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 باسکار سونکارا:

 د؟یسیبنو روپیش سمیبرالینول یهکرد دربار بیشما را ترغ یزیچه چ دییشروع بگو یبرا

 شتریروند ب نی. از نگاه شما ابرندیاصطلاح را به کار م نیا یادیمعلوم است که افراد ز
 گر؟ید یجاها ایدارد  شهیر یدانشگاه یهاطیدر مح

  نانسی فریزر:

 یبرا یاز آنکه نام شیپ یلی. خکنمیوپنجه نرم ممفهوم دست نیبا اهاست راستش سال

 انه،یو چِپ م چپ یهامنظورِ شرح مشکلات گروهمفهوم داشته باشم، به نیا

 و یدانشگاه یتر، هم در فضاگسترده یمتحد، و در سطح الاتیدر ا الخصوصیعل

 ی. مثلاً در دههکردمیاستفاده م یگریاز اصطلاحات د تر،عیوس یِاسیس یهم عرصه

نوشتم؛ آن زبان هدفش  «1«یشناسارج از راه عیبازتوزبه سایه رفتن » ینود من درباره

مرکز که ت ییروهایبود، ن شرویپ یروهایو کردوکار ن شهیعدم تعادل در اند صیتشخ

 کردیرا مبهم م سمیبرالیبرآمدن نول و فرهنگْ تمنزل ت،یهو یها بر روآن یجانبهکی

 دادیبه آنها اجازه م یول کرد،یکمک نم دیکلفتِ جدو گرچه در عمل به پولداران گردن

 یروند دنینام ی، برا7002-7002 یِبحران مال یاز مخمصه خلاص بشوند. بعداً، در پ

 پیوند»وارد  وگرفته  شیاز آن در پ یاعمده یهابخش ای سمینیکه موج دوم فم

استفاده  7«خیتار مکرِ»شده بودند از عبارت  سمیبرالیمروج نول یروهایبا ن «یخطرناک

 یالعادهخارق یراستا بود. و بعد مضحکه نیدر هم یگرید یکردم؛ آن هم اشاره

و  زسندر یآور برنشگفت یروزیبرپا شد: ظهور ترامپ، پ 7012انتخابات سال 

 یط ی چیزهای دانستم کههمهجسمِ .که من او را  نتونیکل یلاریخصوص موضِع هبه

 .رفته بود شیغلط پ شرویپ یروهایو ن یاجتماع یهاجنبش یِچند دهه با همراه

                                                      

1 eclipse of redistribution by recognition 
7 cunning of history 
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 یبرا سمیبرالیو نول یخواهیکه ترق دیبه ذهنم رس یناگهانطور در آن زمان به

 ییهمگرا نیاند و لازم است اائتلاف حاکم همگرا شده ای کیبلوک هژمون لیتشک

است  دهیا نیموضوع ا نیدرک ا دیآن به ذهنم خطور کرد که کل کیشود.  یگذارنام

 کی سمیبرالیاز افراد معتقدند که نول یاری. بسستین یکل ینیبجهان کی سمیبرالیکه نول

است که  یاقتصاد-یاسیس یپروژه کی سمیبرالیواقع نولاست، اما به یکل ینیبجهان

 شرو،یپ یاز جمله طرح ب،یرق یگوناگون و حت یشناختطرحِ ارج نیبا چند تواندیم

 الاتیکم در اکه، دست دمید دم،یموضوع را فهم نیکه ا یشود. زمان یبندصورت

بر  یذارگداشته است. نام یتربادوام یبندصورت یخواهیبا ترق سمیبرالیمتحد، نول

نچه آ دنِیفهم یگام بزرگ بود به سو کیمن مانند برداشتن  یبرا یبندصورت نیا

 .افتادیداشت اتفاق م

 

 باسکار سونکارا:

 یو مرحله سمینیشصت و هفتاد از فم یهااز مردم که احتمالاً در دهه ییهاگروه

و  کرده لیخودشان را تعد یهااستیاکنون س لبتها و اندکرده تیآن حما ترکالیراد
برسند، امروز به جامعه نگاه  ینیمع یگراتر باشند و به دستاوردهاعمل کوشندمی

 یتینسج ضِیکه هنوز آشکارا با تبع میکنیم یزندگ یاامعهما در ج ندیگویو م کنندیم
برابرتر شده  ،یکار خانگ الخصوصیدر جامعه کار، عل ییدو شقه است. اما از سو

 یتروتحمل کمو آزار تاب یتیجنس ضیجامعه در برابر انواع بدتر تبع نیاست. در ا
 دیکنیفکر م ای د،یدانیم سمینینوع فم نیا یِاسیس یهایروزیرا پ نهایوجود دارد. شما ا

خاص را  یهایروزیپ نیاعتبارِ ا دیبا ایآ گر،یاند؟ به عبارت دشده جادیا یتصادف نهایا
 م؟ینسبت بده -مداری نقد آن به دو هر که– انهیچپِ م یروهایبه ن
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 نانسی فریزر:

م های پیشرو، دست کهای فمینیسم، همانند سایر جنبشنظر من این است که پیروزی

تا این مرحله، در میان مردم بیشتر به تغییر آگاهی ربط دارد تا به استقرارِ ساختارها، 

زندگی افراد زیادی را تغییر دهد. اینک  باشدواقع توانسته نهادها و کردوکارهایی که به

سوم از جمعیت آمریکا نابرابری جنسیتی نادرست است و باید تغییر دو به باورِ بیش از

و تجاوز در قرار  1نادرست است، تجاوز به آشنایان ی جنسی بدون رضایترابطهکند، 

نادرست است، مردها باید در کارهای خانه و تربیت فرزند نقش بیشتری  7عاشقانه

های هنوز این شناختباورها هستند. اما  ات مهمی درداشته باشند و مانند آن. اینها تغییر

