Biannual Journal of International Political Economy Studies

Reappraisal of Class Analysis by Perspective of the
Theories of Street Politics and Sub Politics
in the Field of Globalization
Khalil-Allah Sardarnia1

Abstract 1
The main aim of this research, reappraisal the restoration of class
importance and economic-class analysis in socio-political sciences literature
with emphasis on two theories of street politics and sub-politics by using of
theories of famous sociologists such as Antony Gidens and Asef Bayat. In
this research, the author has been tried to answer to this question by
analytical- explanative method and objective examples in the field of social
movements: what have been the important efficient factors on restoration of
class importance in two last decades in socio-political sciences? The finding
of research that are same the hypothesis is that due to factors such as
economic- commercial globalization and universalize and mal- decision
making of governments especially in developing countries has been led to
intensification of internal and international inequality between north-south
countries, unemployment, increased injustice and poorness, much decrease
in welfare life standards. Increase the expenditures of social services and so
on. In the context of increased distrust to political parties, the social
movements has been challenged the macro national and international polices
by engagement and mobilization of economic dissatisfied professionals
groups in public streets and fields by emphasis on the principal of ethicsocial justice. In meanwhile, the demands od religious- ethnic identities and
actors has been interrelated with economic- class dimensions. Although the
class has been important but is not deterministic as the age of cold war.
Keywords: Class Analysis, Globalization, Governments, Street Politics, Sub
Politics.
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چكيده

هدف اصلي از انجام اين پژوهش ،واكاوي اعاده اهميت طبقه و تحليلهاي طبقاتي–اقتصادي
در ادبيات نظري علوم سياسي و اجتماعي با تمركز بر دو پديده يا نظريه «سياست خيابان» و
«خرده سياست» با استفاده از نظريههاي جامعهشناسان برجستهاي همچون آصف بيات و
آنتوني گيدنز است .در اين پژوهش ،نگارنده در صدد بوده كه با روش پژوهش تحليلي -نظري
و استفاده از مصاديق عيني در عرصه جنبشهاي اجتماعي به اين پرسش پاسخ دهد كه
مهمترين عوامل موثر بر اعاده اهميت طبقه و تحليلهاي طبقاتي در عرصه علوم اجتماعي و
سياسي در دو دهه اخير چه بوده اند؟ يافتههاي تحقيق آن است كه در چند دهه اخير،
آميزهاي از عواملي همچون جهانيشدن و جهانيسازي اقتصادي و تجاري و
سياستگذاريهاي غلط حكومتها در عرصههاي اجتماعي و اقتصادي در جهان ،بهويژه در
كشورهاي در حال توسعه به تشديد نابرابري داخلي و بينالمللي بين كشورهاي شمال و
جنوب ،بيكاري ،بيعدالتي و فقر فزاينده ،كاهش شديد در استانداردهاي رفاهي زندگي،
افزايش بهاي خدمات اجتماعي و مانند آن ،انجاميده است .در بستر بياعتمادي فزاينده به
احزاب سياسي ،جنبشهاي اجتماعي با مشاركت و بسيج گروههاي مياني و صنفي آسيب
ديده اقتصادي و اجتماعي (خرده سياست) در ميادين عمومي و خيابانها (سياست خيابان) با
محوريت اصول عدالتخواهانه اجتماعي و اخالقي ،سياستهاي كالن در عرصه بينالمللي و
ملي را به چالش و نقد جدي گرفتهاند .در اين ميان ،حتي مطالبات كنشگران هويتي يا قومي و
مذهبي نيز ابعاد اقتصادي و اجتماعي يافتهاند .گرچه طبقه اهميت خود را باز يافته اما هرگز
در شكل تقليلگرايانه و دترمنيستي عصر جنگ سرد نخواهد بود.
واژگان كليدي :تحليل طبقاتي ،جهاني شدن ،سياستگذاري حكومتها ،سياست خيابان ،خرده سياست.
 .1استاد گروه علوم سياسي ،دانشكده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران .نويسنده مسئول:
)(kh_sardarnia@yahoo.com
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مقدمه
رشته هاي آكادميک علوم اجتماعي داراي پيوندهاي تنگاتنگي با يكديگر هستند و هيچ
عرصهاي نميتواند تافتهاي جدابافته از ديگر عرصه ها باشد .در اين ميان ،بين سه حوزه
جامعهشناسي ،اقتصاد و سياست ،ارتباط و پيوندهاي بيشتري از ساير حوزههاي ديگر
وجود دارد .ميتوان گفت كه بين دو ساحت «امر اجتماعي» و «امر سياسي» ،ارتباط
تنگاتنگ ،متاثر از عواملي همچون جهانيشدن اقتصاد ،فرهنگ و سياست ،انقالب
ارتباطات و اطالعات و پيچيده تر شدن حيات اجتماعي بشري ،بسيار بيشتر از گذشته
شده و آن دو را به يكديگر پيوند داده است .امروزه هيچ موضوع سياسي را نميتوان
خارج از قلمرو اجتماعي تلقي كرد و همينطور ،كمتر موضوع اجتماعي را ميتوان يافت
كه بيارتباط با قلمرو سياسي باشد .در همين ارتباط ميتوان به جنبشهاي اجتماعي
اعتراضي كنشگران اجتماعي همچون كارگران ،اصناف ،قوميتها ،صاحبان صنايع
كوچک و متوسط و غيره با مطالبات اقتصادي ،اجتماعي و صنفي اشاره كرد كه
سياستهاي اقتصادي و كالن دولتها و نيروهاي اجتماعي در حيطه جهاني شدن و
جهاني مانند دولتها و شركتهاي چندمليتي را نشانه گرفته و به چالش ميطلبند.
بهتاثير از ماركسيسم و تفكرات چپگرا ،از جنگ جهاني دوم تا آغاز دهه  1330در
عصر جنگ سرد ،ادبيات علوم اجتماعي و جامعهشناسي سياسي ،عمدتا بر محوريت
طبقه و تحليلهاي طبقاتي بود اما از دهه  1330تا سالهاي آغازين دهه نخست قرن
بيست و يكم ،محوريت و برجستگي تحليلهاي طبقاتي ،تا حدي كمرنگ شدند و در
عوض ،موضوعات و مقوالت غير طبقاتي همچون هويت ،فرهنگ ،باورها ،ايدئولوژيها و
كنشگران اجتماعي بر تحليلهاي جامعه شناختي سياسي سايه افكندند (Drake. 2010:
).4از ميانه دهه نخست قرن بيستويكم بهاينسو ،با يک وقفه نسبتا كوتاه ،تحليلهاي
طبقاتي – اقتصادي اهميت خود را در ساحت نظري و كنشگر سياسي و اجتماعي
بازيافتند ،بهطوريكه در عرصه هويتي قومي و مذهبي نيز ،غالبا جنبشهاي اجتماعي
عالوه بر ابعاد خاص هويتي ،ابعاد اجتماعي و اقتصادي يافتند و حكومتها را بهخاطر
سياستهاي تبعيض آميز اقتصاد ي ،فرهنگي ،هويتي و مذهبي و سياسي به باد انتقاد
گرفتهاند .بنابراين ،كمتر جنبش هويتي و قومي را ميتوان يافت كه خارج از قالب «امر
اجتماعي» و صرفا هويتيٍ خالص و بيارتباط با مسائل مالي و تبعيضها يا شكايتهاي
اقتصادي باشد.
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شواهد عيني در جهان توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از آن هستند كه ميزان
اعتماد سياسي و عمومي تودهها و شهروندان به احزاب سياسي به دليل تبانيهاي پشت
پرده با حكومتهاي ناپاسخگو يا كمتر پاسخگو و صاحبان قدرت اقتصادي و سياسي و
فاصله گرفتن از شهروندان ،بهطور جدي كاهش يافته است و همين امر در كاهش ميزان
مشاركت انتخاباتي در جهان ،تاثيرگذار بوده است اما با اين وجود ،احزاب تحزب در
پويشهاي سياسي و دموكراسيها ،گريز ناپذيرند .كاهش جدي در اعتماد عمومي به
احزاب و افزايش محبوبيت جنبشهاي اجتماعي بهخاطر مواضع انتقادي و اخالقي آنها و
دور بودن قابل توجه شان از رويكردهاي ابزاري و قدرت بنياد ،سبب شده است كه فقرا و
توده هاي شهري ،صاحبان اصناف ،كارگران و طبقات مياني با شكوهها و مطالبات
اقتصاد ي و اجتماعي و نيز سياسي به سمت جنبشهاي اجتماعي با اصول دموكراتيک،
اخالقي ،عدالتطلبانه و برابريخواهانه سوق يابند تا از اين طريق ،سياستهاي كالن
دولت ها و نيروهاي اجتماعي در عرصه جهاني شدن را به چالش گرفته و مسئوليت پذير
سازند.
در بستر نارضايتيهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از جهاني شدن و سياستهاي
تعديل اقتصادي دولتها و بي اعتمادي فزاينده به احزاب بود كه تودهها و كارگران و
اصناف آسيب ديده اقتصادي و اجتماعي با برخورداري از آگاهي فزاينده سياسي و
اجتماعي به شكل نسبتا خودانگيخته در خيابانها و ميادين عمومي براي پيشبرد
مطالبات اقتصادي ،صنفي و اجتماعي حضور يافته و بهدنبال آن هستند تا سياستهاي
كالن بينالمللي و ملي را متاثر و پاسخگو سازند .به تاثير از چنين دگرديسي و تحوالت
بود كه دو نظريه «خرده سياست» با محوريت كنشگري گروههاي كوچک و متوسط
اجتماعي و نظريه «سياست خيابان» شكل گرفتند ،هر دو نظريه ،نشانه و سندي نظري و
مصداقي بر بازيابي اهميت تحليلهاي طبقاتي در علوم اجتماعي هستند .در اين ارتباط
ميتوان ،مصاديق مهمي اشاره كرد كه برخي از آنها عبارتند از« :جنبش  33درصد در
مقابل يک درصد در آمريكا» در دوره رياست جمهوري باراک اوباما ،ادامه و سرايت اين
جنبش با همين عنوان به فرانسه در شكل «جنبش جليقه زردها» در دو سال اخير،
مطالبات اقتصادي و عدالتطلبانه طرح شده در بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا،
اعتراضات خياباني در پاسخ به نارضايتيهاي اقتصادي در تعدادي از كشورهاي جنوب اروپا
در دهه نخست قرن بيستويكم و اعتراضات صنفي كاميون داران ،معلمان ،كارگران نيشكر
هفت تپه و فوالد خوزستان در ايران از دي ماه  1437به اين سو.
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وقوع اعتراضات صنفي ياد شده در ايران از بسياري زاويهها ،حائز اهميت هستند كه
مهمترين آنها عبارتند از :استمرار زماني نسبتا طوالني مدت آنها ،شكلگيري پيوندهاي
افقي بين اعتراضات صنفي از جمله در اهواز بين كارگران فوالد و نيشكر هفت تپه،
راديكال شدن نسبي اعتراضات و طرح برخي شعارهاي ساختارشكنانه ،بي اعتمادي
كارگران به تشكالت صنفي و پيگيري مطالبات صنفي (خرده سياست) به احزاب و
تشكالت صنفي ،طرح و پيشبرد مطالبات از طريق خيابان به شكل مستقيم و نسبتا
خودانگيخته و در نهايت ،براي نخستين بار ،شكل گيري پيوندهاي حمايتي برخي
انجمن ها و تشكالت دانشجويي از جمله دانشگاه اميركبير با كارگران و كاميون داران
بهمثابه مصداق بارز پيوند بدنه فكري با بدنه يدي -كارگري و صنفي.
در اين پژوهش ،نگارنده در صدد بوده كه با روش پژوهش تحليلي -نظري و استفاده
از مصاديق عيني در عرصه جنبشهاي اجتماعي به اين پرسش پاسخ دهد :مهمترين
عوامل موثر بر اعاده اهميت طبقه و تحليلهاي طبقاتي در عرصه علوم اجتماعي و
سياسي در دو دهه اخير در عصر جهاني شدن شتابان اقتصادي و تجاري چه بوده اند؟
مهمترين اجزاي اين نوشتار عبارتند از :بررسي پيشينه پژوهش و طرح داليل نوآورانه
اين مطالعه ،طرح اجمالي بنياد نظري و مفهومي و استداللي و مصداقي با تمركز بر
چرايي اعاده اهميت طبقه و اقتصاد در تحليلها و تعارضات سياسي و در ادامه ،توضيح
بيشتر پيرامون ضرورت توجه بيشتر به تحليلهاي طبقاتي در منازعات و تعارضات
سياسي با كاربست دو نظريه « سياست خيابان» و « خرده سياست».

