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ی ریاسااج جوروری دهنا د تمامب  ه پایان میلادی، نخسااتید دهره ۰۲۰۲پایان سااا  

  ینی پیمهزی اه را داشج، اممهز  سیاریتم کسی پیشرسد. اگم چرار سا  پیش کممی

 .کنندخطم انتخاب مجدد اه را جدی تلقی می

ا تأکید دن تمامب،  خوانید تلاشای اسج  مای تویی   ه ددر  رسیمطلبی که می

مد اید کارهای پیشبه راه« راسج پوپو یستی»های گیمی اساتماتیی م چگونگی شال 

ها ه های گمههی. ارزش  مرساای اید ساایاسجی رساانههییه در عمصاهاساتماتیی  ه

 کارهایشااود،  لله  ه شااناخج راهتد یمها، تنرا  ه ممزهای ایا ا  متحده محدهد نوی

 .کندکشورهای دیگم هم کوک میپوپو یسم راسج در 

*** 

  

ی های آغازید دههگیمی مارگار  تاچم در سااا اسااتیوار  ها  در تویاای  ددر 

طور نویسد: تصور عوومی  م آن اسج که  ا ظرور  حمان ادتصادی،  ههفتاد میلادی می

 تم جامعه ه عدا جهای یعیفکه پشتیبان گمهه -ب خودکار، راه  مای رشد نیمهی چ

شااود. اما هادعیج آن اسااج که سااامانجا   حمان ه  مآمد  از می -اجتواعی اسااج 

ی مبارزه ه کشااکشی اسج که در مشامه   ه ه در گمه نتیجه« ی پوپو یساتی حظه»

عمصاه سایاسای ه ایدئو و یک آن جامعه در جمیان اسج. سیم دوادش نشان داد که 

« ها ه  ازار آزادخانواده، هظیفه، ساانج»جوی تاچم  ا شااعارهای وپو یساام ساالطهپ

دزب کارگم را  ه چا ش  لشااد ه پیمهز از اید نبمد « ده ج رفاه»توانسااج جبا یج 

 1. یمهن  یاید

ی آید که تحج فشار تحو ا  سیاسهنگامی  ه هجود می« ی پوپو یستی حظه»یک 

های اجتواعی، ددر  هیمونیک غا ب در جامعه، زیم فشااار خواسااج -یا ادتصااادی 

                                                      
1 Hall, Stuart (1988). The hard road to renewal: Thatcherism 

and the crisis of the left. Verso. 
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شااود. در چنید شاامایطی، نرادهای موجود ثبا  میمتفاه  شاارمهندان نارایاای،  ی

مند توانند از هفاداری ممد   رمهسیاسی در تلاش  مای دفاع از نظم موجود، دیگم نوی

ه گارا  ه هجود آهرد، آن« ممد »اعی  ا نا  شااوند. اگم  توان در اید  حظه نیمهی اجتو

دادر  ه  ازسااازی آن ساااختارهای اجتواعی هسااتند که ناعاد انه « ممدمی»ی اید جبره

جایی ددر  هیمونیک غا ب، هدتی که مشاامهعیج خود را از کنند. جا هتصااورش می

 گیمد. اما چنان که گفتیم، جانشاااید اید ددر دساااج داده، دیم یا زهد صاااور  می

 .کلی متفاهتی داشته  اشدهای  هتواند گفتوان ه سیاسجهیمونیک می

، تا آیدآن اسااتماتیی گفتوانی اسااج که در اید  حظا   ه کار می« پوپو یساام»

ممزهای سااایاسااای جامعه را  ازتعمیف کند، جامعه را  ه ده اردهگاه تقسااایم کند ه 

ج اسااج که نیازهای شااود. آن هد« نخبگان ددرتوند»علیه « ممد »خواسااتار  ساای  

در  ما م « ممد »ی شاوند ه جبرههای متفاه  اجتواعی  ا هم جوع میی گمههپماکنده

 گیمد.  ار دیگم توجه کنیدددر  شاال  می« ا یگارشاای»در  ما م « هاتوده»، «نخبگان»

