهاییراکهتحتشرایطبردگیتولیدشدهاندبخرید.
منبااینمورددومدائمادرگیرهستم،چراکهپرهیزاز
آمازونبسیاردشواراست:ماکتابهاومجالتخودمانرا
بهکمکآمازونمیفروشیموازخدماتمشخصاینترنتی
آناستفادهمیکنیم.)آمازونسلطهیمطلقیبررایانش
ابری)۶(داردوازمجموعچهاررقیببعدیخود–گوگل،
مایکروسافت،آیبیاموعلیبابا-بزرگتراست،بنابراین
خیلیازشرکتهاییکهگمانمیکنیدمستقلازآمازون
هستنددرواقعنیستند(.اینکمپانیدائمادرحالرشد

خواهیم ارتباط در آن با طریقی به کدام هر ما و است
بایکوت را یاحتیمفیداستکهآمازون آیاصحیح بود.
اصول بر بنا را آمازون تلویزیونی شوهای باید آیا کنیم؟
خودرهاکنیم،واگرآریبرپایهیکدامیناصول؟دوست
دارمصادقانهبدانمکهشمادراینزمینهچهفکرمیکنید
پرسشها این برای مسلمی جوابهای شخصا که چرا
ندارم.هیچکسینمیخواهددرامرشرمشارکتکند،با
میکنیم. مشارکت شر امر در حدی تا همه ما حال این
پسمسئولیتمابهعنوانفردچیست؟آیاحتیاینها

پرسشهایدرستیهستند؟
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شماریازدانشجویاندانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقات
درسانحهایباورنکردنیکشتهومصدومشدند.حادثهای
باورنکردنیکهسوگمندانهبایدگفتدورازانتظارنبود.
باورنکردنیبود،چونانکهاگردرآغازداستانیمیخواندید
واژگون اتوبوسی دانشگاهی محوطهای داخل در که
شدهودهنفرکشتهوشماربیشتریبهشدتمصدوم
اغراق از مایه این بهدلیل را نویسنده احتماالً شدهاند،
وآسانگیریاشدرگرفتنجانشخصیتهایبیجان
داستانمالمتمیکردیدوکتابرابهکناریمیگذاشتید.
اماهمینماجرایباورنکردنیبرایدانشجویانوکارکنان
دانشگاهعلوموتحقیقاتکههرروزباآناتوبوسهای
ازردهخارجآنراهپرشیبرادرمسیرکالسوکتابخانه

وآزمایشگاهازکوهباالوپایینمیرفتندوبارهاشکایت
کردهبودندوگوششنوایینیافتهبودند،دورازانتظار

نبود.

عمیقاً بزرگی، این به مصیبتی بودن انتظار قابل البته
وحشتزاست.فاجعهقابلانتظاربود،چونمعلومبود
اتوبوسها بودکه کههیچچیزدرستنیست؛معلوم
سالمنیستند،معلومبودکهراهناایمناست،معلومبود
کهاصالًدانشگاهنبایدتاباالیکوهساختمانداشتهباشد،
معلومبودکهنبایدطیاینهمهسالمیلیونهاساعت
تلف بیراه راهِ این در آمد و رفت در دانشجویان عمر
شود.معلومبودکهتصمیمتصرفکوهازسویبانیان

فاجعه علوم  و تحقیقات را چه کسانی رقم زدند؟

علی معظمی  | ۹ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

سیاست
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دانشگاهتصمیمیاستغیرعلمیوسودجویانهکهباتکیه
بررانتقدرتگرفتهشدهاستوفقطبرایبرآوردنمنافع
واقعییاخیالیقدرتمندانیکهآنقدرذینفوذبودندکهکوه
راهممیتوانستندتصرفکنند،بهاجرادرآمدهاستونه
برایخیرعمومییانفعدانشجویانیکههزینههمینرفت

وآمدزندگیسوزازشهریههایآنهاتأمینمیشد.

همچنینمعلومبودکسانیکهچنینتصمیمهاییبرای
الزم اصالً گرفتهاند، تحقیقات و علوم دانشگاه ساختن
نمیدیدندبهجاییپاسخگوباشند.وازآنبدترمعلومبود
کههیچکسهمهیچوقتبازخواستیدراینبارهنخواهد
کرد.مگراکنونکهاینمصیبترخداده،مراجعمسئول
نمیگویندکهاتوبوسمرگمعاینهفنینداشتهوسالها
مورد در که میگویند آیا است؟ شده خارج رده از پیش
ایناتوبوسوباقیاتوبوسهاییازایندستکهدرصف

فاجعهانتظارمیکشندچهکردهبودندیاچهمیکنند؟نه.

که است این ماند که پرسشی اما فاجعه وقوع از پس
مقصرکیست؟دراینکهمسئوالنفعلیدانشگاهآزاددر
اینحادثهمقصرندوبایدپاسخگوباشند،تردیدینیست.
منابع با طبیعتاً میگیرد، تحویل را مسئولیتی کس هر
میکند. اولویتبندی را پیشرو هزینههای دسترس، در
در دانشجویان امنیت حفظ که گفت میتوان جرأت به
اینمسیراولویتهیچیکازرؤسایدانشگاهدرگذشته
ببینید را اولویتهایشان اینکه برای است؛ نبوده حال و
دعوتتانمیکنمرویبایگانیسایتهایدانشگاهآزادو
خبرگزاریهاسخنرانیهاواخبارشانرادنبالکنید.وقتی
دغدغههاوبلندپروازیهایمنعکسدرگفتارهایشانرادر
اینمصاحبههاوسخنرانیهاببینیدودرکنارشرایطرخداد
فاجعهاخیربگذارید،سختاستبتوانیدتصورکنیدکه

اینآقایانرئیسهمیندانشگاهبودهاند.

با جست؟ حاضر مسئوالن میان در باید را مقصر آیا
استداللباال:بله.اماآیاتقصیرمنحصربهایشاناست؟
مسلماًنه.امااینمنحصرکردنتقصیربهمسئوالنفعلی
همانکاریاستکهاصالحطلبانمیکنند.اصالحطلبان
کهدستشانازدانشگاهآزادکوتاهشده،چنانازمسئوالن
فعلیجوابمیخواهندکهگوییازیادبردهاندکهباافتخار
و مدیریت محصول دارد هرچه آزاد دانشگاه میگفتند،
میراثمسئوالنقبلیبودهاست.دقیقاًهمینطوراست:
دانشگاهآزادبهشکلیکهاکنونهستبیشازهرچیز
محصولسالهایدرازمدیریتآقایهاشمیرفسنجانی
اینکهواحدهاچگونهوکجا نزدیکانوفرزنداناوست؛ و
ساختهشوند،اینکهسیاستهایمالیوعلمیاشچگونه
باشند،اینکهمؤسساندانشگاهکهباالترینمقاماترادر
مجلسودولتوسایرنهادهاداشتند،چهمعافیتهای
قانونیایبرایدانشگاهدریافتکنندتاکارکنانمعترضش
دستشانبرایشکایتبههیچکجانرسد،واینکهدانشگاه
بحران در اکنون که یافت گسترش بیحساب چنان آزاد
مرهون همه است، دانشجو جذب بحران و مالی شدید

زحماتوتوجهاتایشاندرطولسالیاندرازاست.

اگرطیفهایمختلفاصولگرایاننیزدانشگاهآزادراچنین
میخواستند سالها این همه طول در که یافتند جذاب
دلیل به باشند، داشته آن گرداندن در بزرگتر سهمی
همین»امتیازات«بود؛اینکهپسازتحوالتاخیرتوانستند
مقاصدخودراهرچهکهبودپیشببرندومعارضینیابند
نیزبهدلیلهمینشرایطازپیشمهیاشدهبود.بهاین
ترتیبدانشگاهآزادنیزمانندجامعهبزرگترپیرامونشصرفاً
نخبگان میان موقعیتها شدن دست به دست عرصه
که کسی هاشمی، محسن آقای هست؛ و بوده قدرت
سالهامعاونعمرانیدانشگاهآزادبودوبایددر»عمران«
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واحدعلوموتحقیقاتبهشیوهفعلیهممسئولشناخته
شود،فقطزمانیازاینسمتاستعفادادکهبهعنوانصدر
فهرستاصالحطلبانواردشورایشهرشد؛موقعیتیکهدر
آنزماندیگرازدستاصولگرایانرفتهبودوالبتههمان
اصولگرایانهمازآنپسبهشهردارشدناودرمقاطعی

عالقهنشاندادند.

بهاینترتیبفجایعیکهرخمیدهند،محصولشرایطی
هستندکهازسیاستهابرمیآیند.عامالنیامیراثبران
صحنهگردان هنوز اغلب الحق و سابق سیاستهای
نهادهایقدرت و ودرجناحها سیاستگذاریهاهستند
پراکندهاندوجابجامیشوند.همهمسئولنداماهیچکدام
سیاسی جناحهای اصحاب نمیپذیرند. مسئولیت هم

حاضرنیستند،حسابکشیهاراتاانتهاپیشببرند؛زیرا
زینپسخودنیزممکناستدرواقعهبعدیمجبوربه
پاسخگوییجدیشوند.اینگونهاستکههیچحسابی،
گرفته جدی چندان بیگناهان جان حساب جمله از و
نمیشود.وبهاینترتیبمردمدرصففاجعهبهانتظار
تاچهزمانینوبتشانبرسدوطعمهعواقب مینشینند
تا شوند مسئولیتناپذیر سیاستمداران زیادهخواهیهای
بعدهمانسیاستمداران،تهدیدهایتحققیافتهعلیهآنها
راتبدیلبهفرصتهایمغتنمبرایخودشانکنند،شایداز

رقیبامتیازیبگیرند.
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جنگ اعالن آزادی، نام »به سیاستمدارن که هنگامی
بودن اهمیت کم از شغل« »ایجاد نام به و میکنند«
محیطزیستمیگویند،ایننهدستمردمکهبایددست
قدرتهایبزرگاقتصادیباشدکهازآستینشانبیرون
آمدهتاپای»پروژههایتوسعهای«راامضاکنند.اخیرا
آقایرئیسجمهورگفتهاست»زندگیمردم«اصلاست
این آیا اما محیطزیست. »ماللغتی« توصیههای نه و
سیاستمدارنبهتناقضاتخطرناکایدههایخودواقف

نیستند؟

به واقعیتیسادهوجودداردکهشایدخیالکنیدهمه
آنواقفهستیم.»ماانسانها،جزویازیکسیستم

امادر ازهمهیموجوداتزندهوزمینیم.« درهمتنیده
به که بیشتر آگاهی به نه اطالعات بمباران که دورانی
توهمدانستنانجامیده–تاجاییتئوریهایتوطئهو
افتاده راه هم زمین کرویت مثل چیزهایی در تشکیک
است-،بسیاریازمردمانجهانانگارمیکنند،انسان
تافتهایجدابافتهاستازهرچیزدیگر.گونهایبرتراز
دیگرگونهها.گونهایخردمندوداناکهتحتهرشرایطی
میتواندراهحلیبرایمشکالتبیابد.اماواقعیتیساده
خورشید گرد به زمین اینکه مثل بدیهی دارد. وجود
که آبی میکنیم، تنفس که هوایی است. گردش در
در را بمانیم زنده تا میخوریم که غذایی و مینوشیم
نظرداشتهباشید.تامینهمهیاینهاوابستهبهتوازنی

تغییرات اقلیمی و چشمان بسته ی سیاستمداران

بابک سلطانی  | ۹ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

دانش
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شکنندهاست.توازنیازمنابعزیستیوموجودات.توازنیاز
شرایطسیاره،حجموتنوعزیستیگونههایحیات.دست
بردندراینکالفپیچیدهوشلوسفتکردنگرههایش،

وضعیتماراتحتتاثیرقرارمیدهد.

توسعهیمرگبار
امامگرمابرایهزارانسالدرستهمینکاررانکردهایم؟
مشکلیهمپیشنیامدهکههیچ،امیدبهزندگیمانهم
سال هزار چند ما که است درست این شده. برابر چند
هستیم جهانی سازوکارهای دستکاری مشغول که است
ما سال، هزار دهها برای اما میکنیم. زندگی آن در که
تواناییبرهمزدنفرآیندهایطبیعیرانداشتیم.تغییراتی
کهمیتوانستیمایجادکنیمدرگسترهایبسیارمحدودرخ
هم و جغرافیایی لحاظ از هم کوچک گسترهای میداد.
زمانی.چندصدهزارسالاستکهگونهیانسانرویزمین
پدیدآمدهاستوتقریباهرآنچهبهنامتاریخمیشناسیم
حرف تمدن از اگر است. مربوط اخیر سال هزار ده به
بزنیم،درنگاهعمومیبایددربیشترینحالتبه3-4هزار
سالپیشنگاهکرد.برایبازگشتبهدوراندانشمندانو
حکیماننامیتنهاکافیاستچندصدسالبهعقببرویم
ودرنهایتتنها250سالپیشبودکهماانقالبصنعتی،
ازمهمتریننقاطعطفتاریخیخودراپشتسرگذاشتیم.
انقالبصنعتیچهرهیجهانمارابرایهمیشهتغییرداد.
برایقریببهدوقرنتصورمیکردیمکهمهمنیستما
چقدرتخریبوآلودگیایجادکنیم.زمین–کهاینروزها
بهناممادر-طبیعتهمخواندهمیشود!–گشادهدستتر
ما، کشاورزی و صنعتی فعالیتهای با که است آن از

مشکلیدرسازوکارهایشایجادشود.

ایننگاهخطرناکامروزداردمارابهکشتنمیدهد.مرگ
بزرگآغازشدهاستومادرمیانهییکدورانترسناک

زندگیمیکنیم.حاصلآنچهنسلهایپیشکاشتند،امروز
بهمارسیدهاست.امروزمادرجهانیتقریبا۱درجهگرمتر
خشکسالیها، میکنیم. زندگی پیشاصنعتی دوران از
طوفانهایویرانگر،تغییرالگویفصولدرکنارآثارمخرب
محدود منابع از آیندهنگری بدون استفادهی و استخراج
250سال در اگر کرده. تاریخمان در نو دورانی وارد را ما
به را کشاورزی و صنعتی رشد اغماض با میشد اخیر،
امروز کرد، تلقی انسانها برای بهتر زندگیهای معنای
بایداینبرداشتراکنارگذاشت.آنچهبهنامتوسعهبر
محیطزیسترفتهاست،تاروپودهایطنابیبودکهحاال

داردنفسهایمانرابهشمارهمیاندازد.

سیاستانکار
اندیشمندان آرای به توجه لزوم از سیاستمداران اکثر
و قوانین وضع به کار وقتی اما میگویند. دانشمندان و
پیشبردمسیرهاییمیرسدکهزندگیتمامیمردمراتحت
تاثیرقرارمیدهد،نهاندیشمندانودانشمندانونهحتی
آنهارایدادهاند،کهایندستقدرتهای مردمیکهبه
بیرون سیاستمداران آستین از که است بزرگ اقتصادی
اعالنجنگ«میکنند آزادی، نام آنهاییکه»به میآید.
بودن ازکماهمیت نام»ایجادشغل« به ودیگرانیکه
ایدههای تناقضات به دو هر میگویند، محیطزیست
خطرناکشانواقفاند.بعیداستیکرئیسجمهوریاوزیر
فکر که باشد بیاطالع اینقدر مجلس نمایندهی حتی یا
توازنشکنندهیحیات از بافته تافتهایجدا انسان کند،
رویزمیناست.بعیداستترامپکهمیگوید»تغییرات
اقلیمیداستانیساختهوپرداختهیچیناست«بهراستی
به را ترامپ آنچه اما باشد. داشته باور چیزی چنین به
مقرراتزداییازمسائلمحیطزیستیوامیدارد،حمایتو
ونفت ازفروشذغالسنگ فشارشرکتهاییاستکه
سودمیبرند.فشارقدرتهایاقتصادیایکهدرانتخابات
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ازاوحمایتکردهاندوحاالحقالسهمخودراازایننمایش
دموکراتیکطلبمیکنند.وجهشباهتهایآشناییهم
در ترامپ از دارد. وجود سیاستمداران  دست این میان
برزیل در تازه که بولسنارو و فیلیپینی دوترته تا امریکا
دروغگو را منتقدانشان که افرادی است. شده انتخاب
و قتل به تهدید از برسد اگردستشان و خطابمیکنند

شکنجهواعدامهماباییندارند.

در رئیسجمهور آقای هم خودمان کشور در اخیرا اما
جلسهیهیئتدولتازاصلبودن»زندگیمردم«دربرابر
»ماللغتیبودن«رویتوصیههایمحیطزیستیگفتهاند.
ایشانگفتهاندکه»البتهمابرایمحیطزیستخودمان
تالشمیکنیم«امادرادامهاضافهکردکهاینهاآیاتقرآن
نیستندکهخطبهخطاجراشوند.وقتیآقایرئیسجمهور
مباحثیبهایناهمیترابه»توصیههایی«صوریتشبیه
میگوید، مردم« »زندگی به پرداختن لزوم از و میکند
بگوید. نباید را احتماالحواسشهستکهچهچیزهایی
میشود نوشته که مقاالت« »این میگوید رئیسجمهور
نهادهای انگار بگیرند. را ما کار جلوی که است آن برای
چوب هدفشان که باشند دشمن عامالن محیطزیستی
الیچرخدولتگذاشتنباشد.امااوبهعنوانرئیسقوهی
مجریهبایدگزارشاتیدقیقازنتایجمخربطرحهایکور
توسعهایپیشینرادریافتکردهباشد.دراینحال،گفتن
اززندگیمردمیکهدرطوفانهایشنوگردوغبارنفس
نمیتوانندبکشند،آلودگیخاکیکهغذایشانازآنتامین
و اجتماعی رفاه آمار و است رتبهدار جهان در میشود
سالمتشانروزبهروزافتمیکند،چهمعنیدارد؟همین
بیتوجهی مورد محیطزیستی توصیههای و مقررات حاال
قرارمیگیرند،دیگرتاکیدبراینکهلزومینداردخطبهخط
اجرایشکنیمبرایچیست؟یعنیاوضاعقراراستازاین
همبدترشود؟قراراستازمیانمناطقحفاظتشدهخط

انتقالعبورکند؟ودریاچههاورودهابهنامتوسعهخشک
ومنحرفشوند؟یاشایدهمقراراستمناطقمهمزیستی
بخاطرداشتنپتانسیلجذبگردشگربهبخشخصوصی
واگذارشودتاتفرجگاهدرآندایرکنند؟اینهاکههمین
آقایرئیسجمهور،مثلدیگر امروزدرجریاناند.منظور
سیاستمدارنجهانکهدربرابرنگرانیهایمحیطزیستی
مردمشاناحساسمسئولیتنمیکنند،بایداعالمموضع
بردن باال برای قدرتمند و دقیق موضعی اعالم باشد.
هزینهیانتقادتااساتیدودانشمندانومردمدغدغهمندرا
بهسکوتبکشاند.تادستآنهاییکهبهنامتوسعه،آبو

هواراازمردمزمینگرفتهاند،شستهشود.

اگردلنگرانزندگیمردمندمیتوانندبرای سیاستمداران
بخش در آالیندهها کاهش و آب مصرف سریع کاهش
کشاورزیدستبهکارشوند.میتوانندباوضعقوانینو
مقرراتتولیدخودروهایپاکتروکممصرفتررادردستور
کارخودقراردهند.میتوانندبااتکابهدانشوتجربهی
تاریخیشهرسازی،شهرهاییقابلزیستبسازند.میتوانند
نتایجمطالعاتوتحقیقاتدانشمندانرامدنظرقراردهند
وببینندکهکروریازطرحهایتوسعهایسالهایپیش
بین هیچ، نکردهاند که بهتر را مردم زندگی وضع چگونه

گروههایمختلفاختالفانداختهاند.

آن همهی و انتخاباتی تکرارهای و وعدهها خالف بر
به موجود واقعا دموکراسی کارآمدی از که داستانهایی
مامیگویند،آنچهامروزدرجریاناست،نهمسیررشدو
تعالیعمومی،کهمسیریاستویرانگرکههیچکس)حتی
سیاستمداران(ازآنبیآسیبعبورنخواهدکرد.تبلیغهای
آژانسهای و سرمایهگذاری بانکهای الکچری و رنگارنگ
مسافربریرافراموشکنید.کمترکسیاستکهندانداین
برآوردهایدستگاههایدولتها تصاویرمشتیدروغاند.
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آیندهی از میکنند. ترسیم را تیره آیندهای جهان، در
آسیبهای و بیماریها رشد مهاجرتها، خشکسالی،
آنها میخوانند. را گزارشها این سیاستمداران اجتماعی.
حتی احتماال بود. خواهد چگونه اوضاع که میدانند
بههیچ وزمین انتقالآبوهوا پروژههای واقفاندکه
وقتی پذیرفت، نمیتوان حساب این با نمیخورد. دردی
پایاسنادپروژههایتوسعهایمخربراامضامیکنند،این
دستمردمیکهقربانیچنانتوسعهایمیشوندباشدکه

ازآستینآنهابیرونزده.

بزرگترینکشتارجمعیتاریخ
واقعیتیسادهوجوددارد.بدیهیمثلاینکهمیدانیمزمین
کرویاستوبهگردخورشیددرچرخشاستوآناین
استکهتغییراتاقلیمیحاصلعملکردبشراست.چیزی
توازن کالف نداریم. خودمان« »محیطزیست عنوان به
است متصل هم به زمین همهجای در حیات شکنندهی
ندارند. سیاسی مرزهای به ربطی زمین زیستی منابع و
توصیههای کردن اجرا میان در یکخط با نمیتواند بشر
محیطزیستی)کهخوددربسیاریمواقعمحافظهکارانهو
ناکافیاند(،اینمسیرتباهیرامتوقفیاحتیمدیریت

کند.

