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زیگموند باومن حرفه ی جامعه شناسی

ایزابال بارلینسکا کیست؟

sesame street 

< فمینیسم و نئولیبرالیسم

< فعالیت های فمینیستی در اوکراین

< ناامنی در آمریکای التین

< طبقه ی متوسط سیاه در کلمبیا

< وضعیت واقعی جامعه شناسی در روسیه

< جامعه شناسی بریتانیا در زمانه ی ریاضت

< کنگره ی یوکوهاما 

< حراج دانشگاه های ایتالیایی

< انجمن بین المللی جامعه شناسی در سازمان ملل؛ جرم و عدالت

< عکس نوشته؛ تله ی مرگی برای مهاجران

< سردبیری eSymposium؟
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< ســـرمـقالـــه
جامعه شناسی به مثابه  حرفه

ماک��س وب��ر س��خنرانی های هوش��مندانه و الهام بخش خوی��ش، »علم به مثاب��ه حرفه« و 
»سیاس��ت به مثابه حرفه«، را با دعوِت دانش��جویاِن مونیخی در سال های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۹ 
ارائه داد. او تماِم تجربه ی زندگانی اش را، به عنوان یک دانش��مند و یک سیاس��ت مدار، در 
)sociology of vocations( این سخنرانی ها جاری ساخت و یک جامعه شناسی حرفه

را به وجود آورد اما مس��تقیماً حرفه ی جامعه شناس��ی )vocation of sociology( را 
بررس��ی نک��رد. گفتگوی جهان��ی از میراث او بهره می ب��رد تا مجموعه ای جدی��د را با ناِم 

»جامعه شناس��ی به مثابه حرفه« آغاز نماید.

به شیوه ای کاماًل به جا و مناسب، با زیگموند باومن آغاز کردیم که بیش از اندازه با تقسیِم 
ویر میاِن دانش و سیاست همخوانی دارد. برخالف وبر، برای باومن علم، امروزه به شیوه ای 
بسیار آسان در شکِل عقِل مدیریتی به سیاست بدل می شود، درحالی که سیاست از قدرت 
جدا ش��ده است. بنابراین، از نظر باومن، جامعه شناسی باید با باز کردِن فضای گفتگوی دو 

جانبه در عرصه ی عمومی، از تقس��یِم میاِن دانش و سیاس��ت فراتر رود.

چنین گفتگوِی آزادی در این شماره با توصیِف همکاِر جامعه شناس لهستانی]مان[، ایزابال 
بارلینس��کا، از جامعه ی مدنی در دوره ی اتحاد، توصیِف تامارا کای از سازگاری حاصل شده 
در ]برنام��ه ی[ Sesame Street  با سیاس��ت و فرهنگ کش��ورهای مختلف و همچنین 
درخواس��ت کویچی هاس��ه گاوا از جامعه شناس��ی ژاپن برای حمای��ت از گفتگوی عمومی 
درباره ی خطِر قدرِت هس��ته ای، تأیید ش��ده اس��ت. مدتی طوالنی اس��ت که فمینیست ها 
گفتگ��وی عمومی را ب��رای اعتراض به به حاش��یه راندن زنان و اقلیت های جنس��ی ترویج 
کرده اند و اینجا تامارا مارتس��نیوک سیاس��ت های خیابانِی پرمعنِی فمینیس��م در اوکراین 
را توصی��ف می کن��د. در پایان، این گفتگوی می��ان دانش و جنبش های اجتماعی اس��ت 
که هربرت دوس��ینا در کنفرانس اخیر س��ازمان ملل درباره ی توس��عه ی پایدار )ریو +۲۰( 
گم شده می بیند، جایی که، به جای آن ]گفتگو[، دانشمندان یک بی طرفِی ممتاز و خاص 
را برای دس��تیابی به قدرت، ادعا کرده اند؛ خرِد بسیار تکنوکراتی که باومن تحقیر می کند.

باوم��ن می نویس��د ما، به ویژه اکنون، در زماِن ش��ناوری که به وس��یله ی ع��دم قطعیت  و 
ناامن��ی تعریف می ش��ود، به گفتگو نی��از داریم. مقاله های ما در این ش��ماره، سرش��ار از 
دغدغه ی اوس��ت: احساس عمیِق ناامنی در آمریکای التین )کسلر(؛ پیامدهای نژادپرستی 
ب��رای کلمبیایی ه��ای آفریقایی تب��ار )ویِوروس(؛ تالش س��ازمان ملل ب��رای کنار آمدن با 
خشونت علیه مهاجران )باربرت( و اینکه چگونه ایاالت متحده در این خشونت دست دارد 
)الس��یوگلو(. رومانوفسکی و توش��چنکو به جامعه شناسی روس��ِی جدیدی اشاره می کنند 
ک��ه از پِس ناامنی اقتصاِد پساش��وروی برمی آی��د. در پایان، در بس��یاری جاها همان گونه 
ک��ه کورادی درب��اره ی ایتالیا توصیف می کند، پرکاریتی در ش��رایِط فعلی، دانش��گاه ها و 
دانشجویان و دانشکده را به یک اندازه، در کام خود فرو می برد. مادامی که جامعه شناسی 
این ناامنی ها را مس��تند می کند، مادامی که این ناامنی ها اعتراض به همراه داش��ته باشند، 

همان گونه که قطعاً دارند، امید گم نش��ده اس��ت.

وبر سرش��ار از بدبینی درباره ی آینده، »شِب قطبِی تاریکِی یخبندان«، که در پِی شکست 
آلمان در جنگ جهانِی اول رخ داد، همچنان »سیاس��ت به مثابه حرفه« اش را با ش��کوفایِی 
خوش��بینانه ای به پایان می برد: برای دس��تیابی به ممکن، ضروری است که در جستجوی 
ناممکن باش��یم. ارائه کردن و بیان داش��تِن غیرممکن به گونه ای که گویی دس��ترس پذیر 
بوده اس��ت،  یکی از شکوهمندترین وظایف جامعه شناسی است و به شیوه ی طعنه آمیزی، 
دانش را به سیاس��ت و سیاس��ت را به دان��ش برمی گرداند. بنابراین، ام��روز، موضوع وبر و 

باومن مش��ترک  اس��ت.

گفتگوی جهانی پنج بار در سال و به ۱3 زبان منتشر می شود و در سایت انحمن بین المللی جامعه شناسی  
burawoy@berkeley.edu :قابل دسترسی است. نوشته های خود را به مایکل بورووی ارسال کنید

مدرنیته ی  عصر  در  جامعه شناسی  حرفه ی  درباره ی 
»جامعه شناسی  درباره ی  جدید  ستون  این  در  سّیال. 
نمادین  مفسر  باومن،  زیگموند  حرفه«،  به  مثابه 
مدرنیته ی ما، مشخص می کند که جامعه شناسی برای 
او چه معنایی دارد، چه مسیرهایی را باید در پیش گیرد 

و از چه باید بپرهیزد.

جهان.  خیابان  طوالنی ترین  در  کودکان  آموزش 
که  را  فرهنگی  انتقال  و  گفتگو  فرآیند  کای  تامارا 
آموزشی  تلویزیونی  برنامه ی    ،Sesame Street
بسیار محبوب کودکان، به کشورهای بسیاری آورده 

است، توضیح می دهد.

ایزابال  مصاحبه،  این  در  کیست؟  بارلینسکا  ایزابال 
انجمن  در  نخستین حضورش  تاریخچه ی  بارلینسکا 
بین المللی جامعه شناسی را تعریف می کند و چگونگی 
از  اتحاد، پیش  از  لهستان، در دوره ی پس  از  تعبید 
را  بین المللی جامعه شناسی،  انجمن  در  جذب شدن 

بازگو می نماید.
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< این شــماره:
سردبیر: 

مایکل بورووی.

سردبیران اجرایی: 
لوال بوسوتی، آگوست باگا.

همکاران تحریریه:
 مارگارت آبراهام، تینا اویس، راکائل سوس�ا، جنیفر پالت، رابرت 

ون کریکن.

سردبیران مشاور: 
ایزابال بارلینس�کا، لوئیس شوول، دیلک س�ینداگلو، تام دووایر، 
ج�ان فرینز، س�ری حنف�ی، خایمی خیمین�ز، هبیب�ول کاندکر، 
سایمون ماپادیمنگ، ایشوار مودی، نیکیتا پوکروسکی، اما پوریو، 
یوشیمیچی س�اتو، ویناتا سینا، بنجامین تییرینا، چین-چان یی، 

النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب: 

ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

برزیل:
 گوس�تاو تانیگوت�ی، جولیانا تان�چ، پدرو مانچینی، فابیو س�یلوا 
تسوندا، سلیا دا گراکا آریباس، آندریزا گالی، رناتا بارتو پریتورلن.

کلمبیا:
 ماری�ا خ�وزه آلوارز ری�وادوال، سباس�تین ویلمیزار س�انتاماریا، 

آندرس کاسترو آروجا. 

هند: ایشوار مودی، راجیو گوپتا، راشمی جین، یودی سینگ.

ایران:
 ریحانه جوادی، ش�هراد ش�هوند، س�اغر بزرگی، فاطمه مقدسی، 

 نجمه طاهری.

ژاپن:
 کاراهیس�ا نیش�یهارا، ماری ش�یبا، کوس�وکو هیمنه، تاموهیرو 
تاکامی، یوت�اکا ایوادیته، کازاهی�رو ایکدآ، یو فوک�ودا، میچیکو 
سامبه، تاکاکو ساتو، ش�وهیی اوگاوا، تومویوکی ایده، یوکو هوتا، 

یوسوکه کوساکا.

لهستان: 
میکوالژ میرزژوس�کی، کارولینا میکوالژوس�کا، جاکوب روزنبام، 
کامی�ل لیپینس�کی، مایکال چلمینس�کی، امیلیا هودزینس�کا، 
جولیا ل�گات، آدام میولر، وجتک پرچوک، آنا پیکتوس�کا، زوفیا 

ولودارسیزیک.

روسیه:
النا زدراوو میسلووا،آنا کادنیکووا، النا نیکوفوروا، آسجا ورونکوا.

