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ﻣﺮور

گفتوگوی تامس نیل با آلن بدیو درباره مهاجران و نقش آنها در سیاست معاصر

ﻣﺮور

شرایط بازتولید نابرابری

پرولتاریای کوچگر

تابآوری در شهرها

 مســئله فقر و نابرابری از مهمترین مســائل حال
حاضر ایران و جهان اســت .تجمع ثروت در دســت
طبقه یا قشــری محدود در سالهای اخیر به افزایش
نابرابریها و در نهایت گسترش فقر منجر شده است.
در شــرایط نابرابر گروههایی از جامعه صدایی بلند و
دسترســی گستردهتری به منابع دارند و بههمیندلیل
میتواننــد فرصتهــای بیشــتری برای تأمیــن رفاه
خود داشــته باشــند .حال آنکه گروههایی که صدای
ضعیفتری دارند کمتر امکانی برای رســاندن صدای
خود دارند و ازاینرو گاه حتی در تأمین شــرایط اولیه
زندگیشــان هم ماندهاند ،چه برســد به تأمین رفاه.
چنیــن گروههایی معمــوال برای اثرگــذاری در زمینه
سیاســتهای کالن نقــش ناچیزی دارنــد که خود
موقعیــت نابرابر آنان را تشــدید میکنــد .مطالعات
گسترده درباره آثار اجتماعی نابرابری و رابطه نابرابری
و آسیبها و مشکالت اجتماعی نشانگر این است که
نابرابری اجتماعی امتیازات اقشــار فرادست را بیشتر
میکند و کمبودهای گروههای فرودســت را افزایش
میدهد؛ برای مثال ،مشــکالت ســالمتی در کودکان
اقشــار کمدرآمد ،موفقیت تحصیلــی آنان را کاهش
میدهد و این بر سرنوشــت آنها در بزرگســالی تأثیر
میگذارد و به این ترتیب نابرابری بازتولید میشــود.
همچنین اقشــار کمدرآمــد در فرایندهای سیاســی
تأثیرگــذاری کمتری دارنــد .این امر باعث میشــود
سیاستها و خطمشیها بیشتر منافع اقشار برخوردار
از امــکان تأثیرگذاری و البیکردن اقشــاری را مد نظر
قرار دهد که صدای آنها در رســانهها و دستگاههای
اداری و قانونگذاری شنیده میشــود .به این ترتیب،
مزایای بیشتری که به اقشار قویتر میرسد آنها را در
موقعیتی قرار میدهد که دسترســی خود به خدمات
و منابــع عمومی را در طــول زمان افزایــش دهند.
نمیتوان خیلی دقیق از ابعــاد این بحران اجتماعی
ســخن گفت .بهتازگی نشــر آگاه بــا مدیریت علمی
میرطاهر موسوی در جهت جبران این مسئله دومین
گزارش وضعیت اجتماعی ایران را از ســال  ۱۳۸۸تا
 ۱۳۹۶با عنوان »همبســتگی اجتماعــی و نابرابری«
منتشر کرده است .به نظر میرسد این کتاب محصول
گفتوگوهاي طوالني در شــوراي سیاســتگذاري و
کمیته علمــي این گزارش بوده اســت .در تدوین این
گزارش و برای درک و تحلیل شــرایط موجود ،مفهوم
مرکزی وضعیــت اجتماعي بيعدالتــي ،نابرابري با
جهتگیري بهسوي کاهش نابرابري مورد توجه قرار
گرفته که از جمله علل مهم توضیحدهنده آسیبها
و مسائل اجتماعي است .این کتاب در دو جلد و هزارو
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 ۶۶صفحه تنظیم شــده که از جمله نویســندگان آن
میتوان به پرویز صداقت ،سعید مدنیقهفرخی ،پرویز
پیران ،میرطاهر موسوی ،حسین راغفر ،فرشاد مؤمنی،
مقصود فراســتخواه ،فرشــید یزدانی ،عباس عبدی،
محمدحسین شــریفزادگان ،حمیدرضا جالییپور و
دیگران اشــاره کرد .برای گزارش حاضر چهار کارکرد
در نظر گرفته شــده است (۱ :تالش برای فراهمآوری
و تکمیل دانــش تخصصی مبتنی بر آمار و اطالعات
و رصــد دقیق ،منظم و بیطرفانه؛  (۲اطالعرســانی
به سیاســتگذاران ،برنامهریزان و دستاندرکاران و
مدیران با دو صفت نقد و راهگشایی؛  (۳اطالعرسانی
و آگاهســازی شــهروندان و نهادهــای مردمنهــاد
بهعنــوان بخشــی از زیرســاختهای دموکراتیک و
کمک به کنشــگری فعــال در زمینه نقــد و ارزیابی
و مشــارکت نظــری و عملی در کاهش مشــکالت؛
 (۴بهرسمیتشناختهشدن تدوین سیاست و برنامههای
اجتماعی توسط کنشگران دولتی و عرصه عمومی با
اتکا بر تهیه منظم گزارشهــای ادواری و موضوعی
وضعیت اجتماعــی و پرهیز از تدوین سیاســتها و
برنامهها بدون اســتنادات واقعــی و نیازهای جامعه
و شهروندان ،دوریجســتن از واکنشهای انفعالی و
تأکید بر مالحظه روندها و سطوح ترکیبی کالن ،میانه
و خرد در شکلگیری نابرابری و آسیبهای اجتماعی.
