
  
 

 

 

 

 

 نیاز دارند« نکردهتحصیل»ها به طبقه کارگر چپ

 

 راس بارکان

 مجتبی ناصری یترجمه

 

 

 تصور. دهندمی دست از مدام را کارگر طبقه حمایت که هاستدهه دنیا، سراسر دراحزاب سیاسی چپ، 

خواب و  کند کسب مدتطوالنی موفقیتی همرفّ وطنی  جهان مدافع مقام دردر دراز مدت بتواند  چپ اینکه

 خیالی بیش نیست.

 اکثر نظر از که شعاری داد شد، جمهوری ریاست نامزد 2016 سال در بار اولین برای ترامپ دونالد وقتی

 با ما. آوردیم بدست را هااونجلیست حمایت ما». بود غریب و عجیب لیبرال نظران صاحب و نگارانروزنامه

نوادا اینگونه رجز  در پیروزی سخنرانی هنگام ترامپ. «شدیم پیروز مانپیران با ما. شدیم پیروز مانانجوان

 راها نکردهتحصیل من. شدیم پیروزهامان نکردهتحصیل با ما. شدیم پیروزهامان کردهتحصیل با ما». خواند

 «.دارم دوست

 تمسخر مورد در سطح وسیعی «هانکردهتحصیل» از ائتالفی رهبری مورد در ترامپ رجزخوانی   زمان، آن در

 منجر او انتخاباتی کارزار نابودی بهتوانست می نهایت در که دانستند دیگری گاف را آن اغلب و گرفت، قرار

را  دهندگانرای مدرن]تاریخ[  حافظه در جمهوری ریاست یک از نامزدهای هیچ. نشد چنین اما شود،

 به ترلطیف تعابیری با – تلویزیونی کارزارهای دوران در کمدست – هادهه برای. است نکرده گونه خطاباین

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/02/24/donald-trump-nevada-poorly-educated/80860078/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/02/24/donald-trump-nevada-poorly-educated/80860078/
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 لیبرال گروه تفکر بندی جمع با ،1وُکس .شدندنمی متمایز اصال یا شدمی اشاره آمریکا یجامعه از بخش این

 .خواند ترامپ هایسخنرانیدر « شعار تبلیغاتی ترینعجیب» را آن زمان، آن در

مدارس و  در که کسانیاز  و دهدپُز می خود 2لیگایوی مدرک با دائماً او. است ریاکار البته ترامپ

دوباره همان  جمهور، رئیس عنوان به او .دسازبرای دیگران بت می ،انددرس خوانده نخبگانهای دانشگاه

 به ضرر و بزرگ هایالیگارشها و  شرکتبه نفع  که را در پیش گرفته 3فروبارشی کارانهمحافظه هایسیاست

چپاندن نیروهای  مانند خواهان،جمهوری معمول هایاولویت تحقق او میراث بزرگترین. است عادی مردم

 .است عالی دیوان دست راستی در قضات انتصاب و فدرال دادگستریخود در 

کارزار  ترینشلخته از کسی که شاید – بگیرد ترامپ موفق شود زمین ریاست جمهوری را از بایدن جو اگر

 که کنند تصور است ممکن برخی - به راه انداخته مستقر جمهور رئیس وسطت آمریکا تاریخ در را انتخاباتی

 کارگر طبقه از گسترده ائتالف با حزبی های خود در مقامریشه به بود خواهد قادر زودی به دموکرات حزب

 تحصیالت فاقد سفیدپوستان حمایت   جلب در بایدن دهدمی نشان هانظرسنجی. بازگردد فقیر و روستایی

های موفقیت شدند 2016 سال در ترامپ مشهور پیروزی باعث که دهندگانرای از بخشی یعنی دانشگاهی

حفظ کرده  را نیز یالتینمهاجران آمریکای  و کارگر طبقه پوستانسیاه حمایت و است بزرگی به دست آورده

 .است

 حزب: عوض کند ،تغییر یافته است مدتی که را یمسیر رسدمی نظر به بعید ،اشپیروزی فرض با بایدن، اما

. در حال فاصله گرفتن است دارند یدبیرستان تحصیالت فقط که از کسانی ایفزاینده طوربه دموکرات

ات تعصب و گراییبومی – دهند می ترجیح خواهانجمهوری به را هادموکرات اکثراً  هم هنوز غیرسفیدپوستان

 همتایان مانند) ندادانشگاهی تحصیالت فاقد که هاآن اما - استتاثیر داشته  زمینه این در ترامپ آمریکایی
                                                           
1 Vox.com 

. است متحده ایاالت شرقی شمال در خصوصی دانشگاه هشت شامل که است های آمریکاییدانشکده ورزشی یاتحادیه (Ivy Leagueلیگ )ایوی 2

