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< شــورای ســردبــیــری:
سردبیر: مایکل بورووی. 

سردبیران اجرایی: لوال بوسوتی، آگوست باگا.
 همکاران تحریریه: مارگارت آبراه�ام، تینا اویس، راکائل سوس�ا، جنیفر پالت، رابرت ون 
کریکن. سردبیران مشاور: ایزابال بارلینس�کا، لوئیس شوول، دیلک سینداگلو، تام دووایر، 
جان فرینز، س�ری حنفی، خایمی خیمینز، هبیبول کاندکر، س�ایمون ماپادیمنگ، ایشوار 
مودی، نیکیتا پوکروس�کی، اما پوریو، یوش�یمیچی ساتو، ویناتا س�ینا، بنجامین تییرینا، 

چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 
 ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: سری حنفی و مونیر سیدانی. 
برزیل: گوس�تاو تانیگوتی، جولیانا تان�چ، پدرو مانچینی، فابیو س�یلوا تس�وندا، دمیتری 

سریوچینی فرناندس، آندریزا گالی، رناتا بارتو پریتورلن. 
کلمبیا: ماریا خوزه آلوارز ریوادوال، سباستین ویلمیزار سانتاماریا، آندرس کاسترو آروجا. 

هند: ایشوار مودی، راجیو گوپتا، راشمی جین، یودی سینگ.
 ایران: ریحانه جوادی، شهراد ش�هوند، زینب نثار، فاطمه خراس�انی، نجمه طاهری، ساغر 

بزرگی، تارا عسگری الله.
 ژاپن: کاراهیسا نیشیهارا، ماری شیبا، یوشییا شایوتانی، کسوکه هیمنو، تاموهیرو تاکامی، 
یوتاکا ایوادیته، کازاهیرو ایکدآ، یو فوکودا، میچیکو سامبه، تاکاکو ساتو. لهستان: میکوالژ 
میرزژوس�کی، انا پیکتوس�کا، کارولینا میکوالژوس�کا، جیکوب روزنبام، توماسژ پیاتک، 

میشل چلمینسکی.
 اسپانیا: گیزال راندو. تایوان: جینگ-موآ هو. 

روسیه: النا ژراومیسلوا،  النا نیکوفورووآ، اسیا ورونکووآ. 
مشاوران رسانه ای: آنی لین، خوزه ریگوئرا 

 

یکی از مهم ترین وظایف جامعه شناسان مبارزه با باورهای 
قالبی رایج و کلیشه های سیاسی است، از جمله باورهایی 
ک��ه جایگاه اس��ام در جهان امروز ترس��یم می کنند. در 
نتیجه در این ش��ماره کاترین دلکرویس چگونگی واکنش 
مس��لمانان به اسام هراسی را در اروپا تجزیه و تحلیل می 
کن��د، در عین حال ودی هادیز به این مس��ئله می پردازد 
که چگونه پوپولیسم اسامی در اندونزی و مصر به پیروی 
از مدل حزب عدالت و توس��عه در ترکیه )حزب حاکم در 
ترکیه(، مس��لمانان را در حمای��ت از ایدئولوژی های بازار 

بسیج می کند. 
هربرت دوسینا نش��ان می دهد چگونه بازارها و اخاقیات 
در مذاک��رات مربوط به تغیی��رات آب و هوایی بهم تنیده 
ش��ده اند؛ در حالی که شمال نقشش را برای قرنها انتشار 
آالین��ده ها انکار می کند، جن��وب فداکاری برای مقابله با 
ش��رایطی را که خود در ایجاد آن نقش��ی نداش��ته رد می 
کن��د. در اینجا بازار ظاه��را نقش یک داور بی طرف را ایفا 
می کن��د، علیرغم اینکه در م��وارد دیگر نقش مخرب آن 
واضح اس��ت. س��پس راب لمبرت درباره ی راههای پیش 
روی  مبارزه با لیبرالیس��م جهانی از طریق انسجام نیروی 
کارگری بین المللی مستقر در جهان جنوب می پردازد، در 
عین حال ِدورا کالکین به تش��ریح اعتراضات ضد ریاضتی 

تابستان سال گذشته در اسرائیل می پردازد. 
بنیادگرای��ی بازار همچنین نقطه ی کانونی دو س��خنرانی 
اصل��ی  –  که در اینجا چاپ ش��ده اند-  در نشس��ت ماه 
س��پتامبر انجمن جامعه شناس��ی اروپ��ا و انجمن جامعه 
شناس��ی آمریکای التی��ن بودند. آنها در جامعه شناس��ی 
در ی��ک جهان نابرابر – ک��ه موضوع کنگره جهانی جامعه 
شناسی در س��ال 2014 در یوکوهاما ست- مشارکت می 
کنند، همچنانکه پیوت��ر زتومکا با رویکرد دیگری این کار 
را انجام می دهد و 10 فرضیه وی، چهار پاس��خ مختلف را 

برانگیخته است. 
ستون حقوق بشر ما وحش��تهای حاصل از صلح تحمیلی 
روس��ی  در چچن را توصیف می کند، در حالی که ستون 
تاری��خ، به بزرگداش��ت دورا کالکین، س��ردبیر اختصاصی 
معرف��ی کتاب جامعه شناس��ی بین المللی  م��ی پردازد، 
]مجله ای که[ خودش آن را در س��ال 2006 آغاز کرد. در 
آخر به گروه جامعه شناسان از ورشو که گفتگوی جهانی را 
به لهستانی یعنی دوازدهمین زبانمان تولید خواهند کرد، و 
گروهی از بوگوتا که ترجمه به اسپانیایی را به عهده گرفته 

اند، خوشامد می گویم.        
گفتگوی جهانی در فیس بوک و سایت انحمن بین المللی 
جامعه شناسی  قابل دسترسی است. نوشته های خود را به 
burawoy@berkeley.edu:مایکل بورووی ارسال کنید

< سـرمـقـــــالــه < این شــماره:
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ده رساله در وضع جامعه شناسی در جهان نابرابر )پیوتر زتومکا، لهستان(                                                               

برتری وموازنه تولید جامعه شناسی ارزشمند )تینا اویس، آفریقای جنوبی(                 
»بیماران از بستری شدن سر باز می زنند« یا » در دفاع از جامعه شناسی« )نیکیتا پوکرووسکی، روسیه(

وابستگی دانشگاهی )فرناندا بیگل، آرژانتین(                                       
تولید دانش جامعه شناسی در جهان نابرابر امروزی )ِهلگا نُُوتنی، اتریش(         

 ستون ویژه	
زمانی که پایان جنگ به معنای صلح نیست )آلیس زپانیکوآ، آلمان(                           
کنگره ی انجمن جامعه شناسی آمریکای التین، اعامیه ی پایانی)راخائل سوسا الیزاگا، مکزیک(

جامعه شناسی برای روزگار پُر آشوب: سخنرانی در انجمن جامعه شناسی اروپا )آنالیا تورس، پرتغال (
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<مذاکره بر سر اسالم هراسی:

خروج، صدا و وفاداری

مدتی اس��ت ک��ه اسام هراس��ی در اروپا رو به 
 فزونی اس��ت. همین اواخر در بروس��ل بودم و 
در کارگاهی علمی ش��رکت ک��ردم که در آن 
جامعه شناس��انی از کش��ور های مختل��ف اروپا 
آمده بودند که همه دربارة]موضوع[ شهروندی 
در اروپ��ا پژوه��ش می کردند. یک��ی از اعضای 
برجس��تة پارلم��ان اروپ��ا، ک��ه در طرح ریزی 
»قانون اساس��ی اروپا« کمک کرده بود، اظهار 
داش��ت: »ما اروپاییان نمی توانیم اس��ام را که 
دینی خش��ونت آمیز اس��ت بپذیریم، ]اسامی 
ک��ه[ هویت اروپایی ما را که مس��یحی اس��ت 
به زیر س��وال می ب��رد. مهاجران مس��لمان و 
فرزندانش��ان اگر می خواهند که در اروپا بمانند 
و به عنوان اروپایی به رس��میت شناخته شوند،  
بای��د نظام ارزش��ی و عقاید دینی ش��ان را رها 
کنند.« بسیاری از ما خیلی شگفت زده شدیم! 
یکی از همکاران هم وطن آن سیاست مدار از او 
پرس��ید:« فکر می کنید موضع شما با احترام 
به حقوق اقلیت که الزمة دموکراس��ی اس��ت، 
س��ازگاری دارد؟«  این مرد پاسخ داد: »حفظ 
نظ��م اروپایی��ان مهم ترین اولویت اس��ت و از 
احترام به حقوق اقلیت و حتی از دموکراس��ی 

}نیز{ مهم تر است.«

 اسام هراس��ی در حقیقت بسیار دیرینه است. 
در میان الجزیره ی مستعمره ی فرانسه تصویر 
منفِی از پیش پنداشته ای رایج بود که مستعمره 
ها را از حقوق مالکیت و شهروندی شان محروم 
می ک��رد: بنابر فرمان کریمی��و   )1870( آنان 
تا جایی که اعتقادش��ان به اس��ام را ترک می 
کردند، می توانس��تند شهروندان فرانسه گردند 
و حقوقش��ان را بازیابند- البت��ه عدة کمی این 
کار را کردند. اگر این کار را نمی کردند، آزادی 
و حقوقش��ان را از دس��ت می دادند و در نتیجه 
برای مستعمره نشینان بازی منصفانه ای تصور 

می شد.

جنگ های اس��تقال طلبانه، بازی را در شمال 
افریق��ا و دیگر جاها عوض کرد. پاکس��تانی ها، 
بنگادشی ها و هندیان در انگلستان، یا اندونزی 
ها، مراکش��ی ها و ترک ه��ا در هلند و بلژیک و 
نیز الجزایری ها و مراکش��ی ها و تونس��ی ها در 
فرانس��ه نخس��ت نیروی کار )موقت( شناخته 
می ش��دند، چندان که در کش��ور های همسایه 
»کارگران مهمان«1  خوانده می ش��دند. سپس 
اختی��ار پیدا کردن��د که زن و فرزندانش��ان را 
بیاورند؛ اما بُعد طبقاتی همیش��ه وجود داشت، 
هرچند ک��ه امروزه وجهی نژادی)بخوانید رنگ 

پوست( به خود گرفته است. این روزها فرزندان 
و نوه هایشان ادعای ش��هروندی کامل اروپایی 
می کنند؛ اما ناچارند با داغ ننگی که به »دین« 

و »خاستگاه«شان زده شده، مبارزه کنند.

مس��لمانان اروپایی)فرانس��وی( در مواجه��ه با 
نژادپرستی و اسام هراسی فراگیر چه واکنشی 
نش��ان می دهند؟ هیچ کس پاس��خ حقیقی را 
نمی داند؛ تنها از طریق مجموعه ای از مطالعات 
میدانی  اس��ت که می توانیم پاس��خی تقریبی 
بدهیم. من طی بیس��ت سال گذشته، مسئول 
انجام مطالعات موردی عمیقی دربارة مهاجرین 
مسلمانی بودم که در فرانسه زندگی می کنند، 
]مطالعاتی که[ به طور خاص تمرکزش بر این 
بود که چگونه خانواده های طبقة کارگر مغربی 
فرزندانشان را برای مواجهه با تبعیض، آموزش 
می دهن��د. م��ن از رویکردی روش ش��ناختی  
بهره برده ام که مبتنی بر بازس��ازی تاریخ های 
خانواده است و برگرفته از مصاحبه هایی دربارة 
داس��تان زندگی ب��ا چندین عضو ه��ر خانواده 
اس��ت: والدین و نیز فرزندان. من این مطالعات 
موردی را در مناطق و شهرهای مختلف فرانسه 

تکرار کرده ام.

 کاترین دلکرویس ، دانشگاه استراسبرگ ، فرانسه

هنِر خیابانی، زنان مسلماني را نمایش مي دهد که هم برقع 
پوشیده اند و هم شهروندان متعهد فرانسوي هستند.
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تابه حال، هیچ کس چارچوبی عرضه نکرده اس��ت که ش��رحی دقیق از 
واکنش های تبعیض ش��دگان به تبعیضش��ان ارائه دهد،]چارچوبی[ که 
هم یهودیان اروپا را که با یهودس��تیزی دهة 1920 مواجه ش��دند و هم 
مس��لمانان عصر حاض��ر را در خود جای دهد. بدی��ن منظور تیپولوژی 
معروف آلبرت هیرش��من : »خروج«، » صدا« و »وفاداری« را متناس��ب 
کردم. هیرشمِن اقتصاددان دامنه ای از واکنش های فردی مردم در برابر 
کژکارکردی بوروکراس��ی دولتی را بررسی کرد؛ برای مثال یک راه آهن 
منحصرا دولتی که بد اداره می شود. هیرشمن استدالل می کرد که تمام 
واکنش ها به این موقعیت، به یکی از این س��ه دس��ته تعلق دارد: خروج، 
صدا و وفاداری. استفاده کنندگان ممکن است همچنان هزینة زیاد سفر 
ب��ا قطار را تقبل کنند)وفاداری(، با ش��کایت اعت��راض کنند)صدا( یا با 

ماشین بروند و خطوط راه آهن را فراموش کنند.)خروج(

اکن��ون وقتی که ای��ن تیپولوژی را در باب واکنش م��ردم در مواجهه با 
نژادپرس��تی به کار می بریم، نسبتاً خوب به کار می آید: آنان ممکن است 
اعتراض کنند)صدا(، که یهودیاِن نسبتاً کمی در دهة 1930 و مسلمانان 
اندکی امروز اینگونه عمل کرده و می کنند. ممکن اس��ت منفعل مانده 
و امیدوار باش��ند ک��ه طوفان آرام گیرد، چنان که بس��یاری از یهودیان 
منس��جم در آلمان و فرانس��ه اینگونه عمل کردند. این »وفاداری« است 
که در مورد آنان به تراژدی ختم ش��د. یا ممکن اس��ت تصمیم به ترک 

کشور بگیرند که »خروج« است.

< خروج

اجازه بدهید با »خروج« شروع کنیم. در فرانسه جمعیت زیادی از مردان 
جوانی که نمی توانند کار دست اولی پیدا کنند، می کوشند شانس خود 
را در مونترئال  امتحان کنند. کانادا هنوز مهاجران جدیدی را که ماهرند، 
می پذیرد. اکثر آنان بینش مش��ابهی را تجربه می کنند که یک نفر این 
چنین بیان کرده است: »من در فرانسه به خاطر نام عربی ام، نام پدرم که 
از مراکش مهاجرت کرده اس��ت، نتوانستم کار پیدا کنم. در مونترئال به 
طور ناگهانی دیگر عرب انگاشته نشدم. از نظر کانادایی ها، من فرانسوی، 
فقط فرانسوی بودم. سپس آنها از مهارت های من می پرسند...این بسیار 
خوش آیند بود. در فرانسه این را بسیار می خواستم: که مثل همه باشم، 
یک فرانس��وی. بسیار کوشیدم و سعی زیادی کردم؛ اما مردم همیشه به 

همان سواالت دربارة خاستگاه یا دین من برمی گشتند«.

بنابرای��ن فرار از نژادپرس��تی از طریق مهاجرت، راه حل خوبی اس��ت. 
چنین مرد فرانس��وی جوانی به استرالیا و کشورهای اطراف خلیج فارس 
مهاجرت می کند. با وجود این همه به چنین امکان هایی دسترسی ندارند 
و راه های نه چندان خوشحال کننده دیگری برای »خروج« وجود دارد. 
مشهور است که نژادپرستی ممکن است به خود، خودپنداره و اعتماد به 
نف��س، مخصوصاً به افرادی که منزوی ترند و انعطاف پذیری کمی دارند، 
آسیب برساند. عده ای ممکن است به مواد مخدر یا خودکشی که باز هم 

اشکالی از »خروج« اند، متوسل شوند.

< صدا

در مقابل، »صدا« به جهت��ی خاف این می رود.  »صدا« اعتراض بر ضد 
نظ��م اجتماعی ناعادالنه ای  اس��ت که دربارة تو تبعیض قائل می ش��ود.
]صدا[ ممکن اس��ت به ص��ورت فردی یا جمعی بیان ش��ود. »صدا« به 

رس��میت شناختن را می طلبد، پیکاری اس��ت برای به رسمیت شناسی : 
»ای جامعه! من یکی از اعضای توام. مرا این چنین بشناس! و نیز حقوق 

اقلیت ام را دریاب! و آرمان هایی را که اعام کرده ای، محقق کن!«

از میان س��ه نوع پاس��خ  اصلی به نژادپرس��تی، »صدا« آن نوعی اس��ت 
ک��ه ام��کان حرکت از پاس��خ ف��ردی به پاس��خ جمع��ی، از فرایندهای 
ُخ��رد به مقیاس��ی محلی، منطقه ای و حتی مل��ی را فراهم می کند. اما 
این مس��یر آس��ان نیس��ت چرا که نظام اجتماعی همیش��ه متقابًا و نه 
همواره با س��رکوب، خواهد جنگید. این از آن]صدا[ هوشمندانه تراست؛ 
متداول ترین س��اح  اش گفتمانی اس��ت؛]یعنی[ راه های هوشمندانه ای 

برای تحریف واقعیت ها و مقاصد مخالفانش.

اجازه بدهید مثالی از روسری مسلمانان بیاورم. چرا دختران و زنان جوان 
فرانسوی که از والدینی مسلمان متولد شده اند تصمیم می گیرند روسری 
بپوش��ند؟ آیا به خاطر فشار بنیادگرایان اس��ت؟ وقتی جامعه شناسان با 
دختران محجبة دبیرس��تانی مصاحبه کردن��د، دریافتند که به هیچ وجه 
این طور نیس��ت. اکثر این دختران ابراز کردند که آنان خودشان، بیشتر 
وقت ه��ا برخاف خواس��ت والدینش��ان، روس��ری پوش��یدن را انتخاب 
کرده اند. در آغاز هیچ کس آنان را باور نکرد، همه گمان  کردند که دروغ 
می گویند. اما س��رانجام معلوم شد که آن ها واقعاً حقیقت را می گفتند. 
آنان هم چنین  گفتند که این به هیچ وجه بدین معنی نیست که به خاطر 

آن، کمتر احساس فرانسوی بودن می کنند.  

بهترین تفس��یر پدیدة »روس��ری« را حوریه بوتلجا  ارائه کرده است که 
به وضعیت تناقض آمیز نس��ل دوم زنان مسلمان فرانسه اشاره می کند. از 
یک س��و، وزنة نژادپرس��تی علیه اعراب، رشد اسام هراسی و تبعیض در 
بازار کار قرار دارد. اما فش��ار بر برادران آن ها بسیار شدیدتر از این زنان 
جوان اس��ت،]زنانی[ که جامعة »سفید« به آنها پیام می دهد: »جایی را 
که بزرگ ش��ده اید ترک کنید؛ از اقتدار برادران و پدرتان بگریزید؛ آنان 
را پش��ت سر بگذارید. به گذشته پش��ت کنید و بیایید و به جامعة آزاد 

فرانسه بپیوندید.«

حوری��ه بوتلجا می گوید که این بی گمان وسوس��ه ای برای این دختران 
اس��ت، وسوس��ة رهایی. چ��را که در حقیق��ت هنوز آث��اری از فرهنگ، 
هنجارها و ممنوعیت های پدرس��االرانه در بس��یار از خانواده های مهاجر 
مغرب��ی وجود دارد. اما این به مثابه خیانت به خانواده و اجتماع خویش 
خواه��د ب��ود. بوتلجا می گوید که این یک دام اس��ت ول��ی آنان برایش 
چاره ای یافته اند که همان روس��ری است. این زنان جوان، با پوشیدنش 
ب��ه »صدایی« خاموش با جامعة فرانس��ه س��خن می گوین��د: »نه! ما به 
والدین و اجتماعمان خیانت نخواهیم کرد. ش��ما با آنان، نخست به اسم 
کارگران مهمان و اکنون به اسم مسلمانان بدرفتاری کرده اید. ما قاطعانه 

کنارشان می مانیم!«

ام��ا بوتلجا می گوید که روس��ری در عی��ن حال، پیامی ه��م به مردان 
اجتماعشان می فرستد: به پدران، برادران و بستگانشان. و پیام این است: 
»بنگرید! ما به ش��ما خیانت نمی کنیم، ما از ش��ما حمایت می کنیم؛ ما 
پیش��نهاد آن��ان را رد کردیم. مگر ن��ه؟ اکنون ما را ره��ا کنید تا به راه 
خود رویم. رفتار بدی از ما س��ر نمی زند؛ اما می خواهیم که آزاد باش��یم 
تا تحصیل کنیم؛ مجرد بمانیم به جای آنکه با کس��ی که نمی شناس��یم 
ازدواج کنی��م؛ می خواهیم که برای زندگی ش��غلی آماده ش��ویم«. این 
»خروج« نیس��ت؛ »وفاداری« )به جامعة فرانس��ه( هم نیست؛ نمونه ای 

روشن ولی آگاهانه از »صدا« است.