بــه نقل از مقدمــه کتاب »گزارشهــای اجتماعی با
توضیح و تبیین شرایط و روند تحوالت اجتماعی زمینه
بازنگری در سیاســتها و خطمشیهای اجتماعی را
فراهــم میآورد و به تبع آن مســیر برنامهریزی برای
بهبــود اوضاع اجتماعی هموارتر میشــود .پرواضح
است که برنامههای مداخله بهمنظور مهار و کاهش
مســائل و مشــکالت اجتماعــی در شــرایط فقدان
شــناخت دقیق و بیطرفانه و جامع ،ناممکن خواهد
بــود« .در این چارچوب ،گزارش حاضر میکوشــد به
هفت پرسش کلی پاســخ دهد (۱ :وضعیت جامعه
ایران از حیث تولید و انباشــت و تصویــر نابرابریها
چگونه اســت؟  (۲مســائل و آســیبهای اجتماعی
تولیدشــده در ســپهر نابرابریهای موجــود چگونه
اســت؟  (۳این مســائل چگونه به سیاستهای کلی
توســعه و تغییــرات اجتماعــی مربوط میشــوند؟
 (۴کدامیک از بخشهــای جامعه در معرض تهدید
بیشــتری قرار دارند؟  (۵چگونه موقعیت فرودستی
و آســیبپذیری گروههای مختلف اجتماعی بازتولید
میشــود؟  (۶در وضع موجود جامعــه ایران در کنار
آسیبها و تهدیدات ،فرصتها و قابلیتها کداماند؟
 (۷توصیهها و تجویزهای حاصلــه از تدوین گزارش
وضعیت چیست؟
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کانــون گفتوگوی حاضر مفهوم مهاجــر یا به واقع
مهاجــران بــیاوراق هویت اســت .بدیــو در این
گفتوگو هــم از اهمیــت این مفهــوم در کارهای
قبلیاش میگوید و هم از اهمیتی که این مفهوم برای
سیاست معاصر دارد .تامس نیل به همکاری و سپس
قطع ارتباط بدیو با ســازمان سیاسی »ارگانیزاسیون
پلیتیــک« میپردازد که در حــوزه مهاجران فعالیت
میکرد .نیل دانشــیار فلسفه در دانشگاه دنور است.
حوزه کار او فلســفه اروپایی ،فلسفه سیاسی ،فلسفه
حرکت و فلســفه محیط زیست اســت .هدف او در
پروژه نظــریاش بهکارگرفتن رخدادهای سیاســی
اخیر نظیر جنبش تســخیر ،فعالیتهای مهاجران و
مقاومت بومشناختی در تفکر و فلسفه اروپایی است.
از آثــار او میتوان به »در حــد فاصل دلوز و فوکو«،
»بازگشت به انقالب«» ،ســیمای مهاجر« و »نظریه
مرز« اشاره کرد.