خصوص در مورد تقسیم کار خانگی شک و بهایم. من طلبانه را نهادینه نکردهتساوی

ای هستم که هر روز تردید دارم. من خود درگیر مراقبت از مادر نود و هشت ساله

با توجه  .شود، بسیاری از دوستان من نیز در وضعیتی مشابه قرار دارندبیشتر ضعیف می

ر هتوانم ببینم، تقریبًا همیشه دختران و خواهران هستند که پیش از دیگران به آنچه می

کنند. ندرت این کارها را میزنند؛ پسران و برادران بهبا چنین کارهایی سروکله می روز

ردان کنم بعضی از مکنم. فکر میتغییراتِ ایجادشده اغراق نمی حجمی بنابراین درباره

ر و تکنندههای سرگرمخصوص در جنبهبهشان، بیشتر درگیر مراقبت از فرزندان

کردن های بهداشتی، خالیتر هستند. اما وقتی حرف از تمیزکردن سرویسبخشلذت

های سالمندان در خانهکند، حمایت از والدین لگنی که بیمار در آن قضای حاجت می

شود، مطمئن نیستم که مردان خیلی درگیر چنین کارهایی و کارهایی از این قبیل می

 باشند.

 یهایروزیپ یبرخ ی. جنبش حقوق مدناست ینژادپرستمبارزه با  هیشب این هم

کاغذ بود که به صورت  یدست آورد، اما آنچه کسب کرد حقوق بر رورا به یاصل

                                                      

1 acquaintance rape 
7 date rape 
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تحد م الاتیدر ا پوستنیاست. مردم رنگ امدهیدرن یاجتماع یبه برابر هیشب یزیچ

 لابیقرارگرفتن در معرض س مسکن،اشتغال،  ،یفریعدالت ک ستمیهنوز در رابطه با س

!( یواقع در حال رشد)به میعظ یهایبا نامتوازن گرید اریو آب مسموم و موارد بس

 یواقع یدر راه کسب منافع ماد شرویپ سمیبرالیاست که نول نیا تیهستند. واقعرو بهرو

دارند  را شانیندگینما یادعا شرویپ یهاانیکه جر یبه اتفاق مردم بیقر تیاکثر یبرا

ا مطابق بود ب یقانون یهایروزیپ کهنیارائه نکرده است. و با توجه به ا یادیز زیچ

ارائه  یزیچ توانستیکارگر چطور م یطبقه یزندگ طیحقوق و شرا یگسترده تحدید

 یاحرفه-یتیریطبقات مد یهایبه بالادست شرویپ سمیبرالیکه نول ستیکند؟ قابل انکار ن

بزرگ و صاحب قدرت و نفوذند. زنان و افراد  یها قشرآن ورسانده است  دهیفا

اند. ردهخوب عمل ک اریبس شان،دپوستیمرد سف انیقشر، همانند همتا نیا پوستِنیرنگ

 افراد به نظرم قابل توجه نبوده است. ریسا یاما نه، دستاوردها برا

 

 باسکار سونکارا:

واج که بر اساس آن ازد کردیم بیرا تصو یاحهیکه لا یزمان ورکیویکوئومو فرماندار ِ ن
 [ اوگرفتیاقدام صورت م نیاعلام شد، در همان هفته ]که ا یمردان همجنسگرا قانون

ه سر ب ینامطلوب طیکه در شرا یجوانان دگرباش یکه برا کردیم لیرا تعط ییهامکان
ودند. ب یفعل تیوضع یدرباره اریبس یزهایشده بود، آن افراد نماد چ جادیا بردندیم

 د،یاداده صیتشخ یرا دستخوشِ بحران هژمون یجهان یاسیانداز سشما امروز چشم

اشاره  یاز گرامش یاکار را کردم. شما به جمله نیهم 1[ ژاکوبنیدر ]مجله زیمن ن

 نیا که بر ثبات یبه منتقدان« شدن.رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده نهکه: »دیکنیم
 باً یتقر رالبینول یدارهیامروز سرما د؟ییگویدارند چه م دیکل تأک کی یمنزلهبه ستمیس

                                                      

 .ژاکوبن است یمجله ریباسکار سونکارا سردب 1
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مداوم است و توانسته است  یِ]وضع[ در حال دگرگون نیبر تمام جهان حاکم است. ا
ل آخِر خط هستند، مث ییکه گو ییهابحران یحت د،خود بکشان یرا به سو ییهابحران

 د،یاداده صیرا تشخ یچرا بحران هژمون ایکجا . در 7002در سال  یبحران اقتصاد
رامپ ت یاقتصاد یاز برنامه یمشخص یهار جنبهد زیرا ن ییهاخصوص که شما تداومبه

 د؟ینیبیجهان م یدرباره نونتیو اوباما و کل

 

 نانسی فریزر:

کنم  دیأکبر آن ت خواهمیکه م یانکته نی. اولدیکنیطرح م دهیچیمهم و پ اریبس یپرسش

 ،یاسیبا اقتدار س یهژمون ،فهمممیطور که من است. آن یمربوط به مفهوم هژمون

مشخص سروکار دارد و در ظرف آن  ینیبجهان کی یِو فکر یفرهنگ ،یاخلاق

م تجس یو طبقاتِ اجتماع روهاین و قدرتمندِ داریخودش را در ائتلاف پا ینیبجهان

رش معنا بهره برد. اما اکنون اقتدا نیبه ا یچند دهه از هژمون شرویپ سمیبرالی. نولکندیم

 شده است. فیشدت ضعنابود شده، به یتمامبه مییاگر نگو

. ما دیریرا در سراسر جهان در نظر بگ یبرالیضدنول یهاجنبش عیفقط رشد سر

تان؛ در انگلس تیبرگز یریگیجناح راست، مثل رأ ستیانواع پوپول یمعمولاً بر رو

 ،یشمال یو اروپا یمرکز-یشرق یظهور احزاب نژادپرستِ ضدمهاجرت در اروپا

. اما میتمتحد متمرکز هس الاتیترامپ در ا یروزیو صدالبته بر پ ا؛یو آس نیلات یکایآمر