5
سال دوم. شماره دوم. نوامبر2011

< وفاداری

»وفاداری« به چه معناس��ت؟ وفاداری به جامعه ای دش��وار است که تو 
را ب��ه این دلی��ل رد می کند که بنیاداً متف��اوت به نظر می آیی. با وجود 
ای��ن، گرایش به وفاداری به جامعه ای نژادپرس��ت، حتی علی رغم جنگ 
اس��تقال الجزایر، در میان نسل اول مهاجرین بسیار رایج بود. از  این رو، 
کلودین آتیاس دنفو در پیمایش��ی ملی در فرانس��ه،  که به سال 2005 
روی مهاجران س��الخورده از کشورهای مختلف انجام داد، نشان داد که 

بیش از 90 درصد مدعی اند که در فرانسه احساس راحتی می کنند.

 عاوه  بر این، من خود ش��اهد این بودم که بس��یاری از والدین مهاجر 
می کوش��ند فرزندانش��ان را قانع کنند که در صورت مواجهه با سخنان 
تحقیر آمیز انتقام نگیرند. این تدبیری برای آموزش صبر به فرزندانش��ان 
بود تا ش��انس موفقیتش��ان افزایش یابد. با وجود این، جوانان نسل دوم 
از وفاداری درک فراملّی تری دارند: آنان به ارزش های جمهوری فرانس��ه 
اعتقاد دارند و خودش��ان را ش��هروندان اروپا می شناسند. احساس تعلق 
آنان اغلب مربوط به این واقعیت اس��ت که اعضایی از خانواده ش��ان در 
دیگر کش��ورهای اروپایی اند. آنان به دموکراس��ی  اروپایی و حفاظت از 

حقوق اقلیت باور دارند.

تعلق داش��تن یا نداشتن، مس��ئله این اس��ت اما این ]تعلق داشتن[ به 
دو ط��رف احتیاج دارد. اسام هراس��ی نقطة مقابل به رسمیت شناس��ی 
است،]به رسمیت شناس��ی ای[ که برای تعلق داش��تن یا احس��اس تعلق 
کردن ضروری است. بگذارید با آنچه فلویا آنتیاس  دربارة تعلق می گوید 
بح��ث خود را به پایان برم: »تعلق تا حدی هم تجربه ای رس��می و هم 
غیررسمی است. تعلق صرفاً دربارة عضویت، حقوق و وظایف آن گونه که 
درباره موضوع ش��هروندی صدق می کند، یا درباره اشکال هویت بخشی 
با گروه ها یا دیگران نیس��ت، بلکه همچنی��ن دربارة فضاهای اجتماعی 
ای اس��ت که توسط چنین هویت بخشی ها و عضویت هایی ساخته می 
ش��وند و همچنین راه هایی که فضای اجتماعی بر ثبات خود یا احساس 

جزئی از یک کل بزرگتر بودن و قیودی اجتماعی که به چنین فضاهایی 
گره خورده است اثر می گذارد.

این قلب مس��ئله اس��ت. من بر این باورم که ما به مثابه جامعه ش��ناس 
ابزارهای��ی، چون جم��ع آوری مطالعات م��وردی و یافت��ن نمونه هایی 
درخشان در داستان های زندگی داریم تا عقل سلیم اروپاییان را جرح و 
تعدیل کنیم، دست بشوییم از اینکه با مسلمانان اروپا  چون باگردانان 

رفتار کنیم؛ و در عوض آنان را عضوی از خود بدانیم.

منابع:

  آنتی��اس، ف. )2002(، »تفک��ر از منظر موقعیت��ی فراملیتی«،( 4:1( 
www.imstr.dcu.ie

آتیاس دنف��و،س. )2006(، ریش��ه دوان��دن، تحقیقی بر س��الخوردگی 
مهاجران در فرانسه، پاریس: ارمند کولن.

بوتلجا، ح.  )2006( »شما بسیار دوست دارید«، مصاحبه انجام گرفته با 
کریستل امل و کریستین دلفی، اخبار مسائل فمینیستی 25)1(.

دلکرویس، س. )2009( » خانواده های مس��لمان در فرانسه: سرپرستی 
خاقانه، هویت و به رسمیت شناسی«، تاریخ شفاهی 37)2(.

هیرش��من، ا.)1972( خروج، صدا و وفاداری: پاسخ هایی به افول قواعد، 
سازمانها و دولت ها، کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد. 

________________

1  کس��ی که برای دوره ای کوتاه در کش��وری خارجی زندگی و کار می 

کند و معموال کارش کم درآمد و غیر ماهرانه است)م(.
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< پوپولیسم جدید اسالمی  
ویدی.آر.هادیز، دانشگاه مردوچ، استرالیا 

یکی از مهم ترین ویژگیهای آشکار در خیزشها 
و طغیانه��ای عرب��ی اخیر، این بوده اس��ت که 
جنبش��های اعتراضی اس��امی طایه دار آنها 
نبوده اند. اینکه آنها نقش رهبری را نداش��تند، 
یک اتفاق جالب اس��ت، چرا که از زمان پایان 
دوره اکثریت چپ در جوامع مس��لمان در طی 
جنگ س��رد، گروه های اس��ام گرا مهم ترین 
منب��ع اعت��راض علیه  رژیم ه��ای دیکتاتوری 
بویژه در ش��مال آفریق��ا و خاورمیانه بوده اند. 
با اینحال، در کش��ورهایی مانند تونس و مصر، 
احزاب��ی مانند النهضه و اخوان المس��لمین، به 
ترتی��ب،  در محیط های مابع��د- دیکتاتوری 
جدید جایگاه خوبی خواهند داشت. این مسئله 
منجر به هراس آفرینی و اسام هراسی مبالغه 
آمیز در بخش��هایی از رس��انه های غربی شده 

است.

با کاوش عمیق تر متوجه می ش��ویم سیاست 
های اس��ام گرایانه بطور مکرر توس��ط چیزی 
که ما پوپولیس��م اس��امی جدید توصیف می 
کنیم، دگرگون  ش��ده اس��ت. ش��کل قدیمی 
تر اس��ام گرایی بر پای��ه منافع خرده بورژوای 

س��نتی رو ب��ه زوال قدیمی متش��کل از تجار 
ش��هری، تولیدکنن��دگان خ��رده پ��ای کاال و 
نخبگان روس��تایی بود، اما پوپولیس��م اسامی 
جدیدتر به احتمال بیش��تر  از اتحاد عناصر تا 
حد زیادی نامتجانس تش��کیل ش��ده است؛ از 
جمله بخشهای حاش��یه ای بورژوازی، اعضای 
آموزش دیده و جاه طلب طبقه متوسط جدید 
شهری که در پله های پایین تر سلسله مراتب 
اجتماعی گیر افتاده اند، و توده ی متورم فقیر 
ش��هری که در کانشهرهای وسیع و پر هرج و 
مرجی مانند قاهره، استانبول و جاکارتا در دهه 
ی اخیر تنزل کرده و در جس��تجوی آموزش، 
اشتغال و وعده ی یک زندگی بهتر هستند. در 
هر حال، هر دو صورت اسام گرایی امت را به 
عنوان نوعی معادل برای مردم تصور می کنند: 
»م��ردم« مفهومی اس��ت که  بخ��ش جدایی 
ناپذیر همه انواع تصورات پوپولیس��تی اس��ت 
که توده ی پرهی��زگار  اخاق مدار را در برابر 

نخبگاِن غارتگر و درنده خو قرار می دهند. 

اثر این دگرگونی بر س��ازمانهایی مانند اخوان 
المس��لمین -ک��ه علیرغم  تضاده��ای درونی 

اش همچن��ان بهتری��ن نیروی س��ازمان یافته 
در جامع��ه مدن��ی مص��ر اس��ت- ژرف ب��وده 
اس��ت. در واق��ع، انش��عاب پوپولیس��م جدید 
پیش��اپیش در دستیابی به قدرت حزب عدالت 
و توس��عه)AKP( در ترکیه در س��ال 2002 
و همینط��ور در مورد رهبران ح��زب آزادی و 
عدال��ِت مصر - ح��زب انتخاباتی ک��ه اخیرا از 
اخوان المس��لمین انش��عاب یافته - که به نظر 
می رس��د در جس��تجوی سرمش��ق هستند؛ 
مش��هود بوده اس��ت. حتی در منطقه ای دور 
مانندآس��یای جنوب ش��رقی، ح��زب آزادی و 
رف��اه اندونزی )PKS( که موفق ترین گروه در 
حزبهای اسام گراست، برای سالها از موفقیت 
های AKP الهام گرفته است و اخیرا  با قدرت 
تمام ، س��ومین پیروزی اش را دریک انتخابات  
عمومی س��خت به دس��ت آورد. این حزب در 
کنار پذیرش گرم دموکراس��ی، توانس��ته است 
ب��ا صداقت تم��ام عیاری اصاح��ات اقتصادی 
نئولیبرالی را با عناصر عدالت اجتماعی سنتی 

موجود در پوپولیسم اسامی پیوند دهد.

تجرب��ه AKP نم��ی تواند تنها ب��ا اثر معتدل 

رجب طیب اردوغان، 
نخست وزیر 

کاریزماتیک ترکیه، 
پشتیباني عمومي را 
براي ترکیب اسام و 
نئولیبرالیسم، حفظ 

کرده است.
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کننده ذاتِی مشارکت در دموکراسی انتخاباتی، 
تبیین ش��ود. مهم ترین عام��ل در این فرآیند، 
درک این قضیه از س��وی اس��ام گرایان بوده 
اس��ت که بهب��ود عین��ی ش��رایط اجتماعی، 
اقتصادی و سیاس��ی امت ضرورتاً به یک دولت 
اس��امی یا فردی که س��ختگیرانه بر اس��اس 
ش��ریعت حکمرانی کند، نیاز ندارد. بلکه بهبود 
می تواند با تغییر جایگاه مطلوِب امت و احزاب 
سیاس��ی و س��ازمانی اش، در رابطه با دولت و 

بازار موجود، کسب شود. 

علی رغِم حمایت مردمی از جانب فقرای شهری 
و رهبری برخاسته از طبقه ی متوسط شهری 
تحصیلک��رده و بلندپرواز، حمای��ت بورژواهای 
 AKP آناتولی یکی از مهم ترین علل موفقیت
بوده است. بورژواهای آناتولی، از نظر فرهنگی، 
تجار مس��لمانی هس��تند که تا حدودی توسط 
س��کوالر-بوروکراتیِک  و  سیاس��ی  نهاده��اِی 
کمالیس��تی که از بورژواهای بزرگ استانبولی 
حمای��ت م��ی کند، منزوی ش��ده ان��د. تا حد 
زی��ادی از زمان حرک��ت ترکیه در دهه 1980 
به سوی استراتژی اقتصادِی بازار محور جهانی 
که بیش��تر بر صادرات تکی��ه می کند، ثروت و 
قدرت بورژواهای باریشه ی والیتی ترقی کرده 
اس��ت. البته درباره ترکیه، به راه انداختن  یک 
دولت اسامی همچنان بر خاف قانون اساسی 
باقی مانده اس��ت و AKP علیرغم رشدی که 

بیرون از ش��بکه ها و گروه های اس��ام گرای 
تثبیت ش��ده داش��ته، نمی توان��د در ماء عام  
خ��ودش را بعنوان یک حزب اس��امی معرفی 
کند. در هر حال، مس��ئله مذکور مانعی در راه 
گسترش اتحاد طبقاتی ایجاد نکرده است و این 
اتحاد، در انتخابات برنده ش��د و کنترل دولت 
را بدس��ت آورد تا سیاس��تهایی را که وضعیت 
ام��ت را ارتقا می دهد، دنبال کند و در تقابل با 
الیت س��کوالر تعریف می شود که آنها را متهم 
به سوء مدیریت اقتصادی، اعمال اقتدارگرایانه 
بع��اوه کناره گیری فرهنگی نس��بت به دیگر 

قشرهای اجتماعی می کنند.

وضعیت در مصر البته تا حد زیادی سیال است 
و نم��ی توان فعا گفت که اخوان المس��لمین 
چق��در موف��ق خواه��د ب��ود. در واق��ع اخوان 
المس��لمین بطور قابل ماحظه ای، نقش خود 
را در فض��ای بع��د از دیکتات��وری مصر تعدیل 
کرده است تا این تصور ایجاد نشود که درصدد 
مصادره قیاِم مصر اس��ت. ب��ا این وصف اخوان 
المس��لمین نس��بت به زم��ان حس��ن البناء یا 
س��ید قطب، از درون تغییر یافته اس��ت. تغییر 
درون��ی در اخ��وان المس��لمین همچنین می 
توان��د در ارتباط با پایگاه قوی حمایتی باش��د 
ک��ه در نتیجه ی بهم ریختگی و بی س��ازمانِی 
نیروه��ای لیب��رال و چپ گرا، از بخش��هایی از 
طبقه متوس��ط ش��هری جوان و قس��مت های 

زی��ادی از فقرای ش��هری دریافت م��ی کند . 
بع��اوه، بخش عمده ای از اخوان المس��لیمن 
که س��ابقا تّج��اری کوچک و بزرگ ب��وده اند، 
از حم��ات نیم��ه مخفی به امور سیاس��تهای 
انتخاباتی حمایت کرد و در نتیجه توسط رژیم 
مب��ارک از حقوق اجتماعی و سیاس��ی محروم 
شد. اخوان المسلیمن، همچنین دموکراسی را 
ابزار مفیدی برای ربودن جایگاههای دوس��تان 
نزدیک مب��ارک در موقعیتهای پرنفوذ و باالی 

اقتصادی می بیند. 

اما پوپولیس��م اس��امی جدید همیش��ه قرین 
موفقی��ت  نبوده و  نمون��ه ای که این را اثبات 
می کند ، PKS در اندونزی است؛ روشن است 
که این حزب بس��یار دور از  وضعیتی است که 
بتواند به قدرت دس��ت یابد. ای��ن درنوع خود 
جالب اس��ت زی��را یکی از دالی��ل مهم ضعف 
این حزب در مقایس��ه با نس��خه ی همقطاران 
ترکیه ای یا مصری اش، فقدان طبقه بورژوای 
قابل توجه با زمینه فرهنگی مس��لمان به دلیل 
نفوذ مس��تمر قومیت چین��ی، درون بورژوازی 

اندونزی، بوده است.

خیزش پوپولیسم اس��امی جدید خواه موفق 
و خواه ناموفق،  بر کلیش��ه های چالش برانگیز 
اهداف، استراتژی ها و احزاب سیاسی در جهان 

مدرن تاثیر بسزایی خواهد داشت.
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< مقصر کیست؟ دوره های توفانی در 
مذاکرات تغییر جّوی

هربرت دوسینا، متمرکز بر جهان جنوب، مانیال و دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

دسامبر امسال، هزاران نفر از مقامات، فعاالن، 
البی گرها و حتی شاید برخی از سوپراستارها 
ب��ه منظور ش��رکت در هفدهمی��ن کنفرانس 
کنوانسیون چارچوب ملل متحد برای تغییرات 
جّوی )UNFCCC( به ش��هر دوربان س��فر 
خواهند کرد. ماه ژوئن س��ال آینده، بسیاری، 
دوب��اره ب��ه منظور برگ��زاری مراس��م یادبود 
گذش��ت دو دهه از امض��ای UNFCCC و 
دیگ��ر توافقنامه ه��ای محیط زیس��تی عازم 
ریودوژانیرو خواهند ش��د. بیست سال از زمان 
آنچه که بس��یاری آن را پیچیده ترین-و شاید 
مهم ترین- مذاکرات بین دولتی در تاریخ می 
دانند گذش��ته است، اما چه دستاوری حاصل 

شده است؟

در ح��ال حاضر که این مطلب را می نویس��م، 

صده��ا نف��ر در بولکاِن فیلیپین ب��ه دلیل باال 
آم��دن س��یاب افسارگس��یخته در اثر توفان 
ش��دید اخیر، مش��غول س��پری کردن ش��ب 
توفانی دیگری بر بام خانه هایش��ان هس��تند، 
درحالی که گرس��نه و منتظ��ر نجات اند. آنها 
منتظر مان��ده اند، چرا که تنها دو قایق نجات 
برای کمک رس��انی به روستایی با هزاران نفر 
جمعیت وجود دارد و باید از خانه ای به خانه 
ای دیگر برود. این رویداد تنها چند روز پس از 
سالگرد بدترین توفانی که در خاطره ها مانده 
و یک روز قبل از اینکه توفانی دیگر خود را به 

کرانه ساحل بکوبد، رخ داد. 

همان گونه که علم اقلیم شناس��ی پیش بینی 
می کند، دو ده��ه پس از آنکه دولت ها برای 
اولی��ن بار تواف��ق کردند از انتش��ار ]گازهای 

آالینده[ بکاهند، توفان ه��ا قوی تر و متکرر، 
و خشک س��الی ها شدیدتر شده اند. براساس 
 )IEA( گزارشی که آژانس بین المللی انرژی
در ماه مه گذش��ته منتش��ر کرد، انتشار کربن 
در س��ال گذش��ته به باالترین میزان در تاریخ 
رس��یده اس��ت. چرا، با وجود موافقت نامه ها، 
انتشار گازهای آالینده که به قول پیتر سینگِر 
فیلسوف »شیوه های عجیب و غریب و جدید 
برای کش��تن بش��ر« هس��تند همچنان رو به 

افزایش است؟

ماه ژوئن گذش��ته به ش��هر بُن رفتم تا شاهد 
مذاک��رات جّوی باش��م و آنچه ک��ه به بحث 
گذاشته شد مرا متأثر ساخت: نوعی از »تعهد 
و بازنگ��ری«، طرحی پیش��نهادی که در آن 
در واق��ع نحوة عمل هر کش��وری به خودش 

آس�یب پذیري تغییرات آب وهوا. مناطق س�بز روشن، آسیب ناپذیرترین و مناطق آبي پررنگ، آسیب پذیرترین ]نواحي[ هستند. کشورهاي شمال بیشترین 
تولید دي اکس�ید کربن س�رانه را دارند اما کمترین تاثیر را از تغییرات آب و هوا مي پذیرند در حالي که کش�ورهاي جنوب با کمترین تولید دي اکسید کربن ، 

بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
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واگذاشته شده بود. نه هدفی، نه قولی. در سالن 
دیگر، بولیوی خواه��ان وضع مالیات جهانی به 
منظور تأمین سرمایه الزم برای غلبه بر فجایع 
تغییرات جّوی بود. در حی��رت فرو رفته بودم، 
چرا که می دانس��تم هر دو طرح پیشنهادی که 
برآمده از حرکتی متعارض در مس��یر مذاکرات 
اولیه بودند و در اوایل دهة 1990 از دستورکار 
خارج شده- و کنار گذاشته شده- بودند، دوباره 
روی میز مذاکره قرار گرفته بودند. تاحدودی به 
این دلیل به بُن آمده بودم تا با آخرین تحوالت 
مذاکرات آشنا شوم، نه اینکه بفهمم به سر خانة 
اول برگشته اند. چرا مذاکرات ]در این مرحله[ 

متوقف مانده اند؟

پس از مصاحبه با بیش از 20 نفر از کسانی که 
از گوش��ه و کنار دنیا از نزدیک درگیر مذاکرات 
بودند و پ��س از مطالعة دقی��ق بیش از صدها 
صفحه از اس��ناد مذاکرات، بخشی از پاسخ می 
توان��د به دلیل عدم ح��ل وفصل رضایت بخش 
مقدمات��ی ترین و حتی ش��اید بنی��ادی ترین 
پرس��ش در مذاکرات دو بلوک عمده-شمال و 

جنوب- باشد: ُمقّصر کیست؟

درواقع، تحت نفوذ مذاکرات محرمانة روزافزون، 
پی��ش پاافتاده ترین پرس��ش اخاقی که علت 
طوالن��ی ترین بن بس��ت در مذاکرات اس��ت، 
همچن��ان محل بحث اس��ت: اکثر کش��ورهای 
در حال توس��عه-از صنعتی تری��ن آنها گرفته 
تا فقیرترین ش��ان- از همان ابتدا ش��مال را به 
دلیل انتشار مواد آالینده در دوره صنعتی شدن 
شان مقصر می دانند. بیشتر کشورهای توسعه 
یافته-ب��ا وجود همة جروبح��ث هایی که میان 
اروپایی ها و امریکایی هاس��ت- در رّد این ادعا 

متحد هستند.  