مرکزیت مهاجر
 شــاید در همه آثار شما بیشــترین ارجاع به
یک رخداد سیاســی معاصر ارجــاع به مهاجران
بــیاوراق هویــت باشــد .در کتــاب »معنای
ســارکوزی« میگویید پیکار مهاجــران بیاوراق
»امــروز معرف مهمترین مســئله در سیاســت
اســت« .چرا مهاجران بــیاوراق چنین جایگاه
ویژهای در آثار شما و همچنین در سیاست معاصر
دارند؟
موضع من موضعی کالسیک است :مارکس پیشتر
از پرولترهای »دیرآمده« گفته بود که از نواحی روستایی
میآمدند و هنوز در منطق دستمزدها ادغام نشده بودند
و به نظر او بنا بود که »هســته ســخت« شــورشهای
کارگران در شــهرهای بزرگ باشند .باید توجه داشت که
ایــن پرولترها مهاجر هم بودند )از نواحی روســتایی به
شهرها مهاجرت میکردند( ،مهاجران بیاوراق هویت.
در واقع ،حق ماندن در شــهر وابســته بود به یک ورق،
همان »دفترچه کارگری« و اگر کسی این مدرک را نداشت
یکراست برش میگرداندند به همان جا که از آن آمده
بــود .کار منطق امپریالیســتی فقط این بــوده که همین
نگرش قائم به کنترل پلیســی ،تزلزل و ناامنی شغلی ،و
تردید دائمی را بســط دهد بــه پرولترهایی که از مناطق
دورافتادهتر آفریقا ،آسیا و سایر مناطق جهان میآمدند.
در حقیقــت ایــن منطق صرفا بــه پرولتاریــا جایگاهی
بینالمللی در کالنشــهرهای امپریالیســتی بخشید .از
اینرو ،حمایت ســفت و ســخت از مهاجــران بیاوراق
امروزه عاملی اصلی و اساســی در سازماندهی گسترده
کل پرولتاریای »کوچگر« است.
۱
ارگانیزاسیون پلیتیک
 بنا به گزارش نشــریه »دیســتانسپلیتیک«،
»ارگانیزاســیون پلیتیــک« در ســال ۱۹۸۳
تأســیس شد و نوشــتههای سیاســی خود را از
ســال  ۱۹۸۳تا  ۱۹۹۱در مجله »پروکه« منتشــر
میکرد .از ســال  ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۹مطالب گروه در
»دیســتانسپلیتیک« به چاپ میرســید .سؤال
من این است که نوشــتههای گروه از سال ۱۹۹۹
تا  ۲۰۰۷کجا منتشــر شد؟ خود شــما نوشتهها و
فعالیت گروه را در این مدت چگونه میبینید؟
»ارگانیزاســیون پلیتیــک« پیــرو یک ســازمان علنا
مائویســتی بــود کــه در ســال  ۱۹۷۰تأســیس شــده
بود ،ســازمانی بــه نــام » ،«UCFmlمخفــف اتحادیه
کمونیستهای مارکسیست-لنینیست فرانسه .دو انگیزه
کلی تغییر نام را ضــروری میکرد ،یکی اینکه ارجاع به
مائویسم و مارکسیسم-لنینیسم بیشک زیادی کالسیک
بود و با گروههای متعصب هم ســخت گره خورده بود،
و دیگر اینکه آنطور که باید نوآوری سیاسی خاص ما را
برجسته نمیکرد ،خصوصا اینکه هدف ما دیگر تشکیل
فوری یک حزب برای »نمایندگی« طبقه کارگر نبود .اما تا
آنجا که به من مربوط میشــود ،همیشه توجه داشتهام
که باید یک پیوســتگی عمل سیاســی بین این دو وجود
داشته باشد و معتقدم که تغییر نام چندان ضروری نبود.
پایان کار »ارگانیزاسیون پلیتیک«
 چرا گروه در سال  ۲۰۰۷از هم پاشید؟
در ســال  ۲۰۰۷دیگــر خبری از اتحاد و کار سیاســی
متمرکز در مقیاســی بزرگ نبود ،چنــدان که بتواند یک
ســازمان ملی را سر پا نگه دارد .شــخصا ،تا آنجا که به
من مربوط میشود ،باید بگویم که فعالیت »ارگانیزاسیون
پلیتیک« در هر صورت از ســال  ۲۰۰۰رفتهرفته محدود
و محدودتر شــد :در واقع ،عمال فقــط در خوابگاههای
کارگــری کارگران بــیاوراق آفریقایی فعالیت داشــت.