 -8پيشينه و ضرورت انجام پژوهش
در ارتباط با اين موضوع ،پاره اي مطالعات نظري و بعضا مصداقي ،عمدتا به شكل غير
مستقيم و نه با اين عنوان ،انجام شده است كه پرداختن به همه آنها از حوصله اين
نوشتار خارج است لذا تالش ميشود به اجمال ،به مهمترين آنها پرداخته شود.
آصف بيات در كتاب معروف خود به نام «زندگي بهمثابه سياست ،چگونه مردم
عادي ،خاورميانه را تغيير ميدهند» ،در قالب نظريه «سياست خيابان» ،خيابان را عرصه
بروز احساسات ،اعتراضات ،خشم و آگاهي فزاينده تودهها و طبقات فقير ،كارگري،
صنفي و متوسط شهري ،در واكنش به پيامدهاي ناگوار و تلخ اقتصادي ،بيكاري،
بيعدالتي و نابرابريهاي ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولتهاي عرب و نيز
جهاني شدن اقتصادي ،تعريف و بسط ميدهد .اين نظريه گر چه با تمركز مصداقي بر
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جهان عرب ،طرح شده است اما ميتواند بهمثابه نماد و نشانهاي از اهميت مفهوم طبقه و
تحليل هاي طبقاتي در عرصه علوم اجتماعي در ساير نقاط جهان در حال توسعه باشد

).(Bayat. 2010

آنتوني گيدنز از جامعهشناسان برجسته معاصر در كتابهايي همچون «جامعهشناسي»،
«پيامدهاي مدرنيته» و «چشماندازهاي جهاني» نيز تالش كرده است در قالب بسط
نظريه «جامعه مخاطره آميز» الريش بک و نظريه «سياست زندگي» و سياستهاي
رهايي بخش با تمركز بر مخاطرات و پيامدهاي ناشي از نابرابريهاي ناشي از جهاني
شدن ،كنشگري تودهها ،كارگران ،اصناف و طبقات متوسط شهري در شكل خياباني و با
تهييج و بسيج توسط جنبشهاي اجتماعي دموكراتيک و عدالتطلبانه در سطوح محلي،
ملي و جهاني را تبيين و تشريح كند (گيدنز 1463 ،1476 ،و.)1430
مانوئل كاستلز در كتاب جديدش با عنوان «خشم و اميد» در قالب نظريه «خرده
سياست» تالش كرده با م باحث نظري مرتبط با شبكه هاي اجتماعي سايبري و
فرصت هاي تهييجي ،آگاهي دهي و بسيجي ناشي از آن ،اعتراضات توده ها و طبقات
كارگري و فقير شهري را به شكل خودانگيخته يا در قالب جنبش هاي اجتماعي از
جمله «جنبش وال استريت» را توضيح دهد .او اشغال فضاهاي عمومي شهري را
نمايش و تجلي خرده سياست در تقابل با سياست هاي كالن حكومت ها و نيروهاي
جهاني شدن با كنشگري طبقات پايين و توسط شهري تلقي ميكند (كاستلز.)1437 ،
محمدرضا تاجيک نيز در يک مقاله پژوهشي با محوريت سياست ورزي در عرصه
خياباني ،به تبيين ابعاد نظري اعتراضات و كنشگري شهروندان در قالب نظريه «سبگ
زندگي» و جامعه مخاطره آميز گيدنز و الريش بک پرداخته است (تاجيک .)1467
برخي از مقاالت انگليسي نيز به شكل نسبتا غير مستقيم ،اهميت طبقه در عصر
جهاني شدن را در قالب نظري پرداختهاند كه به دليل توجه به آنها در متن ،از بيان
محتواي آن در اين قسمت خودداري مي شود )(Drake.2010) ،(Almeida. 2010
) .(Clark&Harvor. 2010: 427در مجموع ،به دليل نبود اثر مستقيم با اين عنوان
پژوهش و عدم جامعيت مطالعات انجام شده با اهداف اين نوشتار ،انجام اين پژوهش،
ضروري بهنظر رسيد.
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 -2چالشهاي نظري – مفهومي درباره جهانيشدن
«جهانيشدن» 1همانند ساير مفاهيم و اصطالحات در علوم اجتماعي و سياسي،
چالشبرانگيز است .يكي از مهمترين چالشهاي مفهومي آن است كه آيا از آن بايد تلقي
«فرايند» 2داشت يا «پروژه» .3عمدتاً از آن بهعنوان فرايند يا پروسه طبيعي در ادامه
جهاني شدن اقتصادي ،انقالب ارتباطات و اطالعات و گسترش مدرنيته ياد شده است .اما
برخي تحليلگران بهويژه منتقدين چپگرا از آن بهعنوان پروژه هدفمند در راستاي
گسترش سرمايهداري در جهان تلقي كردهاند .نگارنده بر اين باور است كه هر دو تعبير
را ميتوان به كار برد اما كفه ترازو به نفع تلقي از جهاني شدن بهمثابه «فرايند يا
پروسه» سنگيني ميكند.
نقطه زماني شروع جهاني شدن نيز ،چالش برانگيز بوده است .تعداد قابل توجهي از
تحليلگران ،وقوع موج سوم انقالب ارتباطات و اطالعات از اواخر دهه  1360به اين سو
را نقطه شروع ميدانند ،آنها از اين انقالب بهمثابه موتور محركه مهمي براي جهاني
شدن اقتصادي ياد ميكنند .اما برخي از تحليلگران مانند والرشتاين ،نقطه شروع را به
سده شانزدهم و به موازات آغاز سرمايهداري و برخي مانند گيدنز به سده هجدهم از آغاز
مدرنيته و فرايند مدرنيزاسيون به اين سو نسبت ميدهند كه از اواخر دهه  1370به اين
سو در ذيل عنوان «تشديد مدرنيته» يا «مدرنيته متاخر» ،جهانيشدن نيز ،شدت يافته
است (گيدنز.)43 :1463 ،
نوع تلقي از پيامدها و سطوح تأثيرگذاري جهانيشدن نيز موضوع چالش برانگيز
ديگر است .گيدنز ،جهانيشدن را فرايند متناقض و مخاطرهآميز در دو سويه همزمان
يعني تقويت و تضعيف دولت – ملتها تلقي ميكند (گيدنز .)30 :1463 ،اما تعداد قابل
توجهي از تحليلگران از اين فرايند با تاثيرات تضعيف كننده دولت–ملتها قرائت
ميكنند .ديويد هلد ،جهانيشدن را فرايندي به سمت تحقق دموكراسي جهانشمول در
شكل شهروندي محلي و جهاني يا محوريت فرهنگ و اصول مدرنيته غربي تعريف
ميكند (هلد و ديگران .)147 :1476 ،رابرتسون ،جهانيشدن را در شكل و قالب
«جهاني – محليشدن» 4با تمركز بر نقاط پيوند و اتصال مراجع فردي ،محلي،
1. globalization
2. process
3. project
4. glocalization
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منطقهاي ،ملي و جهاني ،تعريف ميكند (واترز .)77-77 :1473 ،اما برخي با يک تلقي
راديكال و آرماني از اصطالح «پايان جغرافيا» و پايان دولت– ملتها نام ميبرند كه
كامالً غير واقعبينانه و خيالي است .كاستلز با ابداع اصطالح «جامعه شبكهاي» 1معتقد
است كه جهانيشدن در ادامه سرمايهداري ،پهنه اقتصاد ،جامعه و فرهنگ را
دربرميگيرد (كاستلز .)30 :1465 ،شرح و بسط اين چالشها ،موضوع نوشتار ديگري
است .بهنظر ميرسد تلقي پارادوكسيكال گيدنز بهخاطر كنترل دولتها بر زيرساختهاي
مخابراتي و تكنولوژيكي و هم زمان ظهور و تقويت كنشگران محلي و فراملي در چالش
طلبيدن كنترلهاي انحصاري پيشين دولتها ،واقعبينانه باشد.