کشتار بزرگترین انسان، عملکرد حاصل اقلیمی تغییرات
جمعیتاریخزمیناست.درطولتاریخحیات،هیچزمانی
گونههایزیستیباچنینسرعتیدرحالانقراضنبودهاند.
اما دادهاند. رخ زمین روی بزرگ انقراضهای هم پیشتر
حتیدربزرگترینآنهاکهدرآن۹۶درصدهمهیحیات
اقیانوسهاوبیشاز۷0درصدحیواناتخشکیهامنقرض

شدندهمسرعتانقراضگونههاازامروزکمتربود.

نتایجتحقیقاتعلمیمشخصوواضحاستومسیری
کهسیاستمداراندرپیشخواهندگرفتدرنهایتآیندهی
همهمانراتعیینخواهدکرد.اگراینمسیربرپایهیچیزی
جزنتایجتحقیقاتعلمیطرحشود،اینمرگبزرگگامبه
گامبهپیشخواهدرفتوما–مردمانعادیاینسیاره

–بیشازقدرتمندانوثروتمندانتاوانشراخواهیمداد.
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سیاستمدارنپوپولیستچراوچگونهازتوییتراستفاده
میکنند؟آیاگفتارهایرسانهایآنهارابایدجدیگرفت؟

)۱(
بسیاریازکاربرانایرانیوغیرایرانیتوییترازتوییتهای
به واکنشها میشوند. عصبانی احمدینژاد محمود
ته حال، این با است. خشم بر گواهی او، توییتهای
دلآناناندکیقُرصاستودرنهایتباخودمیگویند:
محموداحمدینژادجایگاهخاصیدرسیاستایراِنامروز

نداردپساینتوییتهاهمچنداناهمیتیندارند.
درسال20۱5،وقتیدونالدترامپبرایریاستجمهوری
کاندیدشدبسیاریبههمینباوربودند؛توییتهایاومهم

نیستند،اوفاقدقدرتاست،وهرگزبهریاستجمهوری
امریکانخواهدرسید.امروز،نهتنهاترامپرئیسجمهور
امریکاستبلکهتوییتربهمهمترینرسانهایبدلشده
استکهاوازآناستفادهمیکند.اونیزباتوییتهای
خودخیلعظیمیازکاربرانتوییترراخشمگینمیکند.
که هستند روبرو شخصیتی با بار این توییتر مخاطبان
بواقعکانونقدرترادرامریکابدستداردوباهرتوییت

اوتهدلشانمیلرزد.

یادداشتکنونیتاملیاستکوتاهبرچگونگیوچرایی
بکارگیریتوییترتوسطسیاستمدارنپوپولیست؛تاملی
درباره»ارتباطاتسیاسینوین«.مدعایاصلییادداشت

پوپولیسم، توییتر، و عصر پساحقیقت

سروی زرگر  | ۱۲ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

جامعه
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ایناست:توییتهایسیاستمدارنپوپولیست»بواقعنوع
جدیدازبازیرسانهای«راراهانداختهاند؛آنانفرمجدیدی
ازگفتارهایرسانهایرابسطمیدهندکهبرآمدهازدلنوع
خاصیازارتباطاتاستکهآنبهارتباطاتدرعصرپسا-

حقیقتیادمیکنیم.چنینگفتاریرابایدازهمانابتدا
جدیگرفت.

)2(
از چارچوبی آن به اشاره بهاختصار، پساحقیقت، عصر
ارتباطاتجمعیداردکهدرآنفکتهایعینینقشیدر
صورتبندیبرداشتعمومیوهمگانیندارند؛درمقابلاین
احساساتوباورهایشخصیاستکهباورهایعمومیرا
برمیسازد.میانجیگذارازسطحشخصیبهسطحعمومی
دراینفرایندچندالیه»ابزارهایبالغی«استنهاستدالل.
ابزارهایبالغیبهجایارائهاستداللیاتکیهبرفکتها،

احساساتمخاطبرانشانهمیروند.

استداللی وجه در را برابر در زبان بالغی وجه اینجا در
بکارگیریاززبانتعریفمیکنیم.اگروجهاستداللیزبان
راتکیهبرفکتهاوصورتبندیهایمنطقی-عقالنیگزارهها
تعریفکنیم،وجهبالغینوعی»پیچشزبانی«است.هر
یا »مجابکردن« در سعی زبانی صورتبندیهای این دو
»اقناع«مخاطبدارنداماباابزارهایمختلف.اینبدان
معنانیستکهگزارهایبالغیواجدصورتبندیهایعقالنی
میسازند؛ را خود« »عقالنیِت بالغی گزارههای نیستند.
جهانیمعناییکهگزارههابهگونهایپیکربندیمیشوندکه
»بهنظرکامالًمنطقیوعقالنی«هستند.گویندهدراین
فضا،چارچوبیمیسازدباکلیدواژههاییمشخصکهدرآن
زنجیرهداللتصرفادرجهتیامسیرمشخصیبایدپیش
بُردهشود.اینامرمنوطبه»تقلیل«واقعیتاجتماعیبه
یکیاانگشتشمارمولفههایآنوهمزمان،چشمپوشی

بروجوهمتکثرودیگرگونهآناست.هرگونهتخطیازاین
چارچوب،گفتاربالغیراازکارمیاندازد؛گفتارهایافرادی
وجوه »سرکوبگر« همواره احمدینژاد و ترامپ مانند
متکثرواقعیتاجتماعیاندوازاینرو،نمونههایبارزیاز

گفتارهایپوپولیستیهستند.

پوپولیسمرانیزبهاختصاردراینیادداشتآنمجموعهای
با که میکنیم تعریف سیاسی کُنشهای و باورها از
تعریفبخشیاز»مردم«بهعنوانکُلیتیهمگندربرابر
کنند وانمود اینگونه میکنند تالش خطرناک، »دیگرانی«
کههرکاستیونقصانیدرحیات»مردممدنظر«ناشی
ازآن»دیگری«متمایزاست.مغلطه،طبیعیسازی)یعنی
سرکوبونفیداللتهایتاریخی(،وپافشاریبرگزارههای
کالنازرایجتریناستراتژیهایزبانیدراینمسیرهستند؛
استراتژیهاییکهمناسباتوروابطپیچیدهوچندالیهای
حیاتاجتماعیرابهدوگانهحاکمیتمردمانینابدربرابر
دیگرانیخطرناکونخبگانیفاسد)اعمازنخبگانسیاسی،

اقتصادی،رسانهای،وازایندست(میکاهد.

)3(
پسا-حقیقت، جهان در پوپولیست یک هدف مهمترین
»حقیقت« بنیانهای تخریب نهایت در و متزلزلکردن
است.ترامپیااحمدینژادبرایاینکهبتوانند»حقیقت«
درباورعمومیرامتزلزلکردهودرنهایتتخریبکنندباید
بتوانند»خود«راواجدصالحیتالزمبرای»بیانحقیقت
نو«نشاندهند.آنانبایدبتوانند»جایگاهبیانحقیقت«را
ازنوبرایخودتعریفکنند.تصوّراینکهترامپیااحمدینژاد
»دروغمیگویند«،برداشتینادرستاستگرچهآناندر
با آنان از»راستی«اند. تحلیلنهایی»راستهایی«بری
بکارگیریوجهبالغیگفتارپوپولیستیبهبازتعریفرویهها
واموردستمیزنند.اماسوالاساسیایناست:چنین
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بازتعریفیچگونهممکنمیشود؟

»بازتعریف« در پساحقیقت عصر رسانهای صورتنبدی
واقعیتاجتماعیباتوسلبهنوعیبازیزبانیحولمحور
سوژه»کارشناس«ممکنمیشود.یکپوپولیستمانند
تعریف »ضد-نخبگان« و »ضد-روشنفکر« را خود ترامپ
»حامی را خود سیاق همین به نیز احمدینژاد میکند.
آنان میکند. تعریف »کارشناسان« ضد و فرودستان«
دروهلهنخست»ضد-کارشناس«هستند؛درعینحال
تعریف همزمان نیز را »کارشناس« جایگاه است الزم
کنند.درصورتبندیهایرسانهایدرجهانپسا-حقیقت،
بازتعریفجایگاه»کارشناس«بهبازتعریف»خودبهمنزله
کارشناس«گرهخوردهاست.نفی»کارشناس«بابازتولید
سوژهایپوپولیستدرقامت»کارشناسهمهامور«ممکن
همه از که میشوند »تاجری« یا »دکتر« آنان میشود؛
امورسررشتهدارند،میتوانندجهانرا»مدیریت«کنند،و
بااکسیر»مهارتهایتجاری«مسجهاناجتماعیراطال

کند.

درعمل،این»شبهکارشناسان«درجهانپسا-حقیقتاین
هدفراباپیشبُردِنهمزماِندونقشایفامیکند:)الف(
آنانازسوییدرتمامیرویههایازپیشموجودتشکیک
میکنندوهمزمان،)ب(وعدهیاتوپیاییرامیدهندکه
هموارهقراراستمحققشود.شکدررویههایموجودو
وعدهفرداییطالیازراه»جازدن«منافعفردی،گروهی،
وطبقاتیخاصبهجای»خیرعمومی«ممکنمیشود.
وجهبالغیگفتاراحمدینژادهاوترامپهادرنوشتههای
کوتاهتوییتریآناندرایننقطهاستبهدستکاریذهن

مخاطبراهمیبرد.

)4(
»مهندسان پساحقیقت، روزگار پوپولیست بازیگران
تفاوتی پساحقیقت عصر در پیام مهندسی پیام«اند.
بنیادینبامهندسیپیامدرعصرارتباطاتدارد.درعصر
ارتباطات،مهندسیپیامچیزینبودجزتولیدمعناوتفسیر
درقامتیجذابوفریبا.ترامپهاواحمدینژادهاازاین
سطحفراتررفتهاند:آناندرتقلیلواقعیتاجتماعی،به
روایتها،گروهها،طبقات،ودریککالم»دیگربازیگران«
عرصهاجتماعی»هیچوقعینمینهد«.همینرویهاست
کهمخاطبانتوییتهایترامپواحمدینژادراازکورهبهدر
میبرد.تصوراینکهترامپهاواحمدینژادهاازآنچهدرمرز
بیخبرند میافتد اتفاق پاریس خیابانهای در و مکزیک
وجوه به اما میدانند آنان است. نادرست کامالً تصوّری

متکثردیگرواقعیت»وقعی«نمینهند.

اماچگونهاینهدفدرعصرپساحقیقتممکنومحقق
میشود؟جوابرابایددروجهپرفورمتیویااجراییپوپولیسم
جستجوکرد.جهانرسانهایدرعصرپسا-حقیقت،جهان
پی پرفورمنس درونی نیروی به که است انسانهایی
از را »دیگری« کُلیت و دیگر روایتهای آنان بردهاند.
آنان، چندالیه پرفورمنسهای در میکنند. نفی اساس
ترامپیااحمدینژاداستکه»صاحبومنشاحقیقت«
تصویرمیشوند.اینوجهاجراییدرکنشهایهیجانی،
کنشوواکنشهایغیرقابلپیشبینی،وشگفتزدهکردن
خود اعالی حد به سیاستمدارنی چنین مخاطب مکرر
میرسد.ترامپهاواحمدینژادها»همواره«درحالایفای
نقشهستند؛آنانمرتباً»بازی«میکندوسیاستورزی
صحنهبازیآناناست.اینبازیها،اما،مختصاتخاص
خودرادارند.اگربهروایتهایآناندرتوییتردقتکنیم
متوجهمیشویمروایتهایآنان،روایتهاییخطیاندکه
آنان نمیرسند. انتها به وهرگز میانهشروعمیشوند از
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هموارهازنقطهیگرهافکنیروایتشروعمیکنندوازآن
و روایت«اند »گرههای صرِف راویِ آنان نمیروند؛ جلوتر
وقتیازتوییتهایشانخشمگینمیشویمبهگرهیدر
بایدبدانیمدرواقعآنان زندگیروزمرهمانبدلمیشود.
همانگرههایاصلیحیاتاجتماعی-سیاسیدرروزگارما
مناسبترین توییتر، بویژه اجتماعی، شبکههای هستند.

ابزاربرایتدوینوپیشبُردچنینشکلیازارتباطاتاند.

)5(
چراترامپهاواحمدینژادهادرسایرشبکههایاجتماعی
نمیتوانندبهاندازهتوییترموفقباشند؟بهعبارتدیگر،
چیست؟ توییتر اجرایی و بالغی وجه رسانهای ساختار
در میگویند است. توییتر رسانهای ماهیت در جواب
وجه این استدالل. نه کرد جیکجیک است قرار توییتر
ابزاربرای)سوء(استفادهیکپوپولیست رسانهایبهترین
است.یکپوپولیستاینشعارراآویزهگوشخودکرده
بزن!« نیش کن، فراموش را »جیکجیکهایت است:
مثل آنان نمیکنند؛ جیکجیک توییتر در پوپولیستها
سپس و میزند نیش طرفهالعینی به گوشبهزنگ ماری

محومیشوند.

منتشر رسانهها در مقالهای کسی وقتی است روشن
میکندانتظارمیروداوالًجوانبگوناگونموضوعراببیند،
وثانیاًاستداللکردهوایدههایخودراباپشتیبانیدادهها
چنین در نهایی هدف کند. مطرح گوناگون فکتهای و
متنی»بنایکُلیتی«استکهاجزایآندرنسبتیمتقن
بایکدیگرقراردارند.درمقابل،آنچهاحمدینژادوترامپ
میکنند»گلچین«جزءوچازدنآندرقالبکُلاست.
به مکزیکیها مهاجرت کُلیت ترامپ نمونه، عنوان به
امریکارابه»تروریستها«میکاهدواینجزءمتاخررابه
عنوانکُلیتمسالهجامیزند.اوهرگزازچراییمهاجرت

امریکا، در آن از حاصل اقتصادی منافع مکزیکیها،
بدهبستانتاریخیدوهمسایه،ومواردیازایندستسخن
نمیگوید.جزئیبنام»تروریسم«برجایکُلیتمسالهای
توییتهای همزمان، مینشیند. مهاجرت بنام چندبُعدی
احمدینژادآکندهازواژگانیچون»انسانیت«،»آزادی«،
ازاساسیترین اینها و»عدالت«است.درنگاهنخست،
ارزشهایبشریتهستندوبیتردیدبایدازآنهادفاعکرد.
امااوهرگزبهمخاطبخودنمیگویدچهمعناییازاین
واژگانمُرادمیکند.اوباامتناعازارائههرگونهبرداشتی
مابهازای فاقد میسازد کُلیتی واژگان، این از انضمامی
بیرونی؛دالهاییبیمدلول.دربهترینحالت،اینواژگان
حداقلبامابهازاهایبیرونیاینواژگاندرقالبآنچهاو
درعملدرهشتسالریاستجمهوریخودانجامداده
بوددرتناقضاست.آنچهدرعملسببخشممخاطبان
و دست به ارزشها این شدن مصادهبهمطلوب میشود
قلمفردیاستکهدرقالبچندجملهکوتاهتوییتریاورا

نیشمیزندوناپدیدمیشود.

)۶(

روزگارخوشاینترنتبهعنوانابزاریآکندهازپنجرههایی
کهبررویمخاطبمیگشودسپریشدهاست.فیسبوک
الگوریتمهایی از اجتماعی شبکههای سایر و توییتر و
استفادهمیکنندکهخواستهاوامیالکاربرانراتحلیل
کردهواوبهنحویهدایتمیکنندکهازدیواریمحصوردر
داماینشبکههایعظیماجتماعیبیروننرود.اینستاگرام
حتیامکان»هایپرلینک«رانیزازمخاطبخوددریغکرده
است.همهدرتالشاندمخاطبرادرچارچوبیمشخص
وبهمدتزمانیهرچهبیشترنگهدارند.»هایپرلینک«با
آنرنگوشمایلمتمایزشقراربودابزاریبرایسنجش،
بررسی،مقایسه،ونیلبهروایتهایگوناگونباشد؛قرار
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بودمخاطببهمنابعواستداللهایپشتیبانیکنندهدست
یابدوچشموگوشبستهدلبهروایتیواحدندهد.عصر

پساحقیقتبطالنیاستبراینشکلازارتباطات.

پوپولیستی سیاستمداران رسانهای، چارچوب این دل در
در مخاطبش میخواهد احمدینژاد یا ترامپ چون
چارچوبیگزینشیازواقعیتاجتماعیمحصورشود.این
دیوارآکندهازاستعارهها)عمومانظامیودینی(،گزارههای
عاطفی-احساسی)غافلگیریمخاطب،غیرقابلپیشبینی
متجاوزان، مکزیکیها، )دیگری، دشمنسازی بود(،
جهانخواران(،اخبارقالبی)نرخبیکاری2۱%(،خودستایی
)موفقتریندولتبعدازانقالب،بهترینقرارداددرتاریخ(،

حملهمستقیمبهافراد،ومواردیازایندستاست.

اینگفتارهاراوقتیفاقدقدرتسیاسیهستند)احمدینژاد(
بایدجدیگرفتهشود.بایدبااینگفتارهابهشکلخالقانه،
گشوده،ومنعطفمواجهشد؛استراتژیهایبالغیآنها
پوپولیستیشان پیامهای از رمزگشایی در و شناخت، را
حصار یا حباب در کوشید باید کرد. مشارکت فعاالنه
نیفتاد. گیر پوپولیست یک توسط ساختهشده ارتباطی
اجتماعی همبستگی تقویت دیگری، روی به گشودگی
)فارغازرنگونژادوجنسیت(،وبازسازیتوان/سوادتفکر

ترامپها و احمدینژادها پوپولیسماند. پادزهر انتقادی
مخاطبانیمیخواهندخشمگین،دورازهم،تکافتاده،و
بستهبررویجهانهاوروایتهایدیگر.بایدباگشودگی
وخالقیتبهنبردپوپولیستهاییرفتکهبیمهابابرطبل
دشمنتراشی، عوامفریبی، تکافتادهگی، بیگانههراسی،

تهمتوافترا،وصدالبته»سیاستترس«میکوبند.

)۷(
باردیگرکهتوییتیازاحمدینژادیاترامپیاهرسیاستمدار
پوپولیستدیگریدیدیمازخودبپرسیم:اوبااینتوییت
چهمیکند؟رویُسخنشباکیست؟بهچهکسانیوقعی
نمینهد؟اساساًاوچرامیخواهدمراآشفتهوخشمگین

کند؟

ازنمایشگاهاستیوبنن:پروپاگاندایی **عکس:تصویری
پسنگرانه،مطالعه)20۱8–روتردام(.هنرمندان:یوناس
استال–رمکوونبلدل.ساختهشدهازتصاویرمستندیبه

کارگردانیاستیوبنن–نسلصفر)20۱0(.
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۱
ازدههیشصتزیادمیشنویم؛درگفتهها،نوشتهها
وتصویرها،ازنقطهنظرهاییبعضاگوناگونومتفاوت،
بهبهانههاوهدفهاییمختلف؛درکتابهایدرسی،
آلبومهایخانوادگی،برنامههایتلویزیونسیمایایران
روزنامهها، اینترنتی، یا ماهوارهای شبکههای دیگر یا
و سیاسی فعاالن یا و دانشگاه اساتید سخنرانیهای
تاکسیها، در سیاستمدارها، گفتههای اجتماعی،
روایتها این همهی در غیره. و داستانها فیلمها،
دههیشصتاهمیتدارد.نقطهیعطفیاستدرتاریخ
معاصرایران،کهخصوصاوضعیتامروزبهطورمستقیم
ناشیازرویدادهاییاستکهدرایندههرخدادهاست.

پسهدفوانگیزهوزاویههرچهباشد،دههیشصت
نیروهای مهماست.جنگ،وکشاکشمسلحانهمیان
مخالفونیروهایامنیتی،وتاثیراتآنبرزندگیمردم؛
و فرهنگی حوزهی در برانگیز بحث سیاستگذاریهای
آموزشی،شیوهیبرخوردبامخالفان،ممیزی،سانسورو
درنهایتنوعخاصیازسبکزندگینسبتایکدستو
غالب،وعمومابهدلیلشرایطخاصجنگی.سبکزندگی
ناشیازاینرویدادها،المانهاییداردکهدرتولیدات
ازدههیشصتحافظهای اگر تکرارمیشود. فرهنگی
دارید،احتماالخاطراتووقایعتوسطالمانهایموجود

درتولیداتفرهنگی،درحافظهتانتگشدهاست.

ما دزد نیستیم، فرهنگی هستیم

ایمان به پسند  | ۱۶ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

فرهنگ
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2
فقطچندنمونهازمحصوالتیارویدادهاییکهالمانهایی

ازدههیشصترادرخودتکرارکردهاند؛

توسط فرشته«، ادبی »جایزهی اول دورهی -برگزاری
شهرکتابفرشتهونشرهرمسباموضوعدههیشصت.
)دورهیبعدیاینمسابقهکهعکاسیرانیزدربرگرفت،با
موضوعهایمحلهیکودکی،ودورهیبعدیباموضوعآژیر
قرمزبامشارکتجمعیازهنرمندانونویسندگانصاحب

نامبرگزارشد(

نهادهای نقطهنظر از روایتی نیمروز«. »ماجرای -فیلم
امنیتیبهکشاکشداخلیایراندردههیشصت،میان
نیروهایامنیتیسپاهباگروههایمسلحمخالف،کهتوسط

مهدویانساختهشدونهاداوج،ازحامیانمالیآنبود.