موض��ع مذاکراتی ایاالت متح��ده در گذر زمان 
تغیی��ر کرده اس��ت، اما نظ��رات مذاکره کننده 
ارش��د امریکایی، تُد اِس��ِترن، چیزی است که 
همة تصمیم گیرندگان، خواه جمهوری خواه یا 
دموکرات، معتقدی راستین یا آدمی شکاک به 
مس��ئلة اقلیم، البی گر تجاری یا محیط زیست 
گرای بِلت ِوی، با آن موافق اند: »ما کامًا نقش 
تاریخ��ی خود را در انتش��ار گازهای آالینده در 
جو می پذیریم، اما من قاطعانه هرگونه احساس 
گن��اه یا مجرم ب��ودن یا ت��اوان دادن را رد می 
کن��م.« همه مذاکره کنندگان امریکایی که من 
با آنها حرف زده ام، بااستثنا این خط را دنبال 
کرده اند: ما نباید برای چیزی که نمی دانستیم 
ممکن است آسیب زا باشد مقصر دانسته شویم.

یقیناً طرفی��ن مذاکرات توافق ک��رده بودند تا 
براساس »مس��ئولیت های مشترک اما متمایز 
و توانمندی های خود« مشارکت داشته باشند، 
ام��ا در ح��ال حاضر ای��ن عبارت به مش��اجره 

برانگیزترین مس��ئله در تاریخ مذاکرات تبدیل 
ش��ده اس��ت: مذاکره کنندگان جنوبی تمایل 
دارن��د ک��ه ب��ر واژة »تمایز« تمرک��ز کنند که 
نش��ان می دهد مبنای آن ب��ه تقصیر تاریخی 
ش��مال بر می گردد. مذاکره کنندگان شمالی 
ب��ر واژة »مش��ترک« تأکید دارن��د و-بر خاف 
مذاکره-کنن��دگان جنوب��ی ک��ه اغلب بر س��ر 
عبارت »مسئولیت های مش��ترک اما متمایز« 
می ایس��تند- عبارت »و توانمندی-های خود« 
را خاطرنشان می کنند، یعنی آنها به این دلیل 
کمک می کنند که توانایی بیش��تری دارند، نه 

به این دلیل که ملزم هستند.

این مسئله فقط زورآزمایی معنایی نیست، زیرا 
موضع ه��ر طرف دربارة موضوع مس��ئولیت به 
پاسخ آن به سه پرسش عینی همواره حاضر در 
مذاکرات جهت داده اس��ت: چه کسی مسئول 
اس��ت؟ چه کس��ی باید چه کاری انجام بدهد؟ 

چه کسی چه چیزی را مدیون است؟   

جن��وب، با اص��رار بر اینکه مظلوم واقع ش��ده، 
ُمّصرانه خواهان نقشی بیشتر در تصمیم گیری 
شده و به استفاده از تمهیدات تنبیهی و الزامی 
تمایل نش��ان داده و هم��واره متقاضی دریافت 
»غرامت« از ش��مال ب��وده اس��ت. بنابراین بر 
تمهیدات الزام آور نظیر ]وضع[ مالیات جهانی 
یا جریم��ه دادن برای انتش��ار م��ازاد گازهای 
آالینده اصرار دارد. ش��مال، با رّد ادعای ُمقّصر 
ب��ودن و اصرار بر اینکه آنها، تنها به دلیل اینکه 
م��ی توانن��د و نه ب��ه خاطر اینک��ه باید چنین 
کاری بکنند، حاضر به کمک بیش��تر هس��تند؛ 
در همة زمان ه��ا در پی منحصرکردن تصمیم 
گی��ری، خواهان »انعطاف پذیری« یا »هزینه و 
به��ره وری« در صورت امکان از طریق اقدامات 
داوطلبان��ه همراه ب��ا پاداش به ج��ای اقدامات 
اجباری بوده اس��ت. از این رو، ب��ر طرح هایی 
نظیر »تعهد و بازنگری« یا س��ازوکارهایی چون 

دادوستد کربن اصرار دارند. 

این نقاط ش��روع واگرا-که با تحوالت گسترده 
ت��ر تاریخی در پیوند، و ناش��ی از نابرابری های 
دیرپای شمال-جنوب و سازوکاِر سرمایه داری 
جهانی اس��ت- کمک می کند تا بتوان شکست 
را، در راه رس��یدن به زمینه های مش��ترک در 

بسیاری از موضوعات، توضیح داد.

در نظر اف��رادی نظیر پروفس��ور بِ��َرد ِدالنگ، 
اقتصاددان در دانش��گاه برکل��ی )که در همان 
از  گفتگ��و تصدی��ق ک��رد »ب��رای بس��یاری 
سانفراسیسکویی ها مهم نیست که آب و هوایی 
نظیِر لُس آنجلس داشته باشند«( تاش شمال 
برای محدودکردن موثر مذاکرات به کشورهای 
بزرگ منتشرکنندة گازهای آلوده به جای همه 
193 کشور، امری معقول است، چون معتقدند 

تنه��ا آنهایی که در رأس هس��تند باید تصمیم 
بگیرند. اما این مسئله برای کسانی که مایل به 
اجرای عدالت هستند پذیرفتنی نیست: هرچه 
باشد معموالً به متجاوزان اجازه نمی دهند که 

ضوابط مجازاتشان را خودشان تعیین کنند. 

ممکن اس��ت تقاضای راه حل های تشویقی-به 
جای تنبیهی- در نظر آنانی که خود را رهبرانی 
بخش��اینده م��ی دانن��د کاری منطقی باش��د، 
ام��ا این مغایر با نظر کس��انی اس��ت که آنها را 
متخلفانی ُمقّصر می دانند: هر چه باشد، معموالً 
به گناهکاران اجازه داده نمی ش��ود تا خواستار 
آسان ترین شکل مجازات بشوند. به همین نحو، 
خودداری شمال از پذیرش نظارت دموکراتیک 
همه طرف ها بر وجوه سرمایه گذاری در زمینه 
ج��ّوی )ب��ه دلیل اینک��ه جنوب م��ورد اعتماد 
نیست( در نظر آنهایی که خودشان را رهبرانی 
خیراندی��ش م��ی دانند توجیه پذیر اس��ت، اما 
برای کس��انی که آنها را متخلفان��ی ُمقّصر می 
دانند بی معنی اس��ت: گناهکار نوعاً نمی تواند 
با حمله کردن به کمال اخاقی قربانی هایش از 

پرداخت غرامت طفره برود. 

ب��ه نظر می رس��د حتی در حوزه دیپلماس��ی 
اقلیمی نیز پرس��ش های پیش پاافتاده دربارة 
اینکه چه کسی ُمقّصر و بی گناه است گریزناپذیر 
باشد، چرا که پاسخ به آنها تعیین کنندة ضوابط 
روابط اجتماعی ما با دیگران، حتی در موقعیت 
های نابرابر است. ش��مال و جنوب به مدت دو 
دهه در هر قدم بر س��ر این شرایط مبارزه کرده 
اند: تقاضای منصفانه هریک از دیگری چه می 
تواند باشد، دیگران چه تقاضای منصفانه ای از 
خودش��ان می توانند داش��ته باشند، چه کسی 
ُمِحق است، چه کسی متعهد است و مانند آن.

تا به امروز، ش��مال توانس��ته با کمک برخی از 
کش��ورهای جن��وب ادعای بی گناهی��ش را از 
طری��ق تضمی��ن »انعطاف پذی��ری« پروتوکل 
کیوتو و توس��ل آن به دادوس��تد کربن نهادینه 
کند، س��ازوکاری که بر طرح های پیش��نهادی 
اولیه جنوب برای جزای نقدی و غرامت اجباری 

غالب شد. 

اما آن گونه که تقاضاهای مستمر ]جنوب[ برای 
جبران خسارت، تشکیل دادگاه بین المللی آب 
وهوا، یا »عدالت اقلیمی« نش��ان می دهد، این 
بدان معنا نیس��ت که این مس��ئله یک بار برای 
همیشه حل شده است. و تا زمانی که به نحوی 
رضایت بخش حل نشود ممکن است مذاکرات 
برای بیس��ت سال دیگر متوقف باقی بماند. این 
موضوع ممکن اس��ت برای کسانی که روی تپه 
ه��ای برکلی زندگی می کنند خوب باش��د، نه 
برای آنهایی که روی س��قف خانه هایش��ان در 

بولکان معطل مانده اند.
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< چه راههایی برای نیروی کار جهانی 
در آینده وجود دارد؟

رابرت لمبرت ، دانشگاه استرالیای غربی ، رئیس سابق کمیته پژوهش  جنبشهای کارگری در انجمن بین المللی جامعه شناسی

حتی در تاریکترین دورانها ، حق داریم که در انتظار روش��نایی باش��یم و بس��یار کم اتفاق می افتد که این 
روش��نایی از نظریه ها و مفاهیم برآید. برعکس این نور کم س��و و لرزان از جانب مردان و زنانی اس��ت که با 
وجود همه دش��واری ها ، با آثار و زندگی ش��ان نوری را بر می افروزند و آن را بر سراس��ر دوره تاریک می 

افکنند؛ نوری بر روی زمین که به آنها تعلق دارد.
هانا آرنت، بشر در دوران تاریکی.

در ش��رایطی که ما در بحرانهای متعددی از جمله 
آب و هوا، سرمایه و کار زندگی می کنیم ، مباحث 
و نظرات ادوارد وبستر، پان نگای و انریکه دالگارزا 
در رابط��ه با نی��روی کارگری جهان��ی) گفتگوی 
جهان��ی، 1.5، جوالی 2011( ما را به تفکر درباب 
بحثی انتقادی وامی دارد: آیا جامعه در برابر قدرت 
جهانی،موسسات  شرکتها،س��رمایه  ش��ده  همگام 
جهانی و دولت- ملتها می تواند مقاومت کند و یک 
سیستم جایگزین برای دفع فاجعه ی انسانی که در 
حال رخ دادن است، ارائه نماید؟ آیا نیروی کارگری 
جهانی م��ی تواند موجب فعال ک��ردن جوامع در 
سطح جهانی ش��ود تا منجر به شکل گیری رابطه 
ای جدید با طبیعت ، تجدید س��اختار س��رمایه و 
دگرگونی ریش��ه ای ش��رکتهای جهانی، شده و با 
تح��ول  در تجارت و س��رمایه، کار ام��ن و جامعه 
ای براس��اس ایده های کاما اجتماعی بسازد؟ آیا 
چنین جنبش��ی، پوچِی نئولیبرالیسم را که در آن 
دالی��ل چنین بحران های ویرانگ��ری به عنوان راه 
حل دیده می ش��وند، به چالش می کشد؟ با وجود 
چنان نهادی هایی حتی فکر کردن به این چش��م 

انداز، مضحک به نظر می رسد.

نوش��تار این س��ه محقق در پی آن است تا مسائل 
مرتبط با این وضعیت نا مس��اعد را نمایان س��ازد. 
وبستر با نگاهی به پژوهشهای طوالنی مدِت  مربوط 
به کار در آفریقای جنوبی ، به »ایده انسجام« توجه 
م��ی کند؛ یعنی راههایی که فرهنگ و اس��تراتژی 
میتوانن��د در موارد خاص جدا ش��وند اما همچنان 
پرتوان مانده و اعمال ق��درت کنند. اگر دگرگونی 
فردگرایی در س��طح محلی چالش برانگیز اس��ت، 
س��اخت جهانی اش ت��ا چه اندازه چال��ش برانگیز 
خواهد بود. وبس��تر ادعا می کند در سطح جهانی 
س��ه نوع همبستگی می توان استنتاج کرد: حقوق 
بش��ر)دفاع از قربانیان(، تولید)اتصال نقاط کاری(، 
و مربوط به تنظیمات قانونی)توس��عه قوانین برای 

حمایت از امتیازات و استانداردها(.

گزارش فشرده ی نگای از چین »به عنوان کارخانه 
ی جه��ان« ب��ه این نتیجه می رس��د که »کابوس 
جهانی برای طبقه کارگر جدید« فرا رسیده است. 
سیستم هوکو به کارگران روستایی اجازه می دهد 

»در ش��هر کار کنند اما نمی توانند در آنجا اقامت 
کنن��د«، از این رو آنان »نیمه کارگران« و آورگانی 
اجباری هس��تند که در مناط��ق مختلف در حال 
تغییر چین، زندگی می کنند. وی بطور خاصه به 
بررسی تاثیر این شرایط استثماری و فقدان منزلت 
اجتماعی بر افزایش معنی دار مقاومت جمعی می 

پردازد.

در آخر، انریکه دالگارزا در بررسی تجربه آمریکای 
التین به وبس��تر پاس��خ می دهد که جهانی شدن 
س��رمایه، ممکن اس��ت منجر به »جهانی ش��دن 
نیروی کار به مثابه یک جنبش اجتماعی« ش��ود. 
ای��ن جنبش می تواند از طری��ق اتحادهای جدید 
کارگری، بهره برداری از اتصاالت در زنجیره ارزش 
و جذب کارگران در بخش اقتصاد غیر رس��می که 
بی��ن حدود 40 تا 70 درص��د نیروی کار آمریکای 
التی��ن را در برمیگیرد، تحقق یاب��د. وی در رابطه 
با چش��م اندازهای این جنبش در حال خیزش می 
پرسد: آیا اتحادیه ها با نئولیبرالیسم ستیز خواهند 
کرد و تعریف ش��ان را از نقشی که دارند،گسترش 

شبکه همبستگي شبکه اِي استرالیا-ونزوئا، راهپیمایي روز 
اول ماه می]روز کارگر[ در کاراکاس،2008.
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داده و تصویر آرم��ان گرایانه از جامعه را دوباره 
روشن خواهند کرد؟

گرچه، این نظرات، در غیاب تحلیلی از گسترش 
ناگهانی کار جهانی برمبن��ای ارزیابِی عاملیت، 
سیاس��ت ، جنب��ش و کنش، ]به عن��وان[ ایده 
های صرف باقی خواهند ماند. این مطلب کوتاه 
س��واالتی را برای بحث در این حوزه مطرح می 
کن��د، برای بحثی که فراتر از حوزه دانش��گاهی 
ب��وده و می تواند گامی کوچک در راه س��اختن 

هم بستگی های مورد نظر وبستر باشد.

<عاملیت

در اینج��ا تمایزگ��ذاری بین انترناسیونالیس��م 
موج��ود و انترناسیونالیس��م کارگ��ری جدی��د 
)NLI( ضروری است، چرا که انترناسیونالیسم 
موجود بوروکراتهای حرفه ای تولید می کند اما 
انترناسیونالیسم جدید عمل گرایانی مبارزه جو 
پ��رورش می دهد. تغییر، توس��ط عمل گرایانی 
پیش برده خواهد شد که حتی به بهای سنگین 
ش��خصی، از مفاهیم آزادی انس��ان الهام گرفته 
باشند، در تضاد با کسانی که کار جهانی برایشان 
یک فرصت ش��غلی، یک حرفه و آسایش طبقه 
ی متوسط، است. در حالی که جنوب به پرورش 
عم��ل گرایان همچنان ادامه می دهد ، خش��م 
 )GFC(ایجاد ش��ده در اثر بحران مالی جهانی
ممکن است به تولید پویایِی مشابهی در شمال 
بینجام��د. عبارت مش��هور گرامش��ی درباره ی 
»خوش بینی نس��بت به آینده«، دانشگاهیان را 
با این پتانس��یل، نه صرفا به عنوان ثبت کننده 
ی وقایع، بلکه به عنوان روش��نفکران اجتماعی 
متعهد، که بین دفتر کار و جنبش های خیابانی 
در حرک��ت ان��د، به چال��ش می کش��د. آیا ما 
]دانشگاهیان[ نیز در اثر دستبرد و سلب مالکیت 
ِ ناش��ی از بحران مالِی جهانی، به وسیله ی یک 
خشم درونی، هدایت خواهیم شد؟ ما تا چه حد 
در شکس��تن چرخه ی ویرانگ��ر منطِق محِض 
بازار مصمم هس��تیم؟ تامل بر روی انتخابهایی 
ک��ه خودمان پیش رو داریم می تواند بینش��ی 
را درب��اره ی عاملیت بعنوان متغیری انتقادی و 

موثر در تغییر سیاستها، فراهم کند.

<سیاست

علیرغ��م برخ��ی اس��تثناهای جال��ب توج��ه، 
فرآین��د نهادمند ش��دن کار جهانی در ش��مال 
)کنفدراس��یون اتحادی��ه ه��ای کارگ��ری بین 
المللی و فدراس��یون اتحادیه های جهانی(، در 
بیش��تر بخش ها، به وسیله ی جدایی سیاست 
و اقتص��اد، و در بهتری��ن حالت، به وس��یله ی 

نقدی از تاثیرات نئولیبرالیس��م، بدون به چالش 
کشیدن ذاِت ویرانگرش، محدود شده است. این 
در واقع یک جنب��ش کار جهانِی حامی تجارت 
آزاد اس��ت که ادعا می کند حق��وق کارگران و 
برنامه ه��ای اجتماعی می توانن��د هزینه های 
سازگارِی جهانی ش��دن را کاهش بدهند. برای 
ای��ن نهادهای کارگری جهان��ی، کنش صرفا به 
معنای رایزنی با نخبگان قدرت اس��ت حتی اگر 
دستاوردهای اندکی از چنین تاکتیک هایی در 

نیم قرن گذشته کسب کرده باشند.

 با در نظر گرفتن تضادها همچنان امید فراوانی 
برای بازسازی سیاس��ی در جنوب وجود دارد ، 
یعن��ی منطقه ای که جنبش��های کارگری ملی 
مانن��د CTU  در برزی��ل، CTA  در آرژانتین 
 CITU ،در آفریق��ای جنوب��ی  COSATU،
در هند وKCTU در کره با سنتهای مقاومتی 
پیوند دارند. هر یک از آنها، نبردهای س��ختی را 
علیه تجدید س��اختار نئولیبرالیسم در دو دهه 
ی گذش��ته به راه انداخته ان��د. همچنانکه این 
نیروها توس��ط SIGTUR )ابت��کار جنوب در 
رابطه با جهانی ش��دن و حقوق کارگران( متحد 
می شوند، ابتکارات جدیدی برای صورت بندی 
دیدگاه جدیدی ش��کل گرفته ت��ا در کنار این 
س��وال که علیه چه کسی می جنگیم، به سوال 
برای چ��ه چیزی می جنگیم نیز، پاس��خ دهد. 
SIGTUR  در مرحل��ه نخس��ت بحث بر س��ر 
ویژگی های عینی جایگریِن نئولیبرالیسم به گل 
نشسته اس��ت تا به تغییرات کوتاه مدت، میان 
م��دت و بلند مدت در آن دس��ت بزند. مجادله 
این است که این کشمکش، یک کشمکش برای 
آزادِی جهانِی نوین اس��ت که در تمام س��طوح 
خواستار سیاس��ت  آزادسازی است. مواد اصلی 
چنین سیاس��تی از تئوری انباش��ت و استثمار 
مارکس منتج شده و با تحلیل پوالنی از بازارها، 
جامعه و فرآیندکاالیی ش��دن کامل می شود. با 
توجه به شدت بحران اخیر، اگر نیروی کارگر در 
جنوب سیاس��ت جدیدی را بروز دهد می تواند 
الهام بخش نیروهای شمال باشد. عمل گرایی و 
یک سیاست جدید شالوده های نوع جدیدی از 

جنبش را بنیان میگذارند.