ســازمان فعال در واقع سازمانی بود که نامش »سازمان
کارگران بیاوراق خوابگاهها و سازمان سیاسی« بود .اما
در اینجا »سازمان سیاسی« دیگر چندان معنایی نداشت.
برای اصــالح این وضع چهار اقدام میشــد کرد .اولین

اقدام گســترش ســازمان به همه خوابگاهها بود ،شاید
در سطح ملی که البته میتوانست گسترشی قابلتوجه
باشــد .دومین اقدام راهاندازی مدارس سیاســی در این
خوابگاهها بود .سومین اقدام ،بهدستگرفتن اداره تولید
انبوه در کارخانهها بود .و نهایتا چهارمین و البته به نظرم
مهمترینشان ،ایجاد یک »شورا«ی ارگانیزاسیون پلیتیک
و کارگران مبارز بود ،کارگرانی که قابلیتهای درخشــان
خود را در سازماندهی و طرح ایدههای جدید نشان داده
بودند ،و با هم یک مســیر جدید سیاسی ایجاد کردند که
حقیقتا متکی بود بر پرولتاریای کوچگر .من خیلی فعال
در این تالشها مشارکت داشتم .اما از طرف دیگر مجبور
بودم ،که برخالف توفیق این حرکتها ،به برخی تردیدها
اذعــان کنم ،تردیدهایــی درباره نوعی لختی و ســکون
خاص که نمیتوانستم بر آن غلبه کنم .آخرسر احساس
کردم که ارگانیزاســیون پلیتیک به یک انجمن تخصصی
خوابگاههــای کارگران بیاوراق بدل شــده و به معنای
دقیق کلمه دیگر »سیاســی« نیست .چون به نظرم یک
سازمان سیاســی سازمانی اســت که میتواند همزمان
چندین فرایند را در وضعیتهای سیاسی بسیار متفاوت
پیش ببرد.
تحلیل معاصر
 نســبت به زمانی که با مهاجران بیاوراق در
حد فاصل سالهای  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۹کار میکردید،
تحلیل شــما چه تغییری کرده است؟ چگونه آن
رخدادها را مقایســه میکنید با آنچــه امروز در
مورد دیگر جنبشهای »خواهــان عدالت برای
مهاجران بیمنزلت« در آمریکای شمالی و به طور
گستردهتر در اروپا رخ میدهد؟
آنچــه در ابتدا کار ما را متفــاوت میکرد این بود که
شــعارها و اقدامهایی که به مهاجــران بیاوراق مربوط
میشد فقط بخشی از یک رؤیای سیاسی گستردهتر بود.
رؤیایی که هدف آن سیاســیکردن نهفقــط پرولتاریای
کوچگــر ،بلکه کارگــران کارخانــه ،کارکنــان دونپایه،
جوانان تحصیلکرده ،روشــنفکران و غیره بود ،آنهم بر
مبنایی جدید .چنانکه قبــال گفتم ،این پروژه تغییر کرد و
غیرسیاسی شد .راستش انجمنهای بسیاری وجود دارند
که به امــورات مهاجران بیاوراق رســیدگی میکنند و
معلوم است که من بســیار از این قضیه خوشحالم! اما
این قبیل انجمنها ســازمانهای حمایتی و نماینده یک
اومانیســم مدرن واقعیاند و نه ســازمانهایی سیاسی
که هدفشــان تیشــهزدن به ریشــه نظام کلی مالکیت
خصوصی و سرمایه باشــد .اگر »ارگانیزاسیون پلیتیک«
دیگــر وجود نــدارد ،دقیقا بــه این خاطر اســت که این
سازمان شبیه به همان جنبشهایی شده که شما اشاره
کردید ،جنبشهایی که شعارهایشان خاص و اختصاصی

شده و بر یک ایدئولوژی کلی استوار نیست  -یعنی آنچه
سابقا »اولویت منظر امر کلی« مینامیدیم.
مرزها
 در یکــی از مصاحبههاي قبلیتان گفتهاید که
طرفدار محوشدن دولت و برچیدن مرزها هستید.