ی  حظه»که هم پوپو یسااام راساااج ه هم پوپو یسااام چب مولد اساااج که از اید 

 1.ممد  نارایی زیم شعارهای خودشان استفاده کنند مای  سی  « پوپو یستی

،  ا هجود ۰۲۲۲ساالا  اید اسااج که: در اممیلای  عد از  حمان ادتصااادی سااا  

ی جورج افمهزانهکار، مبهبی، ه جنگنا ما می عویق درآمدها،  ا سااایاساااج محافظه

هزاران آممیلایی را  ه کا  ممگ کشید،  آمیزی مواجه شد ه وش که  ا ناکامی افتضاح

 کار هها  عد از اه اما،  ازی را  ه دهنا د تمامِب  ه شد  محافظهچه شد که دموکما 

 هچمای پوپو یسم راسج  اختند؟چونگما ه مظرم  یراسج

ها ی گبشته، چبدر طو  چرار دهه»گوید: مایل  ها تزر، فیلسوف اممیلایی، می

دموکماتیک را کنار گباشتند. ادزاب هارش های سوسیا یاساجه دزب دموکما ، سا

ادتصادی مورد تأکید فمانللید رهزه ج  -های اجتواعی)سیاسج New Deal نیودی 
                                                      
1 Mouffe, Chantal (2018). For a left populism. London: Verso. 
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 «که هدف آن ادیای ادتصادی ه اصلادا  اجتواعی  ود(، اید سیاسج را تمک کمدند.

هی ها ردموکما  شد  تضعیف شدند. دتی هدتیهای کارگمان ه کارمندان  هاتحادیه

م های نو یبما یستی صور  نگمفج. چمخ  کار  ودند، تلاشای  مای مقا له  ا سایاسج

ا وللی خواهان چمخید. دماردادهای تجار   یدی ددیوی دهران جوروریهوان پاشنه

 ه زیان کارگمان داخلی امضاا شد ه  ه از  ید رفتد مشاغ  آنرا سمعج  خشید. گفته 

ها تمجی  دهیم، صادی را  م عدا ج اجتواعی ه  از توزیع درآمدشاد که اگم رشاد ادت

کند. نتیجه اما پدیدار شاادن یک گمهه  زرگ اجتواعی  ا اید رشااد  ه هوه کوک می

در  خش  (precariat یا پمیلاریا) مزددوایج ه کمثباا ، مودتی،  یکاارهاای  ی

یا ی، شل   مای سازمانپبیم، پماکنده ه مشد  آسیبی کارگمی  هخدما   ود؛ طبقه

جای کارگمان صااانعتی متومکز در هاددهای  زرگ را گمفج. خشاااوی که اید گمهه 

مداران از هم رنگی ی نخبگان،  ه  ا انشاااینان ه سااایاساااجی مزد گیمان  ه هوهتازه

داشااتند، خوراک خو ی  مای پوپو یساام راسااج  ود. رهبمان ساایاساای در چر  سااا  

نا ما می اجتواعی  ه شل  هدشتناکی در ایا ا  متحده  گبشاته، اجازه داده  ودند که

ی ا مثمهتوندان ه ممد  عادی های پس از جنگ ده ، فاصلهگاه در سا رشد کند. هیچ

چنید گسااتمده ه عویق نبوده اسااج. کاهش ما یا   م درآمد صااادبان ثمه  ه در 

ها ی آن کاهش  ودجه عوومی  مای  رداشاااج، آموزش ه دقوا  ازنشاااساااتهنتیجه

  ادتصاد، خشم ه استیصا« شدنجرانی»ی ی  ارز اید شلاف عویق اسج. نتیجهنشانه

شان نزه  شاان را از دسج داده  ودند، مودعیج اجتواعیهایی  ود که کار ه مزایایآن

 1.کمده  ود، شرمهاشان در خطم تخلیه ه تعطی   ود

 های ادتصادیلینتون ه  اراک اه اما( هم هوان سایاسجهای نوید ) ی  کدموکما 

ی تجار  آزاد کار )ریگان ه  وش( را پیش  مدند. توافقنامهخواهان محافظهجوروری

زدایی از ادتصااااد ما ی، های ده ج ه مقمرا آممیلاای شاااوا ی )نفتا(، دبف کنتم 

                                                      
1 Walzer’s speech “Authority and populism in the age of Trump”, at the 

Stuart Hall Foundation, October 2019. 
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  اراک اه اما که پس ها  ود.ی اید سیاسجکاهش ما یا   م درآمد طبقا   ا ا، ازجوله