جناح چپ، از جمله صعود  برالیضدنول یروهایاز ن دی. ما نباستین نیتمام داستان ا

 یهارویبه چپ سوق داده است، ن یخوبکه حزب کارگر را به ا،یتانیدر بر نیکورب

 ا،یپودموس در اسپان 1،ریناپذمیتسل یهمؤتلف حول ژان لوک ملانشُن از حزب فرانس

                                                      

1 Jean-Luc Mélenchon’s La France Insoumise  
 گرا در فرانسهچپ ستیو پوپول کیکراتودم ستیالیحزب سوس
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. میمتحد غافل بشو الاتیسندرز در ا یبرن نیو کمپ ونانیدر  زایریس نیآغاز یروزها

، چه راست چه حاکم برالینول یهاتیروابه  گرید ندیگویموارد مردم م نیدر تمام ا

 هک یاانهیراست م ای انهیمستقر در چپ م یاسی. مردم به احزاب سرندچپ، باور ندا

 متفاوت یتمامبه یزیچ خواهندیم آنهاباور ندارند.  به آنها میدان داده بودند، خودشان

 را امتحان کنند.

ه قدرت را ب کیضدهژمون یروهاین یالبته وقت یاست. ول یبحران هژمون کی نیا

 ینمونه نیاست. ترامپ بارزتر یگریداستان د دهدیم یآنچه رو رندیگیدست م

 یتح یجمهوراستیکه در دفتر ر یکارانه است، کسکاسب یِفروشو گران یینماارزان

را، که کارزار  یبرالینولضد یاقتصاد یهااستیبار هم نتوانسته است س کی

 ندیشاناخو یهابا آن راه انداخت، دنبال کند. او همچنان استفاده از استعاره اشیانتخابات

 سمی. اما پوپولدهدیشکل لفاظانه ادامه منژادپرست را به هراسِگانهیب یکنندهمحروم

 1هایکلیشه شیشده است و به جا دیبه اجرا درآمد هم ناپد 7012که در سال  یاقتصاد

ندان ثروتم یبرا اتیکاهش مال استیجناح راست آمده است، س برالِینول یهااستیس

 مانند آن. ییهااستیو س

خود  جا به قوتهمه باًیکه تقر برالینول استیس انیم دیکه ما با دهدینشان م نیا

 کی. ما میقائل شو زیمتزلزل است، تما یتمامکه به برالینول یو هژمون ستیباق

 نیت، ااس تیوضع نیمناسبِ ا اریبس یگرامش یچرا جمله نکهیا لیدل م،یدار تیوضع

 فی: اول، تضعکندیم بیپرتنش ترک یلغمهم کیرا در  زیجمله دو چ نیاست که ا

را  شانییربنایز یِو نظم نهاد هااستیس ها،دهیاعتماد به ا ،سمیبرالیاقتدارِ نول رِیچشمگ

در  ینهاد ای یاسیدر سطح س یکم تاکنون درماندگکاهش داده است؛ و دوم، دست

 است. یانفجار یبیترک نی. اپذیرفتنیی بدیل جادیا

                                                      

 

1 boilerplate 
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 باسکار سونکارا:

واقعًا  دیشویقائل م برالینول یدئولوژیو ا برالینول استیس نیکه ب یزیتما نیابه نظرم 

 ردیبگ هشیر ییجااز آن تواندیم برالینول استیس مییساده بگو دیجالب است. بگذار
در  -ز آنا کاگویروشنفکران مکتب ش یدفاع برخ ای دمنیفر لتونیبدون م یحت-که 

ظم . ندندیدیرا تحت فشار م شانیسودآور دارانهیرماس ،یلادیشصت و هفتاد م یدهه
به  م،یدار ازین یترما به مقررات کم» ندیگویو آنها م کندیواقعاً کار نم یمیقد

 یردر سودآو مانییتوانا در برابر یانع کمتروبه م م،یدار اجیاحت یترکم یهاهیاتحاد
 ای میبازار بدان یهاتیدر اولو شهیرا فقط ر برالینول استیس دیبا ایآ.« میدار ازین

 از آن است؟ تردهیچیپ

 نانسی فریزر:

د برآمدِ همگراشدنِ چن برالینول استیس فهممیکه من م نطوریاست. ا یپرسش جالب

 ایاح یآورطرز شگفتبه هایکیها یهادهیا گمانیتحول در سطوح مختلف است. ب

، بوداده افت خیتار یِداندر زباله رمقیب شهیهم یبرا کردندیکه همه فکر م ییهادهیشد، ا

 نیباشد. ا یواقع یجنبش فکر کیبخش تا الهام بازگشتاما ناگهان از جهان مردگان 

بود  1نیانجمن مونت پلر یاز سو یقابل توجه یافتهیحاصلِ تلاش سازمان زیرستاخ

 راً یاخ یهاشکدهیاز اند یادیشمار ز یاز سو زیشد و ن سیتأس 1490 یکه در دهه

 رانیسرعت مدبه هادئولوگیاند. اما اشده لیتشک 1420 یثروتمند که از دهه

سودشان بودند جذب کردند. و در همان زمان  شیدنبال افزافعال را که به یهاشرکت

به ارزش هر سهم  7درآمد به متیقنسبت ها، از شرکت تیموفق زانیدر م یبزرگ رییتغ

                                                      

1 Mont Pelerin Society  
تأسیس شد و جمعی از  1492در سال است که  یالمللنیب یبرالیسازمان نول کی نیانجمن مونت پلر

 عضو آن هستند. یتجار رانیروشنفکرها و مد دانان،خیتار ها،لسوفیاقتصاددانان، ف

7 price/earningsratios 
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 ارزش سهام شرکت در بورسِ سهام شیافزا رانیمد یِکار اصلپدید آمد و  شرکت سهام