تایوان: 
جینگ-موآ هو.

ترکیه: آیتول کاساپوغلو،  نیالی چابک کایا، گونور ارتونگ، یونکا 
اوداباش.

مشاوران رسانه ای: آنی لین، خوزه ریگوئرا 

< شــورای ســردبــیــری:

سرمقاله: جامعه شناسی به مثابه  حرفه

درباره ی حرفه ی جامعه شناسی در عصر مدرنیته ی سیال
زیگموند باومن، انگلستان

ایزابال بارلینسکا کیست؟
مصاحبه با دبیر اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی، اسپانیا

< مذاکره درباره ی آینده

آموزش در طوالنی ترین خیابان جهان
تامارا کای، دانشگاه هاروارد،  ایاالت متحده ی آمریکا

جانبداری در ریو+۲۰
هربرت دوسینا، فیلیپین

< فمینیسم امروز

فمینیسم و نئولیبرالیسم
سیلویا والبای، انگلستان

فعالیت های فمینیستی اوکراین
تامارا مارتیسنیوک، اوکراین

< قشربندی در آمریکای التین

سطوح فزاینده ی ناامنی در آمریکای التین
گابریل ِکسلِر، آرژانتین

طبقه ی متوسط سیاه در کلمبیا
مارا ویوروس، کلمبیا

< جامعه شناسی های ملی

درباره ی وضعیت واقعی جامعه شناسی در روسیه
ان.وای. رومانوفسکی و ژ. ت. توشچنکو، روسیه

جامعه شناسی بریتانیا در زمانه ی ریاضت
جان دی. برور، انگلستان

کنگره ی یوکوهاما: پلی به سوی جهانی برابرتر
کویچی هاسه گاوا، ژاپن

حراج دانشگاه های ایتالیایی
لورا کورادی، ایتالیا

< ستون های ویژه

انجمن بین المللی جامعه شناسی در سازمان ملل؛ جرم و عدالت جزائی
روزمای باربرت، ایاالت متحده ی آمریکا

آیا به سردبیری مجله ی ISA eSymposium عالقمند هستید؟
جنیفر پالت،  انگلستان

عکس نوشته؛ تله ی مرگی برای مهاجران
امینه فیدان السیوگلو،  ایاالت متحده آمریکا
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< درباره ی حرفه ی                                                                                                                                    
جامـعـه شـناسی
در عصر مدرنیته ی سّیال

>>

تقریباً یکصد سال پیش، در دوران اوج مدرنیته ی متصلّب )که به ایجاد 
یک نظم اجتماعی فارغ از احتماالت و اِشکاالت دایماً موجود در جوامع 
غرب��ی، از زم��ان پایان »رژیم باس��تان« و آغاز مدرنیزاس��یون اجباری، 
وسوس��ه آمیز و اعتی��ادآور متعهد ب��ود، جامعه شناس��ی وارد محوطه ی 
دانش��گاه ها شد و وعده داد که در خدمت عقل مدیریتی خواهد بود که 
مسئولیت ایجاد نظم را بر عهده داشت. تقریباً یکصد سال بعد، دانشگاهی 
که جامعه شناس��ی در آن در کمال امنیت، جا خوش کرده، تحت فشار 
و اجبار و امر نیروهایی اس��ت که می خواهن��د آن را در خدمت »منافع 
کس��ب وکار« قرار بدهند؛ چراکه این منافع م��ورد توجه عقل مدیریتی 
روزآمد قرار گرفته است. ممکن است شعارها و استدالل ها به طور درخور 
مالحظه ای تغییر کرده  باش��ند، ام��ا راهبردها و اهداف ضمنی تحقیق و 
تدریس تغییر نکرده اند. در نتیجه، جامعه شناس��ی دانش��گاهی ضرورت 

چندانی در پیروی از مس��یرهای جهان متغیر احساس نمی کند. ممکن 
اس��ت، همان ط��ور که مایکل ب��ورووی و دیگران پیش بین��ی کرده  اند و 
سخنگویان وظیفه شناس حرفه ی جامعه شناسی بیش از یک دهه پیش 
به ما هش��دار دادند، این کوتاهی باعث قطع ارتباط این حرفه و رابطه ی 

آن، با عرصه ی تغییریافته ی عمومی زمانه ی ما شود.

شیوه ها و ابزارهای مورد استفاده در دانشگاه های ما نوعی سپر محافظتی 
در براب��ر چنین فراخوان هایی اس��ت: این فراخوان ها ف��وری و ضروری 
هستند. ممکن اس��ت جامعه شناس��ی به علت رویه های پذیرفته شده ی 
درجه بن��دی، ارتق��اء، چرخش مناصب، خودتکمیل��ی و خودبازتولیدی، 
به صورت نامحدود به ش��کل و س��بک فعلی خود وف��ادار بماند، »جهان 
متغی��ر« را فراموش کند و به خاطر ش��کل و س��بک، به خواس��ته های 

جان برور، زیگموند باومن، رئیس انجمن جامعه شناسی 
بریتانیا را معرفی می کند. لیدز، ۱۲ آوریل، ۲۰۱۲.

جامعه شناسی به مثابه  حرفه
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زیگموند باومن به نماد جامعه شناسان مدرنیته تبدیل شده است. او 
در سال ۱۹۲۵ در شهر پوزنان لهستان متولد شد و سال های سال، 
یک کمونیست متعهد بود. وی جامعه شناسی برجسته در دانشگاه 
ورشو بود و در سال ۱۹۶۸ به خاطر پاکسازی های ضد یهودی وادار 
به ترک آنجا شد. باومن در سال ۱۹۷۱ در دپارتمان جامعه شناسی 
دانشگاه لیدز کرسی استادی گرفت و هنوز در آنجا مشغول به کار 
او  است. کتاب های وی در دهه ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ موجب شهرت 
عقالنیت  نوعی  به مثابه  مدرنیته،  نقد  به  کتاب ها  این  در  او  شدند. 
وسواس گونه، پرداخت که تجلی آن در هولوکاست و استالینیسم و 
همچنین در ناتوانی عقالنیت در ایجاد ارتباط با غیرخودی ها مشهود 
است. باومن در یکی از کتاب های مهم خود، تحت عنوان قانونگذاران 
و مفّسران، به راه های پیچیده ای می پردازد که روشنفکران به آنها 
بررسی  را  از عقالنیت مدرنیته  آنها  مقید هستند و نحوه ی رهایی 
می کند. او در آثار اولیه ی خود به نقد مدرنیته ی عالی می پردازد و 
بعداً آن را مدرنیته ی متصلِب سلسله مراتب و مقررات می خواند. اما 
آثار ده سال اخیر وی، پیوسته درباره ی مدرنیته ی سّیال بوده اند؛ 
یعنی جهانی که مشخصه ی آن عدم قطعیت و ناامنی بی سابقه است. 
هر روز بر حجم آثار و میزان پیش گویی و نفوذ باومن افزوده می شود. 
»جامعه شناسی  عنوان  تحت  ما  جدید  ستون  افتتاح  شایسته ی  او 

به مثابه یک حرفه« است.

زیگموند باومن، دانشگاه لیدز، بریتانیا
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کوچک شونده و محوشونده ی همگانی بی توجه شود. و این نیز به معنای 
بی توجه��ی به مطالبات فزاین��ده ی مردم برای دریاف��ت خدمات کاماًل 
متفاوت اس��ت؛ جامعه شناس��ی باید بتواند این خدم��ات را ارائه بدهد و 
این، مشروط به تجدیدنظر در سبک و شکل فعلی آن است که به منظور 
س��نجش عقل مدیریتی یا تکنولوژیک ایجاد ش��ده؛ عقلی که به سرعت 
در ح��ال پَس روی اس��ت. جه��اِن به ط��ور فزاینده مقررات زدایی ش��ده، 
خصوصی ش��ده و فردی ش��ده ی ما، به چنین خدماتی نیاز ش��دید دارد، 
ام��ا این خدمات تاکنون چندان عرضه نش��ده اند. بایس��تی این وضعیت 
را چی��زی نامید ک��ه آنتونی گیدنز به آن »سیاس��ت زندگی« می گوید: 
یعن��ی اینکه زنان و مردان در زندگی به نحوی فزاینده مس��ئول »یافتن 
راه حل های فردی برای مشکالت ناشی از اجتماع هستند«. اولریش بِک 
به درس��تی این مس��ئله را بزرگ ترین چالش دوران »سّیال مدرِن« پیش 

روی نسل های امروزی می داند.

جامعه شناس��ی، به خاط��ر این ک��ه در خدمت عقل مدیریتی باش��د، در 
بی��ش از نیم قرن گذش��ته ی خود س��رگرم تالش ب��رای تثبیت جایگاه 
خ��ود به عنوان ی��ک علم/تکنولوژِی ن��اآزادی بوده اس��ت: یعنی به مثابه 
نوع��ی کارگاه طراح��ی محیط های اجتماعی و حل مس��ائل آن در عالم 
نظر و به ویژه در عمل بوده؛ مس��ائلی که تالکوت پارس��ونز آنها را تحت 
عنوان »پرس��ش هابزی« صورت بندی می کند: چگونه انسان هایی را که 
با اراده ی آزاد، خوشبخت/نفرین ش��ده اند، تحریک/وادار/ ترغیب/تلقین 
کنیم که تح��ت هدایت اصولی قرار بگیرند و به طور عادی از راه کارهای 
اس��تادانه ی پیش بینی پذیری پیروی کنند که سرپرستان و ناظران نظم 
اجتماع��ی طراحی کرده اند؛ یا چگون��ه اراده ی آزاد را با میل به تمکین 
کردن از اراده ی دیگران س��ازگار کنی��م و در نتیجه، تمایل به »بردگی 
ارادِی« مورد نظر و انتظار ال بوئتی در آس��تانه ی عصر مدرن و تمایل به 
پیروی از اصل عالی س��ازماندهی اجتماعی را بیشتر کنیم. مختصر آنکه: 
چگونه مردم را وادار کنیم که از روی اراده کاری را انجام بدهند که باید 

انجام بدهند... 