-ساندویچیدههیشصت،خیابانولیعصر،روبرویپارک
ملت.انواعساندویچدرنونبولکیونوشابهیشیشهای،

پیچیدهشدهدرکاغذ.

رویدادهای خالل از که کمدیای عنبر«. »نهنگ -فیلم
آیکونیکایندهه،داستانیعاشقانهراروایتمیکند،با

بازیرضاعطارانومهنازافشار.

شصت«، »دههی عنوانهای با کتابچههایی و -دفترچه
موجود کتابفروشیها تمامی در که غیره، و »یادتونه«

استوسالهاستکهتجدیدچاپمیشود.

تهیهکنندگی با معادی پیمان ساختهی »بمب«. -فیلم
را موازی عاشقانهی داستان دو که رسولاف، احسان
عراقی نیروهای توسط تهران هوایی حملهی با همزمان

روایتمیکند.روایتعاشقانهایکهقراراستبهواسطهی
بمبارانهایتهران،وبهزیرزمینرفتناجباریساکنانیک

آپارتماناوجبگیرد.

اینچندنمونهفقطچندمثالازپراقبالترینمحصوالتی
آیکونهای متفاوت، ظاهر به رویکردهای با که هستند
بارزیازدههیشصتراباخوددارند،وازاینحیثکاری
کموبیشیکسانبامخاطبمیکنند.درنمونهیآخر،یعنی
فیلمبمب،دیتیلهاییکههمراهبافلووفوکوسدوربینی
کهبهطورکاملدرخدمتبرجستهکردناشیاءنوستالژیک
تصویرگرفته،آیکونهایدههیشصتیرادرخاللتمامی
توپ با بچهها کردن بازی میبینیم؛ فیلم سکانسهای
شیر خوردن کاغذی، موشکهای خیابان، در پالستیکی
کاکائوشیشهایوکلوچه،انارباگلپر،رادیویقدیمی،آژیر
قرمز،تنبیهدانشآموزانتوسطمعلمها،دیوارنوشتههای
دستشوییمدارس،دفترچهیمشق،موتورگازی،پنهان
کردننوارکاستهایممنوعهورقصیدندرخفا.هرکجا
فروشگاه یک در که بدانید میبیند، را المانهایی چنین
نوستالژیفروشیهستید.دراینوضعیت،نمیتوانیدبا
کلمههابرایکسیتوضیحبدیدچهحسیدارید،تنهاراه
انتقالایناستکهمخاطبتانهمآنجابودهباشدوحس

شمارادرککند.

3
زبان معلم حاتمی لیال و مدرسه ناظم معادی پیمان
انگلیسیاست.معلمهای»دههیشصتی«.رابطهیآنها
به قراراست و اتفاقیدرگذشتهشکرآبشده بهدلیل
واسطهیاضطرارناشیازبمبارانتهران،دوبارهبهیکدیگر
نزدیکشوند.همزمان،پسربچهای،درساعاتیکهساکنان
آپارتمانبهدلیلبمبارانتهراندرزیرزمینهستند،عاشق
دختربچهیدیگریمیشود.همهمنتظرهستندکهدوباره
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صدایآژیربلندشودتابهیکدیگرنزدیکشوند.درانتهای
معادی( ناظم)پیمان دست به بچه پسر نامهی داستان
دارم. دوست را جنگ من میگوید دختر به که میافتد

بمببارانرادوستدارموغیره.

حاتمی و معادی به پلیس مامور سکانسها، از یکی در
مثل میکند، صدا آژیر وقتی چرا که میشود مشکوک
عصبانیت با معلم خانم نمیروند! زیرزمین به بقیه
میگوید؛»شمافکرمیکنیدمادزدیم؟آقامنوهمسرم
فرهنگیایم«آیاایناستداللخوبیاست؟مادزدنیستیم
چونفرهنگیایم.همینکافیاست.عجیباستکهاین
استداللدرفضایفرهنگیمااتفاقاخیلیهمخوبکار
در فروشان نوستالژی که است ترتیب این به  میکند.
همینفضایفرهنگی،بهطرقمشابهی،بهکلیشهایترین
شکلممکنکاالهاینوستالژیکشانرادرقالب»هنر«و

»محصوالتفرهنگی«بهمردممیفروشند.

4
آکارد، پنی قول به اما باشد، جالب میتواند نوستالژی
گذشته کجای که دارد این به بستگی امریکایی، پرفورمر
بودهباشی؛ممکناستچیزیکهبرایتوحسمطبوع
نوستالژیرامیسازد،برایعدهیزیادیثانیههایکشندهی
زمانیفرسایندهبودهباشد،همراهبادردوعذابدائم.در
مورددههیشصتنیازیبهتوضیحبیشترندارد.اینکه
داستانیازدههیشصتبگوییمکهرویجنبههایدیگری
جزفالکتوبدبختیدستبگذارددرنگاهاولممکناست
خالقانهبهنظربرسد.اماچهروایتی؟پرکردنسکانسهای
داستانباآیکونیکترینالمانهاییکهنهازگذشته،که
بیرون »فرهنگی« شدهی آماده قبال محصوالت درون از
کشیدهشده،نههیچخالقیتیدارد،ونهروایتتازهایاز
گذشتهبهدستمیدهد.اینجااتفاقافالکتوبدبختیدر

مبتذلترینشکلممکن،جایخودشرابهشوخیهاو
لودگیهایآبکیمیدهد.همهچیزازپیشآمادهاست.

آیکونها،تیپها،داستان،شوخیها.

قابل را رویدادها دردناکترین حتی فروشان نوستالژی
برای را زاویه کدام نیست مهم میکنند. روایت فروش
روایتگذشتهانتخابکنند،مثالازلحاظسیاستحاکم
زندگی سبک لحاظ از اصولگرا، یا باشند اصالحطلب
یا باشند دوست ایران سنتی، یا بیایند نظر به امروزی
المانهایی برایشان گذشته غربی، زندگی به متمایل
فروشگاه کردن باز چون باشد؛ فروش قابل که است
فرهنگیبهخودیخودارزشمندتلقیمیشود.چونکار
پشتسر روایتها، این در است. خوبی کار فرهنگی،
همیشهبهالمانهایسادهوسطحیایتقلیلپیدامیکند
کهقراراستنمایندهیتجربهیمشترکیکیاچندنسل
باشد.اینبرجستهکردنالمانهایرمانتیک،هماناربابی
فراموش میدهد. فرمان کردنها فراموش به که است
کردنپیچیدگیهاییکههنوزهمدرشکلدیگریتکرار
میشوند.امااینپیچیدگیهادرتولیداتفرهنگیگذشته
غربالمیشوند،وتکههاییکهبهخاطرتکرارشدنبزرگ
شدهاندرومیمانند.چیزهاییمثلهمینتوپپالستیکی،

شیرکاکائوشیشهایوسایرین.
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روزنامهنگار و مستندساز فیلمساز، صعب، جوسلین
لبنانیروزگذشتهدرپاریسدرگذشت.زندگیجوسلینبا
مهمترینبزنگاههایتاریخمعاصرخاورمیانهگرهخوردهو
اوفعاالنهروایتخودراازاینوقایعتاریخیثبتوضبط
کرد؛ازلیبیتحتحکومتقذافیتاجبههپولیساریودر
صحرایغربی،ازجنگداخلیلبنانتاانقالبایران،از
مصرپسازساداتتاویتنامبعدازجنگ.عکسهاو
مستندهایاوبارهادرجشنوارههایمختلفجهانیبه

نمایشدرآمدهاند.

که دارد داستانی فیلم دو یکی همچنین جوسلین
مشهورترینآنها“دنیا”دربارهناقصسازیجنسیزناندر

مصرسروصدایبسیاریدرسینمایعرببهپاکرد.

جوسلینصعببنیانگذارجشنواره“مقاومتفرهنگی”در
بیروتبودکهتاکنوندرسهدورهوباهدفبازخوانی
جنگهاوجنبشهایمقاومتدرجنوبجهانیازدریچه

هنروفرهنگبرگزارشدهاست.

وبالگ“تکههایآز”بهچندپردهازحضورجوسلیندر
بزنگاههایتاریخیوروایتاوازآنهانگاهیکردهاست.

جوسلین درباره چیزی میکردم فکر داشتم بود مدتها
وولکردم. باریشروعکردم دو بنویسم.یکی صعب

جوسلین خود تاریخ بود

آزاده فرامرزیها | ۱۸ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

فرهنگ

به بهانه درگذشت جوسلین صعب، مستندساز و روزنامه نگار لبنانی
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مشکلماینبودکهدلممیخواست“خیلیخوب”بنویسم
ودرنمیآمد.جوسلینامروزمُرد.ومنهرچهحاالبنویسم
اینطوری نمیخواست دلم مرده… آدم رثای در میشود

شود.
شنیدهایدمیگویندفالنیدرزماندرستدرجایدرست
بود؟بهنظرماماهمهشایننیست.فقطزمانومکان
نیستکهبایددرستباشد،آدمدرستهممیخواهد؛
کاردرستهم.جوسلینصعبدرزماندرستدرجای
درستقرارگرفتاماچونآدمدرستیهمبودکاردرست
راهمانجامداد.یابهتربگویمانجامکاردرستراشروع

کردوتاهمیناواخرادامهداد.

مثل که بود جوانی دختر جوسلین میالدی؛ هفتاد دهه
خیلیازجوانانلبنانی)شایدبیشترمردانجوانلبنانی(
آنزماندرسوربندرسمیخواند.درکناردرسکاریدر
یکشبکهخبریفرانسویهمدستوپاکردهبود.تازه
داشتقدمهایاولرادرروزنامهنگاریبرمیداشتکهیکی
ازمهمتریناتفاقاتزندگیاشرقمخورد.مدیریتشبکه
بزرگی اجتماع است قرار قذافی معمر که آمد سراغش
ترتیبدهدوشبکهمیخواهدگزارشیازاینمراسمتهیه
به نیازی که زبان عرب کارمند تنها عنوان به او از و کند
ویزایلیبیهمنداشتسوالکردکهآیامایلاستاین
مصاحبهراانجامدهد.جوسلینانقدرمشتاقبودهکهدر
جوابگفتهحتیاگرمنرافقطبرایدرستکردنقهوه
همبفرستیدحاضرموراهیلیبیمیشود.ازپاریسبه
طرابلسوازآنجابهبنغازیومحلبرگزاریمراسممیرود.
میگفتدرمیانهصحراجاییمثلاستادیومدرستکرده
با واردمیشدوقبایلمختلف ازهرسو بودندجمعیت
لباسهاوسازهاورقصهایمختلفمراسماجرامیکردند:
نمیتواند هم هالیوود که سینمایی و باشکوه “صحنهای
مانندشرابسازد.کنسرتهایمایکلجکسونبهگردپایش

همنمیرسد.”گزارشراتهیهمیکندوبهسمتفرودگاه
بنغازیمیرودتابرگردد.لحظهورودشبهفرودگاهبنغازی،
بهجزیکمیدانخالیویک بهقولخودشچیزی که
کابینتلفننبود،همزمانمیشودبافروداضطرارییک
هواپیمایژاپنیکهازدبیپروازکردهبودوتوسطتعدادی
ازفدائیانفلسطینیمنتسببه“جیشاألحمر”،شاخهای
ازجبههخلقبرایآزادیفلسطین)PFLP(ربودهشدهو
دربنغازیفرودآوردهشدهبود.فدائیانهمهمسافرانرا
پیادهکردهوهواپیمارامنفجرمیکنند:“قبالتصویرانفجار
هواپیماهایربودهشدهتوسطجبههخلقراکهدرصحرای
امااینیکی اردنمنفجرشدنددرتلویزیوندیدهبودم،
مقابلچشمانماتفاقمیافتاد!”جوسلینازهمانکابین
تلفنفرودگاهبامدیرشتماسمیگیرد،ماجراراگزارش
میکندوناگهانازکارمندکمتجربهیکشبکهتبدیلبه

خبرنگاربینالمللیمیشود.

بعدازاینحادثهمدیرشبکهازاومیخواهدتامدتیدر
سه بگیرد. قذافی با مصاحبهای کند سعی و بماند لیبی
هفتهبرایدیدارباقذافیدرطرابلسمنتظرمیماند.بعد
ازسههفتهیکشبساعتدوازدهبهاوخبرمیدهندکه
قذافیموافقتکردهبااودربنغازیمالقاتکند.شبانهبه
سمتبنغازیمیرودوساعتدوصبحدرچادرمعروف
قذافیبااووششهفتنفرازسرانحکومتوارتشلیبی
مالقاتمیکند.بعدازاینمالقاتقذافیبهاومیگوید
کهسفریبهصحرامیرودوجوسلینازاومیخواهدکه
همراهیاشکند.دراینسفراوهمراهباقذافیبهصرت
ودیدارپدرومادرقذافیمیرودکهدرچادریکوچکدر

قلبصحرازندگیمیکردند.

آغاز لیبی سفر از بعد جوسلین حرفهای خبرنگاری کار
و کرده سفر مختلف کشورهای به سالها تا و میشود



230

ازجملهسفریبهصحرایغربیو گزارشتهیهمیکند.
دیداربا“هواریبومدین”انقالبیمشهورالجزایریبود.

باشروعجنگداخلیدرلبنانجوسلینبهبیروتبازگشت.
جنگ حوادث از مستند فیلم چندین جنگ سالهای در
ساخت. فلسطینیها و لبنانیها روزانه زندگی و داخلی
فیلمهاییکهازقضاتنهامستندسازیوقایعجنگنیست

وهرکدامداستانهاییدرونخوددارد.

اماازمهمترینوقایعزندگیجوسلینصعبدرمیانهجنگ
داخلیلبناناتفاقافتاد.درسال۱۹82ودرپیمحاصره
سازمان و عرفات یاسر اسرائیل، ارتش توسط بیروت
خود نظامی نیروهای شدند مجبور فلسطین آزادیبخش
و نظامیان همه کنند. خارج فلسطینی اردوگاههای از را
شبهنظامیانفلسطینیاردوگاههاراتخلیهکردهوراهی
از گروهی همراه به عرفات شدند. مختلف کشورهای
نظامیانبایککشتیبهسمتیونانحرکتکرد.جوسلین
درآنکشتیهمراهعرفاتبودوازاینسفرگزارشتهیه
میکرد.خودشاینسفررایکیازمهمترینوقایعزندگیاش
از خیلی از را کشتی آن حرکت تلخ خاطره میدانست.
اینطور جوسلین شنیدهام. چپها، بخصوص لبنانیها،
توصیفمیکندکهبعدازشوروهلهلهوخداحافظیها
ودستتکاندادنها،کشتیتاساعتهادرسکوتغرق
شد.سکوتمحض.“ابوعماربهشدتگرفتهبود.حرف
االن بود. مطلق سکوت نمیزد. حرف هیچکس نمیزد.
میفهمیمکهاوتنهاغمگیننبود،نگرانبود.میدانست
اینکه کما ندارد؛ خوبی سرانجام اردوگاهها کردن رها که
نداشت.سفردریاییمادوسهروزیطولکشید.ابوعمار
گاهرویعرشهقدممیزد.انگاربعدازسالهافرصتپیدا
کردهبودکهعمیقاغمگینباشد.یکساعتیماندهبودتا
بهیونانبرسیماحساسکردمکمکمهمهدارندبهحالت
به بدنهایشان در دوباره خون انگار برمیگردند، عادی

حرکتدرآمدهبود.باهمجلسهگذاشتندوآخریناخباررا
مرورکردند.ووقتیاودرخاکیونانازکشتیپیادهمیشد
دوبارهابوعماربود؛همانمردسیاستبامسئولیتیعظیم
برشانهاش.احساسمیکردمتمامغمروزهایگذشتهرا
بهدریاانداختوپیادهشد.بهنظرمبسیارواضحبودکهدر
آنلحظهخاصفازمقاومتباسالحراپشتسرگذاشت

وواردفازمقاوتسیاسیشد.”

داشت. ایران به هم سفری انقالب از پس جوسلین
بنیصدررااززمانتحصیلدرپاریسمیشناختوزمان
ریاستجمهوریاوبهایرانآمدومستندیهمازایراندر
آغازانقالبساختکهظاهراجایینمایشدادهنشده)یا

حداقلمنپیدایشنکردم(.
هنوزکلیماندهکهبنویسم.ازفیلم“دنیا”ومصیبتهایش،
ازمصاحبهاشبا“فاتنحمامه”کهناتمامماند،ازکنسرتی
جشنواره از داد، ترتیب پاریس در “نورالهدی” برای که
“مقاومتفرهنگی”کهدربیروتبهراهانداخت،ازلهجه
غریبشکهلبنانیفرانکوفونبوداماسعیمیکردمصری
حرفبزند،ازخانهپدربزرگشکهدرجنگخرابشد،از…

زندگیجوسلینبرگهایتاریخاست.

شایدبعدهادربارهاینهابنویسم.بعدهاکهبتوانم“خیلی
خوب”بنویسم.
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و دولتی مقامهای از عدهای حمله که است مدتی
»چپگرایان« و »چپها« به دولت حامی رسانههای
عوامل از یکی چپ مساله میگویند و شده تشدید
و است کجا چپ هیوالی این است. جاری مشکالت

اعتدالیهایدولتیکدامبچهراازآنمیترسانند؟

وضعیتبازارمسکنوکیفیتخانههاییکهشهروندان
عادیایرانتوانمالیخریدیااجارهآنهارادارندچگونه
است؟حملونقلعمومیدردسترسشهروندانعادی
درسالهایاخیرچهبهبودیداشتهاستووضعیت

جادههاوتصادفاتمرگبارایرانچگونهاست؟

فاجعه،مصیبت،یاافتضاح؟

باالترین گذشته سال سی از نیمی در آخوندی عباس
مسئولیتهارادراینزمینهداشتو۶سالرئیسبنیاد

مسکنودرمجموع۹سالوزیرمسکنبود.

آیااومسئولیتخودرادروضعیتفاجعهباربازارمسکن
وحملونقلمیپذیرد؟نه.استعفاییطلبکارانهمیدهد
وکمیبعدهمبانامزدیبرایشهرداریتهرانجایزهاش

رامیگیرد.

حقوق »نقض به اعتراضی استعفایش گفت آخوندی

مک کارتیسم اعتدالی

بابک فردهی | ۲۱ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

سیاست

چراراستها،نینیراازلولویچپمیترسانند؟
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مالکیتونقضسیاستهایاقتصادبازاررقابتی«است،
اقتصادی مشاور نیلی، مسعود استعفای مشابه دلیلی

رییسجمهور.

رفتننیلیدررسانههایجریانحاکمدرقالبجدالچپ
وراستبیانشد،تاجاییکهاعتمادآنراگردشبهچپ

شورایپولواعتبارخواند.

گالیهدولتیهاازمشکلیبهنامچپمحدودبهآخوندی
ونیلینیست.مدتیپیشبودکهاسحاقجهانگیریگفت
چپگرایانمانعاصلیبرایبخشخصوصیوودرنتیجه

رونقاقتصادهستند.

به نزدیک اقتصادنامه، مجله نقدها، همین با همجهت
دولت،چپهارانهفقطمانعرونق،که»بزرگترینخطر

بیخگوشنظامسیاسیواقتصادیایران«نامید.

محمدقوچانی،مشاوررسانهایریاستجمهوریهمکه
اساساحیاتسیاسیومطبوعاتیخودرادرتاختنبهچپ

تعریفکردهاست.

امامنظورایندولتیهااز»چپ«دقیقاچیستوچرابه
آنمیتازند؟مشکلباحامیانمداخلهدولتدربازاراست؟
یاآنهاباجناحچپرسمیحکومتایرانمشکلدارند؟یا

مشکلشانبهسوسیالیستهاوامثالآنبرمیگردد؟

کدامچپ،کدامراست؟

دوگانه مثل چپ/راست، دوگانه که است آن واقعیت
سطح در و خود خودی به آن امثال یا مترقی/مرتجع
انتزاعیمعنایروشنینداردومیتواندگمراهکنندهباشد.

استفادهایکهدولتیهاازایندستهبندیمیکنندبهطور
مشخصگمراهکنندهاست.

بایدمعانیمختلفاقتصادی،سیاسییاتاریخیتقسیم
بندیچپوراسترادرنظرگرفتومصداقهایشانرادر
سیاستایرانسنجید،تاروشنشودهشداراعتدالیهای
دولتینسبتبهخطرچپراچهقدرمیشودجدیگرفت.

اوالپیچیدگیهایمسایلسیاسیامروزوگسترهمنازعات
درحدیاستکهتقلیلآنهابهچپوراستمشکلیرا

حلنمیکند.

بهعنواننمونهدرمواجههباعروججهانیملیگراییافراطی
شکافهایجدیدرهریکازدوطیفشناختهشدهچپو

راستبهوجودآمدهاست.

ازیکطرفچپجهانوطنیوچپملیگرادرمسایلمبرم
سراسرجهان،ازجنگسوریهگرفتهتاسرنوشتاتحادیه
اروپا،درمقابلهمقرارگرفتهاندوازطرفدیگرازآمریکاو
آلمانتاهمینایران،راستنولیبرالوطرفدارجهانیسازی
قرار فاشیستی سویههای واجد افراطی راست مقابل در

گرفتهاست.