 .شد

حرکت  نیواندر ق راتییو تغ یفکر راتییتغ م،یمختلف دار رییچند نوع تغ نیبنابرا

ر مردم را د اتفاقبهبیقر تیاکثر یزندگ یارهای. و تمام آنها معیدارهیاقتصاد سرما

 شد بانمی یاسیرا به لحاظ س برالینول یپروژه لیدل نیمعرض خطر قرار دادند. به هم

 «هاشرویپ»بود که  ییجا نیداشت. و ا ازین نیتری. به وقالب کرد 1اشصوریارزش 

و حقوق  یضدنژادپرست سم،ینیفم یفردگرا-برالیل یهاانیوارد شدند. آنها با آوردن جر

ابسته و یهابازار آزاد و پلوتوکرات حامیان یبرا یکیدئولوژیدگرباشان چند پوشش ا

 یتمرکز ای یمسائل اقتصادبه  یاخودشان علاقه شروهایاز پ یاریفراهم کردند. البته بس

 یارانهسالستهیشا دگاهِ ید انیم ینشیگز یِهمبستگ ینداشتند. اما در آنها نوعآن بر 

ها هم و منش بازار آزاد وجود داشت. هم آن «ییرها» یِاشهیشکستن سقف ش

 نیا .داشتنداوضاع  یدرباره یمشخص یانهیصعود به اوجِ فردگرا کردِیرو هابرالینول

 بود. ینشیگز یهمبستگ کی

 یدئولوژیا کی یمنزلهبه سمیبرالیکه نول میبگو توانمیبه زمان حال، م میاما بازگرد

 هایکیو ها هایدمنیاز فر یاست. البته هنوز چند عضو اصل فیضع یلیامروز خ یفکر

 الاتیباز هم نگاهم به ا نجایا-ام موضوع مواجه شده نیبا ا اریمن بس یاند، ولمانده یباق

کاِر محافظه بدیلِ کیگرا به دنبال چه تعداد روشنفکر راست نکیکه ا -متحد است

 مثل راس داوتت از ی. من به افرادوجود دارد سمیبرالینول یکارگر برا یطبقه یحام

 انیا بافراد ب نی. اکنمیفکر م اَفِرز کنیامر ریسردب نیکر وسیو جول مزیتاورکیوین

 از مقامات یاریبس ی. حتآورندیم ستبه د یهواداران میادهیکه قبلًا نشن ییهادهیا

 ی بودجهاند، کسردر حال زوال هارساختیکه ز دانندیم خواهیمنتخب جمهور

 کنیانجام دهد. ا دیهست که دولت با یگرید یو کارها ستیدر جهان ن زیچ نیترمهم

                                                      

1 face value 
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د، بست باشها بنتمام راه ی. هرچند، وقتستین ادیز برالینول یِشمارِ معتقدان واقع

رضدِ با چنگ و دندان ب دارهیسرما یطبقه یهابخش ریو سا یولکونیلیس ت،یاستروال

 یدر برابر هرگونه تلاش برا زیها و نبر شرکت نیسنگ یهااتیمال ،یمقررات مال

 .جنگندیم پاداش به مدیراننهادن بر سرپوش

 

 باسکار سونکارا:

سندرز و ترامپ  دیبود که نوشت ییشما جا یهواقعًا خوب در مقال یهااز بخش یکی
 گاهیکه پا به طوری شوند،یم دهیکش ریبه تصو به شکلی خیالیها اغلب در رسانه

ه سر دارند ب یمنیکه کلاه ا یدپوستیهستند، کارگران سف یآبقهیطرفدارانِ ترامپ همه 

 یظهور نوع ی. اما انگار خطر واقعگرندید ین سندرز افراداطرفدار گاهیو پا
. شودیبه در م دانیکه دارد از م دیگفتیبنن بود، آنچه شما قبلاً م ویاست یخواهیجمهور

را به  تیر[ اکثتیندارند تا ]حما ازیپوست نسبزه ای پوستاهیعالَم کارگر س کیآنها به 
 یآرا شتریدرصد ب 10 ای پوستاناهیس یآرا شتریدرصد ب 10اگر آنها دست آورند، 

در  تیاهمکم ینییدست آورند، آنگاه ممکن است همان چهل درصد پارا به تبارهانیلات
واقع ز آنها بها یبرخ نکهیبود، ا یترس واقع نیشود. و ا لیتبد یواقع تیبه اکثر گاهیپا

 جادیا یبرا هارساختیکلان، احداث ز یبودجهکسر  یمال نیتأم یهابرنامه یدر اجرا
 موفق شوند. لیقب نیاز ا ییزهایشغل و چ

 نانسی فریزر:

بود. در  7012ترامپ در سال  یکارزار انتخابات یبنن برا کردیرو تیخلاق نی. اقاًیدق

 نیچن ایآ نکهیکارگر، هرچند ا یطبقه یحام دگاهیوجود داشت، د دگاهید کیآنجا 

تخابات بود در ان یروزیپ یطلبانه برامنفعت یفقط ترفند ایصادقانه بر پا شد  یکارزار

 دگاهیبنن به د کردِیکه رو ییاست از آنجا نیمهم ا یاست. نکته یگریبحث د



 اندپوپولیست بند را آب دادهرهبران  02 

 اریارائه داد بس یدگاهید 1سمیوصل شده بود، بَنُن تیحیطرفدارِ مس یقوم سمیونالیناس

 دیکارگر: همانطور که شما گفت یطبقه یکننده دربارهمحدودکننده و محروم ،یمیقد

نفت و  یحفار یهاو دکل عادنها، مکارگرِ کارخانه دپوستِیطبقه مردانِ سف نیا

کارگِر  یطبقه این داشت. با وجود 7منشِ آنگلوماچو ی. نوعشودیرا شامل م یساختمان

 یو هرچه فکرش را بکن تهیسؤالسک ت،یرنگ پوست، جنس ت،یبه لحاظ قوم یواقع

 ،یکارگران کشاورز ،یش عموماست فقط کارگران بخ یفمتنوع است. کا اریبس

و بادستمزد در  دستمزدیکه کار ب یافراد ،یکارگران خدمات جنس ،یکارگران خانگ

 دیکن اضافه طبقهاین را به  دهندیها انجام مخانه یخصوص یبخش داوطلبانه و در فضا

کم امکان  ستِبه من د ریتصو نی. ادینیکارگر بب یمتفاوت از طبقه یتمامبه یریتا تصو

نن، که به ب ویاست یکی: دهدیکارگر ارائه م یطبقه یحام سمِیدو شکل متفاوت از پوپول

ود ب جادشیحالت در حال ا نیسندرز که در بهتر گرینظرم کاملاً محدودکننده بود، و د

 .میساخته شود تلاش کن شتریآنکه ب یبرا میتوانستیو ما در جناح چپ م

 

 باسکار سونکارا:

 یرأ دینامزدها با نیتمام ا» ندیبوده است که بگو نیها ارسانه یوسوسمت شهیهم

د نز« کارگر یطبقه»بعضاً «. دست آورندرا به پوستاناهیس یکارگر و رأ یطبقه
ست که فقط شده ا یندیبه اصطلاح خوشا لیتبد -هابرالنولی خصوصبه– دپوستانیسف

به کار  یدهیرأ یهابلوک یمنزلهبار آن را به کیهر دو سال  ایبار  کیهر چهار سال 
 دستبه نیبه نظرم ا کنمیپس از جنگ فکر م یهاسال یدرباره ی. اما وقتبرندیم

 نهاه شده است که کاملاً آگاهساخت هیاز سرما ییهاو بخش یدولت رانیو مد هاهیاتحاد
 هستند. یدیدر حال ساخت دوران جد

                                                      

1 Bannonism 
7 Anglomacho مردِ خودبرترپندارِ سفیدپوستِ آمریکاییِ انگلیسیتبار 
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 ای 1تونکلین لیب دِیجد یهادموکرات ایبلر  یتون دیحزب کارگر جد دیکنیشما فکر م
کشور  نیکه تازه وارد ا ی؟ مادر و پدرم زمانانه عمل کردندآگاه گرید یروهایتمام ن

 یوقت کردند،یبا زحمت راه خودشان را باز م باًیبودند که تقر یشده بودند، مهاجران
 یستیوپولپ یهایانسخنر دنیکردند در حال شن احساس دندیرا شن نتونیکل لیسخنان ب

 نیهستند که در جهان سوم رواج داشت. به نظرم آنچه ا ندیخوشا یاوهیبه ش ،یمیقد
داشتند  شان باورواقع به حرفبود که آنها به نیا کردیپرجذبه م اریرا بس استمدارانیس

 .دندیدینم کیژدوئولویلحاظ ابه دیجد یزیچ یسازنده گاهیو خودشان را در جا

 نانسی فریزر:

و  کاملاً آگاهانه یاپروژه لید ویکه ن ستین یاست. شک دهیچیپ یپرسش زین نیا

 متحد و الاتیدوم در ا یو اساس توافق را پس از جنگ جهان هیشده بود که پاحساب

ود که ب دارهیسرما یقشر روشنفکر طبقه کی یدربردارنده لید ویآن بنا نهاد. ن یورا

دوام با با یبه نظام یابیدست یآنهاست، و برا یبقا یبرا یدیتهد 7فِربودند لسه دهیفهم

ود. ش جادیدولت و اقتصاد ا انیم یدر رابطه یاساس یرییتغ ستیمداوم با یِسودآور

 یجنبش کارگر کیبا  سابقهیب یدر حرکت دارانهیسرما نیا چهل،و  یس یهادر دهه

 اریبس ی( ائتلاف کردند، ائتلافهاستیالیو سوس هاستیکمون ،یصنف یهاهیمبارز )اتحاد

 یدهدربردارن ینزیک-یملّ یدموکراس الیراهنما سوس یدهی. اکیهژمون یقدرتمند و حت

 «یواقع یهاییکایآمر»به  لیرا تبد جرانمها دهیا نیاز مهاجران بود، ا یادیتعداد ز

 یهامتوسط و خانه یطبقه یکه زندگ کردیم لیتبد یمهاجران را به کسان کرد،یم

                                                      

ل معتد کیدئولوژیجناح ا کی کلینتون یهادموکراتیا  روانهیم یهادموکرات ای دیجد یهادموکرات 1

 یفرهنگ سمیبرالیمتحد هستند. آنها با عنوان جناحِ راه سومِ حزب از ل الاتیدرون حزب دموکرات در ا

 کار و معتدل دارند.محافظه یهایریگو موضع کنندیم تیحما

در  دیمعناست که دولت و حکومت نبا نیاست و به ا کیکلاس سمیبرالیاز اصول اقتصاد آزاد و ل 7

 افراد دخالت کند. انیمعاملات م
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 ییزهایاند و چکه خودشان ساختهرانند می ییهالیشهرها و اتومب یآبرومند در حومه

 و سرانجام یروشنفکرانِ نظر ،یصنعت یهاهیاتحاد یدارند. عوامل اصل لیقب نیاز ا

بودند،  1«یطبقات یمصالحه» نیا رشیبه پذ لیبودند که ما یدیبزرگ تول یهاشرکت

ودند. ب زین یمهاجران، طبقات متوسط شهر تبار،ییقایآفر یهاییکایدر کنار آنها آمر

 قدرتمند بودند. اریبس کیبلوک هژمون کیآنها با هم  یهمه

 1420 یهااز دهه لید ویبلوک ن یِدوام ندارد، و فروپاش شهیهم یبرا زیچ چیاما ه

وضع هم از  نی. ادیرفته از هم پاشرفته لید ویآغاز شد و تا چند دهه بعد ن 1420و 

ها، اقشار سوداگران و راست یچپ نو، و هم از سو یها، با ظهورِ جهانچپ یسو

ود. نقاط عطف ب گانیو بعد ر کسونین نتخاباتشد. ا دهیبه چالش کش هایآزاد بازار

را  خواهیحزب جمهور ییفراهم کرد که توانا ییالگو کسونین 7ِِ«یجنوب یاستراتژ»