با اینحال ،از نظر استراتژیک ،شما میگویید »ما
نخست باید به این مسئله بپردازیم که با مردمی
که ســاکن اینجا هســتند چه کنیم؛ بعد با کسانی
که میخواهند ساکن اینجا باشند چگونه برخورد
کنیــم؛ و باالخره اینکه وضعیت کشــورهای مبدأ
که آنها را مجبور به ترک کرده چیســت .هر ســه
مســئله باید مورد توجه قرار بگیرد ،ولی درست
با همین ترتیب« .بــرای آنهایی که معتقدند باید
همزمان درگیر هر ســه شــکل پیکار شویم وگرنه
هرگز از مسئله اول هم پا فراتر نخواهیم گذاشت،
چه حرفی دارید؟ بــرای مثال ،گــروه کانادایی
»هیچکس غیرقانونی نیست« میخواهد همزمان
با هر سه سطح درگیر شود.
بله ،میتوان در هر ســه مســیر وارد عمل شــد .اما،
در آخر ،شــما به ضرورت مواجهه مستقیم با کشورهای
نیمهاســتعماری  -کــه پرولترهــای کوچگــر )من نام
»مهاجــران« را ترجیــح میدهــم( از آنجــا میآیــد -
دولتهای امپریالیســتی و شرکتهای چندملیتی بزرگ
میرســید .چطور میتوانیم هر سه ســطح را همزمان
دنبال کنیم بدون اینکه به پروژه یک ســازمان سیاسی در
سرتاسر جهان بازگردیم که آشکارا در تخاصم واقعی با
هژمونی ســرمایهداری قرار دارد که خودش هم جهانی
اســت؟ و چنین پروژهای مســتلزم این اســت که آن به
اصطالح »دوراهی« چینیها یعنی دوراهی سرمایهداری
و کمونیسم را دوباره احیا کنیم ،و اینکه عیار همه مبارزات
محلی با همین معیار نهایی قابل ســنجش اســت :این
مبارزات کدام راه را در پیش میگیرند؟ مارکس همیشه
به این میاندیشــید که یک سازمان سیاسی پرولتری باید
یک سازمان کمونیستی بینالمللی باشد .این حرف امروز
بیــش از زمان خود مارکس حقیقت دارد! ولی ما کجا و
چنین سازمانی کجا.
سیمای مهاجر/کارگر
 ســؤال بعــدی دربــاره ســیمای مهاجــر/
کارگــر اســت» .ارگانیزاســیون پلیتیــک« در
»دیســتانسپلیتیک« به صراحت مینویســد که
یگانه سیمای سیاسی نه مهاجر یا مهاجر بیاوراق
بلکه سیمای کارگر است .اما جنبشهای خواهان
عدالت برای مهاجران بهمنظور مقابله با استفاده
تبعیضآمیز بسیاری دولتها از اصطالح مهاجر
ترجیــح دادهاند ســیمای مهاجر را به ســیمایی

کلی و جهانی بدل کنند با این شــعار که »همه ما
مهاجریم« .با توجه به تاریخ استعمار و آمار فعلی
بیکاری و مهاجرت در سطح جهان ،به نظر شما آیا
ممکن است به لحاظ سیاسی سیمای مهاجر )در
کنار سیمای کارگر یا به جای آن( میداندار شود؟
این بحــث غلطــی اســت .همانطور کــه در اول
مصاحبه گفتم ،پرولترها همیشه بیش و پیش از هر چیز
»مهاجر« بودهاند .و این شــعار که »همه ما مهاجریم«
شــعاری دوستانه ولی غلط اســت  -دقیقا به این دلیل
که همه ما مهاجر نیســتیم .طبقه متوســط جهان ،که
تقریبا ۴۰درصد از جمعیت جهان اســت ،به هیچ وجه
خودش را جزئی از مهاجران نمیشناســد .امروزه طبقه
متوسط را ملتگرایی ،خصومت با خارجیها ،نژادپرستی
و بیگانههراســی اغوا کرده است .بر این باورم که ما باید
در مقابل همه اینها یک ســیمای کلی و البته ایجابیتر
از »مهاجــر« که صرفا ســیمایی موقت و عملی اســت
قرار دهیم .باید گفت که امــروزه یک پرولتاریای کوچگر
بزرگ وجود دارد ،که ســرمایهداری امپریالیستی آن را به
وجود آورده و هدف ما این اســت که این پرولتاریا متحد
با اقلیتی از طبقه متوســط جهانی سازماندهی شود )در
عمل ،عمدتا روشنفکران و جوانان(.