در مس�یر ی�ک جنب�ش جهان�ی  <آی�ا 
جدید)ایده ی نوینی از انسجام( هستیم؟

ادراک دیوید هاروی در باب جنبش جهانی که 
»از اتحاد گس��ترده ای بین ناراضیان، به حاشیه 
رانده شدگان، محرومین و فقرا تشکیل می شود«، 
چش��م انداز فریبنده ای است. در کنفرانس بین 
الملل��ی اتحادیه جهانی)UNI( در ژوئن 2011 
در پاریس، یکی از رهبران کنفدراسیون عمومی 
کارگری فرانسه )CGT( اظهار تاسف می کرد 

که جنبش کارگری در پیوستن به ایندیگنادوس 
های جوان اس��پانیا، آگاناتیسمنوی )بی عدالتی 
دیدگان( یونان یا جوانان بهار عرب، برای نشان 
دادِن اینکه نبرد آنها بهم پیوسته است و جنِگ 
بهاری برای دموکراس��ی نیاز به گس��ترش دارد 
و باید به کشمکش��ی گس��ترده علیه توسعه ی 
س��رمایه دارِی نئولیبرال بدل شود، ناکام مانده 
است. فرصتها برای یک جنبش جدید همچنان 
موجود هس��تند اما نی��روی کارگ��ری جهانِی 
موج��ود، علیرغم ایج��اد پیوندهایی، در قاپیدن 
فرصت و ایجاد چنین جنبش��ی شکست خورده 
است. در واقع جنبش��های کارگری نهادمند به 
اندازه ای در رایزنی در هتل های پنج ستاره ی 
سراسر دنیا درگیر ش��ده اند که نشان می دهد 
هیچ میلی به بسیج و س��ازماندهی در خیابانها 
ندارن��د. بنابراین هیچ کن��ش جمعی جهانی و 
مش��ترک وجود نخواهد داشت و جنوب مجبور 

است که خود چنین اقدامی را راه بیاندازد.

< کنش جمعی جهانی

سیاس��ت کارگری رایزنی نخب��گان، نیاز به تن 
در دادن ب��ه یک تدارک طوالنی برای کنش��ی 
رادی��کال دارد ک��ه ت��دارکات اقتص��اد جهانی 
)کش��تیرانی، بطورکلی حمل ونقل( و همچنین 
شبکه های تولید جهان را از درون، مختل سازد. 
در طی دهه SIGTUP ،1990 چندین تحریم 
کش��تیرانِی موفق را س��ازمان داد. در کره یک 
رهب��ر کارگری، به خاطر اعمال فش��ار از طریق 
آهسته کردِن سرعِت کامیونهای حامل سوخت 
که ش��بکه ی حمل و نقل شهری را قفل نمود، 
دهه ی گذشته را داخل و بیرون زندان گذرانده 
اس��ت. این اقدامات س��ازمان یافته ی جمعی و 
انتظ��ام یافته، ق��درت نهفته ی نی��روی کارگر 

جهانی را اثبات می کند.

آیا ما ابتکار و خواس��ته ی سیاسی الزم را برای 
مشارکت نمودن در س��اختن دوباره این فضاها 
بعنوان روشنفکران مردمی متعهد داریم؟ جامعه 
شناس��ان مردمی در جدال های��ی که متعاقب 
ایده ها پیش می آید باید به تقویت سیاس��ت، 
جنبش و کنش جدید بپردازند تا بدان وس��یله 
امی��د به نفوذ و قدرت جنبش را زنده نگهدارند. 
ممکن اس��ت جسارت اقدامات مخاطره آمیز در 
دهه های آینده به بار بش��یند و ممکن است به 
بار ننش��یند، اما قطعا اف��رادی خواهند آمد که 
خیابانها را بجای هتلها بعنوان صحنه ی اجرای 
نمایش��نامه شان برگزینند و در این اجرا ممکن 
است آن روش��نایی را که هانا آرنت در تعمقش 
بر دوران تاریک قرن 20 به آن اشاره می کند ، 

برای قرن 21 به ارمغان آورند.
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< خودشناسی:
 یک جامعه مدنی برخاسته از مردم در اسرائیل 
ِدوورا کِلکین-فیشمن، دانشگاه حیفا، اسرائیل، معاون سابق انتشارات انجمن بین المللی جامعه شناسی و سردبیر نقد 

کتاب جامعه شناسی بین المللی

س��ال بهار عربی، همچنین سال تابستان اسرائیل بود. تظاهرات عظیمِ  دو 
ماهه، خوشنودی ائتاف جناح راست را که شامل دو سوم ِکنست ]پارلمان 

اسرائیل[ می شد، ویران کرد.

در این تابس��تان غی��ر نظامی ها قلب های خود را گش��ودند و به یکدیگر 
اعتراف کردند که گذران روزگار حقیقتا س��خت اس��ت؛ آن ها به وفاداری 
ای که به س��ربازان یگان های جنگی اختصاص داشت دست یافتند. تا ماه 
س��پتامبر هر دوی دولت ملی و شهرداری ها از تشویق معترضان خشنود 
بودند. چه نشانی بهتر از این،]برای اثبات این که[ اسرائیل یک دموکراسی 

اس��ت؟ خیابان ها مملو از پ��ژواک فریاد زنان و م��ردان بودند، عرب ها و 
یهودی ها، طبقه ی متوس��ط و طبقه پایین، خواس��تار باز توزیع منصفانه 
ی منابع و نوس��ازی دولت برای خدمت به م��ردم بودند. راهپیمایی های 
معترضانه ش��امل شهروندان از همه سنین بودند که در شب های یکشنبه 
آتی در حال افزایش بودند. چهارم از این ها، در س��وم س��پتامبر شمار بی 
س��ابقه غیر قابل تصور 430000 ش��رکت کننده را در بر داشت) 7 درصد 
از جمعی��ت (: بیش از 300000 نف��ر در تل آویو، 50000 عرب و یهودی 
در هایفا، به همراه هزاران نفر پراکنده در ش��هرهای اطراف کشور، که بین 

اعتراضات تابستانی در اسرائیل علیه بازاري کردن.
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آنها صدها معترض در روستاهای عرب نشین بودند. هماهنگ کننده های 
راهپیمایی ها ش��مار معترضان را با مخالفت با س��ر سپردن به حزب های 
سیاسی باال نگه داشتند. آن ها کمیته هایی را با دانشگاهیانی بر پا کردند 
که همزمان با فراخوان جهانی، درخواست هایی برای تغییر در اولویت های 
دولت برای مشاغل مطلوب و شایسته، اماکن مناسب برای زندگی، سامت 
و خدمات آموزشی مناسب تنظیم کردند. حکومت کمیته های خودش را 
بر پا کرد تا امکان ها را با توجه به محدودیت بودجه داده شده بررسی کند. 
بعد از به اوج رسیدن راهپیمایی عظیم، اعتراض، به گرد هم آمدن مردم به 
دور »یک هزار« میزگرد که مسائل را تحلیل می کردند و روی طرح های 
پیشنهای بعدی برای دولت به منظور عمل به آن ها کار می کردند، تغییر 
موضع داد. موج خروش��ان انرژی که اعتراض را درمی نوردید به سرچشمه 

های عمل گرایی در حال پیشرفت تغییر شکل می داد .

با نزدیکی به اعیاد واالی یهودی، منتفذان شهری تصمیم گرفتند خیابان 
ها را پاکس��ازی کنند. به معترضان چادرنش��ین اخطار داده شد، و تجمِل 
اعتراض«طبقه ی متوسط« که تمام جمعیت را درنوردیده بود، به تظاهرات 
بی خانمانان واقعی که به علت داشتن ضوابط و وجود نامشان در نوعی از 
»لیست انتظار« خیالی، حق رفتن به مسکن عمومی را دارند، تبدیل شد. 
برای آنها چادرها یک تظاهرات نبوده اس��ت اما یک جایگزین قابل احترام 
برای زندگی کردن در راهروها و طفیلی اعضای خانواده ی خود بودن است.

گرفتاری آنها حاصل منطقی س��ه دهه حکومت های جناح راس��تی است 
که از سال 1977 اندیشمندانه و سیستماتیک دولت رفاه را کنار گذاشتند 
و رژیم نئوریبرال تم��ام و کمال را پیاده کردند. متحمل تهدیدهایی برای 
امنیت شدن، ائتاف های واقعی، مجازی و جعلی موفقیت آمیز نشان داد 
که انضباط مدنی و تس��لیم تنها راه های ترفیع ابزار ملی هس��تند. نگرانی 
های انجمن های غیررسمی که همواره تاش می کردند تا حقوق بشر را در 

اسرائیل و سرزمین های اشغال شده ارتقا دهند، به گونه ای سیستماتیک 
مورد بی عنایتی ق��رار گرفتند، به جز ]برای[ التیام متناقض در دادگاه ها 

و سپس تنها در صورتی که قانون جناح راست را زیر پا نگذاشته باشند .

تبدیل هزاران انجمن در اس��رائیل، به جامعه مدنی عمل گرا، تکان دهنده 
بود. همه ی این ها وقتی شروع شد که مردی که ایزاک نام داشت متوجه 
شد که قیمت پنیر کوتاژ به عنوان یک کاالی اصلی بازار در اسرائیل، بسیار 
گ��ران تر از قیمت محصوالت مش��ابه آن در اروپا یا آمریکا بود.او از طریق 
صفحه ی فیس بوک خود، یک تحریم مصرف کننده را سازمان داد که نه 
تنها قیمت ها را پایین آورد بلکه به عنوان تمرینی برای اعتراض طبقه ی 
متوس��ط به کار رفت. اعتراض به خودی خود در اوایل جوالی وقتی دفنا 
لییف که نمی توانس��ت هزینه ی اجاره ی خود را فراهم کند به یک چادر 

نقل مکان کرد و هزاران نفر به او پیوستند، آغاز شد.

ناگهان » کیتوریوم »- تفریح نشس��تن در اتاق های نشیمن با دوستان و 
رفع خستگی برای ش��کایت از هوا، یک سرگرمی سنتی جمعه شب برای 
یهودی ها در اس��رائیل - به زمینه ای برای لیس��ت عقانی خواس��ت ها 
که حق داش��تن یک زندگی را تصریح می کند، تبدیل ش��د. این توسعه، 
دموکراس��ی مشارکتی جنبش«ماقات های شهرِی« کیبوتز را یادآور می 
شود کس��انی که اعتراض اس��رائیل را رهبری می کردند، مانند هماهنگ 
کننده های جامعه ی مدنی در لهس��تان و مکزیک، با بخش��یدن صدا به 
م��ردم، خواهان تاثیر روی گردانندگان ق��درت بودند. تعداد کمی، بر روی 
یک »انقاب« در تصور کلی دولت، پافشاری می کردند. ضمنا سخنگوهای 
حکومت گفتند که »پیام های اعتراض، مورد توجه قرار گرفته اند«؛ کمیته 
ها جواب های مناسب را فراهم خواهند کرد. اما هنوز بیش از یک سال تا 
انتخابات باقی مانده است و بعید است دولت فعلی بتواند از اقدام شناخته 

شده ی نهادینه کردن رژیم کوتاه مدت اقتصادهای منتخب فراتر برود.



بــحــث 

<  ده رسـاله در وضع 
جامعه شناسی در جهان 

نابرابر 
پیوتر زتومکا، دانشگاه کراکو، لهستان، ریاست سابق انجمن بین المللی جامعه شناسی. 

تقریبا ده سال پیش در کنگره ی جهانی جامعه 
شناسی انجمن بین المللی جامعه شناسی در 
بریسبان سال 2002 من ریاست انجمن بین 
المللی جامعه شناسی را که به شعار سیاسی 
بسیار نادرستی مبنی بر این که »برتری بهتر از 
موازنه »معطوف بود، کسب کردم. امروزه گویا 
شعار مذکور به جا و مناسب به نظر می رسد 
به خصوص بعد از کنگره ی جهانی 2010 در 
گوتنبرگ و پیروزی چشمگیر مایکل بورووی 
بین  انجمن  در  انقابی  اشتیاقی  دیگر  بار  که 
ادعای  کرد:  ایجاد  شناسی  جامعه  المللی 
برخی جامعه شناسی های »جایگزین بومی«، 
طبیعت طاقت فرسای روش ها و نظریه های 
غربی و »امپریالیسم« زبان انگلیسی. ما نقطه 
نظرات مخالف خود را بر روی صفحات جامعه 
 2011  ،  pp  388-404( معاصر  شناسی 
july( بیان کردیم اما چون این، منجر به یک 
سؤتفاهم بنیادی از موضع من می شود و برایم 
و  پوزیتویست«  قبیل«آخرین  از  برچسبهایی 
یک طرفدار چشم بسته ی آمریکا به دنبال می 
آورد ، می خواهم که یک بار دیگر مسئله ام را 
تا حد امکان موجز و دقیق در ده نکته اظهار 
برای  مرا  اظهارات  سخاوتمندانه  مایکل  کنم. 
گفتگوی جهانی پذیرفت که به این ترتیب او 

شایسته ی تقدیر است.

از  یا  جهان  در  موجود  شرایط  از  نباید  اول، 
های  قعیت  مو  در  محسوس  های  تفاوت 
نهادی رشته خودمان در بخش های مختلف 
گرفت.  شناسانه  معرفت  های  نتیجه  جهان، 
توجه  با  من،  از جمله  بیشتر جامعه شناسان 
نابرابری  از  کاما  شان،  حرفه  حساسیت  به 
درون  در  همچنین  و  بین  منصفانه  غیر  های 
فرصت  که  هستند،  آگاه  معاصر  های  جامعه 
های تحقیقاتی متفاوت را نیز شامل می شود. 
اما این ]موضوع[ داللت نمی کند که باید یک 

و  ثروتمندان  برای  متفاوت  شناسی  جامعه 
تنگدستان وجود داشته  باشد. جامعه شناسی 
طور  به  را  فقر  و  ثروت  که  است  قادر  خوب 

مساوی درک کند.

دوم، بر خاف ضرب المثل معروف، اگر کسی 
دهد  تغییر  را  نابرابر  دنیای  که  بخواهد  واقعا 
کند.  را درک  آن  که  است  این  وظیفه  اولین 
جمله  از  شناسان  جامعه  بیشتر  دیگر،  بار 
های  آرمان  ولی  هستند،  طلب  اصاح  من، 
موعظه  دادن،  اخاق  درس  با  ما  عملگرایانه 
درک  ایدئولوژیک  های  مانیفست  یا  کردن 
و  ها  مکانیزم  کشف  با  تنها  بلکه  شوند  نمی 
قواعد زندگی اجتماعی که شامل نابرابری های 
مبهوت کننده و مبتکرانه و بی عدالتی ها است 
عمر  بیشتر  مارکس  کارل  ]ممکن می شود[. 
خود را در کتابخانه گذراند و نه در جبهه های 
خیابانی، و او یک غوِل علوم اجتماعی است، نه 
خاطر  به  بلکه  کمونیست  مانیفست  خاطر  به 

سرمایه. 

زیادی  تعداد  برای  شناسی  جامعه  یک  سوم، 
از جهان های اجتماعی وجود دارد. مکانیسم 
ها و قواعد زندگی اجتماعی برای نژاد بشری 
آن  ظهور  مطمئنا  البته،  است،  شمول  جهان 
ها در خال تمدن ها، فرهنگ ها، جوامع و یا 
بخش های مختلف جوامع متفاوت می شود. 
گرچه در مورد اخیر به دلیل جهانی شدن به 
آرامی در حال متحدالشکل شدن است به جز 
آن هایی که به نابرابری های ناعادالنه )شمال 
در برابر جنوب ، مرکز در برابر پیرامون، نژاد، 
جنسیت و تقسیم بندی طبقاتی در جوامع ( و 
نیز بنیاد گرایی های مذهبی ) مؤمنان در برابر 

کافران ( منتسب هستند. 

چهارم، استانداردهای تحقیق جامعه شناختی 

شامل  و  هستند  جهانی  خوب،  ی  نظریه  و 
جعبه ابزار متراکم در حال توسعه ای از روش 
ها و تعداد بسیاری آرشیو های نظریات جامعه 
اثبات  به  ارتباطی  هیچ  این  است.  شناختی 
و  کیفی  شناسی  روش  که  چرا  ندارد  گرایی 
نیز نظریه های تفسیری امروزه غالب هستند، 
موضوع  غریب  و  عجیب  ویژگی  تشخیص 
استاندارد  به  نیاز  همچنین   ، شان  اجتماعی 
استانداردها  اگر  حتی  دارد،  جهانی  های 
جامعه  که  باشد  چیزهایی  آن  با  متفاوت 
علوم  از  تا  کند  می  تاش  گرا  اثبات  شناسی 

طبیعی پیروی کند.

سلب  نتیجه  از  ها  خاستگاه  گناه  پنجم، 
تاریخی  واقعیت  کند.]این[  نمی  صاحیت 
چندگانه  آرشیو  و  استاندارد  ابزار  جعبه  که 
اکثرا  سفیِد  ریش  مردان  توسط  ها  نظریه  ی 
یهودی، که در آلمان، فرانسه و انگلیس زندگی 
می کردند آغاز شده است و سپس بیشتر در 
پیدا کرد، هیچ  توسعه  امریکا  و  اروپای غربی 
کاری با کیفیت ذاتی آنها ندارد. اما رد کردن 
این سنت معرفت شناسانه و نظری به عنوان 
»امپریالیست«، نشانی از تاریک اندیشی است. 
در عوض من همچون نیوتن و مرتون پیشنهاد 
غول  های  شانه  روی  باید محکم   « می دهم 

ها ایستاد«. 

ششم، تاش بیهوده برای ایجاد جامعه شناسي 
مضر  رشته  این  برای  »بومی«  و  »جایگزین« 
را  مرزها  اجتماعی  علم  جمله  از  علم،  است. 
نمی شناسد. ]علم[ به عنوان منبع رایج دانش 
شناسی  جامعه  ی  همه  که  یابد  می  توسعه 
برای  محلی  حتی  و  ای  منطقه  ملی،  های 
همکاری کاما مورد استقبال قرار می گیرند. 
تحقیقاتی  های  فرصت  است  ممکن  ها  آن 
منحصر  به فرد، برنامه های تحقیقی منحصر 
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یا جهتگیري هاي  بر مسئله  تاکید  فرد،  به 
به  نیاز  ها  آن  اما  باشند،  داشته  خاصی 
نظریه  یا  و  جایگزین  های  شناسي  روش 
درباره ی  بحث  به جای  ندارند.  بومی  های 
من  پیشنهاد  بومی،  شناسي  جامعه  به  نیاز 
جامعه  کارهای  دهید.  انجامش  است:  این 
شناسانه ی مهم بسیار زیادي در جهان غیر 
غربی انجام شده است. اما این معموال بر پایه 
ی یک سری روش شناسي های استاندارد 
شکل گرفته است و با منبع جهانی نظریه ها 
مشارکت دارد . هیچ جایگزین و بومی وجود 
شایسته.  شناسی  جامعه  حقیقتا  اما  ندارد، 
وجود  بومي  یا  [جایگزین  شناسی  ]جامعه 
ندارد صرفا جامعه شناسي خوب وجود دارد.

هفتم، ادعاها برای جامعه شناسي هاي ملی 
در جهان اجتماعی در حال جهانی شدن و 
معنایی  امروز  المللی  بین  بیشتر  و  بیشتر 
دولت  و  کشورها  که  واقعیت  ]این[  ندارد. 
ملت ها تفاوت دارند به این معنا نیست که 
جامعه شناسی هایشان متفاوت است یا باید 
این  در  معنای »ملی«  تنها  باشند.  متفاوت 
نهادی  های  تفاوت  برخی  مورد  در  سطح 
های  قطب  و  متفاوت  موسسان  موجود، 
تحقیق متفاوت است. اما نتایج اگر شایسته 
مطالعات  فقط  نه  و  شناسی  جامعه  نام  ی 
منطقه ای و آمارهای محلی باشند، باید به 
معرفت  که  باشند  انتزاعی  کافی  ی  اندازه 

تقویت  را  جهانی حوزه ی جامعه شناختی 
المللی جامعه  بین  انجمن  در  آینده،  کنند. 
ملی  های  شناسی  جامعه  با  نیز،  شناسی 
های  شبکه  یا  های  گروه  با  بلکه  نیست 

تحقیقاتی است .