ها  »ددر  را در دسج داشج، در عو  ددمی در محدهد کمدن  ۰۲۲۲از  حمان ما ی 

ه  ازار آزاد  م نداشاج، دتی هدتی اکرمیج کنگمه را هم  ا خود داشج.  ه « اساتمیج

هاشان را از دسج داده  ودند، دیده از  حمان،  یش از ممدمانی که خانههای آسیب انک

ی ما ی پیشانرادی  مای محدهد کمدن ه اصالاح در سازهکارهای سممایهکوک کمد ه 

 .ارائه نداد

های  زرگ اجتواعی آسیب ها مشاللا  اید گمههها ه ساایم چبهدتی دموکما 

داری تازی سااممایهکار تد  ه یلهراسااتا  ا ادزاب محافظهدیده را نادیده گمفتند ه هم

توزیع مجدد آن را  ه نفع  ازار آزاد  هایماا ی دادند، مداخلا  ده ج ه سااایاساااج

هییه کارگمان سفید آممیلایی )که محدهد کمدند،  سایاری از اید ممدمان فقیم شده،  ه

 ها فماموش شدهشان نزه  جدی کمده  ود(  ه اید نتیجه رسیدند که آنساط  زندگی

ها ادند، از آندها رأی میها که یک زمانی،  ه دموکما اند. ایده در داشیه دمار گمفته

جورور دموکما  یک سااایاه پوساااج  ود. هییه که آخمید رییسرهی  مگمداندند.  ه

گا   ا هم هایشان کند. سیاسجهوید گمهه  ودند که پوپو یسام راسج توانسج  سی 

ها، یک خلاء جدی ساایاساای را  ه هجود آهرده  ود که راسااج نو یبما یساام دموکما 

 .مدخشوگید پوپو یسج آن را پم ک

ساامدمدار اید جنبش « گمدانمعظوج را ده اره  ه اممیلا  از می»تمامب  ا شااعار 

دهندگان اممیلایی  اید گفج که چما ما یا ی سایاسج خارجی، میشاد. اه در جبره

های ثمهتوند، معاف  اشاااند؟ در دفاع از را  پمدازند ه آ وانی« ناتو»ی اصااالی هزینه

دماردادهاای تجاری ناعاد انه، مشااااغ  کارگم  کمد: چما  ااکاارگمان هم سااالا  می

رهد؟ چما مرااجمان غیمدانونی  اید کارهای کارگم اممیلاایی  اه چید ه ملزیاک می

ی متوسااا  ه تم از آن خود کنناد؟  مای جلب آرای طبقهاممیلاایی را  اا دقوا کم

 ههای گانگستمی پمساید: چما مراجمان  ا  ه هجود آهردن دستهها هم می ازنشاساته
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های اسااالامی  اید امنیج ما را  ه خطم  یاندازند ه  ا هاردا  مواد مخدر تمهریساااج

های ما را  ه خاک ساایاه  نشاااندند؟ تمامب )درسااج مر  رییارد نیلسااون( جوان

های جامعه هوماه  ا مد هستند ه علیه نخبگان ه هسته« اکرمیج خاموش»گفج که می

 1.خواهریمدار در هم ده دزب دموکما  ه جوروددر 

کمد داصا  پیوند ه اتحادی  ید جنبش نیمهی متشاللی که تمامب را دوایج می

 هایی شااابیه  ه فاکس نیوز ا رساااانه (Tea Party) کار ه مبهبی تی پارتیمحافظه

(Fox News) ی اید اتحاد  مای جا ب آرای نارایااایان ه  ود. اما اساااتماتیی تازه

 استفاده از خشم ممد  چه  ود؟

های جدی ه کار، تلیه  م کانا اتی راساااج محافظهسااایااساااج مطبوعا - اول

یا  هرنا یساام  (tabloid) ی ددیوی را کنار گباشااج ه  ه فممج تبلویدکنندهخسااته

پساند رهی آهرد.  مای آن که مرا  رهشد  زنیم پماکد  ا مطا ب سابک ه عامهشاایعه

ه  راسجکننده، سمهای خستهرانیهای جدی ه سخدتصاور کنید که چمخشی از فیلم

های غیم مسااتقیم صااور  کننده  ا پیا های ساامگم صاامی  ایدئو و یک  ه ساامیا 

گیمد، ها شاال  میی رسااانهای هم در عمصااهگیمد.  ا اید چمخش، ممز ندی تازهمی

«. هاپسند  یبما های نخبهرساانه»در  ما م « هاهای ممدمی ه کارگمی اممیلاییرساانه»

ایم، متعلق  ه های ممد گویند ما متعلق  ه تودههای راساااج پوپو یساااج میرساااانه

ایم،  ه آممیلای هادعی، که صدرنشینان ها. ما  ه ممد  هادعی چشم دهختهشدهفماموش

 .اندها را فماموش کمدهه نخبگان آن

اصاا  را  م  CNN ه یا New York Times های  یبما  مر در مقا  ، رسااانه

چه شان( توان  مرسی انتقادی از آنجایگاه اجتواعیگباشاتند که ممد  )فار  از آن می

ب اسااج. مخاط گما ینند را دارند. ا بته اید تصااور در نرایج نخبهشاانوند ه میکه می

                                                      
1  Judis, J. B. (2016). The populist explosion: How the great recession 

transformed American and European politics . New York: Columbia Global 

Reports. 
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رفته هسااتند ه فمهنگ کمده ه دانشااگاههای تحصاای های  یبما ، آد آ  رسااانهایده