در جامعه ی امروزی، که به موجب حکم سرنوشت، متفرد شده و انقالب 
دوم مدیریتی به آن کمک کرده و کاًل مدیرانی دارد که وظایف مدیریتی 
خود را به افراد تحت مدیریتش��ان واگذار می کنند، جامعه شناس��ی این 
فرصت را دارد که دس��ت به تغییر بزند و به نوعی علم/تکنولوژی آزادی 
تبدیل شود: به شیوه ها و ابزارهایی تبدیل شود که به واسطه ی آنها افراد 
محکوم و دوژوره ی دوران س��ّیال مدرن به مقام اف��راد مختار و دوفاکتو 
ارتقاء بیابند. یا اگر بخواهیم از زبان جفری الکساندر در فراخوان وی به 
مبارزه بگوییم: آینده ی جامعه شناس��ی، دست کم آینده ی نزدیک آن، به 

تالش برای تجس��م و استقرار دوباره ی آن در قالب سیاست فرهنگِی در 
خدمِت آزادی بشری بستگی دارد.

و چگون��ه چنین چیزی را محق��ق کنیم؟ از چه راهبردی پیروی کنیم؟ 
در واق��ع، این راهبرد ش��امل نوعی ورود به گفتگو ب��ا »باورهای رایج« 
)doxa( ی��ا »آگاه��ی کنش��گر« )که جامعه شناس��ی، هم��گام با عقل 
کهنه ی مدیریتی، ارزش ش��ناختی را انکار کرده و در پی »آگاه کردن«، 
»ریش��ه کنی« و »اص��الح« آن بوده( و ضمناً رعایت اصول پیش��نهادی 
ریچارد ِس��ِنت در مقال��ه ی وی درباره ی معنای فعلی »انس��ان گرایی«، 
یعنی تش��ریفات نداش��تن، باز بودن و همکاری کردن، است. »تشریفات 
نداش��تن« بدین معنا اس��ت که قواعد گفتگو از قبل مشخص نشده اند؛ 
بلکه در حین گفتگو معلوم می ش��وند. معنای»باز بودن« این است: هیچ 
کس با اطمینان خاطر از حقیقت خود وارد گفتگو نمی شود و وظیفه اش 
این نیس��ت که دیگران )دارندگان عقاید نادرس��ت پیشینی( را متقاعد 
کند. و »همکاری کردن« بدین معناست: در این گفتگو، همه ی طرف ها 
هم زم��ان یاددهنده و یادگیرنده هس��تند، ضمن اینکه برنده یا بازنده ای 
وجود ندارد...  بیهودگِی )جمعِی( جامعه شناس��ی می تواند هزینه ای باشد 
که باید به صورت جمعی، برای س��هل انگارِی دس��ته جمعی این تجربه، 

پرداخت شود  .

در حال حاضر، در شرایطی که پویاییِ  دیگر ]اجزاء[ جامعه درک و فهم 
می ش��ود، همان گونه که کیث تستر از دانش��گاه هال اخیراً مطرح کرد، 
جامعه شناس��ی در دوره ی »فترت« به سر می برد؛ دوره ای که شیوه های 
قدیمی انجام کارها هر روز نارس��ایی خود را نش��ان می دهند، در حالی 
که هنوز ش��یوه های جدی��د و کارآمدتِر جایگزین ب��ه مرحله ی طراحی 
نرسیده اند... دوره ای است که احتماع وقوع هر چیزی یا تقریباً هر چیزی 
هست، اما احتمال وقوع قطعی هر چیز یا حتی احتمال زیاد موفقیت آن 
پایین است. من گمان می کنم که پیش بینی مقصدی که در این وضعیت 
به س��وی آن در حرکتیم و حتی مقص��دی که در نتیجه ی این وضعیت 
باید به آن برسیم، نامعتبر و گمراه کننده است. زیرا امکان ناپذیری انجام 
عمل هدفمند برای رسیدن به ریشه های مشکالت سّیال مدرن و فقدان 
عامالن��ی که قادر به انج��ام چنین کاری باش��ند و آن را دریابند، دقیقاً 

چیزهایی هستند که این وضعیت را تعریف می کنند.

با این حال، این بدان معنا نیست که ما باید دست از تالش بکشیم؛ بلکه 
ضمن این که هرگز نباید دست از تالش برداریم، الزم است که هر گونه 
ت��الش متوالی را نوعی راه حل موقتی دیگ��ر بدانیم: یک تجربه ی دیگر، 
برای ضرورت س��نجش کامل ه��ر راه حل، قبل از اینک��ه آن را »مقصد 

نهایی« اعالم کنیم یا کار خود را »تمام شده« بدانیم.

جامعه شناسی به مثابه  حرفه
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< ایزابال بارلینسکا کیست؟

>>

را  بارلینسکا  ایزابال  نام  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  در  همه 
می دانند، و او تقریباً همه را می شناسد! به شیوه ای کارآمد و خالق، 
وفادار و متعهد، با بیانی نرم و مالیم اما مصمم، برای نزدیک به 3۵سال 
با انجمن بین المللی جامعه شناسی همکاری کرده است. بانوی بسیاری 
از زبان ها، شامل انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، و زبان مادری اش 
لهستانی، صندلی داِغ انجمن بین المللی جامعه شناسی را اشغال کرده 
است و کارها را از مادرید هدایت می کند. با کمِک دستیاراِن متعهدش، 
ناچو و خوان، او با همه چیز از مسائل مالی تا عضویت، از صرف وقت 
تا  ملی  انجمن های  و  پژوهشی  کمیته های  به  دادن  مشاوره  برای 
پیچیده ی  و همیشه  بی شمار   و سازمان دهِی نشست های  برنامه ریزی 
ما، دست و پنجه نرم می کند. معاون ها و رئیسان به دانش و خرد او 
وابسته اند. همه ی این ها با تواضع و خرد و یک شوخ طبعِی مالیم انجام 

می شود. 

او در سال ۱۹۸۷ دبیر اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی شد، 
گسترش  با  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  او،  سرپرستی  تحت  و 
اعضای اش از ۱۲۰۰ به بیش از ۵۰۰۰عضو در شرایط فعلی، با حضور 

بیش از ۵۵انجمن ملی و ۵۵کمیته ی پژوهشی، قوی تر و قوی تر شده 
است. او خط سیر خود را با انجمن بین المللی جامعه شناسی به عنوان 
بین المللی  انجمن  با  سپس  و  کرد  آغاز  ورشو  در  جوان  دانشجویی 
جامعه شناسی از کانادا به هلند، و سپس به اسپانیا نقل مکان کرد. در 
طول این زمان، رساله ی دکترایش را نوشت و آن را به صورت کتابی به 
زبان اسپانیایی با عنوان جامعه ی مدنی در لهستان و اتحاد منتشر کرد. 
او می گوید لهستانی بودن، به خوبی به او آموخته است که در بسیاری 
از موقعیت های شرم آور که به شکل ناگزیری در کار طاقت فرسای او 

پدید می یابند، سکوت اختیار کند.

با او مصاحبه کرد.  مایکل بورووی در ۲۷سپتامبر ۲۰۱۱، در مادرید 
اولین بخش مصاحبه، که تبعید وی از لهستان و سال های اولیه اش در 
انجمن بین المللی جامعه شناسی را توصیف می کند، این جا منتشر شده 
است. بخش دوم که درباره ی تثبیت انجمن بین المللی جامعه شناسی 
در  است،  وی  شدن  اجرایی  دبیر  از  پس  مادرید  در  دفترهایش  در 

شماره ی بعدی گفتگوی جهانی منتشر خواهد شد.

انجمن  دفتر  در  لجاراگا،  جان  کنار  در  بارلینسکا،  ایزابال 
بین المللی جامعه شناسی در دانشگاه کامپلوتنسه ی مادرید.
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 ایزابال، چطور با انجمن بین المللی جامعه شناسی درگیر شدی و 
این کار جذاب اما طاقت فرسا را برعهده گرفتی؟

سال ۱۹۷۷  در  بود.  زندگی  پیشامدهای  آن  از  یکی  فقط  این  خب، 
اجرایی  کمیته ی  اعضای  از  یکی  که  سوکولوسکا،  مگدآلنا  عمه ام  با 
انجمن بین المللی جامعه شناسی بود، شروع شد. یادم می آید که بهار 
بود، چون در دانشگاه ورشو مشغول امتحان هایم بودم. به من زنگ زد 
که می توانم دو سه روزی را پیش او بروم چون داشت یک کنفرانس 
بین المللی را ترتیب می داد و به کمک احتیاج داشت. به یک »دختر 
در  افراد  دیدِن  متوجهی؟  کند،  کمکش  که  داشت  احتیاج  کوچولو« 
چمدان های  سر  چه  این که  پیگیری  هتل،  به  آن ها  بردن  فرودگاه، 

گم شده آمده است و از این جور کارها.

چرا به طور خاص به تو زنگ زد؟

چون روسی و انگلیسی می دانستم و همان دور و بر بودم. اما روز بعد 
امتحان داشتم؛ بنابراین یک مقدار پیچیده بود. اما پدرم به من گفت 
که باید این کار را انجام دهم؛ تو کی هستی که بگی نه؟ اگر ۲۰ساله 
و  می کردی.  گوش  والدینت  حرف  به  باید  هنوز  می کنم  فکر  بودی 
خب روز بعد دیدم که در فرودگاه نشسته ام. به تو یادآوری می کنم، 
آنجا لهستان بود؛ لهستاِن کمونیست با تماِم دشواری هایش، جایی که 
هیچ کس به زبان خارجی صحبت نمی کرد. خب به هرحال، آنجا بودم 
و کاری که از من خواسته بودند را انجام می دادم؛ یعنی در فرودگاه 
منتظر بودم و برای امتحان هایم درس می خواندم. اما ظاهراً یک توافق 
و همدلی مشترک با کورت جانسون و سلین ساینت پِیر شکل گرفت 
جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  اجرایی  دبیر های  زمان  آن  در  که 
ببین،  به من گفتند:  بود.  و دبیرخانه در آن زمان در مونترال  بودند 
تابستان آینده، یک کنگره ی جهانی جامعه شناسی در آپساال، سوئد، 
به خصوص روس ها  اروپا،  از شرق  برگزار می کنیم و منتظِر خیلی ها 
هستیم. و از آنجایی که االن تو را می شناسیم و تو انگلیسی و روسی 

حرف می زنی شاید دوست داشته باشی با ما همکاری کنی.