 -9طبقه و تحليل طبقاتي ،بدون نگاه تقليلگرايانه ،الزمه جامعهشناسي
سياسي و علوم اجتماعي
از اواخر دهه  1370و آغاز دهه  1370به اين سو ،به تأثير از چندين عامل ،تحليلهاي
ساختارگرا و طبقاتي در ادبيات جامعهشناسي سياسي و علوم اجتماعي كمرنگ شدند و
به تدريج ،نظريههاي معطوف به «عامليت يا كارگزار» ،2فرهنگ ،هويت و ايدئولوژي،
پررنگ و برجسته شدند كه مهمترين آنها عبارتند از :ظهور و گسترش جنبشهاي
اجتماعي جديد غيرطبقاتي مانند جنبشهاي دانشجويي ،حقوق مدني ،زيست محيطي
يا سبزها ،فمينيستي ،خلع سالح ،حقوق بشر ،فروپاشي كمونيسم در اتحاد شوروي و
اروپاي شرقي ،وقوع انقالب ارتباطات و اطالعات ،جهانيشدن و وقوع انقالبهاي
مخملي 3و رنگين.
در مقطع زماني پساجنگ سرد در دهه  1330و در بستر فرايند پرشتاب جهانيشدن
اقتصادي و سياسي ،با فروكش كردن اوليه تحليلهاي طبقاتي ،ادبيات حاكم بر
جامعهشناسي سياسي جديد به سمت تحليلهاي هويت بنياد در قالب اصطالحاتي مانند
«سياست فرهنگي» 4و «سياست هويتي» 5بر محوريت هويتهاي قومي – زباني ،ديني،
ايدئولوژيها ،باورها ،عقايد ،فرهنگها و كنشگران گروهي و جمعي ويژه جنبشهاي
اجتماعي سوق يافتند .در ساحت مصداقي و عيني نيز ،احزاب سياسي ايدئولوژيک و
1. network society
2. agency
3. velvet revolution
4. cultural politics
5. identity politics
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طبقه بنياد به تدريج جاي خود را به احزاب فراگير غيرايدئولوژيک و فراطبقاتي دادند،
جنبشهاي اجتماعي به كنشگراني جمعي پرنفوذ در پويشهاي سياسي و مبارزاتي
جديد تبديل شدند و از باالترين اعتماد و مشاركت در بين تودهها و طبقه متوسط
1
برخوردار شدند ) .(Drake. 2010: 4هانتينگتون ،نظريهپرداز برجسته «برخورد تمدني»
بر اين باور بود كه در دوران پساجنگ سرد ،سياست بينالملل تا حد قابل توجهي از
سطح تعارض بين دولتها به سمت تعارضهاي هويتي – تمدني سوق يافته و هويت به
منبع بنيادين تعارضها تبديل شده است ).(Huntington. 2008: 39
2
در ادبيات جامعهشناسي سياسي جديد از اصطالح «چرخش فرهنگي» براي توضيح
اهميت يافتن هويتها ،فرهنگ و كنشگران در پويشهاي سياسي و مبارزاتي استفاده
شده است ) .(Drake. 2010: 12در همين راستا بود كه در جامعهشناسي آمريكا از دهه
 1370به اين سو ،به تدريج مفهوم طبقه ،غلظت اقتصادي پيشين را از دست داد و به
مفهوم «قشر و قشربندي» با محوريت فرهنگ نزديک شد .يكي از تجليات نظري
چرخش فرهنگي در جامعهشناسي سياسي جديد ،ظهور و گسترش تدريجي مفهوم
«پسا دموكراسي» 3به جاي دموكراسي سياسي يا محوريت و تمركز بر غالبشدن
موضوعات هويتي ،فرهنگي و عامليت و كمرنگ شدن تحليل آن تقليلگراي طبقاتي بود
).(Drake. 2010: 21