ان ه درسااج کمد. سااامچیزی اسااج که  اید آن را  ه -ها  ه گوان آن -کارگمی هم 

های  یبما   مای غلبه  م مشااللا  ه تعدی  تضااادهای های پیشاانرادی رسااانهد راه

 جویی  مایاجتواعی،  حث ه  مرسااای، کنلاش، تعوق ه تباد  نظم ه در نرایج چاره

های جامعه  اید ی گمهه مای هواه  ود. در اید نظم، هواه«  مد- مد »دا  یاافتد راه

 .داشتندمشارکج می

، جو اسج، در پی شلسج  لوک مقا   اسجا سایاسج راسج پوپو یستی، ستیزهام

که « هاییآن»دشاااود اساااج، « هاآن»ساااازد که  ا از طمفداران خودش می« ما»یک 

 .اند، فاسدند ه از دا  ممد   ی خبم ا انشید

، شال  دادن یک هویج اجتواعی ه ها ستگی «های ممدمیرساانه»کار اید  - دوم

اید هویج  م یک فمهنگ معید ه یک ساابک ه سیاا زیستد متلی  سایاسای اساج.

زنیم، شاانویم، ز انی که  ا آن دمف می ینیم، موساایقی که میهایی که میاسااج؛ فیلم

ی اید دهندهها ه دشااونان ما، اجزای تشاالی  میم، درممانکار میاصااطلاداتی که  ه

 .اندهویج

؟ دو ِ مایی که معتقد ه گمفجاید هویج مشاااتمک دو  کدا  نقا  شااال  می

 های سنتی خانواده هستیمرهیم، مایی که طمفدار ارزشمبهبی هساتیم ه  ه کلیسا می

کنیم م میدانیم ه فلها متنفمیم، ما که فوینیسم را ادوقانه می یبما «  نده اری ی»ه از 

ایان گممان از هوجنسداری اسج، ما که دا داری ه خانهی مقدس زنان  یهکه هظیفه

شاناسیم، مایی که ممدان های رهانی میها را ممیضخورد ه آنه دگم اشاان  ه هم می

شااالد را منحمف دراز، هنممندان ناهوجور ه سااانج لناد ه زناان پمره ه ز انگیس

دهم تا  ه مرا ه پناداریم. ماایی کاه اها  کار شااامافتوندانه هساااتیم ه ما یا  میمی

 .های تنب  ه  یلار پمداخج شودز اناسپانیایی ی اجتواعی  ه سیاهان ههزینهکوک
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گیمی  ا ممد ، ادساسا  ه عواطف ی ارتبا ها، در شیوهاید گونه رسانه - سومم

ها را. تلیه  م تصاااویم ه ی آنکند ه نه عقلانیج ه اندیشاااهگیمی میهاا را هدفآن

ه اید ک گیمی،شااده. در اید ساابک ارتبا های شاافاهی اسااج ه نه کلوا  نوشااته یان

، اهویج اسااسای دارد.  مای رهشد شدن «کنیدای را تعمیف میدصاه چگونه» شاوا

های صاب  توان کار مدادان را  ا مقا ا  جدی ه دانشاگاهی در رهزنامهمویاوع، می

ا ای  ه اطلاع مخاطبید  مسد تکنندهمقایساه کمد. دتی اخبار هم  اید  ه شال  سمگم 

کار اسااتفاده های ددیوی محافظههای تازه، از چرمههکننده نباشااد. در اید رساانخساته

ی طبقاتی ساده، ناهووند  ا هایی  ا پیشینههای تازه، آد های اید رسانهشود. چرمهنوی

ه در  ی کارگمی دمف  زنندتوانستند  ا ز ان سادههای سنتی  ودند که می هرنا یسج

جه کنید که ز ان تمامب هم عید داا  در طمز گفتار، جنگی ه ساااتیزه جو  ودند )تو

 .نشده اسج(ها را دارد، خشد، همزه ه پمدازشدرسج مر  مدادان، هوید هییگی

« طبقه»های راسج پوپو یسج  ازتعمیف مفرو  تمید استماتیی رسانهمرم - چهارم

 ها،دهد، نه مودعیج ادتصادی آد چه یک طبقه را شال  میها، آن ود. در تعمیف اید

ها اساج. هم کارگمان ه هم صاادبان سممایه در اید تعمیف، هنگی آن لله هویج فم

های اند. در مقا   چب ازاریپسااند ه کوچهها ه طمفداران فمهنگ عامهکنندهمصاامف

اند، گمایش  ه  یبما  که تحصاایلا  دانشااگاهی دارند ه صااادبان مشاااغ  متوساا 

 .های ممدمیدارند: فمهنگ نخبگان در  ما م فمهنگ توده« فمهنگ ها ا»