اماازتقلیلگرایانهبودنایندوگانههمکهبگذریم،خود
عناوینچپوراستمفاهیمیخنثینیستندکهتعریفی
واحدوبیمناقشهازآنهاوجودداشتهباشد.ازیکطرف
معرفی چپ عنوان به روزگاری خردادیها 2 از عدهای
میشدندوازطرفدیگربعدهاسیاستهایاحمدینژاداز
طرفهمانهاچپتوصیفمیشد.اگرهمازآنهاییبپرسید
کهخودشانراچپمیدانند،هیچکدامازاینهاچپنبودند.
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تقابلدولتوبازار

یکیازمعانیرایجدوگانهچپوراستتکیهبرجهتگیری
سیاستگذاریاقتصادیوچگونگیمداخلهدولتدراقتصاد
در عمومی بخش گسترش طرفداران مبنا این بر است.
اقتصادومعتقدانبهمداخلهدولتدربازار»چپ«هستند
وکسانیکهازگسترشبخشخصوصیبگویندوطرفدار

سیاستهایبازارآزادباشند»راست«نامیدهمیشوند.

درنگاهاولبهاستعفانامهآخوندیومصاحبهجهانگیری
نظرمیرسدهشدارامثالآنهادربارهچپهاهمینتلقی

ازچپوراسترادارد.

اماهمخوداینتقسیمبندیمشکلداردوهممطابقآن
نمیتوانمصداقمشخصیبرایهشدارآخوندیپیداکرد.

به اقتصادکمکی یاعدمدخالتدولتدر معیاردخالت
تفکیکجریانهایسیاسینمیکند،چراکههیچاقتصاد
بزرگیبدونمداخلهدولتوجودنداردوهیچدولتیهم
تاکنون اقتصادمداخلهنکند،درعینحال نیستکهدر
کمتردولتیهمداشتهایمکهبخواهدمناسباتبازاررابه

کلیمحوکند.

تاکمکمالیعظیم لنیندر۱۹2۱ اقتصادینپ ازطرح
باراکاوبامابهبانکهادراوجبحرانمالیجهانی2008،
ازاصالحاتارضیمحمدرضاپهلویتامسکنمهرمحمود
به ترامپ مالیاتی معافیت و سوبسید از احمدینژاد،
شرکتهاینفتیتابرنامههایفقرزداییچاوزدرونزوئال،
مانهبادوگانهسرراستتسلطاقتصادیدولتیابازار،که
باطیفیازترکیبسطوحمختلفقدرتاقتصادیدولتو

بازارروبروییم.

برخالف و اقتصاد، و سیاست کالسیک تفکیک برخالف
اقسامدیدگاههاییکهازمیانسیاستواقتصاد،یکیرا
جبرامنقاددیگریمیدانند)»چوننفتداریم،دموکراسی
نداریم«(،ضمنتاکیدبرپیوندبنیادیسیاستواقتصاد،
بایدیادآوریکردکهروابطومنطقتحوالتدولتوبازار

قابلتقلیلبهیکدیگرنیستند.

جا آن راست و چپ اقتصادی دوگانه تحلیلی ناکارآمدی
در میتوانند بازار روابط هم نمیبیند که میشود روشن
)خصوصیسازیها باشند دولت سیاسی اهداف خدمت
تحکیم و سرمایهداران حمایت جلب برای نازی آلمان در
قدرتهیتلر(وهممداخلهدولتمیتوانددرجهتمنافع
منافعاقتصادینیروهایمسلطبازارتعریفشود)کمکبه

موسساتمالیپسازبحران2008(.

نمونههایدیگرازجهانواقعینیزناکارآمدیدوگانهانتزاعی
چپوراستاقتصادی،تعریفشدهبرمبنایسهممداخله
اقتصادی نظام آیا رانشانمیدهند:مثال بازار در دولت
عربستان در راست؟ یا است چپ سعودی عربستان
سیاستگذاریوقدرتاقتصادیعمالدرانحصارحکومتی
استکهسوبسیدهایفراوانمیدهدوبهمیلیونهانفر
کمکهاینقدیقابلتوجهپرداختمیکند.بخشبزرگی
آرامکو، سعودی مثال است. دولت مالکیت در اقتصاد از
بزرگترینشرکتجهانازحیثدرآمدوسوددهترینکمپانی
جهانبنابهبرخیبرآوردها،یکشرکتدولتیاست.عمده
شهروندانسعودیشاغل،دربخشدولتیکارمیکنند.با
مداخلهاینچنینیدولتدربازار،دوگانهاقتصادیحکم

میکندکهعربستانسعودیراکشوری»چپ«بدانیم.

بهطورمشابهیمیتواناستداللکردکهاقتصادامارات،
چین،کوبا،ایران،سوئد،فرانسهوآمریکاهمچپاست،
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یک )حداقل بزرگی بخش کشورها این همه در که چرا
بودجه و عمومی هزینههای صرف ملی درآمد از سوم(
دولتمیشودودرهمهاینکشورهاقدرتاقتصادیدر

انحصاراقلیتیاستکهارتباطویژهایباطبقهحاکمدارد.

شبکههای و تقویت را یکدیگر قدرت مختلف اشکال
دیگر حوزههای در قدرت انباشت به حوزه یک در قدرت
حوزههای به حوزه یک در قدرت تمرکز و میکنند کمک
در پول خود منزلت از سلبریتیها میکند. سرایت دیگر
و برسیاستند تاثیر دنبال ثروتشان با پولدارها میآورند،
سیاستمدارانهمازقدرتشانبرایکسبشهرتوثروت

استفادهمیکنند.

سادهسازیباالدرترکیباشکالمختلفقدرتبهدنبال
اثباتآننیستکهباکلیگوییهایپرادعاتمامتاریخرادر
یکقالبسادهصورتبندیکند،برعکس،میخواهدنشان
تنهایی به اقتصاد و رابطهدولت انتزاعی بدهدکهمعیار
تاریخی بستر در را قدرت همتنیده در روابط نمیتواند
به تنها و کند تحلیل ویژهشان پویاییهای با و مشخص
دردحرفزدندربارهنمونههایحدیوآرمانشهرناموجود
لیبرالی)محومداخلهدولتوسیاستازمناسباتبازار(،
تولید( چرخه از خصوصی مالکیت )محو کمونیستی یا

میخورد.

تاوقتیپولوجوددارد،دولتوبازاردرهمتنیدهوازهم
متمایزند:پولرادولتچاپمیکند؛پولدربازارمیگردد.
پولتنهایکیازمثالهایبسیاریاستکهمیتوانبرای
نمایشپیوندوتمایزهمزماندولتوبازارآورد.همینکه
روحانیچرخیدنسانتریفوژراکنارچرخاقتصادآورد،همین
کهپسازبرجامدولتبهدنبالخریدهواپیمارفت،اصال
همینکهوزارتخانهایبرایراه،مسکن،تجارت،اقتصادو…

وجوددارد،یعنیاقتصادباسیاستدرهمتنیده،ومداخله
دربازارذاتیدولتاست.

ایندرهمتنیدگیرابطهپیچیدهایاستکهاقتصادسیاسی
بهمساله نمیتوان را سیاسی اقتصاد و بهآنمیپردازد
میزانمداخلهدولتدربازارتقلیلداد.وحتیمیزاناین
مداخلهرانمیتوانبهشکلیسادهوکمّیمعیارچپو
باالی30%هزینهعمومیبه راستگرفتومثالنسبت
درآمدملیراچپوزیرآنراراستدانست.بنابراینمعیار
تقابلدولتوبازاربهتنهاییبرایچپیاراستدانستن

یکشخصیتیاجریانکافینیست.

اماحتیاگراینمبنارابرایتعریفچپوراستبپذیریم،
ازکدامچپها نیلیها مشخصنیستکهآخوندیهاو

زخمخوردهاند.

سهدههاستکهسیاستگذاریاقتصادیهمهجریانهای
و دولتی هر در کشور، ارشد مقامهای و رسمی سیاسی
درهرنهادحاکمیتیدیگر،اولویتهایمشخصیداشته
و خصوصی، بخش تقویت دولت، کوچکسازی است:

گسترشمناسباتبازار.

متهم چپروی به را دولتش آخوندی که روحانی حسن
نوشت: اقتصاد کردن امنیتی با که است کسی میکند،
وکارخانههایکشوروجود کارفرمایان ازمعضالت »یکی

اتحادیههایکارگریاست«.

برای احمدینژاد،کهاصالحطلبوسلطنتطلب محمود
هم اطرافیانش و میکنند معرفی چپ را او چپها زدن
کسی کردهاند، درست را توحیدی« »چپ پدیده تازگی
سرانجام به را رفسنجانی و خاتمی ناتمام کار که است
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رساندوخصوصیسازیراگستردهوحذفسوبسیدهارا
اجراییکرد.

جهتگیریبرایکاهشقدرتنهادهایعمومیدراقتصاد
وقدرتدادنبهنهادهایخصوصیسودآورتاآنجادرعمق
سیاستگذاریاقتصادیکشورپیشرفتهاستکهاصل44
قانوناساسیبازخوانیشدهوفعالیتهایاقتصادیکه
قانونابایددراختیاربخشعمومیباشندخصوصیشدهاند.

ازقضاالیحهاصل44راخودآخوندیبرایهماندولت
احمدینژادنوشتهبود.

درچنینوضعیتچیرگیسیاستاقتصادیراستکدام
چپیزورآنراداردکهمانعتوسعهاقتصادیآخوندیشود؟

تقسیمبندیسیاسی

چپوراستمفاهیمیتنهااقتصادینیستندومیتوان
مبنایی»سیاسی«همبرایاینتقسیمبندیارائهداد.بر
اینمبناکهدرهرموقعیتسیاسیطیفیازچپتاراست
درنظرگرفتوجریانهاوشخصیتهارارویآنقرارداد.

درتقسیمبندیسیاسی،چپضدسیستموبهدنبالتغییر
استوراستطرفدارساختارهایمستقروبهدنبالحفظ
وضعموجود.چپبهدنبالپیشرفتاستوارجاعبهآینده
برایشبنیادیاست،راستبهدنبالحفظسنتهااستو

ارجاعبهروندهایگذشتهبرایشاساسیاست.

خط که است چنینی این سیاسی دستهبندی مطابق
امامیهایدههشصتبهجناحچپسیاسترسمیکشور

تبدیلشدند.

البتهچنینتعریفی»نسبی«استوچپوراستآندر
هرزمینهتاریخیمشخصمعنیپیدامیکنند.

سیاسی طیف درون کجا تا کجا از اینکه چون مسائلی
کدام و میشوند تعریف راست و چپ پذیرفتهشده
جریانهاباعناوینیچونتروریست،خرابکاروخائنخارج
ازآنقرارمیگیرند،واینکهچهاندازهتغییربرایحفظخود
سیستمضروریاستوچهاندازهبرایتغییرکلیتآن،
باعثمیشوندخودعناوینچپوراستمحلنزاعباشند.

ابزارسیاسی دراینمعناتعریفچپوراستخودیک
و خنثی طبقهبندی یک که کرد تظاهر نمیتوان و است
صرفاتحلیلیبهدستمیدهد.بستهبهاینکهچهکسی
چهکسیراچپیاراستمیخوانداینعناوینمیتوانند

برچسبتحقیریامدالافتخارباشد.

راستهایافراطیآمریکاباراکاوباماراکمونیستتوصیف
میکردند.درتاریخجنبشچپهمبسیارمیشودکهگروه

یاشخصیتیرابهناسزاگوییراستبخوانند.

و مناقشهآمیز نسبیگرایانه، ماهیت این واسطه به
جانبدارانهتقسیمبندیسیاسیچپوراست،استفادهاز

آنهممانندتقسیمبندیاقتصادیبهمشکلمیخورد.

امابازهم،حتیاگراشکاالتاینتقسیمبندیرانادیده
بگیریم،همچنانمشخصنیستاعتدالیهاازکدامچپ

میگویند.

اگرآخوندیوجهانگیریمعناینسبیچپرامدنظرداشته
باشند،احتماالبهیادمیآورندکهخودشانمثالچهرههای
جریاناصالحطلببودهاندکهمدتیجناحچپسیاست
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مانع را خودشان آنها آیا میشد. نامیده کشور رسمی
پیشرفتدولتواقتصادمیدانند؟

اصالحطلبان »تندتر« طیف از آنها انتقاد بگیریم فرض
جریان که است مانده باقی شکی اصوال آیا اما باشد.
اصالحطلببهدنبالحفظوضعموجوداستوبرهمین
مبنااستکهدریکگردشبهراستدائمی،مرکزثقلآن
بهترتیبیجابهجاشدهکهممکناستدوسالدیگرازعلی

الریجانیبرایریاستجمهوریحمایتکند؟

ازاینگذشته،جریاناصالحطلباصوالچهقدرتیداردکه
بخواهدمشکلیبرایسیاستگذاریاقتصادیکشوردرست
کند؟مگرآنهادرپاسخبههرانتقادیبهدرستیازناتوانی

عملیخودشاندربرابررقیبزورمندنمیگویند؟

پساگراینچپمشکلسازجناحچپحکومتینیست،
آیامنظوردولتیهاازچپهمانطیف»اصولگرا«است؟
همانجناحیکهاساساعنواناصولگرارابرایایندرست
کردکهبرچسبراستومحافظهکاربرایادعاهایانقالبی

آنخوشامدنداشت؟

که کسی باشد، احمدینژاد محمود منظورشان شاید یا
حتینمیتواندبرایانتخاباتتاییدصالحیتشودوازفرط
قدرتاثرگذاریبهتوییتهایانگلیسیدربارهرپوتنیس

وفوتبالآمریکاییرویآوردهاست.

روشن که هم چپ با ضدیتشان و اعتدالیها تکلیف
است.

پساگردرسیاسترسمیکشورجریانینیستکهقدرتی
کلمه معنای نسبیترین در را آن بتوان و باشد داشته

چپدانست،پساعتدالیهاازکدامچپاحساسخطر
میکنندوچرا؟

چپتاریخی

بهجزمعانیاقتصادیوسیاسی،چپیکمعنیمشخص
سوسیالیستی، جنبشهای به که دارد هم تاریخی

فمینیستی،آنارشیستیوامثالآنبرمیگردد.

اینمعنیازچپبامعانیاقتصادیوسیاسیهمپوشانی
همدارد،امابرخالفآنهانسبیوبرآمدهازیکاصلکلی

نیست.

دراینمعنی،نفسحمایتازمداخلهدولتدربازارلزوما
بهمعنیچپبودننیست)واکنشقدرتهایسرمایهداری
بهبحران2008(وتاکیدبرضرورتعقبراندننهاددولت

ضرورتابهمعنایراستبودننخواهدبود)آنارشیسم(.

هرچندکهدرمصادیقاینمعنیهممناقشههاییوجود
دقیقتر که میشود باعث تاریخیاش ماهیت اما دارد،

بتوانازآنبرایتقسیمبندیاستفادهکرد.

باتوجهبهیادداشتیکهآخوندیکمیپیشازاستعفادر
وبسایتدولتمنتشرکرد،بهنظرمیرسداوهمهمین
معناییراازچپدرنظرداشتهباشدکهبهمکاتبفکریو

سنتهایسوسیالیستیوصلاست.

باید »هنوز میگوید: مارکس« و »ما یادداشت در او
مارکسرابخوانیموگرنهناآگاهانهدرتلهمیراثآموزههای

اوبهدرستویاغلطباقیخواهیمماند.«
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اماچپ،دراینمعنیمشخصوتاریخی،چهجایگاهیدر
ایرانداردکهبتواندجلویسیاستهایبازارآزادرابگیرد،
درراهخصوصیسازیمشکلبتراشدوبه»بزرگترینخطر«

تبدیلشود؟

حتی نه و دارد سیاسی تشکیالت نه معنی این به چپ
رسانهایعمومیوقابلتوجه،سهمیازقدرتوساختار

رسمیکهبهجایخود.

حتیدرفضایفکریوفرهنگیهمچنینچپیکمترمجال
حضورداردوبهجزکتابهاییباتیراژپایینومقاالتیدر
روزنامههاومجالتجریانهایحاکم،سهمچندانیبهآنها

نمیرسد.

دردانشگاههاهمعدهایفعالچپدانشجوییحضوردارند
ومعدوداستادهاییکهشایدنهادگراوسوسیالدموکرات
وامثالآنباشند.امااگرکمیتهانضباطیونهادهایدیگر
راحتی به نیز را آنها رسیده، وقتش که دهند تشخیص

میتواندوبارهازدانشگاهپاکسازیکرد.

البتهدرمیانفعاالنصنفیوسندیکاییگرایشچپقابل
مالحظهایوجودداردوشایدقدرتمندترینحضورچپها
رابتواندرهمینفعالیتهایصنفیمعلمان،پرستارانو

کارگراندید.

ولیمگرجنبشکارگریدرایرانچهقدرتیداردکهطیف
و اعتدالیها برابر در بزرگ مشکلی بخواهیم را آن چپ

برنامهاقتصادیشانبدانیم؟

مگرکارگرانهفتتپهوشرکتواحد،کهازمعدودکارگران
را خصوصیسازی جلوی توانستند ایرانند، سازمانیافته

اینهمهکارگراخراجیوحتی درمحلکارشانبگیرند؟
شالقخوردهدرنهایتچهخواستهایرابهدولتتحمیل

کردهاند،جزآنکهحقوقمعوقهشانپرداختشود؟

فوایدمککارتیسم

پساگرتوانعملیچپهاناچیزاست،مشکلاعتدالیها
کجااست؟

آخوندیبخشیازجوابرادرهمانیادداشتخودشداده:
»مانتوانستیمبهیکنظریهمنسجمبرایمدیریتاقتصاد
واجتماعدسترسیپیداکنیموهمچناندرتحتسیطره
اندیشهچپباقیماندیم.هرچند،شبوروزتظاهرکنیم

کهباآناندرجنگنظریهستیم.«

مشکلایننیستکهدولتونهادهایدیگرتوانآنرا
ندارندکهسیاستهایاقتصادیراستگرایانهموردنظرشان
راپیشببرند،مشکلشانایناستکهدیگرنمیتواننداین
سیاستهارادرچارچوبیکدستگاهمفهومیمنسجمو

سازگارباواقعیتبیرونیتوجیهکنند.

دههها و… نیلی جهانگیری، آخوندی، که اقتصادی
و رانت و فساد گند در بودند آن اصلی سیاستگذاران از
اختالسوژنخوبوخصولتیو…فرورفتهاستودیگر

جاییبرایشعاروتوجیهباقینگذاشتهاست.

درچنینشرایطیهشداردربارهکمونیستهایازخدابی
خبریکهمیخواهندداراییهمهرامصادرهوفقرراتقسیم
کنند،یککارکردمشخصدارد:ایجادترسازچشمانداز
بدیل،تکرارگزینههایبدوبدتراصالحطلبواصولگرا،در
هراسازخطرهایچپهاییکهحتیبدترازهمینبدو
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بدترفعلیخواهندبود.

اعتدالیهابرایهراسافکندندربارهاینخطرچپچند
تاکتیکرابهکارمیبرند.

آنهادرابتدامعانیمختلفچپراباهمقاطیمیکنندو
مثالهرکسیراکهبگویددولتبایددرشرایطشکست

بازارمداخلهکند،کنارکمونیستهامیگذارند.

عالوهبراین،آنهابهطورویژهبرنقدچپشورویاییمتمرکز
میشوندوجنایاتوناکارآمدیهایآنرابرجستهمیکنند.

بهاینترتیبقدرتچپایرانی،درمعنیمشخصتاریخی
آن،بزرگنماییمیشودوباقرارگرفتندرکناراستالینیسم

تصویریخطرناکازآنبهدستدادهمیشود.

اینانکارامکانبدیلیرادیکال،بیشازهرچیزیبهدنبال
توجیهموقعیتگویندهووضعموجوداست.

مشروعیت از بخشی کشور رسمی سیاسی جریانهای
خودراازانقالب5۷میگیرند.انقالبیکهبنابودهقرارداد
ارمغان به را همگانی رفاه و کند ارائه جدیدی اجتماعی

بیاورد.

کوتاه اخیر دهههای اقتصادی سیاستگذاری واقعیت اما
است، بوده انقالب برابریخواهانه جنبههای از آمدن
باسیاستهایچپگرایانهگرهخوردهاست. جنبهایکه
به حمله با میتوان را برابریخواهی آن از آمدن کوتاه

چپگراییهمبستهباآنتوجیهکرد.

بهخصوصاصالحطلبانیکهدرسالهایاخیردر»چرخشی

شعارهای اعتدالی جریان در هضم با استراتژیک«
دموکراتیکراکنارگذاشتهوبرایبقادرعرصهعمومیبا
موجناسیونالیستیهمرنگشدهاند،ازاینکهجریاندیگری
بهطوربالقوهنمایندهخواستههایدموکراتیکمردمشود

احساسخطرمیکنند.

آنهاکهمیخواستندهمهفسادوتباهیموجودرابهدولت
نهمودهمببندند،هرروزدررسواییتازهایازآقازادهها
ورانتخواریوتوزیعفامیلیمقامهایپولسازحکومتی

گرفتارمیشوند.

درچنینوضعیتی،اگردیگرنمیشودبا»امید«کسیرا
جلبکرد،حداقلمیشودبا»هراس«جلویپیوستنش

بهجریانهایبدیلبالقوهراگرفت.

با بهاسممبارزه دردورانمککارتیسمودهه۱۹50که
کمونیسمموجیازتفتیشعقاید،سانسوروسرکوبدر
آمریکابهراهافتاد،صدهانفرازکارکناندولت،معلمان،
استادان،هنرمندانوفعاالنکارگریبهخیانتوجاسوسی
برایشورویمتهموبسیاریازکاربیکارشدندویابهزندان

افتادند.