گرچه پايان جنگ سرد و تغيير و تحوالت ياد شده باعث شد كه فرهنگ ،هويتها و
مقولههاي ديگر نسبت به طبقه و تحليلهاي طبقاتي از برجستگي نسبي بيشتري
برخوردار شوند ،اما با اين وجود ،نميتوان گفت كه در دو دهه پس از پايان جنگ سرد،
تحليلهاي طبقاتي كامالً بياهميت شده و به فراموشي سپرده شدند .فرض اساسي در
اين نوشتار آن است كه در دهه  1330و  0000ميتوان پذيرفت كه اهميت تحليلهاي
طبقاتي فروكش كردند اما كامالً كنار گذاشته نشدند .باور اساسي در اين نوشتار آن
است كه طبقه و تعارضها و مطالبات طبقاتي با يک سري تغيير و تحوالت شكلي و
محتوايي ،اهميت خود را بازيافتهاند اما برخالف گذشته ،از جنبه انحصاري و
دترمينيستي در ادبيات علوم اجتماعي و جامعهشناسي سياسي برخوردار نيستند .اين
باور در راستاي مجادله فكري ماكسوبر با ماركس طرح مي شود كه در نزد ماكس وبر،
1. clash among civilizations
2. cultural turn
3. post democracy
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طبقه نه تنها تعيين كننده بلكه يک تعيين كننده مهم و با اهميت در كنار عوامل
غيرطبقاتي و فرهنگي ،اجتماعي و سياسي در پويشها و مبارزات سياسي خواهد بود.
پيچيده شدن جوامع و بحرانهاي امروزي و روابط پرتنش دولتها و جوامع و شهروندان
مانع از آن ميشود كه با تقليلگرايي صرف طبقاتي يا فرهنگي و هويتي به تحليلها در
ادبيات جامعهشناسي سياسي و علوم اجتماعي سمت و سو داد لذا رويكردهاي تلفيقي و
جامع ضرورت مييابند.
امروزه تمايز كالسيک چپ و راست ناپديد نشده اما تغيير ماهيت داده است .امر
اجتماعي با تمركز بر مسائل مالي و اقتصادي در تحليلهاي سياسي و جامعهشناختي را
نمي توان كنار گذاشت ،امروزه نيز مسائل مالي و اقتصادي با امر سياسي و پويشهاي
سياسي و مبارزاتي و اعتراضات در پيوند است اما تنها عامل تأثيرگذار و نقشآفرين
نخواهد بود ) .(Clark & Harvor. 2010: 427گرچه بايد بپذيريم كه رويكردهاي نظري
ساختاري -طبقاتي از دهه  1330به اين سو ،وزن غالب و هژمونيک خود در ادبيات
نظري جامعهشناسي سياسي و علوم اجتماعي را از دست دادهاند اما نميتوان اهميت
يافتن روزافزون امر اجتماعي با تمركز بر مسائل اقتصادي و مالي و بحرانهاي اقتصادي
در حوزه سياست را ناديده گرفت .گرچه احزاب سياسي ايدئولوژيک طبقه بنياد به مانند
گذشته از اعتبار و اعتماد عمومي چنداني برخوردار نيستند و در عوض بر اهميت و
اعتبار جنبشهاي اجتماعي بهمثابه چالشگران اجتماعي – سياسي در بدنه اجتماعي در
سطوح محلي ،ملي و فراملي افزوده شده است؛ با اين وجود ،احزاب سياسي در
پويشهاي سياسي و رقابتي ،گريزناپذيرند ،اما در اين بين ،جنبشهاي اجتماعي نيز
مسائل طبقاتي ،اقتصادي و صنفي را در كنار مسائل هويتي ،فرهنگي و اجتماعي،
پوشش داده و جمعيت و ناراضيان را پيرامون اين مسائل بسيج و آگاه ميسازند.
ترنس بال و ريچارد دگر بر اين باور هستند كه سقوط كمونيسم در شوروي و اروپاي
شرقي بهمثابه ضربهاي مهم بر اين ايدئولوژي را نميتوان ناديده گرفت و بايد پذيرفت كه
كمونيسم رو به احتضار است اما نميتوان سقوط نظامهاي كمونيستي ياد شده و مادر
شهر اصلي آن يعني اتحاد شوروي را بهمثابه مرگ كامل ايدئولوژي و تفكرات
سوسياليستي تلقي كرد .هنوز بحثها و افكار سوسياليستي در آفريقا ،آمريكاي التين و
آسيا ،توضيح و تبيين نسبتاً قوي در نقد وضع موجود و منبع الهامبخش براي آمال و
آرزوهاي طبقات پايين كارگري و شهري و بعضاً طبقات متوسط هستند .حتي در حوزه
نظريهپردازي ،جامعهشناس برجستهاي همچون آنتوني گيدنز با طرح نظريه «راه سوم
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دموكراسي» 1دست به تركيب جديد و قابل قبولي از سوسياليسم و دموكراسي بازار زده
است (بال و دگر .)474 :1460 ،در همين راستا ميتوان به تأثيرات غيرمستقيم ادبيات
و افكار سوسياليستي در جنبشهاي اجتماعي در آمريكا تحت عنوان «جنبش  33درصد
در مقابل يک درصد» و سرايت اين جنبش به اروپا از جمله فرانسه اشاره كرد.
نوماركسيست هايي همچون هربرت شيلر بر اين نظر هستند كه كند شدن روند
اعتراضات طبقاتي كارگري و طبقات پايين شهري در دهه  1330و  0010را ميتوان با
عامل «امپرياليسم اطالعاتي» يعني سلطه نظام سرمايهداري بر كانالهاي خبري و
خبرگزاري ها و اشكال پنهان و نيمه آشكار سلطه ساختاري مرتبط ساخت .نابرابري
طبقاتي ،عامل اصلي در توزيع نابرابر اطالعات و پنهانسازي اطالعات چالشي بوده است.
شرط الزم براي مبارزه طبقاتي فقراي شهري و طبقات پايين ،همانا به چالش طلبيدن
امپرياليسم و رانتهاي اطالعاتي است (شيلر .)144-130 :1460 ،مانوئل كاستلز هم بر
اين نظر است كه «اطالعات» نقش مهمي در تجديد ساختار و نظام سرمايهداري در عصر
جهاني شدن ايفا كرده است (كاستلز.)31 : 1465 ،
پديده شتابان جهانيشدن اقتصادي و تجاري با محوريت اقتصاد سياسي نوليبرال و
سياستگذاريهاي اقتصادي غلط و ناپاسخگويانه يا كمتر پاسخگويانه و نظارتپذيري
ضعيف حكومتها در حوزه كشورهاي جنوب (كمتر توسعهيافته و توسعه نيافته) و حتي
در تعدادي از كشورهاي توسعه يافته (حوزه شمال) ،بهمثابه بسترساز مهمي براي اعاده
اهميت طبقه ،تحليلهاي طبقاتي و مطالبات صنفي و اقتصادي در پويشهاي سياسي
مبارزاتي و ادبيات نظري علوم اجتماعي عمل كرده است .در همين راستا ،از سرگيري
فعاليت جنبش هاي اجتماعي جديد با بسيج مطالبات اقتصادي و صنفي طبقات پايين و
متوسط شهري و گسترش روزافزون فعاليت آنها قابل ذكر و استناد هستند .الزم به ذكر
است كه همانند عدم پذيرش تقليلگرايي صرف تحليلهاي سياسي به طبقه و
تعارضهاي طبقاتي ،تقليل گرايي در عرصه فرهنگي و هويتي نيز قابل پذيرش نيست .در
تأييد اين مدعا مي توان به اين نكته اشاره كرد كه امروزه در تعداد قابل توجهي از
اعتراضات سياسي ،كنشگران هويتي و فرهنگي ،مطالبات اقتصادي را در كنار مطالبات
فرهنگي و هويتي طرح ميكنند.