شااود که در هادع می« هاکارآفمید»شااان در اید اسااتماتیی، صااادبان سااممایه نا 

ها را ی آنهوماه، دارای منافع مشااتمک، ه نرایتاد در خدمج کارگمان هسااتند ه دغدغه

هایی از انواع مختلف هسااتند. از هنممندان ه کارکنان دارند. در مقا   اید گمهه، انگ 

های اداری که کار  امعنا ه ها، کارمندان  خشیاان تا  ورهکما فمهنگی ه دانشاااگااه

ی ی اجتواعهزینههایی که کوکآن«: انگ »ی یک گمهه دیگم کنند.  ه ایافهمو د نوی

شاااان سااایاهان ه ممدمان آممیلای  اتینی هساااتند(. کارند )که اکرمیجگیمند ه  یمی
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کش ه ساافید، زدوج« کارآفمینان»ی کارگم ه ها، طبقهدر اید رسااانه« ممد »تعمیف 

زا وصاافج از یک سااو ه « نخبگان»کار آممیلایی اسااج، در مقا   تو یدگم ه محافظه

 .ها از سوی دیگم«انگ »

مان های  یبما   ا کارگگفتند که نشمیا  ه تلویزیونهای طمفدار تمامب میرساانه

هایی یشان مرم اسج. رسانهشناسند ه نه  ماکنند ه اید طبقه را نه میاز  ا ا  مخورد می

های کارگمان را ارج مرا  فااکس نیوز،  معلس مادعی  ودناد که ما درایج ه ارزش

ی ها، فمهنگ طبقهگیمیم. در خوانش اید رساااانهها را جدی مینریم ه فمهنگ آنمی

ها ه ممدانه  ود. هوید معمفی نیادپمساااتانه، کاارگم سااافیاد، در تقا    ا ساااایم نیاد

ها ی اشتماک آن، مبهبی ه طمفدار سلاح از فمهنگ کارگمی  ود که نقطهممدساا ارانه

، شد. در اید تبلیغا کاری نظیم اه میداران محافظهای شابیه تمامب ه سممایه ا چرمه

گفج که از مشاغ  کارگمان سفید، در کار، میمحافظه« کارآفمید»پوپو یسج راسج ه 

دامیان تجار  آزاد ه هاردا  از کشورهای های طمفدار محی  زیسج ه مقا    یبما 

های طمفدار کناد. گمهه اه  ) یبما هاا(، دفااع میهاا ه ملزیلیهییه چینیدیگم ) اه

ی گم  شاادن کمه زمید، معادن زغا  ساانگ ه سااایم محی  زیسااج)  ا دره  در اره

 کشاااند. گمهه ده  (دامیان تجار  آزاد) هم اجازهصااانایع آممیلایی را  ه تعطی  می

دهند که کا اهای ارزان  دهن ما یا   ه  ازار داخلی اممیلا هارد شود، در دا ی که می

 1.توانند خودشان اید کا اها را تو ید کنندکارگمان ما می

آگاهی »اید که کارگمان سافید آممیلایی  ه پشتیبانی از تمامب  مخاستند،  ه د ی  

توان گفج که راساااج پوپو یساااج کارگمان را د کارگمان نبود. نویطبقاتی ای« کاذب

 ردا ج سااختی  ید« ی پوپو یسااتی حظه»فمیب داده ه خیا  خود را آسااوده کمد. در 

اردههای مختلف سایاسی در جمیان اسج که خشم ه ناریایتی ممد  را  ه سود خود 

                                                      
1 Peck, R. (2019). Fox populism: Branding conservatism as working 
class. Cambridge University Press. 
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ب  مای جلب آرای ها سایاساج مناسها ه  یبما کانا یزه کند. مشال  آن  ود که چب

