منظور از نابرابری چیست و میزان فعلی آن چقدر است؟
آیا دورههایی بوده که نابرابری کاهش یافته و اگر این
موضوع صحت دارد ،چه چیزی میتوانیم از این دورهها
بیاموزیم؟ اقتصاد در مورد علل نابرابری ،چه چیزی
میتواند به ما بیاموزد؟
کیک» اقتصاد میپردازد .فصل دهــم انتقاداتی را مطرح میکند
که پیشنهادات مولف را مناســب میدانند ،اما بر این باور هستند
که وسعت جهانیشــدن امروزه به این معنا است که یک کشور
نمیتواند در چنین مسیر رادیکالی حرکت کند .فصل یازدهم به
«محاسبات سیاسی» پیشنهادها میپردازد .همچنین مالحظاتی
درباره بودجه دولت انگلســتان به عنوان یک مورد خاص در نظر
گرفته شده است.
در کل ،کتاب با زبانی قابلفهم نوشته شــده و در انتهای کتاب،
واژگان تخصصی آن توضیح داده شده است .اتکینسون تالش کرده
پیشنهادات و مثالهایی کاربردی در کتابش ارائه دهد .نکته اصلی
و مرکزی کتاب این است که مساله نابرابری بسیار مهم است و باید
اقدامی برای رفع آن کرد .مهمترین تفاوت اتکینسون با «ریچارد
پیکتی» ،دیگر اقتصاددان و نویسنده حوزه نابرابری ،این است که
اتکینسون بیشتر بر ارائه راهکارهایی کاربردی برای تغییر وضعیت
متمرکز است.
کتاب «جســتارهایی در افکار عمومی جامعه ایرانی» از ســوی
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به تازگی منتشر شده
است .نظرسنجی درباره «بافت سپردهگذاران موسسات غیرمجاز
اعتباری» ،نظرســنجی درباره «ســبک زندگی دانشــجویان»،
نظرسنجی درباره «سطح رضایت اجتماعی» که در دیماه سال
 ۱۳۹۶و تقریبا همزمان با اعتراضاتی کــه در آن ماه انجام گرفت
تدوین شده و مجموعه نظرسنجی و مطالعات روندی درباره میزان
استفاده مردم ایران از ماهواره ،از جمله نظرسنجیهایی هستند
که در این مجموعه مقــاالت ،مبنای تحلیل جامعهشناســان و
پژوهشگران اجتماعی از طیفهای مختلف فکری قرار گرفتهاند.
نظرسنجیهایی که ایســپا در سالهای گذشــته منتشر کرده،
محملی برای ارائــه تحلیل درباره وضعیت کنونــی جامعه ایران
فراهم آورده اســت .مقاالتی که در کتاب «جستارهایی در افکار
عمومی جامعه ایرانی» گردآوری شــدهاند ،در راســتای تحلیل
نظرسنجیهای تخصصیای هستند که ایسپا طی سالهای گذشته
انجام داده است .نظرسنجی «سطح رضایت اجتماعی» در دیماه
سال  ۹۶یکی از نظرسنجیهای منتشر شده در این کتاب است.
بر اساس این نظرسنجی «همزمان با اعتراضات دیماه سال ،۹۶
پیمایشی در  ۱۱استان کشور نشان میدهد تنها  ۱۰درصد جامعه
از کلیت وضعیت موجود راضی هستند ۹۰ .درصد مردم احساس
میکنند اوضاع خوب نیست و نیمی از این افراد آماده نشان دادن
علنی اعتراض خود ،اما به شیوه مســالمتآمیز و قانونی هستند.
اما نیمی دیگر یعنی  ۴۰درصد کل شهروندان معترضان خاموش
هستند ،یعنی از ابراز اعتراض استنکاف میورزند ،عمدتا به دلیل
اینکه امیدی به بهبود ندارند یا از تبعات اعتراض کردن میترسند».

نورافکندن بر بخشهــای مغفول مانده نظرســنجیها نیز یکی
از امکانهایی اســت که با تحلیل نظرســنجیها فراهم میآید و
اهمیت تحلیل را بازمینمایاند .حســن کتاب «جســتارهایی در
افکار عمومی جامعه ایرانی» این اســت که مجموعهای از نگرش،
با رویکردهای متنوع نسبت به مسائل جامعه ایرانی در دهه اخیر
را گرد آورده و در اختیار مخاطب قرار داده است .حال این امکان
فراهم است بر مبنای آمارها و تحلیلهایی که در این کتاب در کنار
یکدیگر قرار گرفته ،دیدی جامع و مبتنی بر جزییات نســبت به
آنچه بر ما گذشته است ،پیدا کنیم؛ دیدی که داشتن آن از لوازم
تصمیمگیری دقیق و مبتنی بر واقعیت است .همین موضوع است
که کتاب «جستارهایی در افکار عمومی جامعه ایرانی» را از سطح
گزارش کار یک موسسه فراتر برده و آن را تبدیل به اثری کاربردی
کرده است.
ماركس ،بهرغم آنكه در سراســر آثارش به مسائل شهري بسيار
كم پرداخته اما در نوشتههاي دهه  1840خود شهرهاي بزرگ
اروپا و بخصوص زاغههاي آنها را يكي از فضاهاي كليدي تمركز
و مناسبات اجتماعي شمرده كه در آن نيرو و توان طبقه نوپاي
پرولتاريا افزايش خواهد يافت و آن نيرو و توان را بيشتر احساس
خواهد كرد .همين اســت كه امروزه به وضوح شــاهد قسمي
«بازگشت به ماركس» هستيم .کتاب «سیاره زاغهها» اثر «مايكل
ديویس» از مهمترين آثار در اين زمينه و خوانش ماركسيستي
از تحوالت شهري در دنياي ســرمايهداري نئوليبرال است .اين
كتاب با مرور تغییرات بیسابقه در شــیوههای انباشت سرمایه
و استثمار در لواي برنامه تعديل ســاختاري در سطح جهان ،به
بررسی عوامل مهم در شكلگيري كالنشهرها و حاشيهنشيني
بهويژه در جهان سوم و ترکیب و الیهبندیهای جديد در طبقه
کارگر جهاني میپردازد.
دیویس در نوشتن کتاب «ســیاره زاغهها» به یافتههای تجربی
پژوهشــگران دیگر و همچنین به سند پژوهشــی سازمان ملل
در مــورد زاغههای جهان و چهره فقر شــهری در هــزاره جدید
اتکا میکند .در بخشــی از کتاب ،دیویس درکهای کالســیک
مارکسیســم را از طبقه کارگر به چالش میكشد و در عین حال
ســواالت و نتیجهگیریهای مهمی را در رابطه با پيكار طبقاتی و
سازماندهی طبقه كارگر مطرح میکند .در کتاب دو نکته برجسته
ميشود .اول تاکید بر شکلگیری یک نیمهپرولتاریای یک میلیارد
نفری که نويسنده آنها را بیکاران فعال مینامد و نشان میدهد که
سرعت رشد این الیه از پرولتاریا فوقالعاده بیشتر از طبقه پرولتر
شاغل در اقتصاد رسمی اســت .نکته دیگر که با نکته اول مربوط
بوده اما کامال یکی نیست ،شکلگیری شهرهای بزرگ در «جهان
سوم» تحت تاثیر قوه محرکه فقر است .در اغلب شهرهای بزرگ
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