این حتمًا باید یک دعوِت وسوسه کننده بوده باشد!

دقیقاً! فکر کن، به تو پیشنهاد شود که یک ماه بروی سوئد و کار کنی؟ 
شک نکردم. بله، خوشحال می شدم که بروم. و رفتم. اولف هیملستراند، 
که رئیِس منتخِب انجمن بین المللی جامعه شناسی در کنگره)۱۹۷۸( 
بود، دِم قایق دنبال من آمد. به ارزان ترین شیوه ای که ممکن بود از 
لهستان بیایی، آمده بودم؛ یعنی عبور از دریای بالتیک با قایق. یک ماه 
در آپساال ماندم و برنامه را سروسامان دادم. بعد، در طوِل یک هفته ی 

کنگره، مرا پشت میزی گذاشتند که نامش »شکایاِت عمومی« بود.

بین المللی  انجمن  در  این  از  بهتر  شروعی  نمی توانستم  من  خب، 
جامعه شناسی داشته باشم! هیچ چیز از انجمن بین المللی جامعه شناسی 
نمی دانستم؛ اما آنجا بودم و تالش می کردم مشکِل مادربزرگی را حل 
کنم که نوه اش را که احتماالً برای گشت  وگذار به استکهلم رفته بود، 
گم کرده بود... . خب، تو راحت می توانی تصور کنی که چه چیزهایی 
به  من  ظاهراً  اما  بیاید.  پیش  عمومی«  »شکایات  در  است  ممکن 
اندازه ی کافی در وظیفه ی جدیدم موفق بودم چون چند سال بعد یک 
نامه از کورت جانسون و سلینا سینت پیر دریافت کردم که نوشته بود 
چند کمک هزینه ی کِم دانشجویی برای همکاری با آنها در برگزاری 
آیا  کنگره ی جهانی جامعه شناسی در مکزیکو در سال۱۹۸۲دارند، و 

گفتم  من  البته،  بروم.  مونترال  به  سال۱۹۸۱  پایان  در  دارم  دوست 
عالی است! نصف سال در کانادا با کمک هزینه ی دانشجویی؛کی این 
پیشنهاد را رد می کند؟ حتی درخواست پاسپورت کردم و تو می دانی 
که در یک کشور کمونیست گرفتِن پاسپورت کار ساده ای نیست. اما 

پاسپورتم را گرفتم و آماده بودم که بروم.

درست  بود؛  آشفته  لهستان  بود،  اتحاد  دوره ی  موقع،  آن  اما 
است؟

با  مدرسه،  سال های  از  بود.  من  زندگی  از  مهمی  بخش  اتحاد  بله، 
معلِم  به خاطر  واقع،  در  بودم؛  درگیر  یا  ارتباط  در  اعتراضاِت سیاسی 
دعوت  خانه اش  به  را  ما  داشتم.  مدرسه  در  که  تاریخی  خوِب  بسیار 
که  کنیم،  بحث  اروپا  و  لهستان  تاریخ  و  واقعیت  درباره ی  تا  می کرد 
با نسخه ی رسمی که در مدرسه به ما آموخته می شد بسیار متفاوت 
بود. از طریق او و همکارانی که در آن سمینار بودند با افرادی ارتباط 
برقرار کردم که در اعتراض سیاسی ای حضور داشتند که در آن زمان 
در لهستان ایجاد شده بود. و به محض این که وارد شدم، دیگر خارج 

نشدم. 

پس، وقتی در ۱۹۸۰، راهپیمایی ها شروع شد، وظیفه ی من این بود 
که با روزنامه نگاران خارجی ای که به لهستان می آمدند صحبت کنم 
اعالم شد، سیزدهم دسامبِر  لهستان  در  نظامی  وقتی که حکومت  و 
مشهور ۱۹۸۱، به دردسر افتادم. پلیس وارد خانه ام شد و دنبال مدارک 
می گشت. ماشین تایپم را بردند و روی تلفنم شنود گذاشتند؛ احتماالً 
و خبرنگاران خارجی خیلی  تلویزیون ها  با  من  ارتباط  اینکه  به خاطر 
چیزهای  خیلی  مانند  دسامبر ۱۹۸۱  در  کانادا  به  سفرم  بود.  آشکار 
دیگر، لغو شد. هرچند، کمی بعد، دولت لهستان وانمود کرد که زندگی 
به وضعیِت عادی اش برگشته است و مردم آزادی دارند. در این بازِی 

سیاسی، آن ها شروع به گشودِن مرزها کردند.

هنگامی که حکومت نظامی اعالم شد، همه باید پاسپورت هایشان را 
پس می دادند و ناگهان، یک  دفعه، در مارس ۱۹۸۲ یک تماس تلفنی 
ویزای  حاال  بگیری؟«  نمی آیی  چرا  این جاست،  »پاسپورتت  داشتم: 
مکالمه ای  بروم.  نمی خواستم  اما  داشتم؛  همه چیز  داشتم،  را  کانادا 
باید بروی  آنها گفتند:  اعتراضی داشتم.  با رهبران حلقه های  طوالنی 
چون تو در خارج مؤثرتر از اینجا در لهستان خواهی بود. پس رفتم 
اما خیلی خوشحال نبودم چون فکر می کردم جای ام در لهستان است. 
وقتی به کانادا رسیدم، همه فکر می کردند فوراً درخواست پناهندگی 
سیاسی می کنم؛ اما این آخرین چیزی بود که می خواستم. این جنگ 
من بود، این پاسپورت من بود و من اینجا هستم. خب این  طوری در 
دبیرخانه ی انجمن بین المللی جامعه شناسی در مونترال شروع به کار 
به شیوه ی شگفت انگیزی مهربان و مهمان نواز  کردم؛ جایی که همه 
بودند. آنجا با جاکویس دافنی و آلن تورن دوست شدم، که در آن زمان 
معاونان انجمن بین المللی جامعه شناسی بودند. در واقع، آلن تورن را 
شروع  این  می شناختم.  لهستان  در  اتحاد  اعتراضاِت  زماِن  از  قبل تر، 

زندگی من در انجمن بین المللی جامعه شناسی بود.

تو قبل از این که به کانادا بروی هم یک ارتباط دیگر با انجمن 
بین المللی جامعه شناسی داشتی، وقتی اولف هیملستراند برای 

دیدار از لهستان به آنجا آمد.

او از طرف انجمن بین المللی جامعه شناسی فرستاده شده بود تا ببیند 
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در لهستان چه می گذرد. زمستاِن بسیار سرِد ۱۹۸۲ بود. تانک ها در 
ورشو در همه جا بودند و ارتش همه چیز را کنترل می کرد. به فرودگاه 
رفتم که اولف را ببینم. در خیابان ها گشت می زدیم و جامعه شناس ها 
را می دیدیم. در آن زمان فکر می کردیم گزارِش اولف زیادی درست 
بود، چیزی که دولت از خواندنش کاماًل خوشحال خواهد شد. بعدتر 
بود که فهمیدم او مجبور بود بسیار دیپلماتیک و محتاط باشد تا منابع 

اطالعاتی اش، یعنی جامعه شناسان لهستانی را در خطر نیندازد.

در آن روزها کمیته ی اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی 
چگونه با جنگ سرد کنار می آمد؟

مراقب بود تا تعادل هر دو سمت را حفظ کند. و فکر می کنم آن ها 
می دانستند که دردسری وجود خواهد داشت مگر آن که یک نفر را از 
اتحاد جماهیر شوروی در کمیته ی اجرایی داشته باشند. در این باره، 

فکر می کنم انتخابات و ترکیب کمیته ی اجرایی بسیار باسیاست بود.

پس، تو به مونترال رفتی تا برای کنگره ی جهانی در 1982 در 
انجمن  به  به طور دائم  از مکزیک،  بعد  مکزیک حاضر شوی، و 

بین المللی جامعه شناسی پیوستی؟

بله. در مکزیک، فرناندو انریکه کاردوسو رئیس منتخب بود و تصمیم 
گرفته شده بود که دبیرخانه به آمستردام منتقل شود. به آنجا رفتم 
تا با دبیر اجرایی جدید، فلیکس گیِر جامعه شناس کار کنم. ۴سال در 
انجمن  پذیرای  دانشگاه های خاصی  که  بود  زمانی  ماندیم.  آمستردام 
می کردند.  مالی  حمایت  آن  از  و  بودند  جامعه شناسی  بین المللی 

بنابراین، دفترهایی در دانشگاه آمستردام داشتیم.

بین المللی  انجمن  از  غیر  دیگری  مشغله های  زمان،  آن  در 
جامعه شناسی داشتی؟

به  کردم  شروع  قطعاً  و  می افتادم  جا  موقعیت جدیدم  در  باید  خب، 
بودند،  کرده  ترک  را  لهستان  که  مشهوری  مخالفان  تماِم  با  مالقات 
اول در آمریکای شمالی و بعد در آمستردام، که به هر حال به لهستان 
یک  کوچکم.  داستان های  نوشتِن  به  کردم  شروع  و  است  نزدیک تر 
جورهایی حیاتی دوگانه بود، همیشه آسان نبود اما جذاب بود. انقالِب 
نسل من بود، پس واقعاً خوش شانس بودم که بخت این را داشتم که در 
آن شرکت کنم. جدی می گویم. علی رغم همه ی عواقبی که به دنبال 
داشت. و نگاه کن چه اتفاقی افتاد؛ 3۰ سال گذشته و اینجا هستیم؛ 

»کشورهای آزاد«. ما سیستم را برانداختیم.