هشتم، این واقعیت تاریخی که زبان طبیعی، 
بدلی،  های  زبان  برخی  از  بیشتر  انگلیسی، 
اسپرانتو(،  ی  گفته  )به  ابداعی  به خصوص 
ارتباطات  ابزار  ترین  کاربردی  به  تبدیل 
توریسم،  هواپیمایی،  های  شرکت  در 
اینترنت و علم از جمله جامعه  کامپیوترها، 
شناسی شده است نه تنها یک فاجعه نیست 
بلکه فرصت بزرگی است. این مشخصا برای 

جامعه شناسانی از حوزه های زبانی محدود 
بیشتر  اکنون  که  من(  خود  زبان  )همانند 
میراث جامعه شناختی جهانی را )از طریق 
دارند  اختیار  در  انگلیسی(  زبان  به  ترجمه 
ی  حوزه  در  مشارکت  فرصت  و  قابلیت  و 
جهانی را ) با انتشار دادن به زبان انگلیسی (

به دست می آورند، قابل مشاهده است.

شرایط  داشت  باور  که  خطاست  این  نهم، 
شناختی  معرفت  منفعت  تحقیق  موجود 
و  ها  مکانیسم  افشای  کند.  می  فراهم  را 
قواعد بی عدالتی ها و نابرابری ها دستاورد 
ها  خودی  یا  ها  خورده  شکست  انحصاری 
مخالف  بی شماری  های  مثال  است.  نبوده 
معتبر  تنها حقانیت  نشان می دهد.  را  این 
در علم می تواند توسط کیفیت نتایج و نه 

وضعیت اجتماعی فراهم شود.

های  پایه  و  ارزشی  های  قضاوت  دهم، 
مرحله  در  شناسی  جامعه  در  ایدئولوژیک 
اکتشافی انتخاب یک مسئله و یا زمینه ی 
تحقیق غیر قابل اجتناب و حتی قابل قبول 
و  نهایی  نتایج  در  نباید هیچ جایی  اما  اند، 
دفاعیه آنها داشته باشد. و همانطور که گانر 
میردال پیشنهاد داده است، همه ی ارزش 
ها باید در مذاکرات به گونه ای صریح مطرح 
و فاش شوند. این است آنچه تاش کردم در 

ده رساله ام ]عنوان کنم[. 

» آینده نه با 
جامعه شناسي 
هاي ملي، بلکه 
با گروه هاي 

تحقیقي است.«
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بــحــث

بــحــث 

< برتری وموازنه :

تولید جامعه شناسی ارزشمند 
تینا اویس،دانشگاه ژوهانسبورگ،آفریقای جنوبی، نائب رئیس انجمن های ملی در انجمن بین المللی جامعه شناسی

مطلب نوشته شده توسط پتر زتومکا در بردارنده 
ی مروِر وی بر مجموعه سه جلدی مقاالتی است 
شورای  همایش  در  سخنرانی   صورت  به  که 
انجمنهای ملی ISA در تایوان در سال 2009 
همراه  زتومکا  بررسی  و  نقد  است.  شده  ارائه 
ی  دهنده  سازمان   – بورووی  مایکل  پاسخ  با 
ملی-  های  انجمن  سابق  رئیس  نائب  و  جلسه 
در »جامعه شناسی معاصر«، چاپ شد. موضوع 
با  شدن  »روبرو  تایوان  همایش  در  بحث  مورد 
یک  روی  پیش  های  نابرابر:چالش  جهان  یک 
موضوع  البته  که  بود  جهانی«  شناسی  جامعه 
کنگره جهانی بعدیISA  در یوکوهاما ی ژاپن 

در 2014 خواهد بود.

بسط  را  مجلدها  این  من  زتومکا  نظر  برخاف 
بلکه تاشی در  بینم  نمی  انقابی«  نوعی »تب 
جهت رشد فهم مان از سازمان نابرابر دانش که 

بین مرکز و پیرامون بوجود آمده، می دانم. 

ارائه برخی داده های تاریخی درباره انجمن بین 
المللی جامعه شناسی و رابطه اش با انجمن های 
ملی می تواند در این مسیر راهگشا باشد. زمانی 
که انجمن بین المللی جامعه شناسی در 1984 
به ابتکار یونسکو تاسیس شد ، عضویت در آن 
محدود به انجمن های ملی و طبعا جمعی بود. در 
1970 عضویت فردی مرسوم شد که مشارکت 
بین المللی در انجمن بین المللی جامعه شناسی 
را  پژوهشی  و رشد کمیته های  نمود  بیشتر  را 
به  منجر  بتدریج،  همچنین،  اما  نمود  تقویت 
ساختار  در  ملی  های  انجمن  اهمیت  کاهش 
تصمیم گیری انجمن بین-المللی جامعه شناسی 
شد. زمانی که انجمن بین المللی جامعه شناسی 
دوره  رئیسهای  نائب  برای  را  مدارکش  و  اسناد 
ی 1978-1974)شورای پژوهش، برنامه ریزی، 
عضویت و مالی( مطرح نمود ، انجمن های ملی 
به شیوه چشمگیری در آنها غایب بودند. شورای 
انجمن های ملی طی کنگره ی جهانی 1994 
از  از شوراها، مرکب  در بیلفیلد توسط مجمعی 
انجمن های ملی، به  شورای پژوهش و شورای 
عنوان بدنه اصلی تصمیم گیری در انجمن بین 

المللی جامعه شناسی جایگزین شد.

 از آغاز شکل گیری انجمن بین المللی جامعه 
شناسی، روسای انتخاب شده بطور عمده ای از 
بوده  متحده)5(  ایاالت  و   )10( اروپا  ی  حوزه 
اند.1  فرناندو کاردوسو از برزیل)1982-1986( 
تنها  هند)1990-1994(  از  تی.کی.اومن  و 
های  هیئت  روسای  اکثریت  اند.  بوده  استثناها 
پژوهشی نیز در دوره ی فعلی )2010-2014( 
زتومکا  هستند.  شمال  جغرافیایی  ی  حوزه  از 
امر،  این  که  کند  می  استدالل  اینگونه  احتماال 
 . است  »موازنه«  برابر  در  »برتری«  اهمیت 
رایوین کونل2  احتماال نگاه متفاوتی را در این 
باره ارائه می کند. در نگاه کونل این عدم موازانه، 
گرایشی عمومی را که در علوم اجتماعی وجود 
دارد اثبات می کند. این گرایش شمال را قلمرو 
نظریه پردازی می داند درحالیکه گردآوری داده 
و کاربرد را به جنوب واگذار می کند و این منجر 
به »تسلط  مادرشهر و حاشیه ای شدن پیرامون 
 )219 شود.«)2007:  می  اجتماعی  علوم  در 
 ، دارند  نقش  میان  این  در  نیز  دیگری  عوامل 
آثار  بیشتر  اشتراک  به  توان  می  آنها  جمله  از 
مراکز  نشر،  امکانات  فراوانی  بدلیل  ها  شمالی 
دسترسی  و  دانشگاهی  مطالعات  سرشناس 

زبانی، اشاره کرد.

جامعه  المللی  بین  انجمن  اساسنامه  طبق  بر   
شناسی، هدف سازمان »نمایندگی کردن جامعه 
شناسان در هر جایی، صرفنظر از مکتب فکری، 
رویکرد علمی یا عقیده ایدئولوژیک آنها و رشد 
دانش جامعه شناختی در سراسر جهان« است. 
ممکن است این بحث مطرح شود که این گفته 
]یعنی[  زتومکا  ی  زمینه  از  مستقل  رویکرد  با 
اکثریت جهان های  برای  »یک جامعه شناسی 
برای  )عام(  جهانی  »معیارهای  و  اجتماعی« 
سودمند«،  نظریه  و  شناختی  جامعه  پژوهش 
یافته در یک  ادراکات گسترش  در تضاد است. 
زمینه خاص نمی تواند دارای کاربرد عام قلمداد 
شود بویژه اگر آن زمینه ها محدود به حوزه ی 

شمال باشند.

 در طی سالها انجمن بین المللی جامعه شناسی 
تاش کرده است تا هدفش را در جهان واقعی 
ایمانوئل  ابتکار  به  مثال،  برای  کند.  محقق 
المللی  بین  انجمن  وقت  رئیِس  والرشتاین، 
پیش  ای،  منطقه  ده کنفرانس  جامعه شناسی، 
از چهاردهمین کنگره ی جهانی جامعه شناسی 
در 1998 که بر شرایط جامعه شناسی جهان از 
دید منطقه ای تمرکز نموده بود؛ برگزار شد. یک 
دستاورد مهم در راه برقراری موازنه در ساختار 
تصمیم گیری انجمن بین المللی جامعه شناسی، 
انتخاب سوجات پاتل از هند بعنوان نائب رئیس 
این  بود. همچنین  انجمن های ملی در 2002 
موازنه منجر به ابداِع الزاماتی در قوانین انجمن 
با  مشابه  که  شده  شناسی  جامعه  المللی  بین 
انجمن  شورای  نشست  یک  پژوهشی،  شورای 
های ملی هر چهارسال یک بار در کنگره های 
جهانی باید برگزار شود. اولین نشست در میامی 
برگزارشد و دستاورد گفتگوهای  ایاالت متحده 
آن مجلدی بود که توسط سوجاتا پاتل3  ویرایش 
انجمن  راهنمای  »کتاب  عنوان  تحت  و  شده  
بین المللی جامعه شناسی ]درباره[ سنت های 

جامعه شناختی گوناگون« منتشر شد.

 همانگونه که نظریه و روشهای مختلف برای جلب 
رقابت می کنند،  دیدگاههای جهانی  ما  توجه 

»در »یک 
علم« ما، جایي 
براي تفاوت ها 

هست؟«



بــحــث 

متفاوتی نیز وجود دارند )که ممکن است دارای 
نظریه ها و روشهای یکسان باشند(. در بعضی 
موارد لنز ما باید جامعه شناسی بومی باشد، در 
برخی موارد رویکرد جنسیتی و در برخی دیگر 
رویکرد لیبرالیستی-اومانیستی. جامعه شناسی 
بومی به معنی زمینه یک ناحیه محلی درون 
یک کشور یا یک منطقه )مانند جنوب ( فراتر 
از مرزهای ملی، است؛ یا می تواند به این معنی 
باشد که ما چگونه پدیده ها را از موقعیتی که 
قرار گرفته ایم)دیدگاه نظری(، بعنوان مثال با 
]توجه به[ مقوله های متفاوتی مانند جنسیت، 
طبقه و قومیت، می بینیم. چالش پیش روی 
جامعه شناسی در برگرفتن همه ی این پدیده 
و  شناسی  )جامعه  است  سقف  یک  زیر  ها، 

اگر  زیرا   ) شناسی  جامعه  المللی  بین  انجمن 
افراد این باور را نداشته باشند که فضایی دارند 
که در آن صدایشان شنیده می شود، پا به فرار 
اتاقی  خواهندگذاشت. آیا در »علم واحد« ما، 
برای صداهای متفاوت وجود خواهد داشت تا 

در آن همه ی صداها شنیده شوند؟ 

در  ملی  های  انجمن  شورای  بعدی  نشست 
2013، فرصت بسیار خوبی برای فراهم کردن 
چنین فضایی است. ما بحثها و مجادالت واقعی 
را -در میان افراد برابر- در رابطه با موضوعات و 
رویکردهایی ارائه خواهیم کرد که برای جامعه 
باشد.  ارزشمند  کشورها  ی  همه  در  شناسان 
که  یابیم  اطمینان  توانیم  می  ما  طریق  بدین 
تعالی و موازنه الزم برای تولید جامعه شناسی 

را هم در سطح محلی و هم جهانی  سودمند 
داریم. 

______________

با  رابطه  در  جذاب  گزارش  یک  دیدن  یک  1برای 
کنید  نگاه  شناسی  جامعه  المللی  بین  انجمن  تاریخ 
به: پات،جی ... 1998، خاصه ای از تاریخ    انجمن 
مونترال:.    ،1948-1997: شناسی  جامعه  المللی  بین 
http://www.isa-sociology.org/history-of-

isa.htm. ISA

2 کونل، آر. )2007( نظریه جنوبی . کمبریج :انتشارات 

پولیتی

3 پاتل و اس.)2010(کتاب راهنمای سنت های جامعه 

شناختی ISA، لندن:سیج
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<»بیماران از بستری شدن سر باز می زنند« 
یا » در دفاع از جامعه شناسی«

انجمن جامعه شناسان حرفه ای، روسیه، عضو کمیتة  دبیر  اقتصاد، موسکو،  ایالتی  و دبیرستان  ، دانشگاه  پوکرووسکی  نیکیتا 
اجرایی آمریکا.

زمینة  در  بسیار  سال های  کردن  سپری  از  پس 
عمیقاً  بین المللی،  و  حرفه ای  جامعه شناسی 
در  جامعه شناسی  آیندة  که  می کنم  احساس 
است.  خطر  معرض  در  جد  به  امروز  دنیای 
سرنوشتش مبهم تر و موقعیت حرفه ای ما بیش 
کوشید  خواهم  است.  پاشیده  هم  از  همیشه  از 
احساسات درونی و مقاصدم را به نحوی منطقی 
بیان کنم. »آیا حقیقتاً نیاز است از جامعه شناسی 
دفاع کنیم؟ از جانب چه کسی؟ چرا اکنون؟« من 
اغلب چنین سواالتی را هم دربارة وطنم، روسیه 
می پرسم.  خود  از  بین المللی  صحنة  در  هم  و 
متنفرم که بدبین به نظر آیم اما چاره ای نیست. 
و  نگران کننده   بیرونی  مخاطرات  من  عقیدة  به 
گروه های  درون  از  نشئت گرفته  تهدیدهایی  نیز 
وجود  جامعه شناسی  ]علیه[  ما،  خود  حرفه ای 

دارد.

< تهدید از بیرون

 مخاطرات بیرونی متشکل از یک تهدید اصلی اند. 
امروز،  جهان  در  جامعه شناسی  بگوییم،  بی پرده 
اقتدار و نفوذش را به سرعت از دست می دهد. نه 
ساختارهای قدرت) باالتر از همه دولت و تجارت( 
عقانی«  »تشخیص  ما  آن چه  به  توده ها  نه  و 
تعلق  می نامیم،  اجتماعی  امِر  بالینِی  اوضاع 
غیرعقانی  نیروهای  عوض،  در  ندارند.  شدیدی 
مختلفی ضمام امور را به دست می گیرند. اشکال 
قدیمی و نوظهور دین، اسطوره شناسی  اجتماعی، 
ایدئولوژی و تاریک اندیشی]کوری[ توده ای تقریباً 

همه جا رواج یافته است.

این نیروها حتی در علوم اجتماعی بدون سختی، 
عقانیت را به کناری نهاده اند. در چنین اوضاعی، 
عالمانه،  و  عقانیت گرا  جامعه شناسی  محدودة 
شدیداً در حال کوچک تر شدن است. به نظر من، 
توانایی  و  قدرت  است که  مبنایی  تنها  نور خرد 
جامعه شناسی بر آن استوار است. ما جامعه شناسان 
خود[  تشخیص]بیماری  به  را  جوامع  می توانیم 
نظر  به  این طور  فزاینده ای  طور  به  اما  برسانیم. 
یعنی  »بیماران«،  یا  »مراجعین«  که  می آید 
جوامع ما، از بستری شدن سرباز می زنند. جوامع 

ما بدون تشخیص جامعه شناسان احساس نسبتاً 
خوبی دارند حتی با وجود اینکه وضعیت »بیمار« 
حقیقتاً در موارد بسیاری، بحرانی است. به بیانی 
دیگر، خطر بیرونی جامعه شناسی از انکار جامعه 
از تحلیل های اساساً علمی و عقانی وضع موجود، 
این موردی است که  واقع،  نشأت می گیرد. در 

»بیمار از بستری شدن سر باز می زند«.

<تهدید از درون

برای  هم  درونی  تهدیدهای  که  نیست  عجیب 
بیرونی  تهدیدهای  با  و  موجودند  جامعه شناسی 
مرتبط اند. از آنجا که بسیاری از جامعه شناسان 
و اجتماعات جامعه شناختی شاهد کاهش فزایندة 
شان هستند،  عمومی  اهمیت  و  اجتماعی  نقش 
تصمیم گرفته اند که جامعه شناسی را به اجباری 
اجتماعی  جنبش  نوعی  کنند،  بدل  اجتماعی 
وسیع برای جامعه ای بهتر. از منظر این درک از 
و  پژوهشگری  به  مربوط  مسائل  جامعه شناسی، 
تحصیات عالیه به پس زمینه ای دور از دسترس 
منتقل می  گردد و خدمات رسانی عمومی به مثابه 
می گیرد.  قرار  تأکید  مورد  جامعه شناسی  برنامة 
طرق  به  را  دنیا  تنها  تاکنون  »جامعه شناسان 
این است که آن  مختلف تفسیر کرده اند، هدف 
با  مارکس  معروف  شعار  این  دهیم«.  تغییر  را 
است  آنانی  شعار  حقیقت  در  دست کاری  کمی 
که امروز می کوشند جامعه را خیلی پیش از آن 
تغییر دهند که بتوانیم به طریقی محققانه فهم 
شناسانی،  جامعه  چنین  کنیم.برای  تفسیرش  و 
عمل از دانش پیشی می گیرد. آیا می توانیم با این 
موافق باشیم؟ من نمی توانم. صرفاً به این خاطر 
که  پیشین  تاریخ  از  روسیه،  کشور،  این  در  که 
با 1917 آغاز شد، خوب می دانیم که بازسازی 
چه  به  تحلیل  به  التزام  از  پیش  جامعه  بنیادی 

معناست.

 

< چه باید و چه نباید بکنیم؟

آنگاه  جامعه شناس  جای  ام  شده  متقاعد  من   
که لباس سفید دانشمند به تن می کند، درون 

جبهه های سیاسی و همگانی نیست. قطعاً، یک 
جامعه شناس می تواند در هر زمانی با هر هدف 
عمومی ای، دل نگران]مسائل[ سیاسی و اجتماعی 
باشد. با وجود این، این]دل نگرانی[ می تواند فوراً 
آنان را از حق ارائة علم جامعه شناسی محروم کند. 
بنا نیست که ما در درمان جامعه )برخاف تحلیل(  
شرکت کنیم. نهادهای اجتماعی بسیاری هستند 
که وظیفة اصلی شان انجام درمان است: دولت، 
میدان سیاسی، سازمان های عمومی و جنبش ها، 
با  که  هرکس   . و...  عمومی  عقاید  مطبوعات، 
می داند  خوبی  به  باشد،  آشنا  بالینی  فرایند های 
که تشخیص نقش مهمی دارد، و موفقیت نهایی 
درمان به کلی به صحت و سقم آن وابسته است. 
اما تشخیص نمی تواند و نباید با درمان درآمیزد. 
آنها به قلمروهای مختلفی از مهارت تعلق دارند. 
بله، ما می توانیم و باید با حفظ اهداف حرفه ای 
آگاهی  و  فرهنگ  ارتقای  با  نیز  و  پژوهشی مان 
جامعه شناختی از طریق آموزش و رسانة عمومی 
در جامعه هایمان، در تغییر دنیا بکوشیم. این به 
تنهایی» مأموریت عمومی جامعه شناسی« است. 

در غیر این صورت مستعد این هستیم که]چون[ 
کوری عصاکش کوری دگر شویم.

در  زتومکا   پیوتر  تز  ده  از  جد  به  این،  بیان  با 
علم   کنم.  می  حمایت  جامعه شناسی  از  دفاع 
جامعه شناسی برای او هم چون خود من در درجة 
و  پژوهشی  برتری  دارای  غالب  نحوی  به  و  اول 
تر  مشکوک  این،  از  غیر  هرچه  است.  حرفه ای 

است.