اقدامات عمومی، افکار چرخش با و سال چند از پس
تهاجمیجوزفمککارتیعلیهکسانیکهچپمیپنداشت
پایانگرفت،امادوراناوتاثیریماندگاربرصحنهسیاسی
آمریکاگذاشت.ازدهه۱۹30وبا»قرارداداجتماعیجدید«
حرکت رفاه دولت یک داشتن سوی به آمریکا روزولت،
میکردونابرابریدرآمدیدرآنروبهکاهشگذاشتهبود.
امامککارتیسموایجادهراسازخطرسرخشورویچنان
اثریبرجایگذاشتکههمینامروزهمحرفازبهداشت
وآموزشرایگاندرآمریکابرایخیلیهازنگخطررابه
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صدادرمیآورد.

البتهوقتیجوزفمککارتیمخالفانسیاسیرابالولوی
وجود واقعا شوروی جماهیر اتحاد میکرد، تارومار سرخ
داشت،احزاببزرگکمونیستوسوسیالیستدرآمریکا
فعالبودند،اتحادیههایکارگریقدرتمندیوجودداشتندو
همینطورجنبشهایمدنیچپگراییکهدردهههایبعد
تغییراتبرگشتناپذیریرابهتاریخآمریکاتحمیلکردند.در
مقایسهباشرایطآنروزآمریکاوجهان،هشداردولتیها
دربارهیکخطربزرگسرخدرایرانامروزکاریکاتوریمایه

تعجباست.

گرچهوقتیوزیرمیلیاردرسابقبهداشترابهخاطربیاوریم
را،ووقتیبه ودخترتاجروزیرسابقآموزشوپرورش
یادبیاوریماعتدالیهاچهطورتیشهبهریشهبهداشتو
کپیبرداری زدهاند،دیگر کارگران وحقوق رایگان آموزش

آنهاازمککارتیجایتعجبینخواهدداشت.

شماراازخطرچپمیترسانند،خطرواقعیایناستکه
تاکجابهراستخواهیمچرخید.
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صدسالگیانقالبروسیهدرسال20۱۷میالدیهمزمان
انقالبهای بر بود پایانی گویی و بازنگری برای فرصتی
تا روسیه، از – دنیا مختلف کشورهای در بیستم قرن
کوبا،ازالجزایرتاایران.دراینمیانشایدوقایعنوامبر
۱۹۱8تاآگوست۱۹۱۹شهربرلینکهبه»انقالبآلمان«
یا»انقالبنوامبر«مشهوراستدرسایهیرخدادهای
مهمینظیرظهورفاشیسم،جنگجهانیدوم،ساختو
فروپاشیدیواربرلین،گمشدهباشند.پروژه»صدسال
انقالب:برلین۱۹۱8-۱۹۱۹«اینوقایعتاریخیرابازسازی
وبازنگریمیکندوازطریقرخدادهایشهری،مراسم
وسخنرانیهایعمومی،ونمایشگاههایخالقوهنری
آنهارادربرخوردوتبادلبابحثهاووضعیتاجتماعی-

سیاسیاکنوِنآلمانوشهربرلینقرارمیدهد.

انقالبآلمانوپایانجنگاولجهانیماهنوامبرگذشته
صدسالهشد.پایانجنگجهانیاولوبرقراریاولین
دموکراسیپارلمانیدرآلمانازوقایعمهمتاریخمدرن
اینکشورواروپاهستندکهتاثیراتآشکاروبلندمدتیبر
شهربرلینوفراترازآنگذاشتند.حقوقفردی،اساسی،
وهمگانیبرایاولینباردرآلمانبهرسمیتشناختهشد
وقانوناساسی»وایمار«بهامضارسید.قتلانقالبیون
برجستهایمانندرزالوکزامبورگ،زوالجمهوریوایمار،
بحراناقتصادیجهانیدردهه20میالدی،ودرنهایت
ظهورفاشیسمدرآلمان،همهوهمهاذهانراازانقالب

صد سال برلیِن سرخ؛ گزارش یک پروژه شهری

شیما وزوایی | ۳۰ دی ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

فرهنگ
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سرخیکهجهانبینیاش،تاثیراتش،ودستاوردهایشدر
بخشبزرگیازجامعهآلمانوبهخصوصفرهنگشهر

برلیندرونیشدهاستدورکردهاست.

که عبارتی نوامبر«، انقالب طوالنی »زندگی *نمایشگاه
طعنهایاستبهکوتاهومغلوبخواندنتجربهانقالب.

عکس:شیماوزوایی

بهساعتانقالب،شرحدقیقتظاهراتهایحزبسوسیال
دموکراتواعالمجمهوریآلمان،جمهوریکهدیرینپایید.

موزهشهر،برلین.عکس:شیماوزوایی

با »۱۹۱۹-۱۹۱8 برلین انقالب: سال »صد شهری پروژهی
همکاریتعدادزیادیازسازمانهایفعال،موسسههای
نهادهای تاریخی، و شهری موزههای تاریخی، پژوهشی
هنری، مستقل گروههای و سیاسی گروههای مدنی،
گالریهاوتئاترهایخیابانیاینهدفرادنبالمیکندتا
نگرشانقالبیووقایعمهمآنروزهارابهحافظهتاریخی
مردمبرگرداندوآنهارابهوضعیتامروزآلمانمدرنپیوند

دهد.

برلینکهبرچسبفرهنگی»شهرهاچپها،هیپسترها،
خود دنبال به را متفاوتها« برای امن مکانی و
کارل و لوکزامبورگ رزا یاد شرایطی در امروز میکشد،
که میکند انقالبی، رادیکال سوسیالیتهای لیبکنخت،
ازهمیشهشکنندهتروحزب سوسیالدموکراسیمرکزگرا
بیگانهستیزومهاجرستیزراستگرای»آلترناتیوبرایآلمان«
برایاولینبارازپایانجنگجهانیدومواردپارلماناین

کشورشدهاست.

تاملکن.شریکرقصتمرده برلین!یکلحظه »آهای
مشارکت به زنان تشویق برای انقالبی پوستر است!«

سیاسی،20۱۹
بیشتر ،۱۹۱۹ آلمان، دموکرات سوسیال حزب *پوستر
پایان خواستار جمهوریخواه های دموکرات سوسیال
سرمایهداریبودنداماهمزمانباسیاستهایسوسیالیتی
مخالفت هم کمونیست حزب فعالیتهای ها بعد و

میکردندوآنهاراتاثیرروسیهمیدانستند.

پوسترانتخاباتیحزبکمونیستبعدازقتلرزالوکزامبورگ
»رزالوکزامبورگرابهیادبیاور!بپیوندیدبرایرهاییزناناز

سرمایهداری!«
*»رهبرانما!«پوسترتبلیغاتیانتخاباتیحزبملیگرای
مردم،حاویتصاویرنژادپرستانهوضدسوسیالیستی،۱۹20

کمپینهنردربدنشهر

شهری نمایشگاههای پروژه این مهم کمپینهای از یکی
استکهدرمکانهاییاستکهدررخدادانقالبنقش
که معتقدند کمپین برگزارکنندهگان داشتند. کلیدی
)به عمومی فضاهای در و بوده رایگان باید نمایشگاهها
جایگالریها(برگزارشوندتابرلزوممشارکتسیاسیدر

فعالیتانقالبیتاکیدشود.

منبع:فیسبوکپروژه»صدسالانقالب«

کمپینآگاهسازیعمومیدربارهانقالب،میدانالکساندر،
برلین

دوریجستنازکلگرایی،پاکسازی،وتقلیل
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ازدیگراهدافپروژهتاکیدبرواقعیتهایتاریخی،مواضع
کشورهای انقالبهای از تاثیرپذیری انقالبیون، سیاسی
دیگر،سرنوشتگروههایمخالفواحزابانقالبیوغیر

انقالبیاست.

همچنینپروژههایپژوهشیتاریخیبهکاوشوبازنمایی
نقشووضعیتزنان،اقلیتهایدینی،قومیتیوجنسیتی

درانقالبمیپردازد.

خرید لوکزامبورگ رزا خیابان »در کمپین از پوستری *
مردم مغازهداران آن در که 20۱0 سال به مربوط کنید!«
راتشویقمیکردندکهدریکحرکتی»رادیکال«بهجای
خریدازبازارهایبزرگومدرنبرلینازمغازههایکوچکتر
خیابانرزالوکزامبورگخریدکنند.جالباستکهخیابان
و کارگری منطقه و محله وجه هیچ به لوکزامبورگ رزا

متوسطدربرلینبهحسابنمیآید.

پوسترانقالبی،نقشزناندرجنگجهانیاول،۱۹۱۹
مرکزانقالبیپودویل

کاخپودویلدرمرکزبرلینازتاریخنوامبر20۱8تامارس
خواهد عمل انقالبی همگانی مرکز یک عنوان به 20۱۹
کردوهرروزدرآنبرنامههایآموزشی،کارگاه،سخنرانی،
کنسرتوشعرخوانیبرگزارخواهدشد.ازدیگربرنامههای
آینده« از دورهمی نام»یک به برنامهیماهانهای خالق
استکهدرآندربارهحقوقدموکراتیکیدرامروزصحبت
میشوندکه»حق«بودنآنهاریشهدردورانانقالبدارند.
برگزارکنندهگانهمچنیندربارهاینصحبتخواهندکردکه
قرار تهدید مورد حقوق این شرایطی چه تحت و چگونه

میگیرند.
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نویسندهدراینیادداشتازداستانزندگیخودمیگوید
به نسبت متفاوت صدایی داشتن بهخاطر چهطور که
همسنوسالهایخودمدامدرجامعهموردقضاوتو

داوریقرارگرفتهاست.

اولینباریکهبااینواقعیتمواجهشدمکهصدایمن
دوم دارد، اساسی تفاوتی همسنوسالم دخترهای با
راهنماییبودم.پدرمرامدرسهخواستند.اصالًنمیفهمیدم
چرابایدایناتفاقبیافتد.شاگرداولکالسمانبودمو
ترس بودم. زیرپانگذاشته را مدرسه قوانین از هیچیک
برمداشتهبود.آخرچراپدرم؟چرامادرمنه؟حتماًقضیه
در بگویم خانواده به نمیشد رویم بود. جدی حسابی

مدرسهکاریکردهام–کهخودمهمنمیدانمچیست–
واینکارآنقدرنابخشودنیبودهاستکهپدرمرامدرسه
خواستهاند.ولیچارهاینبود.باالخرهبههربدبختیای
به پدرم و دادم خانواده به را وحشتناک خبر این بود
مدرسهآمد.یادماستبااسترسپشتدراتاقمعلمها
و ببینم را پدرم شده که هم نظر یک تا بودم ایستاده
دستکممتوجهشومکهاوضاعتاچهحدخراباست.
وقتیپدرمبیرونآمدرنگبهصورتنداشتوبهشدت
عصبانیبود.حقیقتاًداشتمسکتهمیکردم.تاعصرکه
بهخانهبروموباالخرهبفهممچهاتفاقیافتادهاست،

هزاربارسکتهکردم.

صدای من تصمیم نمی گیرد جای چه کسی باشد

ملیکا خوش نژاد | ۹ بهمن ۱۳۹۷
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

جامعه

دختری که دوست داشت با این صدا درباره ی هگل و کانت صحبت کند، نه اینکه به جای خرس و 
خرگوش در کارتون ها حرف بزند
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تمام از نمایندگی به مدرسهمان مدیر بود؟ چه ماجرا
معلمهایمابرازنگرانیکردهبودکهشایدمندرخانواده
با دلیل همین به و دارم محبت کمبود یا فشارم، تحت
لوسکردنصدایمسعیدرجلبمحبتدیگراندارم!تازه
بایدخانوادهمراپیش قضیهبههمینجاختمنمیشد.
متخصصحنجرهایمیبردندتااوتصدیقکندکهصدای
منبهصورتطبیعیآنقدرنازکوبچهگانهاستوازهیچ
مشکلروحی-روانیایرنجنمیبرم!اینبودتمامماجرایی
کهمراتاحدمرگترساندهوپدرمراتاآنحدعصبانیکرده
بود:دختریکهصدایشدر۱2-۱3سالگی،همچنانمانند

بچههای5-۶سالهماندهبود!

یادماستروزیکهبهاجبارِمدرسهبامادرمرفتیمپیش
متخصصحنجرهتاگواهیدکتریبگیریممبنیبراینکه
اینطور طبیعی صورت به صدایم و ندارم خاصی مشکل
است،دکتربعدازشنیدنماجراحسابیخندیدوسرشرا
تکاندادوگفت:»توبیابااینصداهرشببرایخودم
قصهبگو.ولشونکناوناحمقهارو.«وهمچناناین
بهتریننوعواکنشیستکهمیتوانمانتظارشراازکسانی
کهصدایمرامیشنوندداشتهباشم؛نهپذیرفتِنصدایم
بهعنوانصداییمعمولی،بلکهپذیرفتِنصدایمبهعنوان
صدایدلنشینوکمیابیکهمیتوانازآندرراستایلذت

بردناستفادهکرد.

شاید باشد، داشته بچهگانهای صدای نوجوانی دختر اگر
چندانعجیبوغریببهنظرنرسد.امابرایدخترجوانیکه
میخواهدبرایخودشآژانسبگیرد،تلفنیغذاسفارش
دهد،یاحتیتماسمهمادارییاکاریبگیرد،قضیهبه

همینسادگیهانیست.
صدای نوجوانی دختر اگر بود. ماجرا اول تازه اتفاق این
عجیبوغریب چندان شاید باشد، داشته بچهگانهای

برای میخواهد که جوانی دختر برای اما بهنظرنرسد.
حتی یا دهد، سفارش غذا تلفنی بگیرد، آژانس خودش
تماسمهمادارییاکاریبگیرد،قضیهبههمینسادگیها
نیست.یاتلفنرارویشقطعمیکنند،یادربهترینحالت
بالحنیابلهانهبهاومیگویند:»عمو،کسدیگهایخونه
نبودکهتوزنگزدی؟«،»گوشیروبدهبزرگترت،کوچولو«.
ومنهمیشهبرایآنکههمچنانخونسردیامراحفظکنم
وازدستعالموآدمکفریوعصبانینشوم،بهخودم
میگویم:»بهبقیهحقبده.توهمچنینصداییبشنوی،
اولینفکریکهمیکنیایناستکهمتعلقبهیکبچهی
را گوشی باید همیشه هم بچهها آیا اما باشد.« کوچک

بدهندبهآدمبزرگهاتاحرفشانشنیدهشود؟

تلفنی تماسهای مختص فقط نگرفتن جدی این البته
نیست.دردانشگاههروقتمنشروعبهصحبتمیکردم،
یاارائهیکالسیداشتم،اساتیدبهرغمآنکهسختجلوی
خودرامیگرفتند،بالبخندیمرانگاهمیکردندکهحسابی
عصبانیاممیکرد.مثالًهمهیدخترهایکالسرابااسم
بهمنکه اما فامیلوپیشوند»خانم«صدامیکردند،
میرسیدندناگهانمرزهایصمیمیترنگمیباختندوبا
لبخند»ملیکا«خطابممیکردند.بایدهمیشهدوسهبرابر
بقیهزحمتمیکشیدم،حرفهایجدیمیزدم،کارهایم
رابهبهتریننحوانجاممیدادمواحتماِلاشتباهاتمرابه
شدتکاهشمیدادمتادستکماساتیدزحمتبکشندو
کارِمراهمشایستهیارزیابیبدانند.دردورهیکارشناسی
ارشد،همیشهوقتیمنارائهیکالسیداشتم،ارائههایم
بیشازحدمعمول–حتیگاهیتایکساعت–طول
سؤالهای یاد بچهها همهی ناگهان چون میکشید؛
همین »با باید من و میافتادند فلسفیشان بیپایان
با همیشه کالس پسرهای میدادم. را پاسخشان صدا«
لحنیبامنصحبتمیکردندکهانگاردارندباصبوریبه
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دخترخالهی8سالهشانقوانینمنچراتوضیحمیدهند.
خدانکنهازآنهاسؤالیمیپرسیدم؛آنموقعبودکههمان
یکذرهاعتباریهمکهکسبکردهبودمازبینمیرفتو
روزازنو،روزیازنو.فکرنکنیداینقضیهفقطمختص
پسرهایااساتیدبود.دخترهانیزدرمواجههبامن،گمان
میکردندکهحتماًبایدلُپمرابکشندوبگویند:»وایچقدر

تونازی!«

بود، نفعام به ظاهر در گاهی بچهگانه صدای این البته
امادرچنینشرایطیحتیبیشترعصبانیمیشدم.مثالً
یکباردرمطبدکترچشمپزشکینشستهبودم.خیلی
مطبشلوغبود.مامانمخستهوکالفهشدهبودودلش
میخواستزودترنوبتمانشود.دکتریکلحظهازاتاقش
آمدبیرون.مامانمرفتبهاوگفتاگرامکانداردزودترما
راببیند.دکترآمدسمِتمن.منداشتمکتابمیخواندم.
باالیسرمایستادوگفت:»چیمیخونی؟«سرمروبلند
کردمواسمکتابرابهاوگفتم.طورینگاهمکردانگار
مثالًدلشقنجرفتهوهمانموقعگفتبرومداخلاتاق
وازمخواست»دوستدخترششمتابااینصداهمهش
براشحرفبزنم!«رفتهبودملنزطبیبگیرم.اولینبارکه
خواستملنزرادرچشممبگذارملنزپارهشد.مامانمدوباره
رفتهبودمطبوبهدکترگفتهبود:»لنزدوستدخترتپاره
شد.«ودکترهمبعدازدادِنلنزینوبهمادرم،ازاوپولی

نگرفت.هرچهباشددوستدخترشبودم!

محیط آن در شدم. کشیده کودکان با کار سمِت به
احساسامنیتمیکردمچونگمانمیکردماصالًازمن
انتظاردارندکهبچهگانهصحبتورفتارکنمتابچههابامن
احساسنزدیکیکنند.اماحتیبچههاهمپسازشنیدِن
نبود صدایممیفهمیدندیکجایکارمیلنگد.مگرقرار

آدمبزرگهاصدایمتفاوتینسبتبهماداشتهباشند؟

برای بیپایان تالشهای و دانشگاه مصیبتهای از بعد
اوِل تازه که شدم مواجه حقیقت این با خودم، اثبات
بدبختیهایماست.وقتیدنبالکارمیگشتم،دربیشتر
مواقعهماناوِلماجرامیگفتندبهدردِاینکارنمیخورم
وحتینمیتوانممثالًسادهترینوظایفمراهم–کهعبارت
بودازجوابدادنتلفنهایکاری–انجامدهم.اصالًکاری
بهتواناییهایادانستههایمننداشتند.شایدبههمین
دلیلبهصورتکامالًناخواستهوبدوناینکهعالقهایبه
اینکارداشتهباشم،بهسمِتکارباکودکانکشیدهشدم.
درآنمحیطاحساسامنیتمیکردمچونگمانمیکردم
اصالًازمنانتظاردارندکهبچهگانهصحبتورفتارکنمتا
بچههابامناحساسنزدیکیکنند.اماحتیبچههاهم
پسازشنیدِنصدایممیفهمیدندیکجایکارمیلنگد.
ما به نسبت متفاوتی صدای بزرگها آدم نبود قرار مگر
داشتهباشند؟برایهمیندیگرعادتکردهبودمبهشنیدن
اینسؤال:»خاله،چرااینجوریحرفمیزنی؟«والبتهاین
نمیبردند حساب من از هیچوجه به بچهها که واقعیت
حرف بیشتر و درنظرمیگرفتند خودشان با همرده مرا و
مربیانیراجدیمیگرفتندکهشایدحتینصِفتواناییهای

مراهمنداشتند.

شنیدن و من با اول مواجهی در آدمها که است جالب
صدایم،شگفتزدهمیشوندوهمهبهسرعتپیشنهادی
رامیدهندکهگمانمیکنندخودشاناولینکسیاندکه
اینایدهیناببهذهنشانرسیدهاستوپیشازاین
بههیچوجهبهچنینچیزینهخودمونهاطرافیانمفکر
و شی؟« دوبلر نمیری چرا صدا، این »با بودیم: نکرده
منهمیشهمجبورمهمانپاسختکراریرابدهم:»دلم
آن از متفاوت صدایی داشتن دلیل به صرفاً نمیخواهد
چنیناستفادهایکنمومهمترازاون،عالقهایبهدرآوردن
صدایجانوراندرکارتونهاندارم!«یابدترازآن،تقصیررا
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گردنخودممیاندازندومیگویند:»خودتبایدتالشکنی
تاکمیمحکمترصحبتکنی.اونوقتمیبینیکههمه

چیفرقمیکنه.«

میخواهد دلم بردهام. لذت قصهگویی از همیشه البته
اجازهدهمتخیلمبهداستانهاشاخوبرگدهدودیگران
رامجذوبماجرایسرزمینهایاسرارآمیزکنم.بههمین
دلیلچندوقتپیشدرتلگرامکانالیساختمتاهرشب
برایآدمهاقصهیاشعریبخوانم.اولینچیزیکهباآن
شروعکردم»پیدایش«عهدعتیقبود.همیشهشیفتهی
اینداستانعجیبوغیرواقعیوماجرایدرختدانشو
درختزندگیبودم.اماواکنشدوستانوآشنایانبعداز
شنیدننخستینشعرهاومطالبیکهدرکانالمیگذاشتم
اینبودکه»کاشداستانکودکانهمیگفتیتابچههاگوش
دهند«ومنبازبهسمِتدنیایکودکانکشیدهشدمو
شروعبهتعریفکردن»ماهپیشونی«و»خالهسوسکه«
کردم.اماازآنجاییکهچندانعالقهایبهاینکارنداشتم،
عطایاینکاررابهلقایشبخشیدمودستازقصهگفتن
برداشتم.دلمنمیخواستبهخاطرصدایممجبورباشم

صرفاًنوعخاصیازقصههاراتعریفکنم.