همان قشر  کرد،یثابت م شدندیم دهینام 3«دپوستیقوم سف»که  یدر جلب موفقِ کسان

 .دیکه قبلاً به آن اشاره کرد یشهر یکارگر حومه یطبقه

ست شک یبرا یتلاش کرد که فرمول موفق دیتهد نیحزب دموکرات در مواجهه با ا

 نیکند. ا دایپ یانتخابات یهااستیو بازگرداندن تسلطش در س انهکارمحافظه یاستراتژ

به  یاستربه اشیاو در زندگ ایآ میبگو توانمیبود. )من نم کلینتون لیب نابغهمنجی 

من  که میدار ازیکاو نپرسش به روان نیدادن به اجواب ینه. برا ایباور داشت  یزیچ

کنارگذاشتن تمرکز از  بود که، ضمن «دیدموکرات جد»حزب  جادیاو ا یدهی!( استمین

 یختهیمتخصصان فره توانست ،یکارگران صنعت انیحزب در م یسنت گاهیپاهای لایه

 دیکارگر جد بحز یشد برا ییالگو نی. ارا جذب کند «نیکارگران نماد»و  یشهر

کردن قفمتو داشت، یعنی کلینتونبا حزب دموکرات جدیدِ  مشابه یبلر که هدف یتون

                                                      

1 class compromise 
7 southern strategy 
3 white ethnics 



 

 
 

 ی شیرین کریمیوگوی باسکار سونکارا با نانسی فریزر / ترجمهگفت 05

ودند که ب ییهاطلبفرصت کلینتونمثل بلر و  یاستمدارانی. سکارقطار حزب محافظه

 زمان مطرح و راتییبا تغ توانندیشان مچطور احزاب اورندیسر در ب کردندیم یسع

ابداع  یدیجد کیهژمون یاسیروند آنها فرمول س نیبمانند. در ا یانتخابات باق روزِیپ

 شد. لید ویسبک ن یدموکرس الیسوس نیگزیجا یبه پروژه شرویپ سمیبرالیکردند. نول

وضوح به . من بهکردیوجود داشت که آنها را پرجَذَبه م ینسل یدادیرو نیهمچن

گور دو مرد جوان بودند که با هم مشغول مبارزات و َال نتونیکل لیکه ب آورمیخاطر م

 یهااستیشصت تعلق داشتند و در اوج س یهشدند. آنها به نسل ده یانتخابات

صرف م جوانایتا آن زمان مار نتونیکل لیب ایبودند. آ یمیعظ یتحول نسل ییکایآمر

در  بودند. یمسائل نسل نهایا کردند؟یچه م تنامینه؟ آنها در طول جنگ و ایکرده بود 

د داشت. وجو کیزماتیقدرتمند و کار اریبس یزیو بلر چ کلینتونبودن خصوص جوان

 مسیوپولتازه و متفاوت نشان دادند. اما من نام آن را پ یزیچ شانتیآنها در شخص

آنچه پدر  دیاست. شا 1پیشرو بودنآن  یواژه برا نیبهتر کنمی. هنوز فکر مگذارمینم

کردنِ درد حس» یبرا کلینتونبه آن واکنش نشان دادند استعداد معروف  تو مادر

 بود. «گرانید

 

 باسکار سونکارا:

از فعالان  یکیبود که او رو به  یمتحد زمان الاتیا خیمهم در تار یهااز لحظه یکی

بعد روشن است  و.« کنمیتو را درک م یمن مبارزه کنم،یمن درد تو را حس م»گفت: 
 نشد. رسیدگیکدام از آنها  چیکه به ه

  

                                                      

1 progressivism 
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 نانسی فریزر:

ناخت وجود دارد. او ش زین کلینتون لیب یطلباز فرصت یگرید یدرست است! و جنبه

 بپرسد. یمورد[ از چه کس نی]در ا دانستیم کار بازار سهام داشت اما یاز نحوه یکم

که  درسیداشتن بازارهاست. به نظر نمنگه یوابسته به راض زیچهمه کردیاو فکر م

 یروزیپ یراب اشییاو توانا زعمِداشت. اما به  برالینول دبه اقتصا یتعهد اصول کلینتون

 .گرانیتا به د تیاستربودن والسامانبود بر به یمتک شتریو حفظ قدرت ب

 روشیپ برالیبود. بلوک نول دیجد کیائتلاف هژمون کی جهیدر هر صورت، نت

و  هادهیاز ا یمتنوع یمجموعه رامونیپ شرویپ سمیبرالیشد. نول لیودیبلوک ن نِیگزیجا

 ساخته شد. یاجتماع یروهایاز ن یمتفاوت یمجموعه یبر مبنا

 

 باسکار سونکارا:

دارند، اما  یمشاغل بد دانندیآنها م کنم،یدموکرات هم فکر م دهندگانیمن به رأ
از ما  یانکس ی. براشودیگرفته م دهیناد نیاست و اغلب ا یشغلیمشاغل بد بهتر از ب

ال کارگران در ح یکل یِارهیدر نمودار دا نکهای با– میدار اهیس ای که رنگ پوست سبزه
 نطوریط ا. فقمیاز آن نمودار را گرفته بود یبخش بزرگتر مدست ک -شدن بودندکوچک

د و انکه مردم واقعاً جان به لب شده در هشت تا ده سال گذشته، ایحالا،  داستیکه پ
 .زنندیبه آب م گداریب

 نانسی فریزر:

ثل م رسند؟یشکست م یمردم به نقطه یدشوار است: چه زمان اریبس زهایچ نیفهم ا

 -پردینم رونیقورباغه ب شود،یدر ظرف آب سرد است: آب آرام آرام گرم م قورباغه

 یهژمون یوال ریز یزندگ تیو قورباغه بپرد. همچنان که وضع فتدیب یاتفاق نکهیمگر ا

د تمام قاطع نداشتن یبه شکست لیکه م یافراد رفت،یرو به زوال م شرویپ برالینول

د توافق کردن هاهی. مثلاً اتحادندیبرآ تیآن وضع یها را امتحان کردند تا از عهدهروش
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تمرکزشان را محدود کنند به محافظت از نظر کنند و صرف یکارگر یایمزا یاز برخ

. آنها جرئت دیجد یهااستخدام یبدتر برا یقراردادها رشیموجود و پذ یاعضا

 را بشکنند. جادشدهیارچوب انکردند چ

 گمان رسد؟یشکست م یچرا بالاخره نقطه ای یچه زمان قاًیدق داندیم یچه کس

داشته باشند. اما موضوع افراد: دونالد  یروشن و منطق حیتوض زهایچ نیا کنمینم

 تگسس یبود که آماده روهایاز ن یامجموعه یکنندهتیکننده و تقوجذبمحور ترامپ 

تمام  ،اشیروزپی–مظهر تداوم وضع موجود بود  نتونیکل یلاریه گر،ید یوبودند. از س

 داندیجناح راست و خدا م یِارسانه یهااز حمله «افتهینجات» گاهیدر جا تشیروا

 دنیاجو ب کردندیاز مردم گمان م یبرخ«. نوبتِ اوست» نکهیچه، و اعتقادش به ا گرید

افراد را در  نقش میتوانیسبب نم نیبد شوند،یم روزیسندرز در آن انتخابات پ یبرن ای

 .میبزن نیشکست تخم ینقطه نییتع

 

 باسکار سونکارا:

 شود! روزیدر آن انتخابات پ توانستینظرم هر کدام از ما مبه 
ا شم ایما نباشد. آ یکیاست که ممکن است در تخصص تکن یگرید سؤال نجایا

 دیص کردسندرز مشخ یکارزار انتخابات یشرویپ سمیپوپول یهآنچه را به منزل دیدواریام
بتواند  -دیدهیترامپ قرار م یمرتجع کاراز انتخابات سمیرا در تقابل با پوپول نای و –

و  تیکه مردم در گذشته از دست دادند بازگرداند؟ ثبات گذشته، امن ییزهایچ یبرخ
 مجدد؟ عیتوز یهاوعده

 یهیما یبه نوع نیبه ظنِ من ا ای– دیتان شما هشدار دادمؤثر از مقاله یدر بخش
 تسیپوپول ]سیاستمدار[ کندیخود عمل نم یهاترامپ به وعدهکه  -است یدلخوش

 ای یساختار یروهایاست، با توجه به ن نیبند را آب داده است. ترس من ا شیشاپیپ
 مانیاهنتوانند به وعده مترقیدر جناح  ااز م یاگر کسان شودیچه م ،یاسیس یمقابله
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 یتهبه سبک اوباما من استیبدتر از س یحت یاجهیبه نت تواندیم نیا ایعمل کنند؟ آ
 شود؟

 نانسی فریزر:

. میگاه کنن ونانیدر  زایریبه س دیاست. فقط با یواقع ینگران کی نیکاملاً موافقم که ا

 دهیچیپ یرا ترک نکردند پرسش وروی یآنها کمر خم کردند و منطقه انیچرا در پا نکهیا

است که  یمورد نیموضوع را قضاوت کنم. اما ا نیاست. در هر صورت قصد ندارم ا

 بدل شد. گرید یزیبه چ د،یرسیبه نظر م زرگب یروزیپ کیدر آن آنچه 

چه از  م،یچپ موجود که به آنها اشاره کرد ستیپوپول یهاچهره میگویمن م

دام از هر ک ن،یخصوص سندرز و کورببهچه نه،  دیایشان بخوش ستیپوپول یکلمه

 ای تریمیخودشان دارند. آنها به چپ قددر را مربوط به دوران گذشته  یاآنها نشانه

 یخوب یمختلف استعدادها یهاجنبه دربازگشتند. آنها  یتریمیقد یدموکراس الیسوس

 دیمهاجرت چه بگو یدرباره دانستینم قاًیاز آن دو دق کی چیکه ه یداشتند، با وجود

 یماندرست و در یشرفتهیپ یواقع برنامهاز آن دو به چیه کنمیچه بکند. اما فکر م ای

کار  ،یاجتماع نیتأم یهاتحقق آرمان یبرا ،یو اجتماع یاقتصاد یاساس یبازساز یبرا

از خانواده و مانند  تیو حما ستهیشا یبا دستمزد خوب، اشتغال کامل، رفاه اجتماع

و مهم هستند  یها را که امروز ماندناست که چطور آن ارزش نیآن، نداشتند. پرسش ا

 یبه آنچه در دهه یدیمتحد بخش تول الاتیکه در ا یطیآن هم در شرا م،یمتحقق ساز

 گردد؟یبود بازنم 1490

دارد که انجام دهد. فکر  یادیز ییکارها انهیچپ در سطح عملگرا یبه طور کل

خوب  یزیبد است، چه چ یزیچه چ میدانی. مستیها چآن ارزش میدانیما م کنمیم

د و بشو ییزدایمال دیاقتصاد با میدانی. ممیخلاص شو دیبا یزیاست، از شر چه چ
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سهم  و ریزی کرددر این موارد باید برنامه 1،ابندیکاهش  عیدر صنا یلیفس یهاسوخت