» تشخیص، 
نمیتواند و نباید 
با درمان مخلوط 

شود«
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<  وابستـگی دانشـگاهـی 
فرناندا بیگل، شورای ملی علمی و فنی،دانشگاه ملی کایو ، مندوزا ،آرژانتین.

کاهش  برای  خود  تاش  در  زتومکا  پیوتر 
تمرین  به یک  جامعه شناسِی جامعه شناسی 
دانشگاهی،  وابستگی  از  ترکیبی  ایدئولوژیک، 
جامعه  در  استعمار  و  روشنفکری  امپریالیسم 
شناسی می سازد که به یک دیگر گره خورده 
اند، به طرز بحرانی بومی شده اند و به گونه ای 
قطعی توسط کاهش دادن آن ها به »بازتابی از 
تقسیم بندی های بیرونی بنیادگرایی در جامعه 
ی جهانی شده ی ما » متروک گشته اند )389  
: 2011(. گذشته از زبان غیرمحترمانه تومپکا 
نوشته  و  پیرامونی  محققان  توصیف  برای  که 
هایشان استفاده شد، بحث اول من این است 
طوالنی  تاریخی  علم،  انتقادی  مطالعات  که 
ی  نیمه  حدود  در  جنوب  و  شمال  در  دارند، 
علوم  خصوصا  )و  علم  که  هنگامی   ،20 قرن 
پدیدار  شد،  آشفته  سرد  جنگ  در  اجتماعی( 
ابعاد  امروزه  دانشگاهی  وابستگی  گشتند. 
متفاوتی دارد و در جامعه شناسی معاصر یک 
چند  »نظریه  تومپکا  خود  که  است-  پارادایم 

پارادایمی« نامیده است) 22 :2010 (

وابستگی  تحقیق،  میدان  یک  عنوان  به 
دانشگاهی به مطالعات اجتماعی علم، معرفت 
شناسی انتقادی و مطالعات تطبیقی تحصیات 
]وابستگی  آن  و  است.  بخشیده  قوت  تکمیلی 
دانشگاهی[ ساختار نابرابر تولید و انتشار دانش 
امتداد سیستم  در  تاریخی  ای  گونه  به  که  را 
علمی بین المللی پدیدار شده است، احاطه می 
کند. این ساختار از فرایندهای متقابا به هم 
وابسته نهادی، مادی و نمادین، که مسیرهای 
دهند،  می  ارائه  را  سازی  دانشگاهی  مختلف 
تشکیل شده است. در حاشیه، این ترکیب ها 
نتیجه تاریخی پاسخ های ملی و منطقه ای به 
مشخصا نقش های  بین المللی شدن است _ 
گوناگون معین که توسط دولت در توسعه ی 

علمی و تحصیات عالی ایفا می شود.

هیچ کمبودی در مطالعات رابطه بین تحقیقی 
علمی و مساعدت خارجی، بین انتشار دادن و 

منابع ناکافی مادی، بین توزیع نامناسب اعتبار 
و  نهادها  و  ها  دیسیپلین  میان  در  دانشگاهی 
تحرک  و  نامشابه  تحقیق  های  ظرفیت  بین 
های نامتجانس دانشگاهی وجود ندارد. در این 
میدان تحقیق، ما تحلیل وابستگی روشنفکری، 
اروپامداری و استعمارگرایی در تولید دانش را 
انتقادی  ای  به شیوه  مطالعات  این  یابیم.  می 
ساختارگرایی  و  وابستگی  تحلیل  شامل 
آمریکای التین می شود _ دو سنتی که عمدتا 
نیمه  اقتصاد و سیاست هستند. در  به  مربوط 
ی دوم دهه ی 1970، کارهای پیشگام توسط 
ادوارد شیلز ، جوزف بن دیوید و فلیپ آلپاچ، 
تابعیت در زمینه ی  عوامل ویژه شکل گیری 
دانشگاهی را اذعان می کنند. در سال 1988 
مبحث  در  مهم  ی  مقاله  یک  گرو  فردریک 
جامعه شناسی بین المللی انتشار داد که ]در 
غرب  اجتماعی  علوم  که  کند  می  بحث  آن[ 
درونداد  با  تنها  را  خود  »حقایق«  ساخته،   -
حاشیه ای از جهان سوم می سازند، واقعیتی 
آنها  را در مورد عینیت  که سوال های جدی 
ایجاد می کند. تحلیل او از دایرة المعارف بین 
المللی علوم اجتماعی نشان داد 98/1 درصد 
به دانشگاه های شمال  از نویسنده ها وابسته 
آمریکایی یا اروپایی هستند _ مورد اخیر عموما 

در انگلستان، فرانسه و آلمان وجود دارد . 

مطالعات اخیر نشان می دهد »استانداردهای 
و  شناختی  جامعه  تحقیق  برای  جهانی« 
»نظریه ی خوب« توسط سیستم انتشار »بین 
دهه ی  در  گارفیلد  لوگن  توسط  که  المللی« 
قانونی  و  شده  تشکیل  گردید،  آغاز   1950
گشته است. برای دهه های بسیار، رتبه بندی 
سلطه  زیر  اجتماعی  علوم  استنادی  نمایه 
مجات آمریکایی و اروپایی بوده است. اعتبار 
دانشگاهی تدریجا متمرکز شده و یک مجموعه 
از سلسله مراتب بین المللی تاسیس شده است 
آکادمیک  مراکز  در  ای  جداگانه  تحقیق   _
که  ای  حاشیه  دانش  از[  استفاده  ]با  معتبر، 
در بیرون از این مراکز، تولید و انتشار می یابد 

تولید  در  رشد  وجود  .با  است  شده  تکمیل   ،
علمی بسیاری کشورهای حاشیه ای، در حال 
از  آفریقا کمتر  و  آمریکای التین، آسیا  حاضر 
 (SSCI  20 درصد از مقاالت منتشر شده در
نمایه استنادی علوم اجتماعی( را تشکیل می 
برای  تاش  نتیجه،  در  دهند)بیگل، 2011(.  
خود مختاری آکادمیک یک وظیفه ی پیچیده 
و دشوار برای جامعه شناسی های حاشیه ای 
شده است، در حالی که به سادگی در جامعه 
شناسی آمریکایی و فرانسوی فرض گرفته می 

شود. 

 . UNESCO( گزارش علوم اجتماعی جهان
های  زمینه  در  ناهمواری  داد  نشان   )  2011
مادی،  منابع  و  ترجمه  های  ظرفیت  نهادی، 
زندگی  در  قدرتمندی  کننده  تعیین  عوامل 
همچنان  مشترک،  تحقیق  هستند.  آکادمیک 
 – شمال  مشارکت]نویسندگان[  سلطه  تحت 
شمال با یک اتصال جزیی به مقاالت جنوب-

نشان  هلبورن   .)  2010 :  146 است)  جنوب 
دانشگاه  توسط  که  نمادینی  ابزار  است  داده 
انگلیسی  به  و  اند-  شده  تولید  مرکزی  های 
نوشته شده اند- انتشار بسیار گسترده تری از 
سلطه)  تحت  های  زبان  در  که  دارند  آنهایی 
تولید  پرتغالی، عربی، روسی(  اسپانیایی،  مثل 
 [ اخیر  موارد  »صدور«  میزان  شوند.  می 
زبانهای تحت سلطه[ خیلی اندک یا حتی صفر 
است ، چرا که آن ها به مجات معتبرتری که 
توسط مراکز تحقیق پابرجا منتشر می شوند، 
حداقل دسترسی را دارند. همچنین ثابت شده 
است که یک حوزه ی حاشیه ای سرانجام می 
تولید  و  دهد  کاهش  را  خارجی  واردات  تواند 
دهد،  افزایش  را  ها  نظریه  یا  مفاهیم  داخلی 
بین  انتشارات  که  است  تر  سخت  خیلی  اما 
المللی خود را افزایش دهند. خصوصا در علوم 
اجتماعی، این »مراکز حاشیه ای« به موقعیت 
اما  اند  رسیده  مناطق جنوبی   در  غالب  های 
مطیع  جهانی«  شناسی  »جامعه  در  همچنان 

مانده اند)بیگل،2010(.
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غلبه  های  راه  و  امکانات  سر  بر  توافقی  هیچ 
دیدگاه  از  ندارد.  وجود  آکادمی  وابستگی  بر 
تحصیات  طریق  از  شغل  ایجاد  محقق،  هر 
تکمیلی بین المللی و انتشار دادن به انگلیسی، 
بدون شک گذرگاه موفقیت آمیزی را برای به 
رسمیت شناختن آکادمیک فراهم کرده است 
موثر  طبیعی  علوم  برای  عموما  این  گرچه   _
بوده است. هرچند، این مسیر فردی سرمایه ی 
انباشتی علمی لزوما به توسعه ی علمی وسیع 

در جوامع حاشیه ای ختم نمی شود.

بین جامعه شناسی  تقابل  کام آخر در مورد 
دو  ]است[-  بومی  شناسی  جامعه  و  غربی 

موضع گیری که توسط تومپکا به کلیشه های 
متجانس کاهش پیدا کردند. جامعه شناسی در 
حاشیه ها، یک پدیده ی جدید نیست، تاریخ 
خاص خود و همچنین مخالفان خودش را دارد 
_  یک بحث بزرگ دقیقا حول وضعیت دانش 
بومی. دوگانگی نیز به همان اندازه، در تشخیص 
شناسی  »جامعه  در  که  انتقادی  های  دیدگاه 
غربی« دست کم به مدت 5 سال منتشر شده 
اند ناتوان است. در واقع ما جامعه شناسی های 
زیادی در غرب و »در سایر ]مکانها[« داریم . 

منابع

در  اجتماعی  »علوم   )2010( اف؛  بیگل، 
برای  آزمایشگاه  یک   .)1957-1973( شیلی 
مختار«  خود  سازی  دانشگاهی  فرایند  یک 
در  دانشگاهی  وابستگی  در  صص183-212 
چالش  و  ساختاری  واقعیت  اجتماعی:  علوم 
العطاس  اف  اس  ویراستار:   ، روشنفکری  های 

و کی.سینها-کرکوف. دهلی نو: منوهر.

 Científicos“  )2011(  .Beigel. F
 Calibanes. Las ciencias sociales
 latinoamericanas en la encrucijada
 del sistema académico mundial“.

 Valparaíso. IV Congreso Chileno
 de Sociología

گاریو، اف؛ )2011( » نوع دیگری از وابستگی 
جهان سوم : علوم اجتماعی«. جامعه شناسی 

بین المللی3 )2(: 171-178

تومپکا، پی؛ )2010( » یک جامعه شناسی یا 
چند جامعه شناسی؟« صص 28-21. در کتاب 
شناسی  جامعه  المللی  بین  انجمن  راهنمای 
درباره سنت های گوناگون جامعه شناختی، به 

SAGE :سردبیری اس. پاتل. لندن

جامعه  اتوپیای  »]یک[  پی؛)2011(  تومپکا، 
شناختی دیگر«. جامعه شناسی معاصر 40)4(: 

.388-396

یونسکو. )2010(گزارش جهانی علم اجتماعی. 
تقسیم های دانش. پاریس: یونسکو.

__________

1 من چالش های رو به افزایش جنبش های دسترسی 
های  نمایه  اصلی  های  جریان  دیگر  و   SSCI به  آزاد 
های  بحث  با  که  هایی  مخالفت  همچنین  استنادی، 
مجات  این  در  المللی  بین  انتشار  های  استاندارد 
مطالعه  را  بود  شده  اطاعاتی  های  پایگاه  و  جایگزین 

کردم )بیگل،2011(.

» در واقع، ما 
جامعه شناسي 
هاي زیادي در 
غرب و در»بقیه 
جاها« داریم« 
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< تولید دانش جامعه شناسی 
در جهان نابرابر امروزی

ِهلگا نُُوتنی، رئیس شورای پژوهشی اروپایی، رئیس هئیت مشورتی علمی، دانشگاه وین، اتریش، عضو دائم انجمن بین المللی جامعه شناسی

جامعه شناسی قرن بیست و یکم خود را در 
جهانی نابرابر یافته است. اما من پس از مطالعة 
مناظرة مهیج پیوتر زتومپکا و مایکل بورووی 
منابع  دارای  متقاعد شدم که جامعه شناسی 
فکری و علمی بسیار بیشتری است. اجازه می 

خواهم که تنها سه تای آن را بر شمرم. 

1. علم جهانی و فرصت های نابرابر آن

پژوهش  ترین  تازه  پیچیدة  ترکیب  با  علم، 
آنها،  عملی  و  بالقوه  کاربرد  و  ها  فناوری  ها، 
است.  شده  تبدیل  جهانی  اقتصادی  بنگاه  به 
رشد  محرک  نیروی  را  علم  ها  حکومت  اکثر 
می  نظامی  و/یا سلطة  ملی  منزلت  اقتصادی، 
دانند، از این رو تحول جهان ما با استفاده از 
حال  در  سابقه  بی  سرعتی  با  فناوری  و  علم 
انسانی،  ابداعات  پیشروی است. نتیجة چنین 
عدم  با  همراه  پیچیدگی  از  جدید  سطوحی 
مشکات  پیدایش  و  جدید  های  قطعیت 

شناخته شده جهانی و محلی است.

بنیادهای علوم اجتماعی و انسانی و، به ویژه، 
هایی  پرسش  با  مواجهه  در  شناسی  جامعه 
معناست،  چه  به  بودن  انسان  اینکه  نظیر 
خود  تکنیکی-انسانی  وضعیت  پِس  از  چگونه 
از  زندگی  اَشکال جمعی  چه  تحت  و  برآییم، 
بازاندیشی  منظور  به  برآییم،  مشکات  عهده 
در آنها به چالش کشیده شده است. به دنبال 
به  راجع  فناوری  و  علم  مطالعات  ادعاهای 
مسئله  طبیعی،  و  اجتماعی  نظم  همساختی 
آموزش  دانش،  اطاعات،  به  نابرابر  دسترسی 
و مشارکت دموکراتیکو نظرانداختن به چشم 
علمی  شهروندی  آرمانشهری-  انداز-شاید 

جهانی، حیاتی است.

به  نابرابر  دسترسی  در  منابع  نابرابر  توزیع 
آموزش عالی، بودجه پژوهشی و سازمان های 
اکثریت  است.  یافته  بازتاب  مطوب  پژوهشی 
شمال  در  همچنان  علمی  انتشارات  قاطع 
و  دانشگاه ها  بیشتر  مقر  تولید می شوند که 

مؤسسات پژوهشی مولد و معتبر است. در این 
 STEM میان، با وجود رشته های موسوم به
)علم، فناوری، مهندسی و پزشکی( ذی نفعان 
هند،  چین،  موثر  سهم  افزایش  با  و  اصلی 
برزیل و دیگر کشورها، وضعیت به-سرعت در 
از  ای  با مجموعه  رویارویی  است.  تغییر  حال 
جّوی  تغییرات  از  جدید،  اجتماعِی  مشکات 
گرفته تا بنیادگرایی، از اهمیت علم االجتماع 
است. ضمن  نکاسته  گذاران  سیاست  نظر  در 
بیشتر  چیزی  ابداعات  این  نافذ  لفاظی  اینکه 
از قماری جمعی بر آینده ای شکننده نیست، 
ناچار  به  علمی-فناورانه  ابداعات  افزایش 
متضمن افزایش ابداعات اجتماعی است.      

      

محدودیت  از  شناسی  جامعه  رهایی   .2
های مرزهای رشته ای و ملی

و  ای  رشته  های  هویت  برجستگی  و  اهمیت 
به  شناسی،  جامعه  اوایل  با  مقایسه  در  ملی، 
نحوی محسوس تنزل یافته است. اینها زمانی 
بودند  اجزای سازندة رشته جامعه شناسی  از 
وجه  بود.  اجباری  آن  خطرات  پذیرفتن  و 
آلمانی  واژه  فراگیر  تعبیر  به  علم،  مشخصه 
Wissenschaft، یک تکثر درونی پویاست. 
دانش های جدید اغلب از فصل مشترک رشته 
های تثبیت شده سر بر می آورند. روش ها، 
ابزارها و تکنیک ها به نحوی خاقانه در سراسر 
مرزهای رشته ای جابه جا می شوند. هرچند 
ساختارهای رشته ای دانشگاه محور همچنان 
مانعی قدرتمند است، گسترش همکاری های 

بین رشته ای امری برگشت ناپذیر است.

ای  رشته  مرزهای  که  نیست  معنا  بدان  این 
تماماً اهمیت خود را از دست داده اند. ایجاد 
پذیری  جامعه  برای  ای  رشته  هویت  یک 
که  آنچه  یادگیری  در  همچنان  دانشجویان، 
را  توجه  جالب  شناختی  جامعه  مسئله  یک 
تشکیل می-دهد، اهمیت دارد. یک حس شایع 
اصرار دارد که یک »هسته جامعه شناختی« 
وجود دارد که شایسته است از آن در برابر یک 

مدیریت دانشگاهی جدید که خواهان تسلیم 
پاسخگویی  و  کارآمدی  هنجارهای  به  آن 
است، محافظت شود. این مسئله، صرفاً مسئله 
مدل  سریع  گسترش  به  باتوجه  نیست.  غرب 
آنگلوساکسونی،  عمدتا  موفِق  دانشگاِه  تجارِی 
های  بخش  سایر  در  آن  از  مشتاقانه  تقلید  و 
دنیا، مرزهای رشته ای در همه جا در تصرف 

مدیران است.   

جامعه شناسی وقتی به دیگر حوزه های دانش 
انسانی  عاملیت  نقش  بر  کرده،  پیدا  تسری 
آور  حیرت  گرایی  کثرت  آن  و  ورزیده  اصرار 
را به جامعه بازگردانده، نشان داده که سازنده 
ترین و ویرانگرترین است. جامعه شناسی در 
نظم  مسئله  و  کرد  رشد  دولت-ملت  سایه 
یکسان  سرزمینی،  ادعاهای  با  را  اجتماعی 
جامعه  هر  امروزی  منظر  از  اما  کرد،  فرض 
شناسِی ملی، خودش را بخشی از اکوسیستمی 
از دانش های متکثر نشان می دهد که الجرم 
ترتیبات نهادی مختلف و زمینه های سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی به آن شکل داده است.

جامعه شناسی باید ضمن تاش برای مقابله با 
خود-محلی سازی، به رهایی خود از محدودیت 
های مرزهای رشته ای و ملی تداوم ببخشد. 
این مسئله باقی می ماند که آیا جامعه شناسی 
و  تکثرآور  های  رویه  از  استفاده  با  تواند  می 
جهانی کننده خود به یک »فرارشته« تبدیل 
بشود. به لحاظ تاریخی، این امر در پی حرکت 
به  لویاتانی(  )با سابقه  مراتبی  نظم سلسله  از 
های  شبکه  و  ها  جنبش  از  همگن  جریانی 
با وجود چالش های دو وجهی در  اجتماعی، 
اند،  نشده  تاسیس  هنوز  که  نهادهایی  غیاب 

رخ می دهد.  

3.آرمانشهِر واقعِی خیالِی دانِش جایگزین

معرفت  مفروضات  باید  دانش  آرمانشهر 
شناسانه ای را که می خواهد بر آن بنا شود 
دانش  تولید  به  اعتباردهی  معیار  همچنین  و 

بــحــث
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خود را به وضوح بیان کند. باید جایگاه خود را در سلسله مراتب دانش 
واقعی، که آن را به چالش می کشد، پیدا کند. در میان میراث دیرپای 

عصر روشنگری مخالفت جدی با همه مراجع مذهبی و سیاسی جای 
دارد و به این بدبینی عمیق و ریشه دار و این باور که همه دانش ها، 
جهان  از  بشر  درک  افزایش  با  و  است  موقتی  علمی،  دانش  جمله  از 
است. خود حقیقت  زده  دامن  دهد،  می  دیگر  دانش  به  را  جای خود 
در حال تحول تدریجی است و راه را برای حقایق متکثر باز می کند. 
این مهمترین دلیل چرایی ماندگاری تفکر روشنگری است و اینکه چرا 
هرگونه کوششی به منظور ایجاد شیوه های جایگزین تولید دانش در 

مقابل این فرایند قدرتمند و خود-تجدیدکننده قرار می گیرد.