کارگمان ساافید آممیلایی را نداشااتند. در مقا  ، راسااج پوپو یسااج  ود که در جلب 

 .آرای آنرا موفق شد

کند که هیچ هوخوانی ه سازگاری خودکاری درساتی تأکید میاساتیوار  ها   ه

ایدئو و یک هی هجود ندارد. اگم  -گیمی سایاسی  ید مودعیج طبقاتی فمد ه ساوج

ها را کسااب کنیم  اید  سااازیم ه هود ی آن«( ممد )» خواهیم اکرمیتی از افماد جامعه 

منافع هادعی »دی خود ه  م اسااااس  ه خو« ممد »کاار جادی ه درازمد  کمد، اید 

آیند. اید که راسج پوپو یسج خواه نویشاان  ه ساوی نیمهی چب ه عدا ج«طبقاتی

  ه ار استمیج ها  هایکماهاتی–هشالوار ی فماخ میان کارگمان ه کجتوانساته فاصاله

 .اسج هاآن ددیق ه سخج کار ینشانه کند، پم موافق ه ملثم شللی

 ها ه ارتبا  گستمده  اها، رسانها تلاش درازمد  در اندیشلدهکار  فعا ان محافظه

د ها  پیوندند، موفق شاادنی آنطور  ا قوه  ه جبرهتوانسااتند  ههای ممدمی که میگمهه

ده، شاااایجادهای متفاه  را زیم پمچم خود جوع کنند. گفتوان اید  دی  تازهتا گمهه

کار، ناساایونا یساام ادتصااادی ه فظهساانتی ه محا -ای اسااج از اخلاا مبهبی ملغوه

ه « نندگانتو یدک»فوینیسم ه  متمی نیادی سفیدها. اتحادی اسج  ید -سایاسای، آنتی

« شااادههااای فماموشاممیلاایی»ی هااایی کاه در مقو ااهی آن، یعنی هواه«کاارگمان»

دمار دارند که دشاااونان عظوج اممیلا « هاییآن»هم توا  « ما»گنجناد. در مقا   می

آهرند، یعنی: کشاااورهاای خاارجی کاه جنس ارزان  اه  اازار اممیلا می هساااتناد،

ها ه رهشااانفلمان های دانشاااگاهی ه نخبگان سااایاسااای،  ورهکما کمدهتحصااای 

 توا  یایااافه  ه هافوینیسااج ه دگم اشااان ها،چب خدا، ی ه فمهشهطد  - یبما 

های دومی غیم یجادل گیمند،می اجتواعی یهزینهکوک که  یلارانی: ها«پاارازیاج»

 ...های اسلامیسفید، تمهریسج

*** 
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ای از تاریخ ایا ا  متحده اممیلا نگاه کنیم که در آن، جا  ه دهرهمفید اسج که در اید

میلادی(  1۳۹۲ - 1۳۹۲هاای چاب پوپو یساااج تفوا داشاااج. در اید دهره )دهاه

 ج، در ی ریاساااج جوروری فمانللید رهزههاای دموکما  اممیلایی در دهرهچاب

جبب آرای کارگمان ساافید ه ساایاه کاملاد موفق  ودند. ممدمان طبقا  پایینی جامعه، 

های کمدند. چما که چبهایشااان تلقی میاید نیمه را در کنار خود ه دامی خواسااج

زنند، ه ها دمف  فرم آنها ارتبا   مدمار کنند ه  ه ز ان دا  دموکما  توانسااتند  ا آن

  ندی کنند. اما چگونه؟سادگی  یان ه صور ها را  هاهانه آنخوهای عدا جخواسج

ی گفتار سااامد ه تلنوکماتیک نامزد جوروری خواهان در آن در مقاا ا  شااایوه

های رهزه ج، هیجان انگیز ه  ا ادساااسااا  شاادید هوماه  ود. رانیرهزگار، سااخد

 خش شمدی های ددیوی ه نامور کمده در دانشگاهعلیمغم آن که رهزه ج هم تحصی 

ه زد کایاا اا  متحده )مر  هارهارد ه پمینساااتون ه یی (  ود، ه ی  ا ز انی دمف می

نمفته هم فرویدنی  ود. رهزه ج  م آن  ود که نقش اه  ه مرا ه  مای کارگمان دانشااگاه

ی رهبمی اخلادی ه جورور،  یش از مرندسای کارآمد اجتواعی اسج، اه هظیفهرئیس

کننده های اه، هویشاه سااده، عاطفی، پمشور، گم  ه دانعنیرامعنوی هم دارد. ساخد

جویانه هماس نداشاااج. هاای معوو ی جاامعاه  ود. رهزه ج از گفتار تقا   مای آد 

مرا ه زا وهایی که خون ممد  داران ما ی را  ههای  زرگ ه سااممایهصااادبان شاامکج

ه گفج کانجیلی می هایگمفج ه  ا اساااتعارهملند،  ه  اد دوله میکش را میزدوج

ی پو  را  اید از معبد  یمهن انداخج. ددج کنید که اید گفتار های مباد هاید صااماف

هایی نظیم اه اما، کلینتون ه  ایدن رانی دموکما تقاا ا  جویانه را اممهزه در ساااخد

 رهزه ج ساافید، ممد ه شاانوید. ا بته ا بته  اید  ه اید امم هم ا تفا  داشااج کهنوی

دی(، پوسج، ه یروود ه  م خلاف هیلاری کلینتون، اه اما ه سندرز )زن، سیاهمسیحی  

د. سازی داشته  اشتوانسج  ا کارگمان سفید اممیلایی هوخوانی ه هوانندتم میرادج

شاقی ه سامساختی مورد پسند کارگمان سفید را نداشج، سبک اه اما  مای مرا ، کله
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ه سااامان « ها  اساااتمیج»  تقا    ا گفتارش شااااعمانه، سااامد ه آکادمیک  ود، اه