1. third way of democracy
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در سه دهه اخير بهويژه از  0010به اين سو ،نوعي جنبشهاي اجتماعي اعتراضي
عليه جهاني شدن اقتصادي و حكومتهاي ناپاسخگو به شكل ائتالفي با مشاركت طبقات
كارگري ،اصناف و طبقات پايين شهري و طبقه متوسط جديد متشكل از معلمان،
دانشجويان ،هنرمندان و غيره به راه افتاده و گسترش يافتهاند .در اين ارتباط ميتوان
مصاديق مختلفي را استناد كرد ،جنبش دموكراسيخواه در كرهجنوبي در اوايل دهه
 1330با حضور كارگران و دانشجويان ،جنبشهاي اعتراضي اقشار پايين دست شهري و
طبقه متوسط جديد در غرب ،عليه نشست سران كشورهاي صنعتي و نيز مثال
امروزيتر آن ،اعالم همكاري و همدردي جنبش دانشجويي با اعتراضات صنفي كارگران
نيشكر هفت تپه خوزستان و اعتراضات معلمان در ايران در سال 1437در اين راستا قابل
ذكر هستند.
در چند دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه (حوزه جنوب) ،رژيمها با اعتراضات
طبقات پايين و متوسط شهري در ارتباط با پيامدهاي ناگوار اقتصادي و بيعدالتيهاي ناشي
از سياستهاي تعديل اقتصادي و انسداد سياسي مواجه بودهاند .همگرايي جهاني اقتصادي
چه در قالب پروسه و چه پروژه هدفمند در راستاي منافع اقتصاد سرمايهداري نوليبرال به
بحرانهاي شديد اقتصادي و مالي انجاميده است .بحران بدهيهاي جهاني از اواخر دهه
 1360به اين سو ،نرخ فزاينده بهره وامها ،كاهش ارزش پول ملي ،شكافهاي كشورهاي
توسعه نيافته با توسعه يافته ،بيكاري و تشديد وابستگي روزافزون جنوب به شمال صنعتي در
شكل نوامپرياليسم ،سببساز اين اعتراضات طبقاتي بودهاند ).(Almeida. 2010: 305-307
سياستهاي تعديل اقتصادي با هدايت سازمانهاي مالي بينالمللي مانند بانک
جهاني و صندوق بينالمللي پول و قدرتهاي بزرگ صنعتي به تشديد نابرابري در عرصه
بين المللي بين جنوب و شمال و نابرابري در كشورهاي جنوب انجاميده است .نابرابري
در عرصه اقتصادي به نابرابري در عرصه سياسي و اجتماعي نيز سرايت يافته است.
سياستهاي نابرابر توزيعي منجربه شكلگيري جنبشهاي اجتماعي عدالتخواهانه
اقتصادي و اجتماعي شده است ) .(Sansnaud. 2010: 522-523گزارشهاي برنامه توسعه
ملل متحده 1نشان ميدهد كه جهانيشدن اقتصادي شتابان به تشديد نابرابريها و
نهادينه شدن آن و در نهايت به جنبشهاي اجتماعي مقاومتي و عدالتخواهانه با
همراهي جدي تودههاي شهري و طبقات پايين و متوسط در جهان انجاميده است.
1. UNDP
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امروزه ،جنبشهاي اجتماعي مترقي و عدالتجويانه بر ضرورت يک تصميم و دستور كار
بينالمللي و جهاني و اعتراض جهاني شبكهاي شده با مشاركت همه اقشار و گروههاي
متضرر از نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي داخلي و بينالمللي و جهاني شدن اقتصاد
نوليبرال سرمايهداري تأكيد ميكنند ).(Schmidt & Hersh. 2000: 11-12
جان پيترز معتقد است كه در فاصله دهه  1360تا  ،0000فرايند جهاني شدن
اقتصاد ،سبب شده است كه نيروهاي بينالمللي بازار و شركتهاي چند مليتي بر
تصميمگيريهاي كالن اقتصادي جهاني سلطه و تفوق يابند و دولتهاي جوامع در حال
توسعه و توسعه نيافته بخشي از كنترل و استقالل حاكميتي خود را از دست بدهند.
نتيجه اين امر ،تثبيت سلطه سرمايه مالي و چرخه رو به گسترش بدهيها و بحران
بدهيها و شكاف توسعه بين شمال و جنوب بوده است (پيترز.)31 :1433 ،
گيدنز از جامعهشناسان برجسته معاصر ،ضمن آن كه ابعاد مثبت جهانيشدن را مد
نظر دارد اما آن را با چالشها و انتقاداتي همراه ميداند .مهمترين نقد او بر جهاني شدن
از منظر نابرابريهاي طبقاتي در عرصه بينالمللي و داخلي است .در حوزه كشورهاي
شمال يا توسعهيافته ،سلطه شركتهاي بزرگ و مكانيزه بر توليد ،سبب استفاده كمتر از
كارگران يدي و كمتر ماهر و شكاف طبقاتي شده است .وقوع اعتراضات راديكال در
طبقات كارگران به ويژه گتوهاي شهري در فرانسه و چند كشور ديگر از اين نظر قابل
تبيين است (گيدنز .)105 :1463 ،گيدنز از منظر اخالقي ،حساسيت ويژهاي به مسأله
نابرابري دارد و معتقد است كه« :بهنظر من ،نابرابري هميشه يک مؤلفه اخالقي دارد ،اگر
بهدنبال جامعه مطلوب در سطح ملي و جهاني باشيم بايد به آن توجه كنيم ...مهمترين دليل
اهميت نابرابري اين است كه تأثير مستقيمي بر شهروندي دارد .با اتكاء به يک منطق قوي
ميتوان ادعا كرد كه انسانهاي محروم ،امكان استفاده از حقوق شهروندي خود را ندارند»
(گيدنز .)36 :1463 ،نابرابري منجر به نابرابري در سطوح آموزشي ،اوقات فراغتي ،بهداشت و
سالمت ،حقوق سياسي و ساير ابعاد حقوق شهروندي ميشود.
از ديد گيدنز ،بسياري از افرادي كه در جنبشهاي اعتراضي شركت ميكنند بر اين
باورند كه جهان هر روز نابرابرتر ميشود ،شكاف فقير و غني در داخل و شكاف
كشورهاي فقير و ثروتمند سال به سال عميقتر ميشود زيرا معتقدند كه نيروهاي در
پس جهانيشدن مسبب نابرابري هستند« .نابرابري جهاني دوباره در حال احيا شدن
به عنوان يک نگراني اخالقي است .اين نيز تا حد زيادي متأثر از جنبشهاي اجتماعي
است كه اين مسأله را در محور برنامههاي سياسي قرار دادهاند( ».گيدنز.)113 :1463 ،
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گيدنز معتقد است كه در عصر جهاني شدن اقتصادي و اجتماعي ،ما با عدم قطعيت
مواجه هستيم و حكومتها و كشورها بخشي از نفوذ و كنترل خود بر خط مشيهاي
اقتصادي را از دست داده اند اما اگر تعامل و همكاري كشورها با يكديگر روي دهد و
فرصتهايي براي مشاركت و ورود گروههاي اجتماعي فراهم شود ،ميتوان تا حد قابل
توجهي به عدم قطعيتها به ويژه در عرصه اقتصادي فائق آمد (گيدنز.)360 :1430 ،
گيدنز بر نقش شركتهاي چندمليتي در فرايند و هدايت جهاني شدن تأكيد
ميگذارد و بخش قابل توجهي از چالشها و نارضايتيهاي اقتصادي تودهها و فقراي
شهري و طبقههاي مياني را با سلطه شركتهاي چند مليتي مرتبط ميداند زيرا اين
شركتها دو سوم تجارت جهاني را در دست دارند كه به نوبه خود در ايجاد و گسترش
نابرابريها نقش داشتهاند (گيدنز .)65 :1430 ،طبعاً يكي از آماجهاي مهم جنبشهاي
اجتماعي عدالتطلبانه و راديكال ،شركتهاي چندمليتي بوده است.
گيدنز يكي از جديترين چالشهاي ناشي از جهانيشدن را گسترش نابرابري به ويژه
پس از آغاز قرن  01و پيامدهاي زيستمحيطي ناشي از آن ميداند .او با اتكاء به گزارش
توسعه انساني سازمان ملل متحد بر شكاف درآمدي و توسعه انگشت ميگذارد« .متوسط
درآمد يک پنجم از جمعيت جهان كه در ثروتمندترين كشورها زندگي ميكنند  73برابر
درآمد يک پنجم جمعيت ديگري است كه در فقيرترين كشورهاي جهان زندگي ميكنند.
در اواخر دهه  00 ،1330درصد از جمعيت جهان 67 ،درصد از كل مصرف جهان را به
خود اختصاص ميدادند و  60درصد از بازار صادرات و  73درصد از خطوط تلفن نيز به
اين  00درصد از جمعيت جهان اختصاص داشت( »...گيدنز.)100 :1430 ،
در كشورهاي صنعتي ،سطح توسعه اقتصادي بسيار جلوتر از نرخ رشد جمعيت رفته
اما در اكثر كشورهاي جهان در حال توسعه ،سطوح رشد و بازده اقتصادي در طول سده
گذشته همگام با نرخ رشد جمعيت افزايش نيافته است .جهاني شدن فرايند توسعه
وابسته به اين روند نابرابري شتاب داده است و مسبب اعتراضات و راديكاليسم طبقات
پايين و متوسط و ملي گرايان در كشورهاي در حال توسعه و نيز در خود كشورهاي
صنعتي بوده است .تنها چند كشور معدود از كشورهاي در حال توسعه از روند جهاني
شدن نفع و سود بردهاند .بسياري بر اين باورند كه جهاني شدن و تجارت آزاد به نفع
كشورهاي مرفه صنعتي بوده و تقسيم نابرابر كار و مبادله نابرابر سبب شكاف توسعه بين
شمال و جنوب و چالشهاي متعدد اقتصادي براي بخش اعظم جمعيت كشورهاي در
حال توسعه شده است (گيدنز .)103 :1430 ،معترضان به سازمان تجارت جهاني
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( )WTOو مؤسسات مالي بينالمللي مثل صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني بر اين
باورند كه تشديد ادغام كشورهاي جهان در اقتصاد جهاني و تجارت آزاد ،حيات اقتصادي
و اجتماعي بسياري از اعضاي طبقات پايين و متوسط شهري را به خطر انداخته است.
حتي سلطه شركتهاي چند مليتي ،عالوه بر تهديد استقالل اقتصادي و سياسي ،حيات
اجتماعي ،محيط زيست و سالمت كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را با
تهديدهاي جدي مواجه كرده است (گيدنز.)106 :1430 ،