از بسیاری جهات دیگر، روشنگری نیازمند بازاندیشی یا حتی بازآفرینی 
میان  تناقض  کند:  حل  را  خود  تناقضات  باید  روشنگری  است.  خود 

میان  بودن؛  معقول  و  ِخَرد  اخاقی(،  احساسات  جمله  )از  احساسات 
باید  اجتماعات.  متغیر  تکثر  با  آن  پیوندهای  و  مستقل  افراد  افسانه 
دوگانگی دفاع ناپذیر میان امر طبیعی و امر تصنعی را مورد بازبینی قرار 
بدهد. باید نادرستی جهانشمول بودن خود را قبول کند و در عوض از 

ایده زمینه مندی جهانی استقبال کند.

 Provincializing« نظیر  هایی  پروژه  که  است  دلیل  همین  به 
Europe« یا »Another Knowledge is Possible« )د سوسا 
معرفت شناسی  استیای  برابر  در  آرایی  فریاد صف  سانتوس، 2007( 
های شمالی و به رسمیت شناختن تنوع معرفت شناختی است. چنین 
آنها  خیالی  نمونه  که  چرا  پذیرند،  امکان  دانش  واقعی  آرمانشهرهای 
میزان  و  انسانی، عدالت جمعی  نظیر کرامت  بدیل  معیارهای  از  متاثر 
بلندپروازی است یا به این دلیل که در بر گیرنده جنبش های فرودست 
در  خود  اتوپیای  ]کشتی[  لنگرانداختن  وسوسه  برابر  در  و  هستند 
]ساحل[ ماسه های روان نسبی گرایی مقاومت می کنند. آنها باید با 
اینکه  با  باشند، حتی  تولید دانش سروکار داشته  سلسله مراتب فعلی 
این سلسله مراتب، به خاطر فرصت های زیاد آموزشی جهانی حاصل 
از استفاده از فناوری های جدید که انحصار دانش را می گشایند و به 
واسطه دستیابی به تولید مشترک دانش، دستخوش تحول سریع بشوند. 
انجمن سلطنتی موافق  نتیجه گیری معتدل  با  توانم  این حال، می  با 
باشم: »به نظر می رسد انگلیسی همچنان زبان پژوهشی غالب باشد و 
روی هم رفته جامعه پژوهشی جهانی برای قبول این امر آماده است.«       

»روشنگري،  به 
بازاندیشي یا حتي 
بازآفریني نیاز دارد«

بــحــث
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<  زمانی که پایان جنگ به 
معنای صلح نیست

آلیس زپانیکوآ، دستیار پژوهشی پسادکتری الکساندر ون هامبل، دانشگاه گوته، شعبه فرانکفورت، آلمان

لوبا والُدوسَکجا مرا به آپارتمان تاریک و سرد 
خود در حومه شهر وین دعوت کرد. او پس از 
در  بسیار  های طوالنِی  روزها وشب  گذراندن 
زیرزمین ها و پناهگاه های گروزنی، پایتخت 
وین[  ]در  تا  خواست  پسرانش  از  چچن، 
پیدا  برایش  بزرگ  های  پنجره  با  آپارتمانی 
کنند. لوبا به ]خانه ای با[ پنجره های بزرگ 
رسید، اما حیاطی کثیف داشت و قاب شکسته 
پنجره ها هوا را به داخل راه می داد و آپارتمان 
را حتی سردتر هم می کرد. او به همراه پسر 

که  ای  اتاقه  دو  آپارتمان  این  در  و همسرش 
پول زیادی برای آن داده زندگی می کند. این 
زوج در سال 2008 وادار به ترک چچن شده 
اند و اتریش به آنها پناهندگی داده است. دو 
پسرشان ناگزیر شدند زودتر از اینها و پس از 
شکنجه  و  قانونی  غیر  بازداشت  قربانی  اینکه 
گشتند، از آنجا بگریزند. داستان آنها نشان می 
دهد که پایان جنگ در چچن برای شهروندان 
و  است  نیاورده  همراه  به  ثبات  و  صلح  آن 
پناهندگی در کشورهای اروپایی ضامن امنیت 

و زندگی فارغ از هراس برای آنها نیست.      

و  روسیه-چچن  جنگ  نخستین  از  سال   17
گذرد.  می  دوم  لشکرکشی  آغاز  از  سال   12
جمهوری  ریاست  هنگام  در   ،2002 سال 
در  شد.  اعام  جنگ  پایان  پوتین،  والدیمیر 
گروه  ترین  بزرگ  آن،  از  پس  سال  دو  طول 
بودند  روسی  شهروندان  اروپا  در  پناه-جویان 
اتریش  آمدند.  می  چچن  از  آنها  اکثر  که 
پذیرفت.  را  متقاضیان  این  از  بزرگ  بخشی 

خشونت در چچِن ویران شده ادامه دارد.
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روسیه همچنان در میان سه کشوری است که 
بیشترین میزان پناه جو را در اتحادیه اروپا دارا 
پذیرش  عدم  میزان  افزایش  وجود  با  هستند. 
مردمانی که از قفقاز شمالی به سراسر اروپا می 
آیند، آنها همچنان برای آمدن تاش می کنند. 

در دهة 2000، در آنچه که به چچنی سازِی 
منازعه ُملّقب شد، اداره کشور در دست چچنی 
مسئول  خودشان  آنها  افتاد.  مسکوگرا  های 
به  شدند.  تروریستی«  »ضد  عملیات  هدایت 
به  این چچنی ها، تحت حمایت قوی مسکو، 
تدریج مهلت داده شد تا کشور را اداره کنند. 
فدراسیون  از  بخشی  چچن  هرچند  بنابراین، 
روسیه است، برای خودش دارای نظام موازی 
تحریف  از  که  است  نانوشته  قواعد  با  کیفری 
مدارک و شکنجه چشم-پوشی می کند. صدها 
نفر قربانی این قوانین می شوند. مقامات محلی 
شیوه ای متمایز برای تحقیقات جنایی دارند؛  
و  کنند  می  شناسایی  را  بالقوه  مرتکبان  ابتدا 
تنها پس از آن مدارک دال بر مباشرت آنها در 
مدارک  این  کنند.  می  عرضه  را  جنایی  اقدام 
که  است  اظهاراتی  بر  مبتنی  و  ُسست  اغلب 
حال،  این  با  است.  آمده  دست  به  شکنجه  از 
در محیطی که بیشتِر نمایندگاِن نظام عدالت 
کیفری، به رژیم طرفدار مسکو وفادار هستند، 
عقب  های  پرونده  از  انبوهی  به  رسیدگی 
برای  شخصی  شغلی  ترفیع  تضمین  و  افتاده 
آنها بهترین کار است؛ همة اینها تحت عنوان 
مبارزه با »تروریسم اسامی« انجام می گیرد.         

پسر لوبا، میخائیل والُدوسَکجا، پس از تحمل 
تبرئه شد. وی  در سال 2005  زندان  2 سال 
به اتهام منفجر کردن ماشین هایی که اعضای 

زندانی  بودند  کرده  تصرف  مسلح  نیروهای 
را  این جرائم  بود که  متهم شده  او  بود.  شده 
با همکاری مردی دیگر انجام داده که درواقع 
برای اولین بار او را در هنگام بازداشت موقت 
دوی  هر  که  جایی  گروزنی،  پلیس  ادارة  در 
آنها شکنجه شده بودند، دیده بود. با توجه به 
خاص بودن پرونده، صدور حکم برائت شگفت 
آور بود. دو تن از مدافعان پیشرو حقوق بشر 
)که هر دو بعدها کشته شدند( به نام های آنا 
پولیتُکفسکیا و ناتالیا استمیروا مقاالتی دربارة 
عالی  دیوان  رأی  این  بودن  فرد  منحصربه 
نوشتند. قاضی در حقیقت تصمیم گرفته بود 
پرونده  و  کند  بررسی  تر  دقیق  را  شواهد  که 
مختومه شد. پس از آنکه بسیاری از جراحات 
وارده به میخائیل بهبود یافت، مشخص گشت 
که وی و برادرش، که برای شهادت دادن علیه 
میخائیل شکنجه شده بود، باید برای اجتناب 
را ترک کنند. درواقع،  از حبس مجدد کشور 
حکم  مقابل  در  موفقیت  با  دادستانی  دفتر 
از  پس  بود.  کرده  استیناف  درخواست  برائت 
گناهی  بی  تا  بود  کوشیده  لوبا  آنها،  خروج 
میخائیل را ثابت کند و شکنجه گرهای وی را 
به پای میز محاکمه بکشاند. دیری نپایید که 
او بایستی چندین  این کار مخاطره آمیز شد. 
بار تفتیش منزلش را به دست نیروهای مسلح 
نیز  گذری  ماشین  یک  و  خرید  می  جان  به 
به وی شلیک کرد. لوبا فهمید که زمان رفتن 
سالم  جان  از  پس  است.  رسیده  فرا  نیز  وی 
بار  این  چچن،  در  جنگ  دو  از  بردن  در  به 
فرایند »عادی سازی« تحت حکومت مقامات 
به  وادار  همیشه  برای  را  وی  که  بود  چچنی 

ترک]کشورش[ می کرد.     

مستقر  جدیدش  خانه  در  اینکه  از  پس  لوبا 
برآوردند.  سر  شمارش  بی  های  بیماری  شد، 
در چچن، او به سادگی توانایی مالی رسیدگی 
نداشت. وی مدت زمانی  را  بیماری هایش  به 
اما ترس  بیمارستان ها گذراند.  را در  طوالنی 
را به سختی می توان درمان کرد. او می گوید 
که  گرفته  جا  وجودش  عمق  در  چنان  ترس 
نمی تواند از آن خاص شود. لوبا حتی زمانی 
که تلفن زنگ می خورد به لرزه می افتد. آیا او 
دلیلی برای ترسیدن دارد؟ ُعَمر اسرایُلف، مرد 
اتریش پناهندگی گرفته  از  جوان چچنی، که 
بود، در روز روشن در یکی از خیابان های وین 
حکومت  رسماً  او  شد.  کشته  گلوله  ضرب  به 
روسیه را به روا دانستن اعدام و شکنجة افرادی 
بازداشت  قانونی  غیر  صورت  به  چچن  در  که 
مستقیم  دخالت  به  و  کرد  متهم  بودند  شده 
قدیراُف،  رمضان  چچن،  فعلی  جمهور  رئیس 
در این اعمال اشاره کرده بود. با کشته شدن 
شاهد  یک  تنها  نه  شیوه،  این  به  اسرایُلف 
دادگاه از میان برداشته شده بود، بلکه درسی 
داده  چچنی  پناهندگان  به  نیز  مفید  بسیار 
بسیاری  معتقدند  برخی  آنجا که  از  بود.  شده 
از جاسوسان قدیراُف در اروپا مشغول فعالیت 
میان جوامع چچنی  اعتمادی در  بی  هستند، 
شایع شده است. امسال عاملین قتل در اتریش 
با احکامی سنگین مواجه شدند. حلقه ارتباط 
با آمرین احتمالی قتل هنوز ثابت نشده است. 
از آنجا که والدیمیر پوتین، حامی قدیراُف، در 
دیگری  دورة  برای  خودش  سازی  آماده  حال 
احتماالً  است،  روسیه  جمهوری  ریاست  از 
همچنان  اقداماتی[  چنین  ]آمران  مصونیت 

ادامه خواهد داشت.   
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<  کنگره انجمن جامعه شناسی آمریکای التین: 
اعالمیه ی پایانی

 راخائل سوسا الیزاگا، دانشگاه خود مختار ملی مکزیکو، نائب رئیس طرح کنگره یوکوهاما در انجمن بین المللی جامعه شناسی، 2014

بیست و هشتمین کنگره انجمن جامعه شناسی 
آمریکای التین از ششم تا دهم سپتامبر 2011 
در رسیف برزیل با جذب 4578 شرکت کننده 
و ثبت ناِم 9716 دانشجو، متخصص، پژوهشگر 
دانشگاه،  استاد  دهها  شد.  برگزار  مدرس،  و 
دیگر  و  رسیف  دانشگاه  اعضای  و  دانشجو 
دانشگاه های برزیل یک تاش جمعی شگفت 
 ، اصلی  سخنرانی   7 دادن  سازمان  برای  آور 

موضوعی،  نشست   25 یکپارچه،  نشست   9
52میزگرد  و 30گروه کاری ،انجام دادند. این 
انتقادی  فعال،  مشتاقانه،  اجتماع  یک  کنگره، 
و جالب بود و عمدتا از جوانانی متشکل شده 
و  ما  متعارف  تحقیقات  و  ها  بحث  به  که  بود 
نتایج  و  کردیم  بندی  صورت  که  سواالتی  به 
قوی  از  یکی  -در  کردیم  ارائه  که  تحقیقاتی 
ترین کنگره هایی که توسط انجمن ما تجربه 

شده- معنا داد.

منطقه ما یکی از پرتنش ترین مناطق است. از 
یک سو در مکزیک تلفات متأثرکننده 50 هزار 
توقِف  و  برای عدالت  مبرم  تقاضای   و  قربانی 
جمعی  دسته  کشتار  توان  می  که  را  چیزی 
نامید، داریم ؛ رنج مستمری در هائیتی داریم 
که از ویرانی ها و بازسازی های حلزون وار آن 

دانشجویان شیلیایي، اعتراضاتشان را در کنگره انجمن جامعه شناسي 
آمریکاي التین در سپتامبر 2011،به شکلی ملموس نشان دادند.
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برمی خیزد؛ در گواتماال با تهدید استقرار مجدد کسانی که در گذشته 
مرتکب کشتار دسته جمعی شدند، روبرو هستیم؛ مستبدین جدید در 
کنند؛  می  دستکاری  را  شهروند  هزاران  درخواست  و  اراده  هندوراس 
همچنین با ادامه محاصره اقتصادی ننگینی  که استقال مردم کوبا را 
در پنجاه سال گذشته در معرض خطر قرار داده، مواجه هستیم ؛ بعاوه 
حضور پایگاه های نظامی خارجی در کوبا، کلمبیا و پورتوریکو را داریم. 
از سوی دیگر ما نمونه هایی را داریم که نشان می دهد ، مردم ما چگونه 
توانستند راهای جدیدی را در مقابله با بایا بیابند، که نشان می دهد ما 
حافظه و قدرت غلبه بر سختی هایی را که با آنها مواجه هستیم، داریم. 
پاراگوئه، آرژانتین، همچنین  اروگوئه،  بولیوی، ونزوئا،  اکوادور،  برزیل، 

کوبا و اخیرا نیز پرو، با آگاهی نسبت به مشکات جدی ای که بر سر راه 
آینده میلیونها انسان در منطقه ما در کمین است، چشم انداز امیدوارانه 

ای را در برابر مردم ما گشوده اند. 

. خشونت هر ساله  است  نابرابرترین منطقه در جهان  آمریکای التین 
جان 140000هزار نفر را می گیرد؛ بیش از 30 درصد جمعیت گرفتار 
فقر هستند؛ بی سوادی باالی 8 درصد است. ما نتوانسته ایم از تبدیل 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به جایگاههایی ممتاز و انحصاری، 

در شرایطی که هزاران نفر قادر به برآوردن نیازهای اولیه شان نیستند، 
جلوگیری کنیم. بعاوه ما قادر نبودیم از تبدیل –تدریجی یا ناگهانِی– 
گرایی  ایی  حرفه  و  گرایی  تخصص  برای  مراکزی  به  دانشگاههایمان 
جلوگیری کنیم ؛ یعنی مراکزی که دانشجو و اعضای هیئت علمی، از 
زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اطرافش، ]حتی[ بدوِن ذکِر ضعف 

اقتصادی عظیم متن جامعه، بیگانه می شود.

آغاز  نقطه ی  اخیر در شیلی که  رویدادهای  این وجود مشاهده ی  با 
کننده  دلگرم  بسیار   ، ماست  دانشگاههای  در  نئولیبرالی  سیاستهای 
عمومی  آموزش  از  دفاع  در  لیبرالیستی  جنبش  یک  شیلی  در  است. 
پورتوریکو  و  برزیل  بولیوی،  اروگوئه،  در  شیلی  بر  عاوه  زد.  جوانه 
دانشگاه عمومی سر  از  و دانشگاهی در حمایت  جنبشهای دانشجویی 
برآورده اند. بسیاری از متخصصین و دانشمندان علوم اجتماعی مطالبه 
امور زندگی اجتماعی  حق حاکمیت بر خودمان و حق تصمیم گیری 
را  -با شروع از تاکید بر آموزش- با صدای بلند اعام می کنند. ما در 
این بحثها ومنازعات باید خود را به تفکر انتقادی بسپاریم که بهترین 
میراث برای نسل امروز و فرداست. بنابراین از تشکیل موسسه مطالعات 
آمریکای التین در دانشگاه رسیف استقبال می کنیم چرا که بدون شک 
بحث های بسیار ارزنده ای را در مسائل مربوط به علوم اجتماعی منطقه 

ای ایجاد خواهد کرد.

بسیاری از ما اکنون الزام خود را به ادامه راه همکارانمان از جمله روی 
رنه  کوئوا،  اگوستین  فرناندو،  فلورستان  ایانی،  اوکتاویو  مارینی،  مائورو 
تاسیس  را  انجمن  این  لوسیا ساال که  و  ادوارد و رزی کوتاردو  زاوالتا، 
کردند، اعام می داریم. همچنین یاد و خاطره ی هزاران فرد شجاع را 
که بر ضد ترور و وحشت مبارزه کرده و با زن کشی، نژادپرستی، تعصب 
و نسل کشی در آمریکای ما  نبرد کرده اند، گرامی می داریم. مردم ما 
با همه فاجعه هایی که موقعیت بقای آنها را تهدید می کرد با قدرت و 
خاقانه جنگیده اند. حال وظیفه ماست که با اراده ای محکم و مبتکر 
جهانی را که کسانی مانند توسان لوفرتور، هیدالگو و موریلوس، بولیوار، 
آرتیگاس، اوهیگنیز و سن مارتین، خوزه مارتی، بنیتو خوآِرز، فارابوندو 
مارتی، چه گوارا و سالوادور آلنده تصویر شده ، تحقق بخشیم. »زنده باد 

انجمن جامعه شناسی آمریکای التین! »

بیانیه پایانی پروفسور الیگازا در کنگره انجمن جامعه شناسی آمریکای 
التین در رسیف که با اجماع در مجمع عمومی پذیرفته شد.

پائولو هنریِکز مارتینز، رئیس منتخب انجمن جامعه شناسي آمریکاي التین در 
کنگره رسیف، سپتامبر 2011.
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<  جامعه شناسی برای روزگار پُر آشوب: 
سخنرانی در انجمن جامعه شناسی اروپا

آنالیا تورس، دانشگاه فنی لیسبون، رئیس انجمن جامعه شناسی اروپا، 2011-2009

جامعه  انجمن  کنفرانس  دهمین  مضمون  که  رسد  می  نظر  به 
شناسی اروپا تحت عنوان روابط اجتماعی در روزگار پُر آشوب، که 
مناسبی  انتخابِی  برگزار شد، هدف  ژنو  در  7-10 سپتامبر 2011 
بود. آشوب، به ویژه از ابتدای سال 2011، واقعیتی همه روزه است.

ما در اروپا و در سطح اقتصادی با وضعیتی مواجه هستیم که من 
آن را جسورانه، جنگ مالی می دانم. دو جنگ جهانی خانمان سوز 
و پس از آن جنگ »سرد« را در قرن بیستم پشت سر گذاشتیم؛ 
در قرن بیست و یکم با جنگی مالی و اقتصادی روبه روییم. فشار 
که  است  نظامی  حمله  همانند  مالیاتی  ادارات  و  مالی  بازارهای 
کشورها را یکی پس از دیگری در بر می گیرد و البته شروع آن از 
اقتصادهای شکننده بوده و در حال حمله به یورو است. استیای 
جهانی نئولیبرال متمایل به حمله به همه عرصه ها-از بازارها گرفته 

جنیفر یا چرخش در کادر پرواز-  نمایشي 
چشمگیر توسط کري را  ژ سي در کنگره انجمن 

جامعه شناسي اروپا در ژنو، 9سپتامبر 2011. 
عکس از ساندرو کاتاکین.
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تا دولت ها و دانشگاه ها- است و می خواهد آنها را تحت منطق خود 
درآورد. همزمان، تأثیر این بحران در سطح اجتماعی منجر به اعتراضات 
سردرگمی  نوعی  وجود  است.  شده  آمیز  خشونت  و  جویانه  تافی 
منافع  است.  افزوده  اوضاع  این  وخامت  بر  نیز  ایدئولوژیک  باورنکردنی 
شخصی با پول مردم تأمین می شود، حال آنکه هزینه های عمومی را 

عامل بحران می دانند. 