 و کارهایی از این دست. را افزایش بخشیددرآمدِ طبقات کارگر 

 یهشدو تاکنون ابداع دیاز صوَرِ جد یبرخ ایاست که آ نیا میدانیآنچه ما هنوز نم

 یاحل ممکن جامعهتنها راه نکهیا اید، آن الزامات را برآورده ساز دتوانیم یدارهیسرما

 دیا. شیگرید زیچه چ میبنام ستیالیآن را سوس میاست، چه بخواه یدارهیپساسرما

 ینوع یراب ی راهنقشه میبدان دیبا دیتردینکته است که اکنون ب نیمهمتر از آن فهمِ ا

 ی. جهانِ ما جهانستیچ شدهیجهاندر عین حال کارگر و  یطبقه یحام یِاسیاقتصادس

راه با  نیجداگانه بازگردد. ا یملّ یبه اقتصادها دیو نه با تواندیاست که نه م

 ندارد. یسر سازگار یهانو جنگ ج یگرینظام 7،ییگراتیحما

 

 باسکار سونکارا:

قدر شدن است، هرچه روزیمهم پ کنمی. فکر ممیطلب دارمساوات یِاخلاق دگاهیما د
تر لموسم دگاهیکه آن د ی[ تا وقتمیدست آورکوچک ]به یاسیس یهایروزیپ میبتوان

 شود. رتریو باورپذ
 اریکارگر بس یطبقه یهااستیس یدرباره گرید یمقاله و در جاها نیشما در ا

 یه روشب یِ راه ممکن است، مثل از مُد افتادگ نیبهتر نیاست که ا نیمنظورم ا د،یاگفته
که در آن  ییهاروش ریو احزاب و سا هاهیاتحاد یخوب است، اما شما درباره

تر ردهها را گستجنبش ای. آدیزنیکم حرف م تشده اس انیکارگر ب یطبقه یهااستیس
 هنوز مشخص نشده است؟ ای دینیبیم یگوناگون یهاگذرگاه ایآ د؟ینیبیم

 

                                                      

1 decarbonized 
7 protectionism 
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 نانسی فریزر:

هستم که تمام ذهنش را بر  ییگرانگران ظهور تصور موهوم چپ یلیواقع من خنه، به

 ها،هیاتحاد یدرباره یکاف یو به اندازه کندیمتمرکز م یاجتماع یهاجنبش یرو

چپ امروز  کنمی. فکر مشدیاندیکارگر نم یطبقه یصوَرِ سازمانده ریاحزاب و سا

هم فاقد  میهست گرابرنامه دی: ما هم فاقد دتدستِ کم از دو جنبه دچار بحران اس

به  میاتهرف میمستق یستینیما از نقد حزب لن داستیکه پ نطوری. ایانداز سازمانچشم

 یاوهیجهان را به ش میخواهیواقعاً م اگر 1.یستینوآنارش یِختگیخودانگ شیگرا یسو

لاقمندم که ع اریمن بس نیاصلاً مهم باشد. بنابرا یدوم کنمیفکر نم ،میهد رییتغ یاساس

 کنم. یرا بررس ییدو حِد نها نیا نیب عیوس یِانیم دانیم

 الاتیمثل ا یرا در کشور یکارگر یهاهیاتحاد یو قدرتِ بالقوه تیاهم توانینم

فودها، کارگران کارگران فست ،یکارگران خدمات یِزد. طرح متحدساز نیمتحد تخم

 است که یکارگران، طرح ریو سا یکارگران بخش عموم ،یکارگران کشاورز ،یخانگ

 یطرح نیکند و چن یرا سازمانده هاافتهینکند و سازمان تیموجود حما یهاهیاز اتحاد

د و کار کار بادستمز نیاست که رابطه ب نیتر اورق را برگرداند. پرسش دشوار تواندیم

 کیبود است. در ن یگرا اساسچپ یهاستینیفم یکه برا یپرسش ست،یچ دستمزدیب

 رشیابل پذق یِسازمان یاستراتژ کیمسئله، و در نبود  نیا یمعتبر درباره یاسیموضع س

 یهادگاهید یبه سو ییقهقرا ریافتادن در مس مسئله، در معرض خطرِ نیا یریگیپ یبرا

 .میریگیکارگر قرار م یمبارزات طبقه یدرباره یمیقد یشدهمنسوخ

 کیدرونِ  راهبر ییرویکارگر در مقام ن یطبقه یدهیباشد که ا دواریاگر چپ ام

ا به ی –نو  یاوهیآن طبقه را به ش دیبا شود،یدوباره زنده م دیجد کیبلوک ضدهژمون

 تیکثرمرد، ا ،گراجنسدگر د،یکه محدود نباشد به سف یاوهیش -7ینابخشیب تعبیری

                                                      

1 neo-anarchist spontaneism 
7 intersectionally 
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مشاغل،  ریمشاغل و سا نیو کارگران معدن، بلکه تمام ا یکارگران صنعت ،یقوم

 .ردیرا در بر بگ پوستاننیمهاجران، زنان و رنگ زیو ن دستمزد،یبادستمزد و ب

آن را  قادر خواهیم بود م،یتصور کن گونهنیکارگر را ا یدوباره طبقه میاگر بتوان

دارد که  یوکدر بل شرویپ یرویبه ن شدنلیتبد تیکه ظرف مینیبب یاطبقه یمنزلهبه

 یاز طبقه ییهامتوسط و بخش یاز طبقه یبزرگ یهاجوانان، بخش یدربردارنده

 اندتویبلوک م نیرا دارند. ا اهبرالیاست که توان جداشدن از نول یتیریمد یاحرفه

. به نظرم دیجد کیبه بلوک هژمون شدنلیتبد اییِباشد با توان یقدرتمند دیائتلاف جد

اند و دهش ایگرفته و احکه دوباره شکل یکارگر یهاهیکار لازم است به اتحاد نیا یبرا

 داده شود. یِنقش اساس یاجتماع یهاو جنبش یاسیاحزاب س زین

 

 

 

 