بله. اتحاد آغاز پایان بود. اما نظرت راجع به آن سیستم چه بود؟ 
هیچ گاه پناهندگی نخواستی؟ چرا نه؟

هیچ وقت این برایم مطرح نشد که پناهندگی بخواهم چون می توانست 
این هم خیلی فکر کردم  به  اما  باشد.  برای خانواده ام عواقبی داشته 
که چطور دیدگاهم درباره ی لهستان را به مردمی که واقعاً نمی دانند 
پافشاری  مقاومت  اهمیِت  بر  می خواستم  برسانم.  چیست  کمونیسم 
کنم، که آنچه انجام دادم و می دهم درست است؛ اما سیستم به طور 
کلی ورشکسته نبود... قبول، چیزی آشکارا درباره ی شیوه ای که رژیم 
عمل می کرد اشتباه بود. اما من آموزِش بسیار خوبی در مدرسه داشتم. 
هیچ وقت از گرسنگی زجر نکشیدم. البته من از یک خانواده ی طبقه ی 
متوسِط ورشو می آمدم که والدینم شاغل بودند و سطِح نسبتاً خوبی از 
زندگی داشتیم. دریافتم که در بسیاری از چیزها در مقایسه با دوستانم 

از »کشورهای آزاد«، بهتر آموزش دیده بودم و بهتر آماده بودم. مدرسه 
و تحصیالت و دانش در لهستان وجهه ی بسیار خوبی داشت. ما آن تو 
محصور بودیم؛ اما این را می دانستیم و بنابراین مشتاق بودیم تا نه فقط 
آن چیزی را که به ما آموخته می شد بلکه تاریِخ دیگر را نیز بیاموزیم. 
تاریخ  معلم  یک  که  بودم  خوش شانس  گفتم،  تو  به  که  طور  همان 
ما همیشه گوش  بعد  و  را عوض کرد.  او زندگی  ام  فوق العاده داشتم. 
اتفاقی در جهان می افتد. کتاب هایی را می خواندی  می دادیم که چه 
که کسی غیرقانونی از غرب آورده بود. تمام شب را صرف خواندن یک 
کتاب می کردی، چون روز بعد باید آن را به کس دیگری می دادی. این 

یک شیوه ی معمول بود. 

این ها داستان هایی است که تو به مردم می گویی تا کمک کنی 
بفهمند که در لهستان بودند یعنی چه. درباره ی خوِد اتحاد چه 

فکر می کنی؟

هیجان انگیز بود. بعدترها انتقادی تر شدم. اما قدرتی بود که نمی شد 
متوقفش کرد. بعد از آنکه حکومت نظامی اعالم شد، اتحاد رسماً منحل 
و زیرزمینی شد؛ اما همچنان وجود داشت. آن سال ها، سال های بسیار 
سازماندهی  جدید  شیوه های  به  مردم  که  بودن  کشور  برای  خاصی 
از  بخشی  برای خریدن شیر،  مغازه  برابر  در  می شدند. صف کشیدن 
جامعه ی مدنی بود. مردم سازمان داده می شدند تا زنده بمانند یا در 
برابر چیزی بجنگند یا نظام را که زندگی را برایشان غیرممکن کرده 

بود از سر راه خود بردارند. احساس بسیار خاصی از انسجام بود. 

بله. و کلیسا هم نقش خیلی مهمی داشت.

کلیسا مانند چتری برای تمامی اقساِم مخالفت ها بود. کلیسا همچنین 
برای مدتی  ما  از همکاران  و خیلی  اعالم شد  نظامی  وقتی حکومت 
بودند،  مانده  تنها  آنان  فرزندان  و  افتادند و مادران  زندان  به  طوالنی 
کمک کرد. مغازه ها خالی بودند. تلفن ها کار نمی کردند. ترامواها کار 
نمی کردند. همه مان فلج شده بودیم. کشمکش های زیادی در آن زمان 

وجود داشت. 

اسپانیا  در  کتاب  یک  عنوان  به  بعدتر  که  خودت  رساله ی  در 
منتشر کردی، جامعه ی مدنی در لهستان و اتحاد، به این مشکالت 

پرداختی. درست می گویم؟

بله، رساله ی دکترای خودم را درباره ی اتحاد و جامعه ی مدنی نوشتم؛ 
اما، طبیعتاً، به شیوه ی غیرشخصی تر. رساله ی من چندان درباره ی اتحاد 
به عنوان یک جنبش اجتماعی نبود زیرا بسیاری از افراد درباره ی آن 
نوشته بودند، بلکه درباره ی این بود که چگونه زندگی سازمان می یافت: 
فصل  چند  می کردند.  عمل  کشور  در  روزمره   شکل  به  مردم  چگونه 
درباره ی مخالفان بود و این که چگونه مردم اقتصاد ثانوی را سازمان 
می دادند، شکر را با لوبیا معامله می کردند و چیزهایی مثل این. استاد 
راهنمای من اینجا در دانشگاه کامپلوتنسه در مادرید، ویکتور پرزدیاز، 
اصرار داشت یک فصل درباره ی تاریخ اعتراضات در لهستان بنویسم، تا 

خوانندگاِن غیر لهستانی موضوع را درک کنند.

اعتراضات لهستان تحت کمونیسم چی؟

اعتراضات اولیه ی لهستان هرگز کمونیسم را زیر سؤال نبرد؛ آنها تالش 
می کردند رژیم را تنظیم کنند، نظام را تنظیم کنند، به دنبال بهبود 
آن بودند. آنها آنگونه که خودشان می گفتند »سوسیالیسم با چهره ای 
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انسانی« را می خواستند.

این در آغاز بود، در سال های دهه ی 1950. اما فکر می کنی که 
اتحاد هم چیز مشابهی را نمایندگی می کرد؟

یک جورهایی بله؛ اگر به خواسته های اتحاد در همان اوایل نگاه کنی، 
آنها اتحادیه های آزاد کارگری را هم مطرح کردند، اما این سیاسی ترین 
خواسته ها بود. بقیه، درباره ی این بود که چگونه می شود کمونیسم را 
زیست پذیر کرد، مانند قیمت های ثابت و شرایط کار بهتر و مانند اینها. 
فقط می خواستیم شرایط  نمی برد.  زیر سؤال  را  نظام  واقعاً  هیچ کس 

زندگی را در آن بهبود دهیم.

آمستردام  در  که  زمانی  بروی،  مادرید  به  که  این  از  قبل  اما 
بودی  مردمی  از  بسیاری  با  مخالفان  رابِط  1982تا86،  بودی، 
که خارج شده بودند و انتشاراِت زیرزمینی و غیرقانونی را به 
تو می سپردند، و تو را در جریان قرار می دادند که چه اتفاقی 

می افتد؟ 

درست است. من همیشه یک تخت اضافی برای این مالقات کننده ها 
با روزنامه نگاران در تماس بودند و معموالً  داشتم. خانواده ام به خوبی 
پیش من می ماندند. در واقع این جوری بود که ریشارد کاپوشینسکی 

را دیدم.

منظورت ریشارد کاپوشینسکی مشهور است؟ او را می شناختی؟ 
با توجه به کتاب هایی که نوشته، باید آدم فوق العاده ای باشد. 
کتاب هایش درباره ی ایران، اتیوپی، و روسیه همه درخشان اند!

در واقع شیوه ای که ما همدیگر را دیدیم خیلی بامزه بود. وقتی بود 
که او به آمستردام آمده بود تا برای یکی از کتاب هایش تبلیغ کند. از 
طرف خانواده ام چیزی برای من آورده بود. در زیرشیروانِی یکی از آن 
خانه های تیپیکاِل آمستردام زندگی می کردم که خیلی باریک هستند 
و کلی پله دارند. کاپوشینسکی باید همه ی آن پله ها را باال می آمد و 
بیشترشان غیرقانونی چاپ  برایم می آورد، کتاب هایی که  کلی کتاب 
بکشم!« کمرش  دراز  باید  »آه،  گفت  و  رسید  خانه ام  به  بودند.  شده 
مشکلی داشت و با آن همه پله و آن همه کتاب، خیلی درد می کشید. 
بودمش،  ندیده  هیچ وقت  که  مشهور  بود.کاپوشینسکی  آنجا  او  خب 
بود.  کشیده  دراز  من  آپارتمان  در  جنازه  مثل  بعدی  ساعت  پنج  در 

نمی توانست تکان بخورد! و اینطور بود که ما دوست شدیم.

پس در واقع او هیچ وقت لهستان را برای مدت طوالنی ترک 
نکرد، مگر برای ماموریت های روزنامه نگاری اش؟

البته ما حرف می زدیم و حرف می زدیم.  و  بود.  آنجا  او همیشه  بله، 
او  بعد  و  کنم.  کار  چه  زندگی ام  در  نمی دانستم  دقیقاً  زمان  آن  در 
به من گفت: »ببین، ۹۸درصد مردم در جهان خوشحالند چون یک 
اما تنها دو درصد هستند که این سؤالی  زندگی آرام و منظم دارند. 
که تو از خودت می پرسی را می پرسند«. هیچ چیز دیگری نگفت. بعد 
اضافه کرد: »آن افرادی که چنین سؤاالتی را می پرسند ملزم اند که به 

پرسیدن آنها ادامه دهند«.