آن  با  اکنون  ما  بحرانی که  آید  نظر می  به  اینجا رسیدیم؟  به  چگونه 
دست و پنجه نرم می کنیم پی آمد منطقی روندی پیش بینی پذیر 
از آغاز دهة 1980 باشد. جامعه شناسان اروپایی از مدت ها پیش بر 
به  را  ما  که  ای  مالی  و  اقتصادی  سیاسی،  عمدة  تحوالت  منفی  تاثیر 
اینجا رسانده، اصرار ورزیده اند. سه روند همسو را می توان معین کرد 
که برخی اوقات در هم می پیچند و برخی اوقات در تضاد و تعارض با 

یکدیگر به سر می برند. 

نخستین روند، روند مالی و اقتصادی است. دارایِی جهانی و جابه جایی 
و  مناطق  به  را  خود  های  سیاست  تا  پیوستند  هم  به  آن  العاده  فوق 
 20 در  چندملیتی  های  شرکت  قدرت  کنند.  تحمیل  ها  دولت-ملت 
سال اخیر و دسترسی آنها به نیروی کاِر ارزاِن جدید هرلحظه بیشتر بر 
کشورهای اروپایی فشار وارد می آورد. این فشارها باعث به وجود آمدن 
فرایندهای تجزیه و واگرایی در سراسر دهة 1990 شد. در عین حال، 
جابه جایی سرمایه مالی باعث درماندگی دولت ها در کنترل و تنظیم 
آن شده است. رکود اقتصادی و بحران دولت رفاه، از جمله پی آمدهای 
این فرایندها هستند. برای جامعه شناسان پیش بینی اینکه در شرایط 
طرد و محرومیت اقتصادی برخوردها افزایش پیدا می کند دشوار نبود. 
همان چیزی است که ما شاهد وقوع آن هستیم: منازعات  این دقیقاً 

جدی، اعتراضات خودبه خودی و حتی شورش های خشن. 

روند دوم در سطح سیاسی رخ می دهد. ایجاد اتحادیه اروپا قبًا نشانه 
ای از وجود نیروهای متضاد واگرایی بود که به آنها اشاره شد. اتحادیه 
و  هنجارها  از  ای  مجموعه  ایجاد  برای  توجه  قابل  تاشی  ُمبیِّن  اروپا 
نهادهای مدافع حقوق بشر، مبارزه با ناسیونالیسم یا هر »ایسم« دیگر، 

این هنجارهای  بود. به عاوه،  ایده های تحقیرکنندة حاکمیت ملی  و 
سیاسی و تاش ها از ُسّنت های باستانی-مذهبی و غیره- تغذیه نمی 
هولوکاست  و  دوم  از جنگ جهانی  که  بودند  هایی  بلکه درس  شدند، 
یاد گرفته شده بودند. با این حال، به نظر می آید که از زمان تأسیس 
نیروی  به  که  زدایی،  مقررات  نئولیبراِل  دستورالعمِل  اروپا،  اتحادیه 
حکمفرما شدن  حال  در  گشته،  ُمبَّدل  اروپا  کمیسیون  کنندة  هدایت 
است. ائتاف منافع و آرمان های سیاسی، که الهام بخش بنیانگذاران 

اتحادیه اروپا و مفهوم اجتماعی آن بود، دیگر متداول نیست. 

روند سوم اتصال میان جامعه مدنی و دستورکارهای اجتماعی و سیاسی 
در اروپا و در سطح جهانی است. ما صرفاً از اقدام مدنی و سیاسی بر ضّد 
کاهش شغل و بیکاری، بر ضّد مشاغل پُرخطر و سیاست های مهاجرتی 
رایج، و بر ضّد تخریب سیاره زمین باخبر هستیم. اما واضح است که عدم 
های چندملیتی  و شرکت  مدنی  کنشگران  میان  بزرگ  قدرتی  موازنة 
وجود دارد. جای شگفتی نیست که اعتراضات، بیشتر انفجار خشم علیه 
نابرابری های فاحش هستند تا اقداماتی سازمان یافته با اهداف مشخص. 

و یادآور اوایل دورة صنعتی شدن و طغیان »طبقات خطرناک«اند. 

جامعه شناسان و دانشمندان اجتماعی نقشی مهم در کمک به سیاست 
حال  در  اما  اند.  داشته  اروپایی  اجتماعی  مدل  ایجاد  و  عمومی  های 
حاضر نیازمند خیلی بیش از این ها هستیم. ضروری است که تجزیه  
و تحلیل خود را از بحران فعلی تصحیح کنیم، حوزه های جهالت خود 
را مشخص کنیم و، به عنوان تنها مثال، جعبة سیاه بازارهای مالی را 
بگشاییم. ضرورت دارد که نتایج تحقیقات خود را منتشر کنیم و آنها 
را در میان مردم به بحث بگذاریم و اثر منفی انتخاب ها و دستورالعمل 
اروپایی  است که تاش های  معرفی کنیم. ضروری  را  نئولیبرال  های 
خود را با همکارانمان در دیگر نقاط دنیا به اشتراک بگذاریم و تشخیص 
خود را دربارة ]مشکات[ جامعه شناسی جهانی توسعه بدهیم و، همانند 
آنچه که مایکل بورووی و دیگران در انجمن بین المللی جامعه-شناسی 
انجام دادن هستند، راهبردهای جامعه شناسی مردم مدار را  در حال 

به کار بگیریم.
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<  خداحـافـظ دوورا، 
ســالم مـحــمــد

در پایان سال 2011 دوره فعالیت ِدوورا کالکین  به عنوان ویراستار بنیان گذار »معرفی کتب جامعه شناسی بین المللی « به 
پایان می رسد و جایش را به محمد بمیه  می دهد. زحمات دوورا در مصاحبه ای ایمیلی با جنیفر پالت، معاون انتشارات 

انجمن بین المللی جامعه شناسی مورد قدردانی قرار گرفت.

خداحافظ ِدوورا...

جامعه شناسی  کتب  معرفی  ایدة  که  شد  چه  پالت:  جنیفر   
بین المللی به ذهنتان رسید؟

دوورا کالکین: سوزان مک دانیل، معاون سابق انتشارات، ایده نشریه 
کتابها  بررسی  به  که  را  المللی   بین  شناسی  جامعه  انجمن  از  ای 
اختصاص داشته باشد، ارائه کرد. او این ایده را از جامعه شناسی معاصر 
انجمن  مجات  عمومی ترین  از  یکی  آمریکا،  شناسی  جامعه  انجمن 
جامعه شناسی  زمان  آن  در  بود.  گرفته  الهام  آمریکا  جامعه شناسی 
معاصر تنها 4 بار در سال منتشر می شد و توسعه ی بخش معرفی 
کتاب )که شما هم ویراستار آن بودید( برای ]افزودن[ دو شمارة دیگر 
در سال فقط به این شرط تصویب شد که بتواند اطاعاتی را که هر 
جایی به آسانی پیدا نمی شود، در دسترس قرار دهند. در آن زمان 
من عضو کمیتة انتشارات بودم و به خاطر عاقه ای که داشتم سوزان 

از من خواست تا طرحی پیشنهادی بنویسم. 

من نیز اینطور نوشتم: »ابداع مجله ای در انجمن بین المللی جامعه 
این  در  شده  منتشر  تازه  کتاب های  بررسی  و  نقد  به  که  شناسی 
تخیل  برانگیختن  برای  کوششی  جز  باشد،  داشته  اختصاص  حوزه 
جامعه شناسانه نیست. ]...[ بر خاف تردیدهایی که در فواید توسعة 

جهانی شدن اقتصادی وجود دارد، جامعه شناسی به عنوان یک علم 
می توانند  اجتماعی  فرآیندهای  چگونه  اینکه  شود«.  »جهانی  باید 
در شرایط گوناگون و گسترده سیاسی، اقتصادی و تاریخی توضیح 
داده شوند، به وضوح مسئلة نظری و عملی خطیری در جهان است، 
]جهانی[ که در آن جنبش های آزادانة مردم، کاالها و فناوری ها به 
این  اهمیت  به طور ضمنی  اند. مجلة پیشنهادی  کلیشه بدل شده 
واقیت را نشان خواهد داد، که امروز این رشته، با انباشت بینش های 
همکارانی که مهارت حرفه ایشان با تجارب خاصی از جامعه تلفیق 
برای  ای  خط مشی  ارائه  با  ]مجله[  شد.  خواهد  غنی  است،  شده 
انواع  سامان دهی(  بدون  ) حتی  مدیریت  و  دسته بندی  جمع آوری، 
نیستند،  دسترس  در  معموال  که  جامعه شناسانه ای  دیدگاه های 

خدمتی بزرگ ارائه خواهد نمود«.

طرح ریزی مجله با انتخاب نام آغاز شد. من امیدوار بودم نام معرفی 
نقد،  )مقاالت  داد  رخ  آنچه  داد.  خواهد  آن  به  خاصی  وقار  کتب 
مصاحبه ها و عناوین معرفی کتب که کمابیش به موضوعات متفاوتی 
اختصاص داشتند( به خاطر وسواس من برای ترکیب چاشنی تنوع 
سردبیر  وظیفة  من  نظر  به  بود.  استوار  اِی  رشته  چارچوب  یک  با 
است  ممکن  که  جایی  تا  آثار  معرفی  شود،  مطمئن  که  است  این 
قرار  آنگلوساکسون  دنیای  از  خارج  که  می شود  مربوط  تالیفاتی  به 
دارند؛ و این نقد و بررسی ها به زبان هایی غیر از انگلیسی اند. مقاالت 
انگاشته می شوند که گرایش های اساسی  نقد به مثابه فرصت هایی 
می کنند.  بیان  تلخیص  به  را  جامعه شناسی  در  مختلف  نگرش های 
باشد:  نقد  مقالة   3 شامل  ]مجله[  شمارة  هر  که  بود  این  من  نظر 
در باره آثار کاسیک، درباره آثار روش شناختی و درباره تالیفات در 
برای  بهانه ای  تا  بودم  مشتاق  من  جامعه شناسی.  حوزه های  از  یکی 
گنجاندن مصاحبه ها پیدا کنم چرا که از خواندن آن ها لذت می برم. 
]لذا[ با این استدالل که عاقمندان جامعه شناسی احتماال کنجکاو اند 
بدانند یک اثر چگونه به نگارش در آمده است، این بخش را »از زبان 
نویسندگان« نام گذاردم. تصمیم دیگری که گرفتم این بود که به نقد 
آثار )1500 کلمه ای( نسبتا کاملی که به کتب مهم )که نمی توانستند 
کرده  اشاره  گیرند(  قرار  بررسی  مورد  کامل  طور  به  یک شماره  در 

بودند، اجازه چاپ دهم.

کتب  معرفی  تاکنوِن  دستاوردهای  می توانید  آیا  ج.پ: 
جامعه شناسی بین المللی را خالصه کنید؟

گرفته  انجام  کنون  تا  آنچه  از  بیش  چیزی  نقشه ها  اینکه  با  د.ک: 

محمد بامیه، سردبیر جدید معرفي کتاب 
جامعه شناسي بین المللي.



30
سال دوم. شماره دوم. نوامبر2011

جامعه شناسی  کتب  معرفی  کار  مهم ترین  نظرم  به  اند،  کرده  را طلب 
وسیع  قلمرو  به  نسبت  را  خوانندگان  که  است  بوده  این  بین المللی 
زمینه های پژوهشی و منظرهای نافذی که امروزه معرف جامعه شناسی 
در سرتاسر دنیا هستند، حساس نموده است. همچنین ]مجله[، برنامه ای 
برای نسل های مختلف جامعه شناسان داشته است؛ کتاب های نقد شده 
به همان مقدار که از آثار کهنه کاران مولف کتاب های کاسیک معاصر 
انتخاب شده بود، کتب مهم جامعه شناسان جوان را نیز شامل می شوند. 
نقد  نقدنویسان مقاالت  نویسندگان و  بر آن بسیار خشنودم که  عاوه 
از همه قاره ها و به واقع از تمام سلسله مراتب دانشگاهی بودند. معرفی 
تا حصار  است  تا حدودی کمک کرده  بین المللی  کتب جامعه شناسی 
زبان های  به  کتب  معرفی های  واقع  در  شود.  برداشته  میان  از  زبانی 
بسیاری به غیر از  انگلیسی وجود داشت و در نتیجه من به مرور زمان 

می توانستم مقاالت سایر زبان ها را ]برای چاپ[ بپذیرم.

ج.پ: چه نکات برجسته ای به نظر شما وجود دارد؟

 د.ک: چیزهای زیادی برای گفتن در ذهن من هست. در ابتدا مشتاقم 
همکاری  بین المللی  جامعه شناسی  کتب  معرفی  با  که  کسانی  تمام  از 
تأمات  از  غنی  مجموعه ای  از  مجله  شماره  هر  شدند  باعث  و  کرده 
نکتة دیگر مصاحبه ها  نمایم.  ویژه  جامعه شناسانه سرشار گردد، تشکر 
هستند. به خاطر محدودیت صفحات، مجبور بودم بیشتر سؤاالت کلی 
)الگووار( بپرسم. اما همه جامعه شناسانی که من شانس گفتگو با آن ها 
را داشتم، جنبه هایی از پژوهششان را که با خواندن صرف اثرشان قابل 
دریافت نبود، ]در مصاحبه[ نشان داده بودند. غالب اوقات گرمای بیان 
می افزود.  آن ها  آثار  به  آوری  شگفت  بینش های  آن ها  جهان بینی  و 
همچنین به نظرم اینکه معرفی کتب جامعه شناسی بین المللی به انتشار 
است؛ در  پرداخته، مهم  جدید  نسبتاً  معرفی های کتب در حوزه های 
اختصاص  مربوطه  کارهای کاسیک  به  نیز  را  عین حال که صفحاتی 

داده است.

ج.پ: مقاالت چگونه به دستتان می رسید؟

د.ک: با توجه به مسئولیتی که متوجه این موقعیت است، پاسخ حرفه ای 
یا خوشبختانه،  اما متاسفانه  بپردازد.  اثرگذاری  نقل یک عامل  به  باید 
بسته به زاویه دید شما، عامل اثرگذاری برای معرفی کتاب ها وضع نشده 
است. بیشتر مقاالت سفارشی اند، در مواقع نیاز هم اصاحات الزم در 
مذاکره سردبیر با نویسنده مورد توافق قرار می گیرد؛ و داوری، به جز در 
مورد مقاالت نقد، بی معنی است. بنابراین شاید ما بتوانیم بر اساس معیار 
 SAGE جامعه شناسی بین المللی داوری کنیم. با نظر به آمار انتشارات
]میزان[ این عامل اثرگذاری طی 5-6 سال اخیر پیوسته رو به افزایش 
بوده است. می توان امیدوار بود معرفی کتب جامعه شناسی بین المللی 
به عاوه همکاران  باشد.  این رکورد کرده  به پدیدآمدن  پنهان  کمکی 
دانشگاهی نیز امیدبخشانه نظراتی بیان کرده اند؛ و البته که من دوست 

دارم آن ها را در گفته هایشان صادق انگارم.

 ج.پ: کجا با مشکالت اساسی روبرو شده اید؟

د.ک: در یکی از مراوده های ایمیلی اخیرم، آالن سیکا، سردبیر مجله 
جامعه شناسی معاصر، نوشت که همه دوست دارند نقدها را بخوانند و 
این  اول  قسمت  خوشبختانه  بنویسد.  را  آن ها  ندارد  دوست  هیچ کس 
گفته درباره معرفی کتب جامعه شناسی بین المللی کمکی صدق می کند 
و بی شک بخش دوم نیز. مشکلی که برای سردبیر یک نشریة نقد وجود 

دفتر  به سوی  کتاب ها  از  پیوسته  جریانی  است.  همکاری  دارد، جلب 
جاری است، و جریان شدیدتری از توجهات به کتاب هایی که در صف 
انتشارند. مرور کردن لیست کتاب ها و توضیحاتشان برای انتخاب آثاری 
باید  از آن کسی  بعد  به کار ما می آیند، بخش مفرح قضیه است؛  که 
به دنبال نقدنویس بگردد. در سازمانی مثل انجمن بین المللی جامعه 
شناسی با حدود 60 گروه پژوهشی آن، یافتن اسامی کسانی که نظر 
کردن  متقاعد  اما  نیست.  دشواری  امر  است،  ارجمند  تخصصی شان 
متخصصانی که نه تنها به خواندن تالیفی جدید عاقمندند بلکه حاضر 
باشند یافته های خود را با نوشتن نقد)نامه(ای با دیگر همکاران در میان 
گذارند، داستانی به کلی متفاوت است. بدیهی است این مشکلی است 

که رفع می شود، لیکن به سختی.

با  البته  با آن مواجه بودم به محتوا بر می گشت، و  مسئلة دیگری که 
خشنودی من حل و فصل نشد. طرح من در اصل، بررسی مطالب بصری 
اظهارات جامعه شناسانه را نیز شامل می شد.قابل ذکر است که انواع و 
سال های  طی  در  اما،  است.  افزایش  حال  در  دائما  مطالب  این  مقدار 
سردبیریم، تنها به چند مقاله درباره فیلمها و ویدئوهای ضبط شده مهم 
با جامعه شناسان  مقابله  به  که  داشتم  درباره جامعه دسترسی  مستند 

مهم رفته اند.

ج.پ: آیا شما توصیة خاصی برای جانشین خود دارید؟

د.ک: جدا از اینکه چیزی ندارم که بخواهم توصیه کنم، ]باید بگویم[ 
سال هایی که از شروع کار درباره معرفی کتب جامعه شناسی بین المللی 
گذشته اند، هم یک ماجراجویی بوده و هم تجربه ای جذاب در آموزش، 
عنوان  به  مسئولیتم  که  کنم  افتخار می  نداشتم!  را  آن  یارای  من  که 
بمیه  امیدوارم محمد  و  واگذار می کنم  برجسته  به محققی  را  سردبیر 
در توسعة اهداف درباره معرفی کتب جامعه شناسی بین المللی در همة 

زمینه ها موفق باشد.

... سالم محمد

بین المللی،  جامعه شناسی  کتب  معرفی  جدید  سردبیر  بمیه،  محمد 
پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه پیتزبورگ ایاالت متحده است. وی 
بیشتر دوره شغلیش را صرف تدریس و پژوهش در زمینه های مطالعات 
اسامی، جهانی شدن سیاسی و فرهنگی، جامعة مدنی و جنبش های 
اجتماعی، و نظریات تطبیقِی اجتماعی و سیاسی کرده است. برای دیدن 

جزئیات بیشتر، به سایت او مراجعه نمایید:

w w w . s o c i o l o g y . p i t t . e d u / f a c u l t y / i n d e x .
php?q=mohammed-bamyeh/view

کالکین  دوورا  پای  جای  بر  قدم  آینده  در  که  است  مشتاق  بسیار  او 
گذارد و تاش بیشتری برای بالیدن وجهة منحصر به فرد معرفی کتب 
جامعه شناسی بین المللی نماید. او نقدنویسان آینده نگری را دعوت به 
کار نموده است، که هر چند کمتر شناخته شده اند، گسترش تحقیقات 
جامعه شناسانه در سنت های نظری گوناگون در جهان را تضمین خواهند 
نمود. هم چنین او اهتمام خاصی بر مطالبی دارد که به زبان انگلیسی 
نیستند و یا برعکس، دسترسی بین المللی به آن ها سخت است. برای 

pitt.edu@mab205 :ارتباط ایمیلی، از این آدرس استفاده کنید
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