همیشهدوستاننزدیکممیگوینداولینبارکهمرادیدندو
صدایمراشنیدند،تعجبکردندوبرخیازرویادبجلوی
من از را کردنم صحبت اینگونه دلیل تا گرفتند را خود
نپرسند.بعضیازآشنایاِندورترهمیشهباشنیدنصدایم
»ببخشید میگویند: معذرتخواهیکنان و میخندند
ببینمآدمها اینکه هیچوقتبهصداتعادتنمیکنم.«
ادایحرفزدنمرادرمیآورند،کمابیشبرایمعادیشده
است،گرچههمچنانبهشدتآزارممیدهم.وقتیخیلی
عجلهدارموحوصلهندارموکسیاطرافمنیستکهبتوانم
آنهابسپارم،شمارهرامیگیرم رابه تماسهایتلفنیام

وبالفاصلهمیگویم:»سالم،منملیکاخوشنژادم،2۶
سالمه.صداماینطوربهنظرمیاد.«وبعدازاطمینانحاصل

کردنازاینکهباورمکردهاند،حرفاصلیامرامیزنم.

چندیپیشکسیازمنپرسیدکهیکیازدانشآموزانش
میخواهددربارهیفلسفهیاگزیستانسیالیسمدرکالس
ارائهدهدواگراشکالینداردشمارهیمنرابهاوبدهدتا
بهاومنابعیدراینزمینهمعرفیکنم.منهمپذیرفتم.
کار خوشنژاد خانم با »ببخشید گفت: زد زنگ وقتی
باید کنم »فکر گفت: هستم.« »خودم گفتم: داشتم.«
کار خوشنژادی خانم با من مامانت. به بدی رو گوشی
دارمکهفلسفهدرسمیدن!«واینچنینبودکهبچهدار
همشدم!کمیمکثکردم،سعیکردمبهمخاطبمحق
بدهموبعدگفتم:»صدایمناینطوریست.منملیکا

خوشنژادموفلسفهدرسمیدهم!«

انقدر بیایم. کنار ماجرا این با کردهام تالش خیلی من
مواجهه برای را خودم که دیدهام مشابه واکنشهای
که میآید پیش هم باز اما کردهام؛ آماده آنها تماِم با
موقعیتهایپیشبینینشدهایاتفاقمیافتندوبازهم
افسوسمیخورمکهچراتارهایصوتیمنمثلبقیهی
که روزی نیستند. سنوسالم با متناسب و عادی آدمها
رفتمثبتنامدورهیکارشناسیارشددانشگاه،خانمیکه
درآموزشنشستهبودمدارکمرادیدوگفت:»لیسانست
معماریبوده؟تومثالًمهندسیبااینصدات؟«حسابی
جلویخودمراگرفتمتااعتمادبهنفسمراحفظکنموجواب
دادم:»بله!االنماومدفیلسوفشم!بااینصدام!«باالخره
شایدالزمباشدکسیهمبااینصدادربارهیحرفهای

قلمبهسلنبهیفلسفیاظهارنظرکند!
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نابرابرمیتوانبهدنبالعشقبود؟آیا آیادریکرابطه
درشرایطوخیماقتصادیوبدونحمایتهایاجتماعی

میتوانبهعشقواقعیدستیافت؟

یاد به که است روزی ولنتاین روز ما از بسیاری برای
شاید است. داغان عشقیمان زندگی که میآوریم
است، خورده رقم رابطهمان برای ناخوشایند پایانی
رابطه نگهداشتن زنده برای جنگیدن حال در هم شاید
این در که ما از گروه آن برای هستیم. فعلیمان
وضعیتبهسرمیبریم،توصیههایمرسومکسالتبار
رمانتیک قرار یک گمانم به البته غیرمتقاعدکنندهاند. و
نگهداشتنعشق«چیز برای»زنده ازپیشمعینشده

دوباره رابطهتان میخواهید واقعا اگر اما است. خوبی
یک وارد ولنتاین این در جایش به چرا شود، پُرفروغ

مبارزهطبقاتیخشمگنانهنمیشوید؟

طبقه جنبش دارای کشورهای میدانید، که همانطور
بیشتری اجتماعی ضمانتهای و حقوق قویتر، کارگر
دارند.اینحمایتهایاجتماعیمیتوانندتاحدزیادیاز

اضطرابهایزندگیعشقیشمابکاهند.

مضمحل مالیشان تعهدات در آمریکاییها بیشتر
شدهاندوایندلیلاصلیاصطکاکدررابطههاست.در
کشوریکهزندگیبسیارمتزلزلاست،چنینوضعیتی

چه کسی دشمن واقعی زندگی عشقی ماست؟

باسکار سونکارا — عماد برقعی | 26 بهمن ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 3 دقیقه

جامعه

دختری که دوست داشت با این صدا درباره ی هگل و کانت صحبت کند، نه اینکه به جای خرس و 
خرگوش در کارتون ها حرف بزند
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اصالعجیبنیست؛جاییکهیکباربیمارستانرفتن،یک
باراخراجازکاریاتغییراتدربازارمسکنمیتواندهمهچیز
رازیروروکند.مابیشازحدکارمیکنیموکمترازآنچه
بایددستمزدمیگیریم.عاجزازچانهزنیباروئسایمانبر
سرشرایطکاریبهتر،عاداتمصرفواولویتهایشریک

زندگیمانراهدفقرارمیدهیم.

عدمامنیتمالیهمچنینمارادررابطههایناشادینگاه
میداردکهبایدترکشانکنیم.متوسطدستمزدیککارگردر
ایاالتمتحده،بدوناحتسابمالیات،85۷دالردرهفته
است.باچنیندرآمدیبیشترمابرایمراقبتازفرزندانمان
بهطور وضعیت زنان برای هستیم. مدام جنگی به ناچار
ویژهایبداست.آنهابایدبخشاعظمبارکارخانگیبدون
مزدرابردوشبکشندوبانابرابریدستمزدهادرمحیط
کارهمسروکلهبزنند.بهعالوه،یکچهارمزنانزیر۶4
سال،تحتبیمهدرمانیهمسرانشانهستند.ازدواجهای
عاشقانهمیتوانندفوقالعادهباشند،ولیوابستگیوقدرت

نابرابردشمنانعشقواقعیاند.

خیالپردازی نیست الزم باشد. منوال این بر نباید اوضاع
کنیمکهیکجایگزینبهترچهشکلیاست؛اینجایگزین
همیناالنهموجوددارد،امانهاینجا.یکقرنپیش،
آمریکا بههمانبیرحمی زندگیدرمنطقهاسکاندیناوی
را سوئد تایمز نیویورک در مقالهای ،۱۹02 سال در بود.
اروپا« کشور اولیگارشیترین و »فئودالترین بهعنوان
توصیفکردهبودکهتنهاباروسیهتزاریقابلمقایسهاست.
معاصرانآنکشوررایک»نوانخانهمسلح«مینامیدند.
ولیرفتهرفتهسوسیالیستهاواتحادیههایکارگریاین
به کارگران کردند. انسانی کمی را سرمایهداری کشورها،
کنفدراسیونهایعظیمکارگریپیوستندتابهطورجمعی
ازکارفرمایانشاندستمزدباالتروروزهایکاریکمترطلب

کنند.آنهاهمچنینبهاحزابجدیدیپیوستندکهبرای
منافعمردمعادیدردولتمیجنگیدند.

نظام این کارگران، برای عادالنهتر درآمد توزیع بر عالوه
مردمراقادرکردکهنیازهایاولیهشانرابیرونازمحیطکار
برآوردهکنند.البتهزندگیحتیدراوجسوسیالدموکراسی
نیزبینقصنبودولیتغییراتبهخصوصبرایزنانعمیق
از نگهداری خانوادگی، مرخصی فرزند، هزینه کمک بود.
کودکانوحتیتامینغذایمدرسه،ازفشارواردهبهزنان
قاعده قانونگذاریها، این ورای کاست. جامعه سوی از
اتحادیههای چانهزنی و برابر« کار برای برابر »دستمزد
کارگریبخشصنعت،معطوفبهبخشهاییشدکهزنان

رابهصورتنامتناسببهکارمیگرفتند.

سوسیال و فمینیستها سوئد، در ۱۹۶0 دهه در
بهسوی پیشرفت میزان از هنوز حاکم دموکراتهای
برابریجنسیتیراضینبودند.آنهاگامهاییبرایتدوین
سیاستهای»رشدآزاد«برایزنانبرداشتند؛سیاستهایی
کهنقشهایجنسیتیسنتیرابهچالشکشیدوحقوق
مرتبطباسقطجنینراتوسعهداد.علیرغمعقبگردهایی
ازدولترفاه،اینکشورهنوزیکیازبرابرترینکشورهای
جهاناست.والدینهنوز480روزمرخصیباحقوقدارند.

دربیشترنقاطآمریکااینمیزانصفراست.

در زنان »چرا نام با کتابش در قدسی، ر. کریستن
سوسیالیسمرابطهجنسیبهتریدارند«،پدیدهمشابهی
رادرکشورهایبلوکشرقمشاهدهمیکند.درکشورهای
بر دلیلی اقتصادی »وابستگی دولتی حمایتهای دارای
ناسالم و غیررضایتبخش آزار، پر روابط در زنان ماندن
نبود«؛بهعبارتی»روابطشخصیتحتتاثیرمناسباتبازار
نبودند«.البتهدولتهاییمثلآلمانشرقیوچکسلواکی
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داغسرکوبسیاسیرابرپیشانیدارند.ولیتجربهسوسیال
دموکراسیاروپایینشانمیدهدکهنکاتمثبتمشابهی

دریکفضایسیاسیآزادترقابلدستیابیاست.

وبلههمانطورکهعنوانکتابقدسیمیگوید،اثباتشده
کهمردمیکه)ازنظراجتماعی(تامینترند،رابطهجنسی

بهتروحساسیتهایعاطفیبیشتریدارند.

آیااینحمایتها)یاجتماعی(شفابخشزخمهایدرون
اقتصادی تالطم به رابطهها مشکالت همه آیا ماست؟
بازمیگردد؟البتهکهنه.ولیباسازماندهیجمعی،ما-در
مقامفرد-میتوانیمقدرتمندترشویم.وقتیکهافرادآزاد
وقویعاشقیپیشهمیکنند،یارانبهتریدرکناریکدیگر

خواهندبود.



*متناصلیدرگاردین

*باسکارسونکاراسردبیروبنیانگذارمجلهژاکوبنونویسنده
گاردینآمریکاست.اوهمچنیننویسندهکتاب»مانیفست
نابرابری رادیکالدردوران سوسیالیستی:دعویسیاست

مفرط«است.



منتخب چراغ برق میدان
در سال ۱۳۹۷
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دِرِکتامپسوندبیرارشدمجلهآنالنتیککهسالهاستدرزمینهاقتصادرسانه
فعالیتمیکنددراولینکتابشباعنوان“HitMakers:دانشمحبوبیتدردوره
حواسپرتی”سعیداردسوالیراپاسخدهد.اینسوالشایداصلیترینچالش
ذهنیفعالینحوزهسرگرمی،هنرعامهپسندوحتیمخاطبانباشد:چگونهیک

اثربهشدتمحبوبمیشود؟
برایپاسخبهاینسوال،نویسندهکتابرابهدوبخش»محبوبیتوذهن«و
»محبوبیتوبازار«تقسیمکردهاست.درفصلهایهربخش،بهروشگزارش
تحقیقیباخالقانآثارمحبوبدرزمینههایمختلفهنریوباپژوهشگران

Hit Makers؛ دانش محبوبیت در دوره 
حواس پرتی | دِرِک تامپسون

دانشگاهیگفتگوکردهاست.
محبوبیتوذهن:عمدهاینبخشبهشرحقانونMAYAازریموندلووی
طراحصنعتیشناختهشدهامریکاییمیپردازد.اینکهانسانهادرحالیکه
محافظهکارانهازبرخوردباآثارجدیدخودداریمیکنندومیخواهنداثرتکرار
آنچهباشدکهازقبلبهآنعالقهدارند)نوهراسی(،امادرعینحالدوست
دارندچیزهایجدیدرانیزامتحانکنند)نودوستی(.دراینشرایطهنرخالق
اثرایناستکهباشناختعمیقازمخاطبانخودایننقطهتعادلمیاننو
هراسیونودوستیراپیداکند.درادامه،تأثیربازیباکلماتوآرایههایادبی
درشعارهایتبلیغاتیوسخنرانیسیاستمدارانرابررسیمیکند.اونشان
میدهدکهچگونهجملهایاشتباهیادروغکهازنظرآواییآهنگیناستدر

ذهنمخاطبدرستوموجهبهنظرمیرسد.
محبوبیتوبازار:دراینبخشابتدابابررسیروندمحبوبیتکتاب»پنجاه
سایهخاکستری«اصطالحهمهگیرشدن)goviral(درانتشاریککتاب،
قطعهموسیقییاویدئوآنالینرابهچالشمیکشد.نویسندهسپسنشان
میدهدکهچگونهاندازهبازارهدفومدلاقتصادیشرکتپخشکنندهبر
محتوایآثارونحوهبازاریابیآنتاثیرمیگذارد.اینکهچرافیلمنامهسریالهای
رسانهایمانندنتفلیکسازسریالهایپخششدهازتلویزیونسراسریدر
آمریکاودنبالهسازیهایهالیوودهوشمندانهترهستند.یااینکهچگونه
یکتولیدکنندهسادهصنایعدستیدرEtsyبااستفادهازاصل»آنچهازدل
برآیدالجرمبردلنشیند«مشتریهایزیادیدرمیاننسلخودپیدامیکند.
همچنینباروایتداستانموسسهنظرسنجیگالپنقشتحقیقاتمیدانی
ورفتارشناسیمخاطبرادررشدصنعتبازاریابیدرآمریکایقرنبیستم

نشانمیدهد.
کتابسرشارازاطالعاتپژوهشیوداستانهایخواندنیدرموردچگونگی
بهشهرترسیدنآثاراست.اگرکمیسریعباشیدکتابآنقدرجذاباست
کهمیتوانمتن300صفحهایانرادرکمترازدوهفتهخواند.بااینحالاز
نظرمنآنچهاینکتابکمتربهآنپرداخته،تاثیرشرایطسیاسیاقتصادی
براستقبالجامعهازیکاثرهنریاست.همچنیننویسندهکهمانندبسیاری
ازانتخابترامپشگفتزدهشدهدرمقدمهچاپمجددکتاباشارهمیکند
کهوقتیمیگوییمآهنگیدرآمریکامحبوبشدهاستتنهادرصدکوچکیاز
جمعیتراشاملمیشودو۹0درصدافرادحتیاسمآنراهمنشنیدهباشند.

جمعیتیکهنمیتوانیمسلیقهشانرابهسادگیپیشبینیکنیم.

چطور اثری به شدت 
محبوب می شود؟
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بهیادسپردنوقایعتاریخیوفهمیدنشانکارسادهاینیست.هزارانهزار
اتفاقتاریخیمهموجودداردکههزارانهزارروایتمختلفازآنهاشده
است.آدمنمیتوانددرموردهمهآنهابخواندوازاینمهمتربایدبرایرفتن
بهسراغیکموضوعتاریخیدلیلیوجودداشتهباشد،بایدچیزیشمارا
بهآنعالقهمندکند.رمانتاریخیاینکاررامیکند،بیآنکهمتوجهباشید
شمارابهدلتاریخمیبردوباعثمیشودزندگیتاندستکمبرایچندروزی

بایکدوراندیگرگرهبخورد.
ارمانهاوهمینطورفیلمهای اماخطریهموجوددارد،سفربهتاریخب
را روایتگر پنهان جهتگیریهای آدم که است جذاب آنقدر تاریخی،
نمیبیندوممکناستزاویهدیداوراهمچونحقیقتیمطلقباورکند.اما
بههرحالرمانتاریخیشروعخوبیبرایعالقهمندشدنوآشناییاولیه
ابازیگرانتاریخاست،بعدازآنمیشودجستجوبرایقضاوتعمیقتر ب

راراحتترادامهداد.
سورژشاالندوننویسندهمعاصریستکهدرچندسالگذشتهسهرمان
ازاوبهفارسیترجمهشدهاست.چندمترجموجوددارندکهمنعالوهبر

شغل پدر | سورژ شاالندن | مهستی بحرینی

ترجمه،انتخابهایشانراهمقبولدارمودنبالمیکنم.یکیازآنها
مرتضیکالنتریاناستکهتقریباهیچوقتازخواندنکتابهاییکه
ترجمهکردهپشیماننشدهام.»بازگشتبهکیلیبگز«و»افسانهپدران
ما«شاالندونترجمهاوست.بهتازگیآخرینکتابشاالندونهمبهنام

اترجمهمهستیبحرینیچاپشدهاست. »شغلپدر«ب
نویسندههاییکههمزمانیاپیشازنویسندهشدنشغلدیگریهم
داشتهاندخیلیاوقاتنگاهچندبعدیتریدرنویسندگیشاندارند)مثال
هم شاالندون پزشک(، سلین فردینان و نشانهنشناس اکوی امبرتو
قبلازرماننویسیسیسالروزنامهنگارروزنامهلیبراسیونبودهودر
ایران، ازجمله مختلف کشورهای اخبار که میخوانیم ویکیپدیایش

سومالیوافغانستانراپوششدادهاست.
هرسهکتابشاالندونبهشدتخواندنیاندوهرسهازخاللروایاتی
عاطفیودرگیرکنندهاز»پدرانوپسران«بخشهاییازتاریخسیاسی
راروایتمیکنند.شیوهروایتاودراینسهرماناگرچهمشابههم،
امابدیعوتاثیرگذاراست؛شخصیتپدرسوژهاولاینرمانهااست،
شاالندونیکنسلعقبمیرودوتاریخراازنگاهپرسشگرفرزندانی
بازخوانیمیکندکهپدرانشانگذشتهایپرابهامدارندواغلبسمت

خیانتکاران،جاسوسهاودستراستیهاایستادهاند.
اگرتاامروزبهسراغشاالندوننرفتهایدوخصوصااگرهمیشهمنتظر
فرصتیبودهایدکهدرموردتاریخمبارزاتایرلندبخوانیدپیشنهادمیکنم
از»بازگشتبهکیلیبگز«شروعکنیدوبعدبهسراغدوکتابدیگراو
ا برویدکهدرتاریخفرانسهبعدازجنگجهانیسیرمیکنند.همراهب
خواندناینکتابهاجستجودراینترنتبهدنبالشخصیتهایتاریخی

داستانراازخودتاندریغنکنید.

داستان پدران و رمان 
تاریخی
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یک تماشای حال در شام، میز دور معمولی، بحثی در شده بهحال تا
فیلمبهنظرتانرسیدهباشدکهتصویرینادرستاززنانارائهمیشود،
بهتان بقیه معموال کنید؟ اشاره آن به و شده گفته ضدزن حرفی یا
ازایندکمهیفمینیسمشراروشنکرد،»ضدحال«بازیدرآورد میگویندب
وآرامشمارابههمزد.امادرواقعایندکمهاینیستکهبعدازروشن
شدنشهرگزخاموششود،حساسیتنسبتبهظلمچیزینیستکه
بشودهرازگاهیندیدشتاگفتوگوهابدونجدلپیشبرودوبشود
بدون»فمینیستبازی«ازلحظه»لذتبرد«.خیلیهایمانبدوناینکه
احمد قول به یا بودهایم، فمینیست چیست، فمینیسم بدانیم اصال
را بوده پیشبینیشده برایمان پیش از که نقشهایی نبودهایم حاضر

زندگی کردن مثل یک فمنیسیت | سارا احمد

اقرارگرفتندرموقعیتهایتازه بهراحتیبپذیریم،وروزبهروزهمب
ااشکالپنهانترظلمهایجنسیتیآشناتر وشنیدنحرفهایتازهب
میشویم.سارااحمدپژوهشگرحوزهیفمینیسم،مطالعاتنژادیو
living[»انوشتن»زندگیکردنمثلیکفمینیست کوییر،همزمانب
afeministlife[دراعتراضبهتعرضاتجنسیازسمتشدردانشگاه
گلداسمیتاستعفادادوبخشیازاینکتابراهمبهتبعیضهاییکه
اآنروبهرو زنانوغیرسفیدها)احمدپاکستانیاالصلاست(درآکادمیب

میشونداختصاصدادهاست.

»خوشیکش« یا »ضدحال« فمینیست ایدهی ا ب بیشتر را احمد
اتفصیل میشناسندودراینکتابهماینفیگورمثلهمیشهوب
بیشترحاضراست،اوچالِشموقعیتهایسادهوروزمرهرانشانمان
میدهد،ماراواردزندگیشخصیاشمیکندوبهپیادمدهایاحتمالی
زندگیکردنبراساسباورهامایماناشارهمیکند)مثالهایشحتی
کامنتگذاشتنهایفیسبوکیراهمشاملمیشود(.اودرانتهایکتاب
تجهیزاتیبراینجاتهمدراختیارمانمیگذارد،یکیازاینابزارهای
نجاتدهندهکتابهایفمینیستیاند،اومیگویدبهتراستهمیشه
کتابهایفمینیستیمحبوبتانراکناردستتانداشتهباشیدچراکه
خیلیوقتهاکلماتآدمراازعمقغموافسردگیبیرونمیکشند،
اتلروآدری فهرستخودشراهمدراختیارمانمیگذاردکهازجودیتب

لوردتاجورجالیوتوویرجینیاوولفراشاملمیشود.