 -2ظهور و گسترش سياست خيابان ،نمادي از اعاده اهميت اقتصاد و
طبقه در تحليلهاي جامعهشناختي سياسي
شايد بتوان گفت كه مهمترين نمود يا تجلي عيني اهميتيافتن طبقه و اقتصاد در
تحليلهاي سياسي -جامعهشناختي ،پديده «سياست خيابان» 1يا اعتراضات خياباني براي
پيگيري مطالبات اقتصادي و صنفي در كنار ديگر مطالبات بوده است .مهمترين محرکهاي
شكلگيري اين پديده ،پيامدهاي منفي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ناشي از جهاني شدن
اقتصاد و تجارت ،وقوع انقالب ارتباطات و اطالعات و مديريتها و سياستگذاريهاي غلط
اقتصادي حكومتها بودهاند .در اين بين ،فناوريهاي نوين ارتباطي به ويژه اينترنت و
ماهوارهها بهمثابه مهمترين منابع فرصتساز و تهييجي و آگاهيدهنده براي بسيج تودهها و
طبقات پايين و متوسط شهري عمل كردهاند .جنبشهاي اجتماعي بهعنوان مهمترين
كارگزار بسيجي در اعتراضات خياباني عمل كردهاند.
2
نظريه «سياست خيابان» توسط آصف بيات از تحليلگران برجسته جهان عرب
طرح شد .خيزش اعتراضي طبقات پايين و متوسط در جهان و جنبشهاي
عدالتخواهانه در غرب و كشورهاي در حال توسعه ،سبب شدهاند كه اين نظريه از
اهميت ،نفوذ و تأييدپذيري تجربي بااليي برخوردار شود .شواهد حاكي از برجستگي
مطالبات و نارضايتي هاي اقتصادي و صنفي در كنار مطالبات هويت ،فرهنگي و سياسي
د ر اعتراضات خياباني هستند .آصف بيات در كتاب معروف خود به نام «زندگي بهمثابه
سياست ،چگونه مردم عادي ،خاورميانه را تغيير ميدهند» ،اين نظريه را طرح و با ارائه
مصاديق و شواهد عيني طبقاتي و صنفي شهري ،شرح و بسط ميدهد.
1. street politics
2. Asef Bayat
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آصف بيات« ،خيابان» را عرصه عمومي براي بيان نارضايتيهاي عظيم طبقات پايين،
تودههاي شهري ،بيكاران ،افراد عامي و بيسواد ،زنان خانهدار و گروهها و اقشاري از اين
دست تلقي مي كند كه فاقد تشكيالت نهادي بوده و عمدتاً بهصورت خودانگيخته در
خيابان به اعتراض و بيان مطالبات اقتصادي و معيشتي خود روي ميآورند؛ البته نقش
جنبشهاي اجتماعي در هدايت اعتراضات مردمي و پوشش شبكهاي آنان را نميتوان
ناديده گرفت .در بستر پديده سياست خيابان ،تودهها و طبقات پايين و متوسط شهري
در غياب تشكالت حزبي و مدني در بياعتمادي به آنان ،از طريق قدمزدن ،مشاهده،
رانندگي ،شعاردادن و ،...نقش اعتراضي خود را ايفا ميكنند ).(Bayat. 2010: 11
«خيابان» با ملموسترين ،محسوسترين و صريحترين بيان به ما ميگويد كه تودههاي
مردم ،برخالف گذشته محكوم به ماندن در حاشيه سياست ،انفعال ،بيتفاوتي و
تماشاگري صرف نيستند بلكه بازيگر فعال در عرصه اجتماعي و سياسي و چالشگر
حكومت ها با بيان مستمر مطالبات اقتصادي ،صنفي و طبقاتي هستند .خيابان به ما
ميگويد اين صاحبان تصميم و تدبير ،كجا يکطرفه و بيارتباط با شهروندان و تودههاي
فقير شهري رفتهاند ،كجا گام در مسير بنبست گذاشته ،كجا كژراهه و بيراهه رفتهاند
(تاجيک.)45 :1467 ،
2
1
آصف بيات در اين رويكرد نظري ،بين دو قلمرو «امر سياسي» و «امر اجتماعي» ،
رابطه و پيوند نزديک برقرار ميكند و اعتراضات سياسي را به مسائل اقتصادي –
اجتماعي ،بحران هاي اقتصادي و مطالبات صنفي با محوريت فقراي شهري مرتبط
ميسازد .او اسالم گرايان را مدافع فقراي شهري و داراي پايگاه طبقاتي باال در طبقات
پايين و نيز متوسط معرفي ميكند .نارضايتيهاي شديد فقراي شهري و نيز اقشار مياني
در كنار تعصبات و حساسيتهاي مذهبي و سياسي ،سبب پيوند نزديک تشكلها و
جنبشهاي اسالمگرا و اين اقشار در خاورميانه شدهاند ،لذا تودههاي فقير شهري،
مستعد بسيج توسط اسالمگرايان در خيابان شدهاند ).(Bayat. 2010: 171-172
تمايالت پوپوليستي و خدمات رفاهي و اقتصادي اعطايي اسالمگرايان به فقراي
شهري و استفاده آنها از زبان ،نمادها و ارزشهاي مشترک ،سبب شدهاند كه گروههاي
فقير و متوسط شهري و اسالمگرايان بهعنوان متحدان استراتژيک عمل كنند ،چنين
اتحادي عمدتاً در ميادين عمومي و خيابانها روي داده است .گسترش فقر ،بيكاري،
1. The Political
2. The Social
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روابط خانوادگي رو به تنزل و تضادهاي طبقاتي فزاينده منجر به تبديل اين اقشار پايين
دست و مهاجران روستايي بهمثابه نقطه كانوني براي جنبشهاي اجتماعي اسالمي و
عدالتخواهانه در خاورميانه شدهاند ) .(Bayat. 2010: 174در اين ميان ،استفاده
اسالمگرايان از ادبيات سياسي مرتبط با مستضعفين و تقابل آن با استكبار و استثمار و
وجود مراكز خدماتي آنان مانند كلينيکهاي بهداشت و سالمت ،مدارس ،مؤسسات
حقوقي و كمک هاي مالي و رفاهي در جذب هواداران از اين اقشار در اعتراضات خياباني
در جهان عرب در چند دهه اخير تأثيرگذار بودهاند ).(Bayat. 2010: 174-179
در مجموع ،از ديد بيات ،خيابان عرصهاي براي انتقال احساسات ،نارضايتيها ،نمادها،
ايستارها ،حساسيت هاي جمعي ،احساسات مشترک و افكار عمومي مردم به ويژه تودهها
و فقراي شهري بياعتماد به نهادهاي مدني و حزبي و فاقد پشتيبانيهاي نهادينه شده
حزبي به نهادهاي تصميمگير با هداف اصالح سياستها ،خطمشيها و قوانين در
عرصههاي اجتماعي ،اقتصادي و توزيعي خدماتي است ) .(Bayat. 2010: 212البته
دانشجويان نيز بهعنوان عضو مهم و بدنه فكري – هدايتي در جنبشهاي اجتماعي
خياباني فقراي شهري عمل كردهاند .از ميانه دهه  1360به اين سو ،پيامدهاي منفي
اقتصادي – اجتماعي ناشي از جهانيشدن اقتصاد با محوريت سياستهاي تعديل
اقتصادي همچون كاهش و قطع يارانهها يا سوبسيدها در موارد مواد غذايي ،آموزشي،
بهداشت و سالمت ،فقر ،بيكاري ،شكاف طبقاتي و تورم سبب شدهاند كه در جهان عرب
و ساير نقاط جهان در كشورهاي در حال توسعه ،اعتراضات در شكل خياباني نسبت به
اعتراضات در قالب نهادهاي مدني از برجستگي و نمود عيني بيشتري برخوردار شوند.
آنتوني گيدنز بهطور خاص به جنبش عدالتطلبانه و ضد سرمايهداري در سياتل عليه
نشست هزاره سران كشورهاي صنعتي در دسامبر  1333با حضور بيش از  50هزار نفر
از سراسر جهان اشاره ميكند .به مدت  3سال سياتل ،عرصه تظاهرات خياباني،
نافرمانيهاي مدني ،كارگاههاي آموزشي و جلسات بحث و گفتگو با حضور گروههاي
زيستمحيطي ،حقوق بشري ،ضدهستهاي ،كشاورزان و توليدكنندگان كوچک و متوسط
بود (گيدنز.)103 :1430 ،
مانوئل كاستلز نيز از نظريهپردازان مهم در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و
اعتراضات در شكل خياباني با استفاده از فرصتها و ظرفيتهاي «جامعه شبكهاي» 1و
1. network society
دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

واکاوي تحليل طبقاتي از منظر نظريههاي سياست خيابان و خرده سياست در بستر جهانيشدن 295