استراتژی :تجویز در برابر آیندهنگری
 ســؤال آخر درباره اســتراتژی اســت .آدم
وقتــی »دیســتانسپلیتیک« را میخوانــد بــه
نظرش میرســد که بیشــتر کار »ارگانیزاســیون
پلیتیــک« متمرکز بــوده بر تظاهــرات عمومی و
تجویز دســتورالعملهایی علیه دولت .نظر شما
درباره این دســتورالعملها چیست و البته درباره
گروههــای خواهان عدالت بــرای مهاجران نظیر
گروه آنارشیستی »هیچکس غیرقانونی نیست« در
تورنتو ،کسانی که میکوشند یک شهر»همبستگی«
یا به تعبیر خودشــان »مأمن« بســازند – شهری
که در آن هیچ یــک از مدارس ،پناهگاههای زنان،
بانکهای غــذا ،۲درمانگاهها و حتی پلیس شــهر
از منزلت اجتماعی کســی نمیپرسند و مهاجران
بیاوراق میتوانند از همه خدمات رایگان استفاده
کنند .آیا مبارزه سیاسی ما صرفا محدود به صدور
دســتورالعملهایی علیه دولت اســت و امید به
اینکه آنها قوانیــن را تغییر دهند؟ به نظرتان این
قبیل تالشهای آیندهنگر مهم نیست؟
نوزدهمی
این یک بحث قدیمی است .هواداران قرن
ِ
کمونیســم اوتوپیایــی پیشتر به این مســئله که ایجاد
»شــهرهای عادالنه« ضروری است اندیشیده بودند و در
این راه کوشــیدند ،به خصوص در آمریــکای التین .من
شخصا به چیزی شبیه این باور ندارم .امروز سرمایهداری
همهچیز را در ید خود دارد و همه فضاها را در بر گرفته
اســت .ببین کار »رادیوهــای آزاد« دهــه هفتاد به کجا
کشــید ،چه بر سر تلویزیون آمد ،و بعد هم چه بالیی سر
اینترنت آمد )که اکنون ابزاری است در دست میلیاردرها
و نیروهای پلیــس( .ببین چطور تکنولــوژی خودمانی
اســتارتآپها یا غذاهــای ارگانیک ،بــه محض اینکه
کارشــان گرفت ،خیلی طبیعی بدل شدند به هیوالهای
تجارت .نکته مهم این اســت که در مقیاســی وسیع ،ما
باید دیکتاتوری مالکیت خصوصی را در تمام جنبههای
زندگی اجتماعی در هم بشکنیم .مارکس در مانیفیست
کمونیســم گفت همه حرفهایش را میتــوان در یک
شــعار خالصه کرد» :الغای مالکیت خصوصی« .برای
این کار ،ما هنوز به وجود یک ســازمان قوی در ســطح
ســیاره زمین با مرکزیت پرولتاریای کوچگر نیاز داریم )از
همینجاســت اهمیت تعیینکننده مهاجــران( نه برای
اعتراضهای موقت بلکه بــرای هدف واقعی مقابله با
دولت و گسســتن از قدرت .بیشــک راه درازی در پیش
اســت .اما در هر صورت میخواهم دوباره تأکید کنم که
هر گونه تــالش برای متحدکردن تودههــای پرولتاریای
کوچگر کاری بحق و ســودمند است ،حتی اگر ناکافی از
آب درآید و به مبارزانی که این نوع مبارزه را پیش میبرند
درود میفرستم ،هر کجا که هستند.
منبعPhilosophy Today :
پینوشتها:
 L’Organisation Politique .۱سازمانی است مابعد
حزبی که به مداخله مردمی مســتقیم در طیف وسیعی
از مسائل ،ازجمله مهاجرت و کار و اسکان میپرداخت.