ادامه دارد.
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در یکی از محله های فقیرنش��ین شهری هند، 
ک��ودکان دور ی��ک گاری سبزی فروش��ی که 
روی آن ی��ک تلویزیون و یک دس��تگاه پخش 
دی وی دی نصب شده می چرخند و به تماشای 
شخصیت هایی می نش��ینند که درباره ی حرف 
هن��دی »ma« ش��عر می خوانن��د. ک��ودکان 
تانزانیایی به ی��ک برنامه ی رادیویی که به آنها 
نحوه ی رفتار با شبکه ی تورمانند پشه ی ماالریا 
را آم��وزش می ده��د، گوش می س��پارند. و در 
افریقای جنوبی که از هر ده کودک یک نفر به 
دلیل بیماری ایدز، والدین خود را از دست داده 
است، یک برنامه ی تلویزیونی به کودکان کمک 
می کند تا با بیماری مقابله کنند و با مرگ پدر 
و م��ادر خود کنار بیاین��د. همه ی این کودکان 
دس��ت کم دو چیز مش��ترک دارند: آنها اگر به 
مدرسه بروند کودکان مفیدتری خواهند بود و 

 Sesame Street همه ی آنها نسخه ی محلِی
را تماش��ا کرده اند؛ هدف ای��ن برنامه کمک به 
کاس��تن از بدی وضعیتی اس��ت که آنها با آن 

روبرو هستند.
موفقیت و فراگیر بودن این برنامه ی تلویزیونی، 
با توجه به سیاسی شدن شگفت آور فرهنگ در 
عص��ر جهانی ش��دن، موجب ط��رح دو معمای 
مرتبط با هم ش��ده است: چگونه یک محصول 
فرهنگی امریکایی در طول زمان در شبکه های 
تلویزیونی فراملی می پیچد؟ و همچنین چگونه 
همچون یک محصول اصل و معتبر محلی مورد 

پذیرش قرار می گیرد و مشروعیت می یابد؟
 Sesame آموزش��ی  غیرانتفاع��ی  س��ازمان 
Workshop )همان SW که س��ابقاً سازمان 
تلویزیون ک��ودکان بود(، فرصت��ی منحصر به 
فرد برای پاس��خ دادن به این پرسش ها فراهم 

می کند، زیرا این س��ازمان در سرتاس��ر جهان 
ب��ا ش��رایط  را    Sesame Street برنام��ه ی
محلی یا مشترک، سازگار می سازد و هدف آن 
آماده سازی بچه های پیش دبستانی برای ورود به 
دبستان است. به عالوه، این سازمان با همکاری 
شرکای محلی خود، نظیر حکومت های محلی 
و س��ازمان های جامعه ی مدنی و سازمان های 
غیردولت��ی، پروژه ه��ای امدادرس��انی انج��ام 
می ده��د و اهداف برنامه ی توس��عه ی هزاره ی 
س��ازمان ملل متحد را سرلوحه کار خود کرده 
است. سوادآموزی، بهداشت )شامل پیشگیری 
از ماالری��ا در تانزانیا، واکسیناس��یون در هند، 
س��المتی قلب��ی و تغذیه در آمری��کای التین 
و کاهش ای��دز در افریقای جنوب��ی( و برابری 
اجتماع��ی )ترویج م��دارای مذهبی و قومی در 
مناط��ق منازعه آمیز نظیر اسرائیل/فلس��طین، 

<آموزش کودکان                                                                                                                                           
   در طوالنی ترین خیابان جهان

تامارا کای، دانشگاه هاروارد، ایاالت متحده ی امریکا

بازی می کنند، یک  با کامی  بچه های آفریقای جنوبیایی 
مثبت  اچ آی وی  که  پشمالو  پنج ساله ی  دختر  عروسِک 
است.          داده  دست  از  ایدز  به خاطر  را  والدینش  و  است 
حقوق  تمامی   .  Sesame Workshop  2007©
کلیپ  دیدن  برای  هفرمن.  ریان  از  عکس  است.  محفوظ 
های ویدیویی Sesame Street  در کشورهای مختلف، 

www.sesameworkshop.org :اینجا را ببینید

>>

www.sesameworkshop.org


سال دوم/ شـماره ی پنجم/ آگوست  2012

ک��وزوو، افریق��ای جنوبی و ایرلند ش��مالی( از 
جمله اهداف برنامه ی توس��عه ی هزاره هستند. 
پروژه های امدادرس��انی این س��ازمان به شکل 
کلینیک س��ّیار دندانپزش��کی، مدارس نمونه، 
اعالِن خدم��اِت عمومی و توزیع م��واد رایگان 
)نظیر کتاب، بازی های آموزش��ی، دی وی دی، 
دفترچه ی راهنمای والدین و غیره( اس��ت. این 
پروژه ها به اهداف آموزش��ی هم��کاران محلی 
خ��ود، مخصوص��اً در مناطقی که ک��ودکان به 

تلویزیون دسترسی ندارند، کمک می کند.
مصاحبه های متمرکز و قوم نگاری ها در آمریکای 
التی��ن، افریقا و خاورمیانه نش��ان می دهد که 
پروژه های Sesame با وجود موضوعاِت بالقوه 
بحث برانگیزی که مطرح می کنند )نظیر برابری 
جنس��یتی، احترام متقابل ب��ه »دیگری های« 
قومی و ن��ژادی و غیره( در س��طوح محلی به 
مق��دار زیادی م��ورد پذیرش واقع ش��ده اند. و 
این بیش��تر به خاطر نحوه ی برق��راری ارتباط 
و مذاکره ی این س��ازمان با ش��رکا و همکاران 
محلی خود اس��ت. مدل مشارکت این سازمان 
در میان س��ازمان هایی که مشغول فعالیت های 
فراملی هستند، منحصربه فرد است، زیرا مبتنی 
بر ایجاد یک تیم متشکل از متخصصان محلی 
اس��ت که موضوعات و نوع برنامه های آموزشی 
را ب��رای برنامه ه��ای مش��ترک و پروژه ه��ای 
امدادرس��انی انتخاب می کنن��د. این همکاران 
محل��ی محدودیت هایی دارن��د و برخی مواقع 
اش��تباه می کنن��د، اما آزادی آنه��ا در طراحی 
پروژه هایش��ان بس��یار زی��اد اس��ت. بنابراین، 
ش��یوه ی کار این س��ازمان مبتنی بر مذاکرات 
پنهانی است که موجب تسهیل فرایندهای کار 

ترکیبی و در نهایت انتشار آن می شود.
مذاکراتی که در کوزوو بر س��ر شرایط پذیرش 
این برنامه ها انجام ش��د این سازمان را مجبور 
کرد ک��ه درباره ی یک��ی از ارزش ه��ای اصلی 
خ��ود؛ یعنی اس��تفاده از ح��روف الفب��ا برای 
آموختن س��واد، تجدیدنظر کند. آلبانیایی ها و 
صربی ها بر س��ر حروف الفبای مشترک )التین 
یا س��یریلیک( به تواف��ق نرس��یدند. عالوه بر 
مس��ائل زبانی، همکاران محلی نمی خواس��تند 
از صحنه هایی فیلم ب��رداری کنند که کودکان 
ای��ن گروه ها با هم ب��ازی می کنند زیرا والدین 
اج��ازه نمی دادند که بچه هایش��ان برنامه هایی 
تماش��ا کنند که در پی یکپارچه س��ازی قومی 
ب��ود. ممکن بود این مش��کالت باع��ث ناکامی 
این پروژه بش��ود، اما این س��ازمان و همکاران 
محلی با یکدیگر گفتگو کردند و به یک راه حل 
ابتکاری دس��ت یافتند: آنها ی��ک »واژه نامه ی 
تصویری« س��اختند. ویژگی ای��ن واژه نامه این 
بود که بچه ها اشیائی نظیر عینک آفتابی را در 

دس��ت می گرفتند و واژه ی متناظر با آنها را به 
زبان های مختلف می گفتند.

شرایط پذیرش این برنامه ها برای فلسطینی ها 
نی��ز مهم ب��ود. آنها ابت��دا در س��ال ۱۹۹۴ از 
مشارکت با اس��رائیلی ها در ساخت یک برنامه 
درب��اره ی احت��رام و درک متقاب��ل خودداری 
کردند. آنها می ترس��یدند که یک نس��خه ی با 
کیفیت از برنامه ی Sesame Street منجر به 
از بین رفتن جایگاه ش��بکه ی تلویزیونی جدید 
و ضعیفشان بشود و همچنین به دلیل همکاری 
ب��ا اس��رائیلی ها و امریکایی ه��ا ه��دف انتقاد 
محافظ��ه کاران قرار گیرند. با این حال، اعضای 
اصلی تیم فلسطینی، همکاری را فرصتی برای 
ایجاد یک زیرساخت رسانه ای محلی و آموزش 
جوانان فلس��طینی تلقی می کردند. آنها تقاضا 
کردند که بیش��تر بودجه ی این برنامه به جای 
تولید، صرف آموزش بش��ود. بنابراین، تصمیم 
فلس��طینی ها به پذیرش این برنامه به توانایی 
آنها در مذاکره بر س��ر چیزی بس��تگی داشت 
که آن را ی��ک فرایند و محصول ارزش��مندتر 

می دانستند. 
مذاکره بر س��ر محتوای تولیدات مشترک برای 
همکاران بنگالدش��ی و افریق��ای جنوبی مهم 
بود. آنها خواهان س��اخت برنامه هایی بودند که 
با اس��تقبال مردم محلی مواجه شود و نیازهای 
محلی را برآورده کند. همکاران بنگالدش��ی از 
کاربرد عروسک های Muppet )عروسک هایی 
شرکت جیم َهنسن ساخته است( در برنامه ی 
خود واهمه داش��تند، چرا که خیمه ش��ب بازی 
در س��نت بنگالدش��ی جایگاه مهمی دارد. این 
سازمان همکاران خود را ملزم به استفاده از این 
نوع عروسک نکرد و بنابراین تیم بنگالدشی در 
نهایت تصمیم گرفت که عروس��ک های خاص 
خودش��ان )از جمل��ه عروس��ک ببر و ُش��غال 
بنگالی( را طراحی کنند. آنها از عروس��ک های 
چوبی سنتی بنگالی استفاده کردند و برنامه ای 
تحت عنوان Sisimpur ساختند و با همکاری 
هم، طرحی منحصربه فرد را به اجرا گذاش��تند 
و برنامه ای به نام »جهان ایکری« تهیه کردند؛ 
ایکری نام عروس��ک بنگالدش��ی ای��ن برنامه 
اس��ت. در این برنامه داستان های عروسک های 
س��نتی بنگالدش��ی از زبان ایکری و به همراه 
ترانه اجرا می ش��وند. همکاران افریقای جنوبی 
 Takalani نیز در س��اخت قسمت دوم برنامه
Sesame مش��ارکت کردن��د. ای��ن برنامه به 
بحران ای��دز و پروژه های امدادرس��انی در این 
کش��ور می پردازد. با وج��ود نگرانی های اولیه، 
این س��ازمان در تولید یک برنامه ی آموزش��ی 
درب��اره ی ای��دز ب��ا آنها هم��کاری ک��رد و نام 
 Kami شخصیت عروسکی آن که ایدز داشت