های دانشگاهی دارای مشاغ  سط   ا ا کمدهکار نبود، منش ه فمهنگ تحصای محافظه

های خودش را داشج. خوان را داشج. توجه داشته  اشید که اه اما محدهدیجه کتاب

د که شکمد، مترم میی متوس  عده  میی طبقهکمدهاگم از طمز رفتار ملدب تحصی 

اسج. رنگ پوسج اه هم مانعی در جبب « سایاه خیا انی، پمخاشگم ه متخاصم» یک

هود ی کارگمان ساافید  ود. در مقا   اه، تمامب تأکید  م اید داشااج که تحصاایلا  

ی متوس  ی طبقهکمدههای تحصای اش مر  آد جدی آکادمیک ندارد، سالیقه ه ذها

سااج مر  ممد  عادی کف خیا ان نیسااج، از ا ماز نفم  ه  مهز خشاام ا ا ندارد ه در

 .اسج

 های انتخا اتیدر مبارزا  دهر ده  ردا ج« هاپ-هیب»هدتی که اه اما از موسیقی 

اساتفاده کمد، مترم  ه اساتفاده از موسایقی اراذ  ه اه اش محلا  فقیمنشاید  ا ز انی 

های را موسااایقی آد « هاپ-هیب»های سااافید هم همزه شاااد )توجه کنید که  یبما 

یا موسیقی رهستایی  country music کنند(. اما طمفدران تمامب از  تلقی نویمعقو

ی رهستاییان جنوب شمدی ه غم ی ایا ا  متحده اسج ه نوازندگان )که در اص  هییه

ی کنند، چما که اید سبک موسیقزنند(  ه رادتی استفاده میآن  یشتم سازهای زهی می

 .هاپ  وده اسج-ا   جاز ه هیب ه طور سنتی متعلق  ه سفیدها در مق

توجه سنتی پوپو یسم راسج  ه مسئله زنان هم در اید ماجما دا  -نگاه ممد ساا ار

اساااج. اگم ممدی مر  تمامب در مقا   دهر ید داد ه فمیاد  لند، اید رفتار اه ممدانه، 

مدار زن سم  زند، اه شاود. اما اگم هوید رفتار از یک سایاسجدوی ه محلم تلقی می

ی راسج پوپو یسج،  باس های جبرهنامند.  ه هوید د ی  زنپاره میرا سالیطه ه پاچه

ی مرا ه موجود درجه ده  ه  ا هظیفهه سام ه هیاع کاملا سنتی دارند،  م نقش زن  ه

خوانی ه امور رهشنفلمی نیستند کنند. اه  کتابهوسامی در خانه تأکید می-مادری 

 «شاناسای ازدهاج ه شلوه هوسمیرهان»های عنوان ه اگم کتا ی هم دساج  گیمند  ا
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ی مختلف اساااج. از نگااه آناان زن ه ممد از ده جنس کااملا متفاه  ه  ا ده هظیفه

شود که اجتواعی هستند. اید نگاه ید فوینیستی راسج پوپو یسج اسج که  اعث می

« مدم»کاهد، چون ها نویهای جنساای ممدان اید جبره هیچ از محبو یج آنرسااوایی

 .هادعی  اید هم هوید طور  اشد

*** 

  