این سازمان نقش مهاجران بیاوراق را برجسته میکرد و
تأکید داشت آنها را باید در درجه اول کارگر در نظر گرفت
نه مهاجر .بدیو از مؤسســان این ســازمان است .نشریه
»دیستانسپلیتیک« ارگان رسمی این سازمان بود.
 .۲بانکهــای غــذا ) (food banksســازمانهایی
غیردولتی هســتند که در سراسر دنیا با هدف جلوگیری
از اســراف غذاهای آماده و بستهبندی و توزیع غذا میان
نیازمندان برای مبارزه با گرسنگی تأسیس شدهاند.

 دانســتن اینکه چطور ،در چه شرایطی و با توسل
به چه روایتهایی ،شهرها و ساکنانش موفق شدهاند
بعد از تحمل دورهای تلخ و جراحتبار از ناکامیها و
فجایع طبیعي و انساني همچون جنگ و آتشسوزي
و ســیل ،دوباره قد راســت کنند ،ضرورتی انکارناپذیر
به نظر میرســد .کتاب »شــهرها با کــدام روایت از
پس فاجعه بر میآیند« با عنوان اصلی »شــهر از نو«
نشــان میدهد که »تابآوری« و بازســازی شهرها با
عوامل فراوانی ارتباط دارنــد ،از آنها تأثیر میگیرند و
بر آنها تأثیر میگذارند .مقاالت »شــهر از نو« هر کدام
نویسندهای مجزا دارند و تنها مقاله ابتدایي و انتهایي از
ویراستاران اصلي کتاب است .در این دو مقاله ،الرنس
جــی .ویل و توماس جی .کامپانال شــرح و توضیحی
درباره فاجعه و تابآوری و معانی ،اشــکال ،اصول و
مضامین هریک از آنها میدهند و شــش مقاله میانی
کتاب نیز با پیشکشیدن نمونههاي تاریخي و مشخص
مردمان ،حکومتها ،مدیریتها و شهرها تابآوری را
در گذر سالهاي ســخت میکاوند و مفهوم آن را در
قالب و گســتره تاریخ میخوانند .هر کدام از مقاالت
کتــاب ،با مرور شــهرهایی که در دورههــای تاریخی
مختلف بخش زیادیشــان نابود شــده یــا تهدیدی
جدی را تجربه کردهاند ،به مخاطب نشــان میدهند
که منظور از تابآوری چیســت و چــرا روایت پس از
فاجعه بســیار اهمیــت دارد .مقاله کویــن رزواریو با
پیشکشــیدن دو مثال کالســیك آتشســوزي سال
 ۱۸۷۱شیکاگو و زمینلـرزه سال  ۱۹۰۶سانفرانسیسکو،
داستان استقامت شگفتانگیز شهرهای آمریکایی را
در مواجهه با انواع و اقســام آتشسوزیها و سیلها
و زمینلرزههــا و جنگها روایت میکند .او بـــا طرح
مفهوم »تخیل روایی« نشـــان میدهد ک فاجعـــه
برای مردم این کشور نـه نشانه ناامیـدی کـه همـواره
محرکی بـــرای پیشرفت در طول تاریـــخ بوده است.