بود. 
 SW شواهد نش��ان می دهند که مدل سازمان
تأثی��ر مثبت��ی در نتای��ج این پروژه ها داش��ته 
اس��ت. موفقیت تولیدات مشترک و پروژه های 
امدادرس��انی حیرت آور است. مطالعات کنترل 
ش��ده نش��ان می دهد ک��ه نمره ه��ای آزمون 
سوادآموزی آن دسته از کودکان بنگالدشی که 
به تماش��ای برنامه ی Sisimpur نشسته اند، 
۶۷درص��د بیش��تر از کودکانی اس��ت که این 
برنامه را ندیده اند. نم��رات آزمون های ریاضی 
و همچنین میزان سواد بینندگان چهارساله ی 
مصری برنامه ی Alam Simsim، به اندازه ی 
بچه های پنج ساله ای است که این برنامه را کم 
تماش��ا کرده اند ی��ا اصاًل ندیده ان��د. همچنین، 
شواهد نش��ان می دهد که مقبولیت محلی این 
برنامه ه��ا موجب افزایش مش��روعیت عملکرد 
SW ش��ده و بنابراین گس��تره ی مخاطبان آن 
را افزایش داده اس��ت. کمیسیون های SW به 
منظور سنجش میزان تأثیر آموزشی هر برنامه 
و همچنین برای ارزیابی اینکه آیا این برنامه ها 
مقبولیت محلی دارند یا خیر )که معموالً دارند( 
پژوهش های مس��تقلی انجام داده اند. مثاًل پس 
 Alam Simsim از ۱۸ماه نمای��ش برنامه ی
در مصر، ۹۸درصد کس��انی که از آنها درباره ی 
این برنامه س��ؤال پرسیده بود، یا این برنامه را 
تماش��ا کرده ی��ا آن را می ش��ناختند. در حال 
حاضر، ش��هرت این برنامه به اندازه ی نسخه ی 
امریکای��ی آن اس��ت. ۵۲۰۰ مرک��ز از مراک��ز 
 Galli مراقب��ت روزانه ی دولت هن��د برنامه ی
Galli Sim Sim را به برنامه ی آموزشی خود 
 Sesame Street افزوده اند. احتماالً برنامه ی
فراگیرتری��ن برنامه برای آم��وزش کودکان در 

جهان است. 
ی��ک نظریه درباره ی نف��وذ در دیگران به مثابه 
مذاکره، یک چارچ��وِب قانع کننده برای درک 
عوام��ل مؤث��ر بر کاه��ش و افزای��ش مقاومت 
م��ردم در برابر جهانی ش��دن فرهنگ��ی فراهم 
م��ی آورد. به ع��الوه، ای��ن نظری��ه می گوید در 
دوره ای که س��ازمان های فراملی و محصوالت 
فرهنگی آنها به سرعت در سراسر جهان پخش 
می ش��وند، موفقی��ت پروژه های توس��عه ای و 
مقبولیت تولیدات فرهنگی مشترک در سطوح 
محلی به ایجاد رواب��ط عادالنه ی فراملی میان 
سازمان های فراملی بس��تگی دارد. فرایندهای 
انتش��ار این برنامه ه��ا در جه��ان، بازتابنده ی 
تحمیل و تس��لط ارزش های غربی اس��ت، اما 
نمونه ِیSW نش��ان دهنده ی ق��درت و نفوذ و 
اس��تقالل مردم محلی اس��ت و گویای نحوه ی 
مذاکره بر سر فرهنگ، در طوالنی ترین خیابان 

جهان است.
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< جانبداری؛
      علم در کنفرانس ریو+20 

     سازمان ملل متحد درباره ی توسعه ی پایدار

یکی از مجسمه هایی که در مرکز شهر ریودوژانیرو، 
به  اعتراض  در  مردم  نشست  از  بخشی  به عنوان 
کنفرانس ریو+۲۰  سازمان ملل درباره ی توسعه ی 
می کند.  خودنمایی   ،۲۰۱۲ ژوئن    ۲۰ در  پایدار 

عکاس، هربرت دوسینا.

هربرت دوسینا1، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، امریکا 

کنفرانس های س��ازمان ملل متحد هر س��ال 
ب��زرگ و بزرگ تر می ش��وند و ه��زاران مقام 
حکومتی، فع��االن، مدیران تج��اری و حتی 
ش��خصیت های نام��دار را ب��ه خ��ود جذب 
می کنن��د. در کنفران��س ماه ژوئن س��ازمان 
مل��ل متح��د درباره ی توس��عه ی پای��دار در 
ریودوژانیرو، گروه دیگری، به نام دانشمندان، 
نی��ز به جمع ش��رکت کنندگان پیوس��تند و 
کوش��یدند تا حض��ور خود را ب��رای دیگران 

محسوس کنند.
اگر مدیران تجاری در یک هتل نشست هایی 
تح��ت عن��وان »روز کس��ب وکار« داش��تند، 
کنش��گران در یک پارک »نشست مردم« را 
برگزار کردند، دانش��مندان نیز فضایی خاص 
خودش��ان دایر کردند که با نشس��ت مقامات 
رس��می همس��و بود. آنه��ا در یک دانش��گاه 
کاتولیک در نزدیکی محله ی ایپانِما جلسه ای 
با نام »نشس��تی درباره ی عل��م و تکنولوژی 
و ن��وآوری« ترتی��ب دادند. با ای��ن حال، بر 
خالف نشس��ت  تجاری و نشسِت کنشگران، 
معلوم نبود که این چه نوع نشس��تی است یا 
اهداف آن چیس��ت. اما نتیجه ی این نشست 
نش��ان دهنده ی دی��دگاه و مواض��ع جامعه ی 
علم��ی در مقابل دیگر گروه ه��ای درگیر در 

بحران زیست محیطی بود. 

>>
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< این، چه نوع از کنفرانس علمی بود؟
ب��ا این که مق��االت زیادی درب��اره ی وضعیت 
دانش بشری در حوزه های مختلف علمی ارائه 
ش��د، نحوه ی سازماندهی آنها به یک کنفرانس 
علم��ی نمی خورد. تع��داد متخصص��ان حاضر 
در ه��ر حوزه ی علم��ی برای بح��ث و مناظره 
درب��اره ی یافته ه��ای ارائه ش��ده کاف��ی نبود. 
بیش��تر حاضران یا از مقامات رسمی حکومتی 
بودند ی��ا از اعض��ای ش��ورای بین المللی علم 
)ICSU( بودن��د که مس��ئولیت برگزاری این 
نشست را بر عهده داشتند. ضمن آنکه مدیران 
علم��ی س��ازمان های دیگری ک��ه در برگزاری 
این نشست س��هیم بودند همچون آژانس های 
بین المللی علمی نظیر یونس��کو، س��ازمان های 
غیر دولتی علمی نظیر شورای بین المللی علوم 
اجتماعی)ISSC( که من یکی از نمایندگانش 
بودم نیز حضور داشتند و نمایندگان اندکی از 
رش��ته های مختلف علمی و همچنین مقامات 
حکومتی و نمایندگان شرکت های تجاری نظیر 
یکی از معاونیِن ش��رکت شیمیایی داو و مدیر 

عامل شرکت بلکبری در آنجا حاضر بودند. 
اگر هدف این نشس��ت تقوی��ت روابط عمیق تر 
میان رش��ته ها بود، باید گفت که زمان بس��یار 
مح��دودی ب��ه ایج��اد تعام��ل معن��ادار میان 
حاضران اختصاص داده شده بود: حاضران باید 
به مدت پنج روز متوالی در برنامه های مختلفی 
شرکت می کردند که هر کدام ۷ تا ۸ سخنران 
داش��ت که از جایگاهی رفیع برای دو س��اعت 
برای مخاطبانی که آن پایین بودند، سخنرانی 
می کردند و تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به »پرس��ش 

و پاسخی« عجوالنه اختصاص داده شده بود.
بحث ه��ای مقدمات��ی زیادی در گرف��ت. مثاًل 
یک جغراف��ی دان اب��راز خوش��بختی کرد که 
متخص��ص اقتص��اد محیط زیس��ت نیس��ت تا 
اندازه گی��ری  ب��رای  »قهرمانان��ه«  فرضیات��ی 
هزین��ه ی زندگی یا ارزش ی��ک جنگل مطرح 
کند. این س��خن ه��م به یک��ی از مجادله های 
قدیم��ی علوم اجتماعی اش��اره داش��ت و هم 
حاک��ی از رنج��ش جغرافی دان��ان از همتایان 
قدرتمندت��ر خود در ح��وزه ی اقتصاد بود. یک 
مهندس نیز به ش��کل غیررس��می و خودمانی 
گفت که وظیفه ی دانش��مندان علوم اجتماعی 
صرفاً تعیین »مطلوبیت فرهنگی« راه حل هایی 
است که آنان )مهندس��ان( ارائه می دهند. این 
س��خن او نیز به یکی از مجادله های دشوار در 
خصوص تقس��یم کار میان »دانشمندان علوم 
طبیع��ی« و »دانش��مندان عل��وم اجتماعی« 
اشاره داشت. البته س��خنرانان این نشست نیز 
دائماً فیزیک دانان، شیمی دانان یا مهندسان را 

»دانشمندان علوم طبیعی« خطاب می کردند و 
معنای ضمنی سخن آنها این است که مطالعات 
عل��وم اجتماعی ب��ه نوعی بخش��ی از طبیعت 
محسوب نمی شود یا در واقع غیرطبیعی است. 
به نظر می رس��د که تعری��ف امیل دورکهایم از 
جامعه ]به عن��وان[ »قدرتمندترین مجموعه ی 
نیروه��ای طبیع��ی و اخالقی ک��ه در طبیعت 
مش��هودند« از محدوده ی علوم اجتماعی فراتر 

نرفته است. 
تنش های موج��ود در میان و درون رش��ته ها 
نش��ان دهنده ی طیف گس��ترده ی موضوعاتی 
اس��ت ک��ه می ت��وان از طری��ق گفتگوه��ای 
فکوران��ه ی عمیق تری که جایش��ان در چنین 
کنفرانس هایی خالی اس��ت، ب��ه آنها پرداخت. 
ای��ن اختالف نظره��ا، تفاوت ه��ای فاحش در 
جهان بینی ها و مسائل نامرئی مربوط به قدرت 