زندگی کردن مثل یک 
فمنیست
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نوهیپیهاییکهکالسیوگامیروند،گیاهخوارند،هنرمندند،روابطآزاد
دارند،حرفهایسیاسیازدهانشاننمیافتدوهمدیگررابرایخروج
)اگرچهکهخیلیهایشان ازکشوردروضعیتبحرانیمالمتمیکنند
بیخبرازبقیهبلیتهایخروجشانراهمخریدهاند(.دال،روایرماناز
آیندهیدیستوپیایینزدیکیدرآمریکابرایمانداستانراروایتمیکند.در
روزهاییکهحملههایتروریستیازسویگروههایمختلفاتفاقیعادیو
هرروزهاستوحتیآدمهاازبعضیهایشانحمایتمیکنند.ونساوسلکا
دراولینرمانشهجویهیسیاسی،اجتماعیوفرهنگِیهوشمندانهای
و شورشها بمبگذاریها، تصویر کنار در میدهد، ارائه دورانمان از
کشتارها،شاهدجهانیهستیمکهدرآنشعارهاوبرچسبهایهویتی
جایعملواقعیراگرفتهاند.دالمشاهدهگرخوبیستوبهماننشان
میدهدکهچطوراطرافیانشبیشترازاینکهدرفکرتاثیریباشندکه
میتوانندبرجهانبگذارند،تمامهموغمشانایناستکهاظهارنظرهاو
انتخابغذاولباسشانچهتصویریازشانارائهمیدهد.شورشیهاییکه

قصدشورشکردنندارند.

Zazen | Vanessa Veselka

ادالوکاوششبرایاینکهبفهمدکیستوبهکجاتعلق دراینمیانماب
داردهمراهمیشویم،اومیخواهدتاثیریواقعیبرجهانداشتهباشد.
باحملههایتروریستیهمدلاستاماباخشونتهمدلیایندارد.
همزمانکهدرکشاکشبینخروجازکشورورفتنبهساحلهایجنوب
شرقیآسیا،وماندنوستیزدرآمریکایجنگزدهاست،یکیازراههایی
تروریستیست. حملهی به دروغین تهدیدهای میرسد بهنظرش که
یکعالمهگوشیموبایلمیخردوبهجاهایمختلفتلفنمیکندو
بهشانخبرحملهایقریبالوقوعرامیدهد،امادرچنینفضاییبعید
استپیامیکهمیخواهیدباعملتانبهگوشبقیهبرسانیددقیقا
همانطورکهبایدمنتقلشود.کمیبعدمیبینیمکهحاالتهدیدهای
باورشان کسی دیگر شدهاند، بدل شوخی به مردم بین تروریستی
نمیکندوآدمهابرایتعطیلشدنمدرسهومحلکارشانازهمینراه
استفادهمیکنند.شایدلودادنداستاندرموردذاذنبخشیازهیجان
خواندنشرابرایخوانندهخرابکند،برایهمینامیدوارماگرسراغش
رفتیدجزییاتایننوشتهرافراموشکنید.اگرچههمراهشدنبادالدر
مسیرفرارپراستیصالش،نگاهنقادانهاشوپرازپرسششبهجامعهای
کهبهنظرهمهدرآنبهنوعیمغزشوییشدهاند،حتیجداازماجراها،
جذاباستوبعیداستدراینروزهایایرانزندگیکنیدوجاییبین
دغدغههایدالوخودتانشباهتیپیدانکنید.دیدنفاصلهیبینآدمها
وروکشیکهبرروابطکشیدهشده،اینکهمدامازخودتانمیپرسید
آیاتغییرممکناست،آیاشمامیتوانیددرایجادتغییرنقشیداشته
اپاسخهمهی باشید،آیافرارکردنبهترنیست؟واینکهازروبهروشدنب

اینهاوحشتدارید.
عنوانکتاب،»ذاذن«،بهمراقبهیبوداییاشارهدارد،کنایهایهمزمانبه
الیفاستایلهیپیهایآمریکاییوخودسوزیاعتراضیراهبانبودایی
کههمیشهبخشیازذهندالرامشغولخودشانکردهاند.میشود
گفتدالوشایددرجاییهمهیما،درواقعبینایندوتصویرنزدیکبه

هماماعمیقادورازهم،سرگردانماندهایم.

دغدغه های ما و »دال«
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چندیپیشسرویزرگردریادداشتیکوتاهامابسیاردقیقوجسورانه
ااشارهبهماهیتغیرشفافو»دستنامرئیآدام بهبهانهءحراجتهرانب
ازارهنر،اینپرسشراپیشکشیدکه اسمیتی«تعیینکنندهءمراوداتب
»هیچکسنمیداندچراقیمتاثرسهرابسپهری502میلیونتومان
ضربشدو205میلیونتوماننشد.اینقیمتچگونهتعیینشد؟کتاب
»کوسهشکمپر؛ناقابل۱2میلیوندالر:پروندهایبرایاقتصادسردرگمهنر
معاصر«نوشتهدُنتامپسونیکیازمنابعدمدستیوعمومیاستکه
احتماالمارابهچیزیشبیهبهپاسخبرایاینسوالمیرساند،یاالاقلدرک

بهتراینکهچراپاسخسرراستیبرایآنوجودندارد.
تامپسونکهاکنوناستادامبیایواقتصادهنردردانشگاهیورککانادا
ست،اینکتابرادردههگذشتهدرمقامپروندهایبرایبازنماییسازوکار
نوشت. تجاری و اقتصادی حیث از آن سطح کالنترین در هنر عالم
ابرخی گشتوگذاراودرمراکزوشعباتاصلیعالمهنروحشرونشرب
ازدستاندرکارانموثردرآن،بهویژهدرلندن،بهانگیزهایبرایکندوکاو،
مصاحبه،وگردآوریاطالعاتبراینگارشاینکتاببدلشدکهدرنهایت

روایتیغیررسمیامابغایتصریحوگیراازکاردرآمدهاست.
اداستانانتقالمالکیتاثرمشهوردیمینهرست»امکانناپذیری کتابب
فیزیکیمرگدرذهنشخصزنده«ازچارلزساچی،داللومجموعهدار

کوسهء شکم پر؛ ناقابل دوازده میلیون دالر | دن 
تامپسون | اشکان زهرایی

شناختهشده،بهخریداریساکنایاالتمتحدهآغازمیشود؛اینکهمبنای
قیمتگذاریآنچهبود)یادرواقعچراهیچمبنایینداشت(،چهموانع
اآنقیمتوجودداشتوچهفرآیندیطیشدتا عملیبرایفروششب
اینموانعازسرراهبرداشتهشود.گزارشکتاباز»اقتصادسردرگمهنر
معاصر«پراستازنقلماجراهایمشابهبرایرمزگشاییازمولفهها
ازارجهانیهنرمیشوند.اکثراین وعواملیکهموجبکلیترازآلودب
ماجراهامربوطندبهدورهمعاصر،برخینیزبهنیمههایسدهبیستم
وبعضابهسدههایپیشتربازمیگردند.هرفصلبهیکیازمولفهها
هنرمندان، گالریها، و دالالن میپردازد، مجزا صورت به مقولهها یا
حراجها، آثار، فروش برندینگ، سو، یک از ومنتقدان مجموعهدارن،
آرتفرها،سرمایهگذاریرویهنروغیرهازسوییدیگر.هرچندنویسنده
دراینبررسیهایتفکیکشدهازبرهمکنشبازیگرانصحنهنیزغافل
نبودهاست.استفادهازسبکیرواییوارجاعبهمنابعشفاهیگزارش
تامپسونراازقیدصورتبندیهایقرصومحکماستداللیخالصکرده
است،اماهمینبهرهگیریاز»مشهوراتومقبوالت«،بصطالحمنطقی
کلمه،کتابرابهمتنیجذاب،صمیمی،ودرعینحالبیپردهتبدیل

کردهاست.
کوسهءشکمپر؛…رااشکانزهراییبهفارسیبرگرداندهونخستدرسال
۹4توسطانتشاراتکتابراهنمامنتشرشدهاست.مترجم)شایدبه
کمکویراستار(بهخوبیازعهدهبازسازیلحنشبهروزنامهنگارانهو
خوشخوانکتابهمراهباحفظوسواسودقتترجمانیدرقالبفارسی
برآمدهاستواگرازبرخیمعادلگذاریها)ماننداصراربه»تیاتر«و
»دوشا«بهجایتئاترودوشانکهدرنوشتارفارسیجاافتادهاند(بگذریم،
حاصلکارترجمهبعالوهجذابیتمحتوایاینکتابسیصدصفحهای
سببمیشودکهچهبسابتوانآنرادریکیدونشستخواند.البته
شایدبرایخوانندگانیکهرویکردتخصصیتریبهمحتوایآندارند،
انبوهدادهها،اسامی،وتواریخبهثقلوکندیخوانشبیانجامد.هرچند
تامپسوندر»پینوشت«خودبرکتابزنهاردادهاستکه»بهاطالعات
اافسانهایکهتاحدیحقیقترا کتاببایدبهعنوانتوصیفیکلیب

بازگومیکند،نگاهکرد«)ص303(.

تشریح شکِم پر کوسه
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مصاحبۀ چهار شامل میهراسد؟ چندزبانه آموزش از کسی چه کتاب
مفصلدربارۀمسائلدوزبانگیوچندزبانگیاستکهامیرکالنازدانشگاه
تورنتوآنهاراتنظیمکردهاست.مصاحبهشوندههازبانشناسانیهستندکه

تمرکزپژوهشیآنهامسائلاجتماعیوآموزشیدوزبانگیاست.

ا ب مخالفت استداللهای همۀ تقریباً که است این در کتاب این جاذبۀ
انهیامخالفتباحقوقزبانیاقلیتهایایراندرآنبهبحث آموزشچندزب
گذاشتهشدهاستوردیاقبولایناستداللهااززبانپژوهشگرانبیان
شدهاست.دراینمسیربهاشتباهاتیامدلهایغیرکارآمددرکشورهای
مختلف،اشارهشدهاستتامشخصشودکدامنگرانیهابهجاوقابلدرک
دوزبانگی که میشود حاصل ذهنیتی از درواقع نگرانیها کدام و است
راوضعیتیخاصوبحرانیمیبیند.پژوهشگراندراینکتاباستدالل
میکنندکهدوزبانگیوچندزبانگیوضعیتغالبافراددرهمۀدنیاستو

انهبودنوضعیتیاستثناییمحسوبمیشود. درواقعتکزب
افرادوگروههاییکهدرایرانطرفدارنظام»یکزبانـیکملت«هستند

چه کسی از آموزش چندزبانه می هراسد؟ | امیر 
کالن | ترجمه هیوا ویسی

استداللهای میدانند آموزشی نظام شایستۀ را فارسی زبان تنها و
مسائل به استداللها بعضی دارند. خود عقیدۀ این برای گوناگونی
بعضی و میشود مربوط تجزیهطلبان ا ب مقابله و سیاسی حساس
استداللهایدیگربهمشکالتمربوطبهامکاناتآموزشیکشورویا

نگرانیازافتتحصیلیدانشآموزان.

کشورهای از متنوعی مثالهای ا ب استداللها این به پاسخدهندگان
مختلفجهانـبعضیشبیهبهایرانوبعضیبیشباهتبهایرانـ
تالشمیکنندبهانههایواهیراازنگرانیهایواقعیوبهحقمتمایز

کنند.
انهایگوناگوندرایران یکیازمقایسهها،مقایسۀوضعیتاقواموزب
اآمریکاوکانادااست.وضعیتسرکوبزبانهایاقلیتدرایرانشبیه ب
آنچهدرتاریخامریکاوکانادارخداد،نیست.درآمریکاوکاناداکودکاِن
بومیانمناطقمختلفبهاجبارازخانوادهومحیطاجتماعیخودبه
بیشتر که شبانهروزی مدارس در و کوچانده انگلیسینشین مناطق
بهپادگانوزندانشباهتداشت،اسکاندادهشدند.اینروندبهاز
انهاوفرهنگهادرقرنگذشتهمنجرشد. دسترفتنبسیاریاززب
ااینحالنبایدگمان اماچنینسابقۀسرکوبیدرایرانوجودندارد.ب
کردکهوضعیتزبانی-آموزشیکودکاندرمناطقغیرفارسیزبانایران

وضعیتمطلوبیاست.
یکیدیگرازمقایسههایکتابمقایسۀوضعیتزبانیایرانوهندوستان
این دارند. هم با بسیاری فرهنگی شباهتهای هند، و ایران است.
انه،چندقومیتیوچندفرهنگیبودهاند. تمدنهاهموارهجوامعیچندزب
امیراثمدلهایآموزشیواردشده ایدب همچنینهردویاینکشورها،ب
ازغربدستوپنجهنرممیکردند.درگفتگوبا»آجیتموهانتی«،
انهدرهندبررسیشدهاست. محققهندیسیاستهایآموزشیچندزب

گفتگوی زبان شناسان 
درباره آموزش چند زبانه
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۱۹آذرماه»روزجهانیحقوقبشر«است.درستیکروزپسازسالروز
قتلمحمدجعفرپویندهجامعهشناس،نویسندهومترجمیکه»ماموران
اورادر۱8آذر۷۷کشتند.پویندهاینکتابرا خودسر«وزارتاطالعات
سالهایواپسینرندگیاشترجمهکردهکهشاملمتناعالمیهحقوق
بشروتاریخچهشکلگیریوتصویبآناست.دربیستسالیکهازترجمه
اتو متناعالمیهوتاریخچهآنگذشتهوبهدنبالبمباران»بشردوستانه«ن
مترجم همچون بشر« »حقوق کلیدواژه و اعالمیه متن یوگسالوی، در
فارسیآنسرنوشتغمانگیزیداشتهاند؛بخشیازاینسرنوشتناشی
ازعواملجهانیبودهکه۷0سالپسازبهتصویبرسیدنایناعالمیه
اراهاندازیجنگهای»بشردوستانه« نهفقطازجنگدستنکشیده،کهب
ابهانهقراردادن»نقضحقوقبشر«بهنقضآندرجنگهاییطوالنی وب
به اشاره ا ب بسیاری که چنان است. آورده روی غیرنظامیان کشتار با و
تاریخخونبارپسازایناعالمیهآنراناکارآمدوابزاریدردستکشورهای

قدرتمندبرایادامهسلطهبرکشورهایپیرامونیدانستهاند.
اماجنگوخونریزیبهنامحقوقبشرهمهآنچیزینیستکهبرسر
تالشهابرایصلحوکرامتانسانیآمدهاست.درطرفدیگرودرمیان
فعاالنسیاسیواجتماعینیز،حقوقبشردرایندورهبیستسالهآشنایی
وتالشبرایاجرابهبدنامیهایدیگرنیزگرفتارشده؛بدنامیمستمسک
قراردادهشدنتوسطفعاالنیکهارزشهایجمعیرابیشازهرچیز
وسیلهمنافعشخصیخودمیکنندودراینمسیرگاهاباییازپشتکردن
بههمانارزشهاندارند.ماجرای»حقوقبشر«درکشورماپیچیدگیهای

اعالمیه حقوق بشر و تاریخچه  آن | گلن جانسون | 
محمدجعفر پوینده

دیگرینیزداشته،ازافزودهشدنپیشوندوپسوندتاتاسیسنهادهای
ادیگرمدافعان. موازیبرایصیانتازآن،درعینبرخوردب

شکافها، کردن دوره و پوینده ترجمه ا ب جانسون کتاب خواندن اما
بخشهای امروز که متنی واژه به واژه سر بر اختالفها و درگیریها
زیادیشبرایماطبیعیوبدیهیاستماراباتالشهایبسیاریروبرو
میکندکهدرمسیررسیدنبهاینبدیهیاتطیشدهاست؛درجاییاز
تاریخچهاعالمیه،متوجهمیشویمکهچطورمتنحقوقبشربهیک
»اعالمیه«تبدیلشدونهقراردادیقانونیکهالزامآوربودهوتعهدات
مشخصقانونیرادرپیداشتهباشد؛نمایندگانآمریکاییدرهراساز
اتبدیلآنبهیکقراردادقانونیمجلسسنایآمریکاممکناست آنکهب
بخواهددرمسیرتصویبآنبرسرتغییرموادیدخالتکندومسیر
تصویبرادشوارسازدتالشمیکنندتامتنرابهسمتیک»اعالمیه«
انظرنمایندگانانگلستانبودهکهبرتبدیل ببرند.ایندرستدرتقابلب
آنبهیکقانونپافشاریداشتند.درنهایتسهمتنپیشنویسبه
ایکدیگرنوشتهشدندکهیکی»اعالمیه«، صورتجداگانهوموازیب
دیگریمعادههاکهامروزهپیماننامیدهمیشوندونتیجههمانمتن
الزامآوراست،ودیگریمتنیکهبهتدابیرعملی پیشنهادیقرارداد

میپردازد.
نکتهجالبدیگریکهازپیگیریتاریخچهمیتواندریافتایناست
کهاگرچهاتحادجماهیرسوسیالیستیشورویوکشورهایهمپیمان
بهمتننهاییاعالمیهرایممتنعدادندامادرجریانکاربررویمتن
پیشنویستاثیربسیاریبهویژهدرگنجاندنبندهایمربوطبهحقوق

اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیداشتند.
ازمکاتباتمربوطبهتنظیمپیشنویسنهاییمیتوانبهنمونههای
دیگرینیزدستیافت؛نامه»کنگرهجهانییهود«کهبرافزودناصل
پیشنهادیدولتلبنانپافشاریمیکند.درایناصلآمدهاستکه
ا ایدب »قوانینهردولتیتاآنجاکهبهحقوقبشرمربوطمیشوند،ب
سازگار شدهاند بیان اعالمیه این در که متحد ملل اصول و هدفها

باشد.«

پیکاری تازه برای حقوق 
بشر
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دورانحاکمیتسیاسیپهلویدوم)شهریور۱320تابهمن۱35۷(،یکیاز
دورانمهمتاریخمعاصرایراناست،دورهایکهباحضورنیروهایخارجی
درمناسباتقدرتدرایرانوخلعقدرتازرضاپهلویآغازوباسقوط
حکومتمحمدرضاپهلویدربهمن5۷بهپایانمیرسد.دراینبازه3۷
سالهرویدادهایبسیاریمهمیاتفاقافتادهاست؛درگیریمیاننیروهای
سیاسیبهویژهدردهه20برایتأثیرگذاریدردولت،مسئلهآذربایجانو
رایزنیقوامبامسکو،کودتای28مردادوسقوطدولتمصدق،تأسیس
اردر سازمانهایبوروکراتیکدولت،تشکیلاحزابسیاسیازسویدرب
دهه30،برنامهاصالحاتاجتماعیواقتصادیازاصالحاتارضیتاتأسیس
سپاهدانشوبهداشت،شبهکودتاعلیهدولتامینی،قدرتزداییازدولت
ار،افزایشقیمتنفتوتغییرسیاستخارجی بهنفعافزایشقدرتدرب
ایراندرعرصهبینالمللی…اینهاتنهانمونهایازرویدادهایمهماین
بازه3۷سالهاستکهکمتربهغیرازچندموردبرایمثالرویدادکودتای
28مردادیامسئلهآذربایجانوبرنامهاصالحاتارضی،بهطوردقیقدر

تاریخنگاریایندورهبهآنهاپرداختهنشدهاست.
دارد. تاریخنگاریمشخصخود به نیاز ایندوره، رویدادهای از هرکدام
موضوعنفت،کنشگرینیروهایسیاسی،مسئلهدولت،سازماندربار،

شاه در آینه شاه | بیتا عظیمی نژادان

سوژگی قدرت، مناسبات در آن تأثیرگذاری و ملی شورای مجلس
نیروهای برایحذف ایرانوتالش پادشاه پهلویدرمقام محمدرضا
نظامی سازمان دربار، در تماماً قدرت قبضه و سیاسی و اجتماعی
ارتشوگسترشآن،برنامههایعمرانیدرجهتتوسعهاقتصادیو
ابررسیدقیقهریکازاینرویدادها،امکانتدوین اجتماعیایرانو…ب
تاریخنگاریایندورهمهمازتاریخمعاصرایرانتاحدودیفراهممیشود.
تاریخنگاریهاییکهرویدادهایایندورهراصرفاًبراساسمنطقزمانیو
پشتسریکدیگرروایتمیکنند،ازدقتباالییبرخوردنیستندوبیشتر
بهشکلداستانتاریخیمیمانندکهاگرچهجذابهستنداماکمکی

برایفهمدقیقایندورهبهمانمیکنند.
بررسیمصاحبههایمطبوعاتیمحمدرضا شاه؛ آینه در کتاب»شاه
از را پهلویدوم تاریخ نژادانمیکوشد بیتاعظیمی نوشته پهلوی«
نقطهنظرسیاستشاهوبازیگریآنروایتکند.اینکتابدرچهارفصل
تنظیمشدهاست:فصلاول؛۱332-۱320دورهفترت،فصلدوم؛۱342-

فرمانروایی دوره ۱343-۱35۷ سوم؛ فصل قدرت، تثبیت دوره ۱332
در نویسنده ۱35۷٫ بهمن تا ۱35۶ بهمن چهارم؛ فصل و سلطانی
پیشگفتارکتاببراینموضوعتأکیدمیکندکهمحمدرضاپهلویاز
هنگامیکهدرشهریور۱320بهقدرترسیدتاسال5۷کهمجبوربهترک
ایرانشد،درمخیلهخودایدههاییداشتکهدائمتالشمیکردآنهارا
پیادهسازد.نویسندهبرایدفاعازاینادعایخودبهبررسیمصاحبههای
مطبوعاتیمحمدرضاپهلویازآغازسلطنتاوتاسال5۷میپردازدتااز
اینطریقردپایایدههایشاهوتالشبرایچگونگیپیادهسازیآنها

رانشاندهد.
اداره در پهلوی محمدرضا ایدههای ا ب میتواند کتاب این ا ب خواننده
امورکشوربهویژهرویکردسیاسیاووهمچنینتغییروتحوالتیکه
ازنظراوالزماستتاایراندرآیندهنزدیکبهیککشورپیشرفتهو
ااینحالشایدتنهانقطهضعف توسعهیافتهتبدیلشود،آشناشود.ب
اپیشفرضهایازپیشموجوددر اینکتابایناستکهنویسندهب
اکاراکترمحمدرضاپهلویوایدههایاومواجهمیشود،به ذهنخودب
عبارتدیگرازنظرنویسندهشخصمحمدرضاپهلویمستبدوحکومت
نبودن یا بودن مستبد از فارغ است، استبدادی حکومت یک پهلوی
شخصمحمدرضاپهلویویااستبدادیبودنیانبودنحکومتپهلوی
دوم،نویسندهبهجایفهماینموضوعدرجریانبررسیمصاحبههای
اایننتیجهکهمحمدرضا مطبوعاتیمحمدرضاپهلوی،پیشازبررسیب
پهلویمستبدوحکومتاواستبدادیاستبهسراغبررسیمصاحبههای
مطبوعاتیاومیرودکهنشانمیدهدفهمنویسندهدربارهاینموضوع
از که پهلوی محمدرضا مطبوعاتی مصاحبههای بررسی محصول نه
پیشبراساسروایتهایدیگریشکلگرفتهاستکهسایهآنهمواره

درفصولکتابآمدهاست.