گرایی در است که معنای نخبه نخبه هایدانشکده از گروه یک عنوان به مدرسه هشت به اشاره برای ورزشی هایزمینه از فراتر معموالً لیگایوی اصطالح

 الجک ، کرنل دانشگاه ، مبیاکل دانشگاه ، براون دانشگاه( الفبا حروف ترتیب به) آن اعضای .جامعه دارد در  و پذیرش و انتخابنظام آموزشی، در 

 .هستند ییل دانشگاه و پرینستون دانشگاه ، پنسیلوانیا دانشگاه ، هاروارد دانشگاه ، دارتموث

 
 .رسید خواهد هامشتری و کوچک کارهایوکسب به و کرده سرریز نهایت در بزرگ هایشرکت مالی هایپشتیبانی که است مدعی فروبارشی ینظریه 3

https://www.vox.com/2016/2/24/11107788/donald-trump-poorly-educated
https://www.vox.com/2016/2/24/11107788/donald-trump-poorly-educated
https://www.politico.com/news/2020/09/21/trump-white-voters-support-418420
https://www.politico.com/news/2020/09/21/trump-white-voters-support-418420
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 دیگر خیال و دهندمی رأی هابه دموکرات دانشگاهی تحصیالت کمتر از دارندگان بسیار (شانسفیدپوست

. را خواهند داشت یالتین آمریکای و سیاه کارگر طبقهچنان آراء تواند راحت باشد که همنمی حزب نخبگان

 اینکه برای اشتالش که کلینتونی ، ظاهر شد کلینتون هیالری تر ازدر جلب آراء رنگین پوستان ضعیف بایدن

 تبعیض این. بود اششکست دالیل از یکی آورد بدست را غیرسفیدپوستان آراء اوباما باراک یاندازه به بتواند

 از درصد 40 ،2019 سال در سرشماری،طبق : دریافت نیز تحصیل امکان به دسترسی در توانمی را نژادی

 19 و پوستان سیاه درصد 26 که حالی در اند،شده دانشگاهی مدرک موفق به اخذ سال 25 باالی سفیدپوستان

 .انداین توفیق را داشته تبارهاالتین درصد

بهبود  برای ایلهوسی دوباره بتواند دموکرات حزب امیدوارند که هاییچپ برای این آمار چی؟ یعنی همه این

فراد ا نیازهای با ها لزوماًاولویت تاکید بر کهاین طنین را دارد  شود ما میان در افراد فقیرترین اوضاع

 غول و شهریه نبدو ازدانشگاهحق داشتند  وارن، الیزابت سندرز و نیز برنی شود.وجور نمیجفت کردهتحصیل

 فقیر و کارگر طبقه افراد از بسیاری که کرد فراموش توانمی راحتی به اما. دفاع کنند دانشجویان بدهی

 مسئله نشجویاندا بدهی. کنندتلقی نمی خود زندگی در مهم مسئله یک عنوان به را این کههستند آمریکایی

 .اند نرفته دانشگاه بهاصالً  آنها ی اولدر وهله زیرا نیست آنها

 .نتخاب کنیمایکی را  قرکردن فکنریشه و رایگانآموزش عالی  بیننباید مجبور باشیم  آل،ایده حالت در

 دتولیفاً صر دود[.وش محهای متعدد هزینه شود ]و نه به چند رتواند به روشمی فقط سیاسی سرمایه متأسفانه،

 درغلطیدن از یجلوگیر یا درآمد نابرابری های ناشی ازآسیب ترمیم برای دانشگاهی التحصیالنفارغ بیشتر

 .بود نخواهدکافی  راست چنگال به کارگر طبقه

 که هاآن. داد با ناپختگی تمام بیان کرد باید بیشتر مورد تصدیق و تایید قرار 2016 سال در ترامپ را آنچه

 در یاکسانی که  ،اندآموزش ندیده کارمحافظه و لیبرال نخبگانبه اندازه  که کسانی - ندارند عالی تحصیالت

 لحاظ به خواه تر،مرفه مناطق با چندان که کنندمی زندگی هاییمحله در یا و کنندنمی زندگی بزرگ شهرهای

 .زندگی هستند فرصت و حُرمت ،از کرامت سطح همان یشایسته – ندارند کار و سر اقتصادی، خواه فرهنگی

 پوست رنگین یا فقیر هایبچهکافی است : است بودهها دموکرات مقدس جام   تحصیالتداشتن  در وسواس

https://morningconsult.com/2020/09/17/trump-biden-race-education-voters/
https://morningconsult.com/2020/09/17/trump-biden-race-education-voters/
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2020/educational-attainment.html
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 ها[]از دید دموکرات .دوشکن به خود ریشه خود شوند تا معضل فقر دارتموث یا ییل راهی  بیشتری