فضاي سايبري – اينترنتي است .او اشغال فضاي عمومي شهري (خيابان و ميادين)
توسط معترضان فقير و طبقات پايين و گتوهاي شهري ،صاحبان اصناف ،فعاالن مدني و
سياسي را نمايش خودآگاهي تودهها و شهروندان براي تعيين سرنوشت خود و ساختن
تاريخ و رهايي از انقياد ،استثمار و ظلم تلقي ميكند (كاستلز .)10 :1437 ،او اشغال
فضاهاي شهري توسط افراد و گروهها را تجلي «خرده سياست» در كنار سياستهاي
كالن ميداند .اينترنت و ماهوارهها نقش مهمي در اشاعه اعتراضات خياباني و
همراهسازي افكار عمومي جهاني داشتهاند .اينترنت و شبكههاي اجتماعي ،نقش بيبديل
براي سازماندهي تودههاي ناتوان شهري فاقد تشكلهاي نهادي داشتهاند .جنبش
اشغال وال استريت در آمريكا ،يک جنبش خودجوش با شعار «قرباني شدن رفاه و منافع
 33درصد فقير براي يک درصد ثروتمند» بود.
در  15اكتبر  ،0011شبكههاي جهاني از جنبش اشغال تحت عنوان «اتحاد براي
تغيير جهان» با خواست عدالت اجتماعي و دموكراسي حقيقي ،صدها هزار نفر را در
 351شهر در  60كشور بسيج كردند (كاستلز .)11 :1437 ،كاستلز از اصطالح
«خودارتباطي تودهاي» 1در عصر شبكههاي اجتماعي اينترنتي و ماهوارهاي استفاده
ميكند كه در اشاره به شبكههاي افقي ارتباطي تودههاي شهري و طبقات پايين و مياني
به كار ميرود كه يا فاقد نهادها و تشكلها هستند يا رسانهها عمدتاً در كنترل دولتها
هستند .خود ارتباطي تودهاي با شبكههاي تعاملي اطالعاتي افقي ،منجر به سازماندهي
سريع و كمهزينه تودهها و طبقات پايين و مياني شهري و استمرار جنبشهاي اجتماعي
عدالتطلب شده است (كاستلز .)13 :1437 ،فضاهاي اشغالشده شهري توسط تودههاي
شهري توانمند شده با استفاده از ظرفيتهاي بسيجي جنبشهاي اجتماعي و شبكههاي
اجتماعي سايبري ،سرشار از معنا ،نمادها ،قدرت نمادين و آمال و آرزوهاي عدالتطلبانه،
برابري خواهانه و ضد سلطه براي كنترل واقعي حيات اجتماعي توسط خودشان است.
فضاهاي عمومي كه جنبشهاي اجتماعي ايجاد كرده اند ،جنبه دو رگهاي 2هم در شكل
نمادين – سايبري و هم شكل واقعي در خيابآنها و ميادين عمومي به خود ميگيرد .خود
ارتباطي توده ها در اين فضاي عمومي ،به جنبش نيرومند اجتماعي در سطح جهاني با
همنوايي افكار عمومي جهاني جهت تقابل با نيروهاي استثماري و دارندگان قدرت
اقتصادي و سياسي در عصر جهانيشدن انجاميده است (كاستلز.)17-13 :1437 ،
1. mass self- communication
2. hybrid space
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در جنبش وال استريت يا جنبش  33درصد در مقابل يک درصد ،تودههاي شهري،
طبقات مياني ،دانشجويان و فعاالن مدني و سياسي خواستار پايان دادن به بيعدالتيها،
نابرابريها ،حذف فساد از حكومت و حاكميت و پايان دادن به تأثير و نفوذ پول بر
نمايندگان و حكومت براي تحقق دموكراسي واقعي و رها كردن آن از «شركت
ساالري» 1شدند (كاستلز .)130 :1437 ،جنبش اشغال وال استريت از طريق خود
ارتباطي و اشاعه اينترنتي ،به سرعت به شهرهاي ديگر آمريكا و برخي كشورهاي ديگر
اروپايي سرايت كرد .انتشار سريع آتش اشغال «نشان دهنده عمق و خودجوشي اعتراض
است كه ريشه در خشم اكثريت مردم در سراسر كشور {آمريكا} و در جامعه بهطور
كلي دارد» (كاستلز .)137 :1437 ،اين جنبش كه به سرعت اشاعه يافت و جديدترين
تأثيرپذيري آن را مي توان در نهضت جليقه زردهاي فرانسوي با همان شعار آمريكاييها
يافت ،به گفتمان عمومي و جهاني براي عدالت و پايان استثمار و بهرهكشي از تودههاي
شهري و طبقات پايين و مياني مبدل شد (كاستلز.)175 :1437 ،

 -7نظريه و پديده خرده سياست ،نشانه ديگر از اعاده اهميت تحليلهاي
طبقاتي -اقتصادي
يكي ديگر از مهم ترين تجليات و پيامدهاي جهاني شدن اقتصادي و تجاري و
سياستگذاري و حكمراني غلط اقتصادي حكومتها و از نمادها يا نشانگان مهم اعاده
اهميت طبقه و تحليلهاي طبقاتي در دو دهه اخير ،پيدايش پديده و نظريه «خرده
سياست» 2است كه برخي از آن به «ميكرو پلتيک» 3هم ياد ميكنند .منظور از اين
مفهوم يا اصطالح ،اهميت يافتن كنشگري و كنشگران در سطوح فردي و گروههاي
كوچک در پويش هاي سياسي و اعتراضي و به هم پيوستن آنها در قالب جنبشهاي
اجتماعي است كه عمدتاً در خيابان و ميادين عمومي خود را نشان مي داده است .ظهور
اين پديده حاكي از آن است كه نبايد در تحليل سياسي صرفاً به ابعاد كالن پرداخت.
در عصر جهاني شدن و فناوريهاي نوين ارتباطي ،نوعي پيوند بين تجلي خرده
سياست در سطوح فردي و مياني در فضاي سايبري و شبكههاي اجتماعي و فضاهاي
فيزيكي يعني خيابان و ميادين عمومي روي داده است ،تقارن و پيوند اين دو عرصه،
1. corpotocracy
2. sub - politics
3. micro - politics
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سبب هم افزايي سياسي براي انعكاس مطالبات و نارضايتيهاي اقتصادي و اجتماعي
تودههاي شهري و مردم در حاكميت و نهادهاي تصميمگير شده است.
امروزه خيابان و ميادين عمومي جاهايي هستند كه در آن سياست خرد يا ميكرو
پليتيک بروز و ظهور مييابد .از اين نگاه ،خيابان مبنايي استعارهاي است براي هر آن چه واقعي
و سياسي فرض ميشود .خيابان عرصه سبکهاي هنجارشكن و سنت شكني در بيان اعتراض
در شكل فردي و گروهي و فاصلهگيري از بيان اعتراضات در شكل حزبي است (تاجيک،
 .)45 :1467در تعبيري ديگر ،خيابان در كالن شهرهاي امروز به محلي براي تالقي سياست
خرد و سياست كالن تبديل شده است .خيابان بهطور فزايندهاي در حال تبديل شدن به عرصه
بازي «خود اكسپرسيونيستي» (تجربه فردي) است (تاجيک.)47 :1467 ،
اولريش بک ،معتقد است كه فرايند شتابان جهاني شدن اقتصادي و اجتماعي و
پيشرفتهاي سريع در حوزه علمي و فناوريهاي صنعتي و ارتباطي – اطالعاتي منجر به
شكلگيري «جامعه مخاطرهآميز» ،1عدم قطعيت ،بياعتمادي و بيم و هراس شده است.
جهاني شدن اقتصادي و پيامدهاي منفي در كنار پيامدهاي مثبت به همراه داشته است
و در اين عصر پرتحول ،شاهد ظهور عرصه تازهاي هستيم كه آن را «خرده سياست»
مينامد .اين اصطالح در اشاره به فعاليتهاي گروهها و كنشگران مياني عمدتاً در بيم و
هراس در جامعه مخاطرهآميز به كار ميرود كه در اين ارتباط ميتوان به گروههاي ناراضي
شهري ،طبقات پايين ،طبقه متوسط ،گروههاي زيستمحيطي ،مصرفكنندگان و حقوق
بشريها اشاره كرد .مسئوليت مديريت مخاطره را نميتوان صرفاً به روش حكومت يا
سياستمداران گذاشت ،لذا گروههاي اجتماعي هم بايد وارد عرصه شوند (گيدنز:1430 ،
 .)373گيدنز نيز بر لزوم ورود گروههاي اجتماعي در حل مشكالت تأكيد ميكند (گيدنز،
 .)360 :1430گر چه رويكرد نظري اولريش بک بهطور خاص مرتبط با مبارزه و
نارضايتيهاي اقتصادي نيست اما يكي از بيم و هراسها قطعاً راجع به بدبيني به شرايط
اقتصادي ناشي از جهاني شدن اقتصادي و تبعات زيستمحيطي ،حقوق بشري و عدالت
خواهي ناشي از آن است .در همين رابطه ميتوان به نگاه جامعه بنياد و فراگير مكتب
كپنهاگ و بري بوزان به امنيت و نگرانيهاي امنيتي در عصر حاضر از زواياي زيستمحيطي،
اقتصادي ،هويتي ،سياسي و اجتماعي اشاره كرد.