محمدرضا پهلوی چه در 
سر داشت؟
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باورغالبایناستکهروشنفکرانوحاکماندوقطبمتضادندوباهم
هیچسرسازگاریندارند.امالزومااینطورنیست.آنهاگاهتوافقاتواهداف
مشترکیدارندکهکمترازآنهامیشنویم.یکیازمهمتریناشتراکات،
باوربهضرورتتربیت»عوام«است.کتاب»پرورشذوقعامهدرعصر
پهلوی«،نوشتهعلیقلیپور،بهردیابیاینسیاستونگاهمشترکدر
عصرنوسازیمیپردازد.اینکتابسیاستگذاریفرهنگیعصرپهلوی
را،بهویژهدرحوزهتئاتر،سینماوتلویزیونبررسیکردهونقطهنظرات
ومباحثجاریمیانسیاستمدارانوکارگزارانحوزهفرهنگ،مدیران،

هنرمندان،وروشنفکرانراوامیکاود.
ایده»تربیتملت«رادرنقشتاثیرگذارمحمدعلیفروغی کتابتبار
وتاثیردیرپایاودرسیاستگذاریفرهنگیمیجویدوسپسکارکردو
شکلگیرینهادهایمربوطهرابررسیمیکند.دونهاد»انجمنآثارملی«
و»سازمانپرورشافکار«درعصرپهلویاولباهدفساختنایرانینوین،
هدایتافکارجامعهوترویجعواطفیمانندمیهندوستی،وطنپرستی،
با سازمان دو این میشوند. تاسیس و.. اخالق تهذیب شاهپرستی،
موسسانینظامی/سیاسیواهدافی»فرهنگی«نقطهاتصالیمیشوند

میانروشنفکراندولتمندودولتمطلقهپهلوی.

پرورشذوقعامهدرعصرپهلوی|علیقلیپور

قلیپورسالهای۱320تا۱332،یعنیآغازدورانپهلویدومتاپیش
ازکودتارابهتأسیازجاللستاریسالهایبیدولتیهنرمینامد.
ازنسبیبهظهورصدهانشریهوگروههای سالهاییکهدرآنفضایب
فرهنگی-سیاسیمنجرشدوالبتهدستگاهسانسوروتوقیفنیزدر
آنهرگزبیکارنماند.بحرانهایگوناگونسیاسیاجتماعیایندوره،
شد موجب و کرد خارج دولت اولویت از را فرهنگی سیاستگذاری
مناسباتتازهایمیانهنروجامعهپدیدآید.درفصلدومکتابدو
گفتارغالباینزمان،یعنیسوسیالیسموناسیونالیسموجریانهای
منبعثازآنهابررسیمیشود.گفتارسوسیالیستیحزبتودهرسالت
اایدهدولتمطلقه خودرا»تربیتسیاسیتودهها«میداندوآنراب
»حفظ و ملی« »میراث و باشکوه« گذشته »احیای در اول پهلوی
فولکلور«میآمیزد.کتابعالوهبرتصاویروعکسهایمتعددازاسناد،
نزاعهاوهمفکریهایمیان باشرح تولیداتمرتبط، یا و اشخاص،
شخصیتهاجذابترمیشود.ازاینمیانیکیاختالفنظراساسی
میاناعضایحزبتودهوعبدالحسیننوشینبرسرکسبدرآمداز

هنراست.
اتمرکزبرشخصیتداریوش جریانبعدی،جریانناسیونالیستیاستب
همایونونشریهوانجمناوبهنام»جامجم«.بهگفتهقلیپورنگرش
ایندستهملیگرایانبرسیاستگذاریهایپهلویدردودههمنتهی
بهانقالباسالمیتاثیربسیارداشتهاست.رویکرداصلیهمایوندر
انجمنهنریجامجمترویجهنریایرانی-ملیوتقابلباهنرسیاسی
است،درواقعسرخوردگیاوازسیاستوسقوطرضاشاهاورابهجای
وا هنری انقالب برای تالش به سیاسی، انقالب تحقق برای تالش
میدارد.ایدهایکههمایونازواگنرگرفتهبود.اماجریانمقابل،جریان
نوگرای»انجمنخروسجنگی«استکهباچهرههائیمانندغریبو
ضیاپورشناختهمیشود.مشخصهنگاهخروسجنگی،کهخودرامقابل
هردوجناحچپوراست،سوسیالیسموناسیونالیسم،تعریفمیکند،
نفیمطلق»گذشته«و»قدیم«،خلقامرنو)تحتتاثیرنیماوتفکراو

دربابامرنو(،نگاهنخبهگراوگرایشبهزیباییشناسیمحضاست.
فصلسوموچهارمکتاببهدواهرمبهکاررفتهدراجرایسیاستهای
فرهنگیمیپردازند،یعنیبوروکراسیدولتیواقتصادنفتی.قلیپور
نشانمیدهدکهچطوررشداقتصادیناشیازافزایشقیمتنقتو
برنامههایعمرانیدولتمردان/روشنفکرانراقادرساختتادربرنامه
هایعمرانیچهارموپنجمسیاستگذاریهایفرهنگیجدیتریرادر
جهتپرورشذوقوسلیقهعوامپیبگیرند.زیرادراینزمانگسترش
دولت از مستقل تولیدکنندگان شکلگیری و جامعه شدن مصرفی
موجبپیدایشفیلمفارسیوتئاتراللهزاریشدکهباجذبمخاطبعام
دربرابررویکردفاخردولتیقرارمیگرفت.جالبآنکهتقابلمیانایندو
جریانبهاصطالح»عامهپسند«و»فاخر«منجربهملهمشدندومیاز
اولیوتالشدرتولیدتئاتر»ملی«،پاسداریوحفاظتاز»میراثملی«
متجسمدرآثارعامهپسندشد.اینتالشرامیتواندرتولیدگلخانهای
ارویکرد»عامیانه«همچونبهصحنهآوردننمایشروحوضیدر آثاریب

جشنهنرشیرازمشاهدهکرد.

تربیت ملت
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امرورخبرها،انگارتوطئهای گویارقابتسختیدرجریاناست؛هرصبحب
همه شنوندهها؛ و خوانندهها کردن عصبانی بیشتر برای است کار در
در بیمزه. کمیک بازی یک بردن پیش برای دادهاند هم دستبهدست
کشدارترینتعطیالت،یادورترینجایممکنهمکهباشیبازصحبتی
ازفالنشخصیتسیاسییاهنرمندخواهیشنیدکهآزارتدهد.درمورد
همهچیزاظهارنظرمیشود؛ازشخصیترینفضاتاعمومیترینامری
کهپیرامونترااحاطهکرده.»اینطوراست«،درحالیکهتومیدانیماجرا
درستبرعکسبوده.»بایدچنینباشد«درحالیکهتوزمزمهمیکنی،نه
اتفاقاًدقیقاًبایداینطورینباشد.دوربینهاومیکروفونهارویصحنه
اولعیسیریناپذیرصحنهینمایشراپوششمیدهند. حرکتکردهوب
فالنیبافالنیدستداد.فالنیقراراستدرموردموضوعمهمیسخنرانی
کند!)درحالیکهمیدانیحرفهایشذرهایاهمیتندارد(واقعاًهمهچیز
سرجایشاست؟آیاواقعیتحداقلکمیدستکاریشدهنیست؟آیا
و ورزشکارها سیاستمدارها، که جایی اصلی، صحنهی روی گفتگوی
هنرمندانحضوردارند،واقعاًهمانیاستکهوانمودمیشود؟یااینهایی
کهمطرحمیشودـآنطورکهادعاشدهـهمانیاستکهدرتاروپودواقعیت

سفتوسختاطرافجاریاست؟

اشارت های پست مدرنیته | زیگموند باومن

باومندربخشهایابتداییکتاباشارتهایپستمدرنتاریختسخیر
صحنهینمایشراروایتمیکند؛اینمضامیناگرنهمستقیم،که
ایکیدوواسطهجریانبزرگیراترسیممیکندکهمارانیزبه حداقلب
روشنیدربرمیگیرد.جریانیکهدرتالشبودهوهستتاتمامیصحنه

راازتفکراتمترقیپاککند.
شایداینداستانهرتحولبزرگیاست،امابهطورخاصپسازتحوالت
رنسانسی،مدافعاننظمجدیدـباهمهیتعارضهاوتفاوتهایشانـ
ازارـکه درمقابلنظامکهنمتحدشدند.فراکسیونجدیدبهرهبریب
کموبیشدراکثریتانقالبهایپسارنسانسیتکرارشدـنظامکهن
راازصحنهینمایشپسزدند.نظامجدیدمبتنیبرشیوهیتوزیعو
بازتوزیعنوین،نظامیمسلطشدوتصفیهدرونیراکلیدزد.نکتهی
اصلیایناست؛باومنمیگویدنخبگانفرهیختهکهنقشاصلیرادر
اینکشاکشهاوپیروزینهاییدربرابرنظمکهنعهدهداربودند،کم
کمازصحنهسیاسیحذفشدند؛پارلمانهاودولتهاشکلگرفتند
اما،آهستهوپیوسته»نخبگانفرهیخته«راازصحنهیاصلیبیرون
راندند.چراکهنظمجدیدمستقرشدهونیازیبهنخبهمانفرهیخته
ندارد.فرهیختگانکهدیگردرفضایسیاسیجایینداشتند،بهقلمروی
فرهنگکوچکردند،هرچندکهحوزهیفرهنگهمپیشازورودآنها
قرن در که است این باومن، گفتهی به بود. اشغالشده ازار ب توسط
بیستمبیشمارنظریهپردازدرحوزهیفرهنگوجوددارد؛دراینگذار،
اتحادنامیمونیهمرقمخوردکهاینفاصلهرابیشازپیشمحکمکرد؛
رسانههاودانشگاههادرقرارینانوشتهبهفرهیختگانعقبنشسته
اززندگیسیاسی،زندگیامنورفاهمطمئنیراهدیهدادندونمایش
اکمترینهزینهواسطکاکادامهپیداکرد.و رسمیدرسکوتیفراگیر،ب
بهاینترتیبنظمجدیدبهنظمیمسلطوبیبدیلتبدیلشد.هراظهار
نظریکهایننظمجدیدرابهچالشبکشدهزینههایخاصخودش
مختلف اجتماعی گروههای برای البته هزینه این داشت. خواهد را
برخوردارازصدایبلند،متفاوتخواهدبود؛امابههرحال،مادامیکه
ازامکانات،مواهباختصاصدادهشدهبهسطحاوللذتمیبرید،
درچارچوبهایتعیینشدهصحبتکنید.همهچیزیکشوخیلوس
خالی اغراقشدهای طرز به سیاست و فرهنگ صحنهی است؛ بزرگ
ازتمامیایدههاییاستکهمدیرانوتئوریپردازهایهردوحوزهدر
گذشتهپروراندهاند.گفتههایپوچوبیمعنیدرموردمسائلیکهزندگی
وهستیانسانهارادردستدارد،کهروزبهروزبامخاطراتجدیتریاز

پیشدستوپنجهنرممیکند.
باومناشارتهایپستمدرنرادرسال۱۹۹۱نوشت.هدفاصلیکتاب
ااینحال توضیحچیستیجامعهشناسیوفرهنگپستمدرنبود،ب
انتشارش،رابطهیترسیمشدهمیان از باگذشتنزدیکبهسهدهه
فرهنگوسیاستبرایخوانندهیامروزیبسیارآشناوتازهخواهدبود؛
خصوصاًحاالکهیکخردوجودداردوآن،نهآنیاستکهدرفضاهای
بیرونیشکلگرفتهوجریاندارد،کههمانخردنخبگانغیرفرهیخته

است.

چه کسی بیشتر حرصمان 
را در می آورد



منتخب زیرگذر میدان
در سال ۱۳۹۷
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نشریهزنروزدردیماه۱35۷درواکنشبهسانسوروعدمپوششخبریبرخوردهایخشن
بامعترضانبهرژیمشاهنشاهیدررادیوتلویزیونملیایراناینکاریکاتوررامنتشرکردوبه

کنایهاینسازمانرارادیوتلویزیوننظامیایراننامید.

کنایه زن روز به سانسور در اخبار رسمی
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۹مهر۱358:روزنامهاطالعاتازگفتگویخبرنگارخبرگزاریپارسباخلخالیدرموردخریدنقدی
مجازاتشالقتوسطشکنجهگرساواکدرمهابادخبرمیدهد.

بهگفتهخلخالی،اینفردکهدردادگاهانقالببه400ضربهشالقمحکومشدهبودهباچانهزنی
مجازاتخودرابهمبلغ500هزارتومانخریداریکردهاست.

البتهحاکمشرعدستورداده50ضربهشالقبهویزدهشودتامحکوم»طعمشالق«رابچشد.

خرید مجازات شالق شکنجه گر ساواک در دادگاه انقالب مهاباد



2۶4

25مرداد۱35۹:روزنامهاطالعاتازاعدامیوسفخوشکیش،مدیرکلسابقبانکمرکزی
ایران،خبرداد.بنابراطالعیهدادستانیکلانقالب،محاکمهویوسهنفردیگردرطیسهروز

)۱8تا20مرداد(انجامشدهوآنهادرصبحجمعه24مرداد۱35۹اعدامشدند.
خوشکیشکهآخرینمدیربانکمرکزیدردورانشاهبودازسویدادگاهانقالببهخیانتبزرگ

بهاقتصادایرانوهالکتحرثونسلمتهمشدهبود.

اعدام مدیر کل بانک مرکزی ایران
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28مرداد۱35۷:روزنامهاطالعاتدههاآگهیتبریکبهمناسبتسالروزکودتای28مرداد،که
آنراقیامملیمیخواندند،منتشرکردهاست.

دراینآگهیهاشرکتها،سازمانهاوافرادمختلفازقیاممردمبرایاستقاللکشورورهبریشاه
تجلیلکردهاند.تعدادیدیگرازآگهیهایاینروزراسرآغازتحوالتمثبتدرایرانخواندهاند.

انتشاراینآگهیهاهزمانبودباباالگرفتناعتراضاتمردمبهرژیمشاهوگسترشتظاهرات
خیابانیکهدرنهایتمنجربهانقالبشد.

تبریک کودتای ۲۸ مرداد
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نوروزیسال بهگزارشروزنامهاطالعات،محمدرضاشاهدرمراسمسالم ۶فروردین۱342:
۱342تاکیدکرد»هیچمذهبیمترقیترازاسالمنیستوهیچجامعهایبدوندینقوامندارد.«

اوهمچنینبه»انقالبسفید«اشارهکردهوآنراامریضروریبرایجامعهدانست.بهگفته
ویانقالبسفیدبایدازانقالببزرگتریکههزینهبیشتریبرایجامعهداردجلوگیریکند.

شاه: هیچ جامعه ای بدون دین قوام ندارد
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۹خرداد۱35۷:روزنامهاطالعاتازسفرشاهایرانبهاستانخراسان،بهروایتخبرگزاریرویترز،
گزارشدادهاست.بنابهاینگزارش،شاهوملکهایراندرابتدایسفرخودبهزیارتحرمامام
هشتمشیعیانزفتند.روحانیاستقبالکنندهازشاهدرخطابهخودگفت»شاهنشاهمسئولیت
مبارزهبادشمناندیناسالمرابهعهدهگرفتهاند.اینمسالهمهمیاستکهجوانانبااحکام

اسالمیآشناشوندتابفهمندمارکسیسموکمونیزمدرحقیقتچیست«.

گزارش زیارت مشهد شاه و فرح
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حضور خیرمقدم آگهی اطالعات روزنامه در گرگان صنعت و کشت شرکت خرداد۱35۷: 30
»علیاحضرت«منتشرکردهاست.

آگهی خیرمقدم حضور »علیاحضرت«
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24دی۱358:روزنامهاطالعاتازبحثهایپیرامونقانونکارگزارشمیدهد.
ازبین برنامهریزیبرای از اموراجتماعی اینگزارش،محمدرضانعمتزاده،وزیرکارو بر بنا
بردنبیکاریکهدرآنزمانآمارآن500هزارنفراعالمشدهوحلمشکلمسکلکارگرانخبر
میدهد.نعمتزادهبعدهاازموسسانحزباعتدالوتوسعهووزیرصنعت،معدنوتجارتدر

دولتحسنروحانیشد.

وعده قانون کار با نظر کارگران
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۱۷بهمن۱3۶2:روزنامهاطالعاتگزارشیازبازدیدمهمانانخارجیدههفجراززنداناوینمنتشر
کرد.اسدللهالجوردی،دادستانانقالباسالمی،درپاسخبهپرسشیکیازبازدیدکنندگانکه
»چرامردمجهانراباواقعیاتوحقایقاینزندانآشنانمیکنید؟«پاسخداد:»امپریالیسم
خبریبارسانههایگستردهخودمانعرسیدنحقایقبهملتهامیشود.«بهگزارشروزنامه
اطالعاتیکیازبازدیدکنندگانلبنانیپسازبازدیداززنداناوینگفتهاست:»وضعیکهمن
دراینجامیبینماصالقابلمقایسهباهیچجانیستوحتینمیشوداسمآنرازندانگذاشت.
بلکهباشرایطموجودبایدآنرادانشگاهنامید.«روزنامهاطالعاتهمچنینخبردادهکهیک
میهمانآلمانیپسازاطالعازوضعآموزشهاییکهدرزنداندادهمیشودازمسئولینزندان
خواستکهبهویاجازهدادهشودچندروزیدرآنجابماندوازآموزشهایعقیدتیسیاسی

زنداناستفادهنماید.

بهمن ۱۳۶۲: گزارش بازدید مهمانان خارجی از زندان اوین
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۱3اردبیهشت۱3۶5:روزنامهجمهوریاسالمیازخطبههاینمازجمعهتهرانبهامامتهاشمیرفسنجانی
گزارشدادهاست.رفسنجانیدرسخنانخودبهبیججابانهشدارمیدهد:

»مااالنافرادیرامیبینیموهرقدرنصیحتمیکنیموازطریقتقوامیخواهیمبهاینمحیطسالمبرسانیم
هنوزیکمقاومتهایمنفیهستوخانمهاییمتاسفانهپسازهفتسالازانقالبهنوزبهاینراضیاند
کهمقداریازمویشانبیرونباشد.تابهحالبااینطورافرادخیلیبانصیحتوموعظهبرخوردکردهایموهنوز
همبعضیازشهرهایبزرگاینبلیّهرادارندودربعضیمغازههااینگونهمسائلترویجمیشودودربعضی
اداراتهنوزخوبمراعاتنمیشودواینهاخطرناکاستوفکرمیکنمکهپسازهفتسالتحملمانماهم
تمامبشود.مردمحزبهللاچندبارطغیانودیدیدکهدرخیابانهاریختندوازهمینتریبوننمازجمعه،وزیر
کشورودیگرانخواهشکردندوبهآنهاوعدهدادیمکهاینهاخودشانآدممیشوندوبازمیبینیمکهمثلاینکه

اینهایکمقداراحتیاجبهخشونتدارند.)تکبیرنمازگزاران(«
بهگزارشروزنامهجمهوریاسالمی،رفسنجانیهمچنینازطرحیبرایتشکیلاردوگاههایویژهبرایبدحجابان

خبردادهاست.

اردیبهشت ۶۵: وعده اردوگاه برای بدحجابان در نماز جمعه