 قرار افرادی ترینزیرک و بهترین اختیار در بیشتری هاینردبان فقط دهد،جواب می همیشه ساالریشایسته

 را آنها- باال بکشید را آنها .ساکنند نامناسب اقتصاد با مریکاآ سراسرکوچک  شهرهای و هابخش در که دهید

 آنوقت -راهی کنید آنجلس لس یا نیویورک موعود سرزمین سمت بهبیرون بیاورید و  خود فضای محروم از

 مغزها«  دنمع استخراجی نقّاله» یک نویسنده، کریس آرن ید، این به تعبیر .شودمی حل جهان مشکالت یهمه

 هایحومه و بزرگ شهرهایی به هزینه را مبارز هایمحله و کندمی ارزشبی را کارگر طبقه زندگی

 .کندمی ضعیفت برخوردار

از همه  آنها سازماندهی که است افرادی قائل شدن برای اولویت مستلزم چپ سازماندهی بعدی مرحله

 و فرهنگی پایانبی جنگهای به جز راست، جناح: هم وجود دارد خوبی خبرهای میاناین  در. است ترسخت

 در  پیت پوپولیست یک ترامپ. دهد نمی ارائه جدی حل راه ،4«کوچ» سبک به اقتصادی ریاضت از حمایت

 .است

 لیبرال هاشتبا نباید ماا. دولتی بپردازند هایدانشگاه و رایگان هایدانشگاه از دفاع بهبیش از پیش  باید هاچپ

 مرفه هایوطنجهان نیازهای به پاسخگویی باید غایی هدفکنند را مرتکب شوند که تصور می هادموکرات

 نوعی طریق زا شاید - درآمد امنیت و دائم اشتغال تضمین ،همگان برای رایگان درمان و بهداشت. دباش

 دخواه چپ به آنها وفاداری تقویت و نفر هامیلیون زندگی اساسی تغییر طوالنی  تازه اول راه –پایه  درآمد

 .بود

 احزاب. جهان سراسر از هم و از داخل آمریکا  هم ،مشغول وزیدن است هاچپ در برابر بادهای مخالفی

 به تبدیل تدریج به و دهندمی دست از را تحصیالتکم و درآمدکم دهندگانرأیدست چپی،  سیاسی

                                                           
 خانوادگی شغل به ،1970 سال در. بود شیمی مهندس و سیاسی فعال خیّر، آمریکایی، تاجر [ یکDavid Hamilton Kochکوچ ] همیلتون دیوید 4

 1983 سال در و شد کوچ مهندسی تابعه شرکت رئیس 1979 سال در وی. متحده ایاالت در خصوصی بزرگ شرکت دومین کوچ، صنایع: پیوست

 جمهوری ریاست خاباتانت در لیبرتاریان حزب جمهوری ریاست معاون نامزد کوچ (.چارلز بزرگترش برادر همراه به) شد کوچ صنایع مشترک صاحب

 رزرو، فدرال ورایش اجتماعی، تأمین که وعده داد کوچ-کالرک گروه .دش سهیم جمهوری ریاست نامزد کالرک، اد با را حزب بلیط بود، 1980

متحده  ایاالت فدرال های آژانس و تجارت و کشاورزی های یارانه و قیمت های حمایت کلیه ها، شرکت مالیات دستمزد، حداقل قوانین خدمات رفاهی،

 را حذف کند.

https://americancompass.org/the-commons/our-educational-colonialism/
https://americancompass.org/the-commons/our-educational-colonialism/
http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2018.pdf
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 را آن و بگیرند دست به را دموکرات حزب کنندمی تالش که کسانی. شوندمی همرفّ وطنی جهان مدافعان

 طرح و تخیل برای. بگیرند نادیده را مسئله این توانندنمی کنند بنیادی تغییرات برای ابزاری بهتبدیل 

 مسیر تواندمی تاریخ صورت این در فقط. کرد لحاظ را دلسردکننده واقعیت این باید سیاسی هایمشیخط

 .بگیرد پیش در دیگری

 منبع:

 10.31.2020 ،مجله ژاکوبنمنتشر شده در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دموکراسی رادیکالی مجتبی ناصری، ، ترجمه«دارند ازین «نکردهلیتحص»ها به طبقه کارگر چپ»بارکان، راس. 

 /hpi1https://radicald.net، دریافت از: 12/07/1399

 

https://jacobinmag.com/2020/10/working-class-left-trump-democratic-party-education
https://radicald.net/1hpi