مقالـــه مکس پیج بـا نشـــاندن حمالت  ۱۱سـپتامبر
در دل تاریخ متالطم و سرشــار از ویرانـــی و بازسازی
نیویــورک و با در همآمیختن واقعیت و فانتزی ایـــن
شـــهر ،نشان میدهد کـــه چطور نیویورک هر روز و
هر شــب در واقعیت و در تصویــر ،در زندگی روزمره
و در قلمــروی بازنمایی ،بیوقفـــه تخریــب و از نو
زاده میشــود .او با اســتفاده از فیلمهــا و رمانهای
علمی-تخیلـــی ،عکسهــا ،نقاشــیها ،هنرهــای
گرافیکــی ،آگهیهــای تلویزیونی ،کارتپســـتالها،
کارتونهــا و نرمافزارهای کامپیوتــری ،تاریخ ویرانی
و تولـد دوبـــاره نیویورک را دهـه بـــه دهـه روایـت
میکند» .شـــهر دو پـاره« عنوان مقالـــه برایـان لَـد

شهرازنو
ﻻرﻧﺲ ﺟﻰ .وﯾﻞ
و ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻰ .ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﻼ
ﺗﺮﺟﻤﻪ:ﻧﻮﯾﺪﭘﻮرﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻧﺎﺷﺮ :اﻃﺮاف
ﻗﯿﻤﺖ 38000 :ﺗﻮﻣﺎن
اســـت .او بـا پژوهـــش گســـتردهاش مخاطـب را
بـه دوران جنـــگ سـرد و شـــهر برلین میبـرد کـه
جدلهـــای ایدئولوژیـک بـه دو بخـــش جداافتـاده
تفکیکـــش کـــرده بودنـــد .کـدام بخـــش وارث و
حافـــظ فرهنـگ ملـی آلمـان بـود :شـرق یـا غـرب؟
هـــر دو در پـی احیـــای میـراثی ملـــی بودنـد کـه
بهظاهـر بـه دسـت نازیهـا تحریـف شـده بـود امـا
بـــا دو رویـــه ،دو اســـتراتژی و دو ایدئولـوژی کامال
متفـــاوت .مقالـه لَـد تـــابآوری و بازســـازی را در
کارزار نمادیـــن جنـگ ســـرد روایت میکنـد و تأثیـر
نیروهـای کالن سیاسـی بـر معمـاری و برنامهریـزی
شـهری را نشـان میدهـــد .مقالـه گلدمـن داسـتان
بازســـازی ورشـــو توســـط صاحبـان تـــازهاش را
بازگــو میکند .ویرانی ورشـــو بهتریــن فرصت برای
ســـاخت یک پایتخت سوسیالیســـتی و بازتعریـــف
هویـــت لهسـتانی در پیونـــد و همراهـی بـا اصـول
سوسیالیسـتی بـود .از ایـن لحـاظ ،دوره موسـوم بـه
»رئالیسـم سوسیالیسـتی« دورهای کمنظیـر در تاریـخ
تـابآوری و بازیابـی شـهرها در قـرن بیسـتم اسـت:
اینکـه چطـور ایدئولـوژی یـک حـزب میتوانـد تمـام
برنامـه دوبارهسـازی یـک شـهر را تحتالشـعاع قـرار
دهـد .سیاسـت کلـی حـزب کمونیسـت در مواجهـه
بـا هســـته تاریخـی آسـیبدیده شـــهر نـه مرمـت
موبهمـوی آن ،کـه بیشـتر گونـهای بازسـازی مطابـق
بـا آموزههـــای رئالیسـم سوسیالیسـتی بـود .جولـی
بـی .کرشـبام و دزیـره سـیدروف در پژوهـش خود به
مفهوم تـابآوری در گرنیـکا بعد از بمبگذاري دوران
جنگ دوم ميپردازند که چگونه ســـاختمانها از نـو
برپـا میشـوند امـا التیامـــی در کار نیسـت و ترومـا،
عمیـق و دامنـهدار و نسـلبـهنسـل منتقـل میشـود.
مقالـه بـــا پیـشکشـــیدن دو مفهـوم تـــابآوری
عاطفـی و تـــابآوری فرهنگـی بـر اهمیـت خاطـره
و یادسـپاری از یکسـو و نمادهـا و سـنتها از دیگـر
سـو تأکیـد میکنـــد و معنـای راسـتین بازیابـی را در
تحقـق همهجانبـه سـویههای تـابآوری میجویـد.
ســـرانجام ویلیـــام فولتـن بـــا تغییـــر مقیـاس از
شـهر بـه سـمت اجتماعـــات محلـی و تأکیـد روی
شـــورشها و ناآرامیهـــای داخلـــی بــا توجه به
ناآرامیهـــای مدنـی ســـال  ۱۹۹۲در لسآنجلـس
بـر قسـمت تـازهای از تـــابآوری نـور میتابانـد .در
اینجـــا ،قربانیـان و خاطیـان در مجـــاورت یکدیگـر
زندگـی میکننـد ،خشـونت اغلـب درون محلههـای
محنـــتزده اتفـاق میافتـــد و بازیابـــی نـه تنهـا
مسـتلزم بهبـود خرابیهـای کالبـــدی کـه نیازمنـد
رفـع بیاعتمادیهـای عمیـق و ریشـهدار اسـت.