1. risk society
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آنتوني گيدنز ،پديده و فرايند جهاني شدن را بهعنوان يكي از عوامل مؤثر بر
جهتگيري به سمت نظامهاي داراي مرجعيت دروني ميداند كه همان تداعيكننده
اصطالح «خرده سياست» يا كنشگري رو به تزايد فردي و گروهي براي مقابله يا
چالش ها و پيامدهاي منفي اقتصادي ،اجتماعي و رواني جهاني شدن شتابان است .او
اصطالح «سياست زندگي» 1و «سياست رهاييبخش» 2را بهطور خاص در ارتباط با
پيامدهاي منفي جهانيشدن بهكار برده است .گيدنز ،سياست زندگي را در ذيل اصطالح
ابداعي خود يعني «بازانديشي» 3به كار ميبرد به اين معني كه در مرحله مدرنيته
متأخر ،مخاطرات و پيامدهاي منفي و مثبت جهاني شدن سبب ميشود كه افراد و
گروه ها براي زندگي بهتر ،مرتب بازانديشي كنند كه مستلزم آزادي انتخاب در
تصميمگيري فردي و گروهي براي زندگي بهتر و كاستن از مخاطرات ناشي از جهاني
شدن ،ايجاد شكلي از زندگي توجيهپذير اخالقي و توسعه اخالقيات مرتبط با زندگي
است (گيدنز.)401 :1476 ،
گيدنز سياست رهايي بخش را با تمركز بر خرده سياست در سطح فردي و گروهي
تعريف ميكند كه متضمن دو مؤلفه مهم رهايي از سنتهاي دست و پا گير به جامانده
از گذشته و رهايي افراد و گروه ها از سلطه نامشروع ديگران بر خود است (گيدنز:1476 ،
 .)035او سياستهاي رهاييبخش را مبتني بر اولويت و پيشبرد سه اصل اساسي عدالت،
برابري و مشاركت ميداند كه در عصر تشديد مدرنيته و جهاني شدن به خطر افتاده
است .جنبش هاي اجتماعي ،كنشگر مهم براي تحقق برابري و برقراري عدالت در سطوح
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در جهان امروز هستند (گيدنز .)037 :1476 ،او برابري و
عدالت را از باالترين و واالترين ارزشها ميداند كه براي تحقق آن ،افراد و گروهها
بكوشند.
البته جهاني شدن ،سراسر تهديد و چالش نبوده است بلكه اين فرايند و انقالب
ارتباطات و اطالعات ،فرصتهاي خوبي براي تجلي بهتر پويشهاي مبارزاتي در سطح
خرد و مياني فراهم كرده است؛ در همين ارتباط ميتوان به تعامل گروههاي صنفي-
حرفهاي محلي با همتايان جهاني يعني انجمنها و تشكالت مدني و صنفي جهاني براي
آماج قرار دادن پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي جهاني شدن و حكومتهاي
1. life politics
2. emancipatory
3. reflexivity
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ناكارآمد و پيشبرد عدالت و نقد نابرابريها اشاره كرد .امروزه جنبشهاي اجتماعي
جهاني بهصورت شبكه اي و جهاني با درگيرسازي مدني و سياسي افراد و گروههاي
مياني بهمثابه كارگزار مهم و بالمنازع براي پيشبرد عدالت و رساندن اعتراضات تودهها و
طبقات مياني عمل ميكنند .جنبشهاي اجتماعي در سوق دادن افراد و گروههاي
كم بضاعت شهري و متعلق به طبقات پايين از حاشيه سياست به متن سياست ،به نحو
نسبتاً موفقيتآميزي عمل كردهاند و بازتابدهنده صداي اعتراضي آنان در افكار عمومي
و حاكميتها در سطح ملي و جهاني بودهاند ).(Schotte. 2000: 279-280
شانتال موفه در كتاب پرنفوذ «درباره امر سياسي» 1با استناد به نظريه اولريش بک،
معتقد است كه ظهور «سياست فرعي» يا خرده سياست به معني نابسنده و پرچالش
بودن سياستهاي كالن منبعث از نيروهاي جهاني شدن و حكومتها و لزوم قرار گرفتن
فرد و گروههاي مياني (حرفهاي-صنفي ،روشنفكران ،تودههاي شهري ،كارگران ماهر و
غي ر ماهر و غيره) در متن سياست و توجه به مطالبات آنها است .هويت جديد امر
سياسي بر حسب سياست زندگي و مرگ و لزوم توجه به خواست و مطالبات تودههاي
شهري در عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي است .امروزه جنبشهاي اجتماعي به
نحو فراگير و موفقيتآميزي اين هويت جديد را نمايندگي و انعكاس ميدهند (موفه،
. )37 :1431موضوع سياست زندگي همانا چالشهاي اقتصادي و اجتماعي،
زيستمحيطي ،امنيتي و ديگر چالشهاي ناشي از كنشگران و نيروهاي اجتماعي مسلط
در كار جهاني شدن است.

نتيجهگيري
در عرصه آكادميک ،شواهد و ادبيات نظري و روش شناختي حاكي از آن هستند كه بر
خالف نظريه پوپر ،به ندرت به توان نظريهاي يافت كه براي هميشه به كما رفته يا ابطال
و كامال رد شوند ،شايد نظريهها در مواجهه با برخي واقعيتها و تجربيات ،به داليلي از
قدرت تبييني قوي همچون گذشته برخوردار نباشند اما با پيدايش و برجسته شدن
بسترسازهاي پيشين در زمانهاي بعد ،ممكن است نظريهاي كه براي مدتي كم اهميت
شده يا به محاق رفته بود ،دوباره اعتبار يابد .البته اين هرگز به معني آن نيست كه
نظريه يا رويكرد نظري به شكل دست نخورده اعاده شود بلكه در شكل تجديد نظر و
1. The Political
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تعديل شده خواهد بود .در اين ارتباط اعاده اهميت تحليل و نظريههاي طبقاتي و
اقتصادي در تحليل هاي جامعه شناختي سياسي اما نه در شكل عمدتا دترمنيستي و
تقليل گرايانه عصر جنگ سرد و تعديل يافته ،قابل ذكر است كه اين نوشتار بر اين
موضوع متمركز بود.
در اين پژوهش ،دغدغه يا دل مشغولي اصلي نگارنده آن بود كه به مهمترين عوامل
موثر بر اعاده اهميت طبقه و تحليلهاي طبقاتي در عرصه علوم اجتماعي و سياسي در
دو دهه اخير در عصر جهاني شدن شتابان اقتصادي و تجاري پاسخ دهد .چند دهه اخير،
آميزه اي از عواملي همچون جهاني شدن و جهاني سازي اقتصادي و تجاري با محوريت
اقتصاد سرمايه داري نوليبرال ،نظارت پذيري و مسئوليت پذيري ضعيف حكومتها و
سياست گذاريهاي غلط آنها در عرصههاي اجتماعي و اقتصادي در جهان به ويژه در
كشورهاي در حال توسعه به تشديد نابرابري و شكاف طبقاتي و درآمدي داخلي و
بينالمللي بين كشورهاي شمال و جنوب ،بيكاري ،بي عدالتي و فقر فزاينده ،كاهش
شديد در استانداردهاي رفاهي زندگي ،افزايش بهاي خدمات اجتماعي و مانند آن
انجاميده است .در بستر بياعتمادي فزاينده به احزاب سياسي ،جنبشهاي اجتماعي با
مشاركت و بسيج گروههاي مياني و صنفي آسيب ديده اقتصادي و اجتماعي (خرده
سياس ت) در ميادين عمومي و خيابآنها (سياست خيابان) با محوريت اصول عدالت
خواهانه اجتماعي و اخالقي ،سياستهاي كالن ،عرصه بينالمللي و ملي را به چالش و
نقد جدي گرفته اند .و در اين ميان ،حتي مطالبات كنشگران هويتي يا قومي و مذهبي
نيز ابعاد اقتصادي و اجتماعي يافتهاند.
در ارتباط با مهمترين تجليات عيني اعاده اهميت طبقه و مطالبات اقتصادي ،صنفي
و اجتماعي در ساحت نظري و عيني ميتوان به جنبش وال استريت (جنبش  33درصد
در مقابل  1درصد) و زنجيره آن در اروپا به ويژه در فرانسه (جنبش جليقه زردها) اشاره
كرد .همين طور ،حركتهاي اعتراضي صنفي معلمان ،كاميون داران و كارگران نيشكر
هفت تپه و فوالد خوزستان در ايران نيز از مصاديق جديد و قابل اشاره هستند .شواهد و
مطالعات انجام شده و نيز يافته اين تحقيق ،حاكي از تعيين كننده بودن خيابان و
توده هاي شهري و طبقات پايين و متوسط شهري ناراضي در عرصه سياستگذاري
اقتصادي و اجتماعي حكومتها هستند ،در صورت مقاومت ،حكومتها با بحران
مشروعيت عملكردي و تاسيسي مواجه خواهند شد و خود ارتباطي تودهها باكنشگري
جنبش اجتماعي ،اهميت فزاينده خود را نشان داده و در آينده تشديد خواهد شد.
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