اندازهای مختلف اساااج. ها ه چشااامی مدنی هوواره ممکز مبارزه گفتواناما جامعه

های راسااج اهیاااع هم  عد از انتخاب تمامب، از هوه  حاب  م هفق مماد پوپو سااج

جورور ه ی رییسهای تحقیمآمیز ه خصاااوانهپیش نمفتاه اساااج. در مقا    مخورد

 یخواه جامعهرانش  ا غیم سافیدها، زنان، دگم اشان، مراجمان ه نیمههای تمدیطمفدا

مادنی  اه مقا له  مخواساااتند ه  ه  سااای  نیمه پمداختند. در فمدای نخساااتید رهز 

های جوروری تمامب، تظاهما  گسااتمده در سااماساام کشااور علیه ساایاسااجریاسااج

هد انفجار جنبش اجتواعی ه تم از یک سااا   عد هم شاااسااتیز اه  ه راه افتاد. کمزن

 . ودیم که از ایا ا  متحده شمهع شد MeToo تاریخی

 All"  ا شاااعارهای ۰۲1۲هدتی  اه یاد  یاهریم که طمفداران تمامب در ساااا  

Lives Matter" ه "Blue Lives Matter"  ه میدان آمدند تا  م ادساس هود ی 

ج نوایش  گبارند، اهوی ا  متمی نیاد ساافید ه هوبسااتگی  ا خشااونج پلیس را  ه 

 Black Lives" ی جورج فلوید زیم پمچمردواانهاعتمایاااا  اخیم  اه دتا   ی

Matter" فرویم. در اید تظاهما  اخیم ه  سایار گساتمده علیه نیادپمستی را  رتم می

کاه درعید داا  اعتما ب  اه ناا ما می طبقاتی در ممگ از کمهنا، ه  -سااااختااری 

انبوهی از ممدمان ساافید پوسااج هم فعا انه شاامکج  -ودهای ده ج رفاه هم  کاسااتی

کمدند. اید اعتمایاا   ه گفته جفمی ا لسااندر،  زرگداشاج تاریخی هوبستگی  ید 
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نیادهای گوناگون در ایا ا  متحده  ود که  ه تغییم شگمفی هم در افلار عوومی ممد  

 1.سفید اممیلایی نسبج  ه تبعیض نیادی منجم شد

گوید که  مای غلبه  م پوپو یسم راسج  اید  ه مشللا  مایل  ها تزر درساج می

اند توجه جدی کمد.  ا چشم  از دید که  سیاری از آنان ممدمانی که  ه آنرا رهی آهرده

اند، کار دارند اما کارهای مودتی،  ا دقوا پایید ه گاهی هم ی پمتگاههاایی در  بهآد 

 -های اید انسااان یلارند ه در داشاایه.  اید  مای سااازمان دهی ه دفاع از دقوا هوه

 ما زا  سیاری که اسج مولد».کمد تلاش  اید- مساتق  از تعلق جنسی ه نیادی شان 

د، مولد اساج که ما انتمناسیونا یسج معتق ه مبهبی هاآن اکرمیج ه  اشایم سالو ار

ها فمزندانی دارند که در ارتش ه یا ها ناسایونا یساج، مولد اسج که آن اشایم ه آن

ما  اید ، ا«اندهای دیگم  ه کار مشغو کنند ه اکرم ما فمزندانوان در  خشپلیس کار می

ائتلاف   ه خاطم ساااپمد که  مای مبارزه در راه  ما می ه آزادی، سااایاساااج اتحاد ه

 .یمهری اسج

ی آنانی که از نا ما می گستمده  ید ا مثمهتوندان ه انبوه ممد  مزد گیم  اید  ا هوه

که  ها گفج مند، گفتگو کمد،  ا دوصااله  ه مشااللا  آنان گوش کمد،  ه آنرن  می

ها  ه چنید مشللاتی ها  م دق اسج ه نشان داد که چما آنهای آنعصبانیج ه نگمانی

ی کارگم کلاسیک نیستند. ممدان ه اند.  سایاری از اید ممدمان، عضو طبقههدچار شاد

هاای پیمی کاه دقوا  اازنشاااساااتگی کافی ندارند،  ه داشااایه کاار، آد زناان  ی

کنند یا کارهای مودتی دیگم ه یا ممدمان رهستا ه هایی که دساتفمهشای میشادهرانده

 .شرمهای کوچک در دا  ممگ هستند

ها  مملا ها را  اید  مای ایدهای راسج ه نو یبما یسجپوپو یسج اتحاد نزدیک  ید

های پمشاااوری که  توانند  ا ز ان فروا  ا رانها  منی ساااندرز، ساااخدکمد.  ااید ده

                                                      
1 Alexander, J. C. (2020) ”Hope and a horizon of solidarity – An 
interview with Jeffrey C. Alexander, Sociologisk Forskning, 57(2), P. 
189–205. doi: 10.37062/sf.57.21974. 
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ها را  ه میان ها ه دموکما ها، سااوساایا یسااجهگو کنند، پیا  چبکشااان گفجزدوج

ی  مای رها شاادن از طاعون ممد   بمند. جز کار درازمد  ه  ا دوصااله چاره دیگم

 1.پوپو یسم راسج نیسج

  

  
 

                                                      
1 Walzer, M. (2017). The Historical Task of the Left. Dissent, 64(2), 

116-120. 