را آشکار می کند.
< شریک یابی در امر کسب وکار و حکومتداری
اقدام��ات  و  س��خنرانی ها  ک��ه  همان ط��ور 
س��ازمان دهندگان اصلی این نشست و بسیاری 
از س��خنرانان نش��ان داد، هدف این کنفرانس 
کم��ک ب��ه دانش��مندان ب��رای برون رف��ت از 
وضعیت سوءتفاهم متقابل نبود. در واقع، حتی 
مخاطب��ان عمده ی این کنفران��س نیز از میان 

دانشمندان نبودند.
س��خنرانان در ط��ول ای��ن هفته دو گ��روه از 
کنش��گران را خط��اب ق��رار دادند ک��ه تعداد 
کم��ی از آنان در این نشس��ت حاض��ر بودند: 
یکی مقامات رسمی حکومتی )یا سازمان های 
بین الملل��ی( و دیگ��ری مدی��ران کس��ب وکار. 
س��خنرانان، یکی پ��س از دیگری، از ش��کاف 
موجود میان »دانش��مندان« و »س��هامداران« 
انتق��اد می کردند و آن را ناش��ی از بی عالقگی 
سهامداران به تحقیقات علمی و حمایت نکردن 
از آن می دانس��تند. آنها خواهان پُر کردن این 
ش��کاف از طری��ق »همکاری ه��ای« نزدیک تر 

»دانشمندان« و »تصمیم گیرندگان« بودند.
و  تاج��ران  و  س��رمایه گذاران  از  س��خنرانان 
سیاس��ت گذاران دع��وت کردند ت��ا تحقیقات 
خ��ود را با همکاری آنه��ا »طراحی« و »اجرا« 
کنند و به واس��طه ی این، س��هم بیش��تری از 
»مالکیت« تولیدات پژوهش��ی خ��ود را به آنها 
بدهند. به عبارت دیگر، به آنها کمک کنند که 
موضوعات پژوهشی خود را مشخص کرده و از 
یافته های پژوهشی، استفاده ی عینی بکنند. به 
»دیگر بخش های جامعه ی مدنی« نیز اشاراتی 
ش��د، اما تعداد کم��ی از نمایندگان آنها به این 
کنفرانس دعوت ش��ده بودند. دانش��مندان از 

سیاس��تگذاران و مدیران کسب وکار خواستند 
که از آنها حمایت بیشتری بکنند و دانشمندان 
در عوض، دانش م��ورد نیاز برای درک »تغییر 
زیس��ت محیطی جهانی« و »مدیریت تحوالت 
اجتماعی« برای رسیدن به »توسعه ی پایدار« 
را در اختیار ایشان قرار بدهند. این پیشنهاد در 
برگیرن��ده ی تمامی مفاهیم و معیارهای جدید 
ب��رای اندازه گیری وجوه مختلف موضوعی تازه 
ب��ود که خود دانش��مندان در ح��ال حاضر به 
ایجاِد آن کمک می کنند: ]موضوع[ به اصطالح 

»اقتصاد سبز«.
دیدگاه های انتقادی بس��یار کم��ی هم مطرح 
ش��د: مثاًل ش��ورای بین المللی علوم اجتماعی 
و نماین��دگان آن اغلب به نق��د جانبداری های 
تکنوکراتی��ک از »دانش��مندان علوم طبیعی« 
حاضر در کنفرانس پرداختند و بر ریش��ه های 
تاریخ��ی ی��ا سیس��تمیک بحران ه��ای فعلی 
زیست محیطی اصرار داش��تند. دست کم یکی 
از س��خنرانان خواه��ان ایجاد اتح��اد قوی تر با 
جنبش های اجتماعی نظیر مبارزه ی کنشگران 
و مردم��ان بومی اکوادور با ش��رکت های نفتی 

برای »نگه داشتن نفت در چاه ها«، شد.
با این حال، این کنفرانس بیشتر یک گفتگوی 
س��ه جانبه میان علم و دولت و نیز کس��ب وکار 
بود و ب��ر این ف��رض قدیم��ی تکنوکراتیک و 
دیدگاه مدیریتی مبتنی بود: مشکل اینجاست 
ک��ه »تصمیم گیرندگان« فاقد دانش الزم برای 
تصمیم گیری ه��ای درس��ت هس��تند، اما اگر 
دانشمندان این دانش صحیح را در اختیار آنها 
قرار بدهند، همه چیز درس��ت خواهد شد. ]در 
واقع، از نظر آنها[ علت تخریب محیط زیس��ت 
غفلت سیاس��ت گذاران اس��ت، نه ساختارهای 
قدرت یا فش��ارهای سیس��تمی. تغیی��ر از راه 
»مدیریت« صحیح از باال حاصل می ش��ود، نه 

به واسطه ی مقاومت از پایین.
پروژه ی ش��ورای بین المللی عل��م تحت عنوان 
»آینده ی زمین« از جمله طرح هایی اس��ت که 
تجس��م این فرضیه اس��ت و در این کنفرانس 
بیشترین توجه را به خود جلب کرد. هدف این 
پروژه ی بلندپروازانه ی ده س��اله این اس��ت که 
هزاران دانش��مند را »به منظ��ور انتقال دانش 
مورد نیاز جه��ت توانمندس��ازی جوامع برای 
رس��یدن به توس��عه ی پایدار« بسیج کند. این 
پ��روژه را چن��د س��رمایه گذار ثروتمند جهانی 
حمای��ت می کنند و یکی از س��خنرانان، آن را 
»یک��ی از بی نظیرترین نمونه ه��ای همکاری« 
نامی��د. مدیرعام��ل بلکب��ری در تأیی��د ای��ن 
س��خنرانی،  بر نیاز به »پژوهش های کاربردی« 
خط��رات  از  را  دانش��مندان  و  ک��رد  تأکی��د 

>>
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»ایدئولوژی« بر حذر داشت. 
ب��ه غیر از چن��د مداخله ی انتق��ادی، محتوا و 
س��اختار این برنامه، مخصوصاً دعوت مکرر به 
»همکاری« با بخش کسب وکار و حکومت، این 
امر را دش��وار می س��اخت که فرد کنفرانس را 
ب��دون این تصور ترک کند ک��ه این کنفرانس 
یک نوع حراج جذاب و هماهنگ اس��ت که از 
ط��رف بوروکرات های علمی و دانش��مندان به 
منظور سهیم شدن در بودجه ای که حکومت ها 
و کس��ب وکار به پروژه های مهندسی اجتماعی 
و ژئومهندس��ی برای »تعدی��ل« و »مدیریت« 
بحران های زیست محیطی اختصاص می دهند، 

ترتیب داده شده است.
پرسش هایی که مطرح نشد...

ت��الش دانش��مندان و بوروکرات ها برای یافتن 
ش��رکای پرمنفعت لزوماً بدین معنا نیست که 
آنها و کس��انی که این کنفرانس را سازماندهی 
کردند، آدم های��ی پولکی و حریص در حوزه ی 
پژوه��ش هس��تند. بلکه می تواند ب��ه این معنا 
باشد که آنها، آگاهانه یا ناآگاهانه، در پی سهیم 
کردن »ش��رکای« آینده ی خود در پاسخ دادن 
به پرس��ش های بنیادین زیر هس��تند که این 
کنفرانس می توانس��ت به بح��ث درباره ی آنها 

بپردازد، اما از انجام چنین کاری باز ماند:
آیا باید طبیعت را تأمین کننده ی »خدمات 
اکوسیس�تمی« بدانی�م و آیا بای�د بر آن 

»خدمات« قیمت بگذاریم؟
نمایندگان کشورهای در حال توسعه ی حاضر 
در نشس��ت رس��می ریو، از کارب��رد اصطالح 
»خدمات اکوسیس��تمی« در اعالمیه ی نهایی 
خودداری کردند، زیرا می ترسیدند که منجر به 

تشدید »مالی ش��دن« زمین شود. در حالی که 
ایاالت متحده و دیگر کش��ورهای توسعه یافته 
از کارب��رد این اصط��الح حمایت می کردند. در 
این نشس��ت، دانشمندان مکرراً از این اصطالح 
اس��تفاده می کردند بدون این ک��ه در آن تأمل 
کنن��د و وقتی ک��ه از آنها انتقاد ش��د که چرا 
از چنین اصطالحی اس��تفاده می کنند، پاس��خ 
ی��ک جغرافی دان که از مدافعان اصلی پروژه ی 
»آین��ده ی زمین« ب��ود، اینگونه ب��ود: آخرین 
ش��ماره ی مجله ی Nature را مطالعه کنید، 

علم این مشکل را حل کرده است.
آی�ا، آن گون�ه که طرف�داران »توس�عه ی 
پای�دار« و »اقتصاد س�بز« ادعا می کنند، 
س�ازگار کردن رشد بی پایان با حفاظت از 

محیط زیست امکان پذیر است؟ 
نشس��ت مردم، در کنفرانس ریو، رشد بی پایان 
را ب��ا پای��داری توس��عه متضاد دانس��ت. این 
نشست، اقتصاد س��بز را به مثابه »سرمایه داری 
س��بز« به س��خره گرف��ت و آن را نوعی تالش 
برای اجتناب از تغییرات س��اختاری مورد نیاز 
برای حفاظت از طبیعت دانس��ت. دانشمندان، 
صراحتاً، برای تخصِص خویش مش��تری جلب 
می کردند تا به حکومت ها و کسب وکارها کمک 

کنند تا ناممکن را امکان پذیر سازند.
چه کس�انی )با یادآورِی منبِع پایدارترین 
بین الملل�ِی  مذاک�راِت  در  ش�کاف 
زیست محیطی( مسئول واقعی بحران های 
زیست محیطی ما هستند و  چگونه باید با 
آنها ارتباط برقرار کنیم؟                               

در ج��ای دیگری از کنفرانس ریو، بس��یاری از 
حاضران به ش��رکت های فراملیتی و کشورهای 

ثروتمند، که یکی از  دانشمندان علوم اجتماعی 
»نخبگان قدرت« نامیدشان، اشاره می کردند و 
آنها را مقصر می دانس��تند. در نشس��ت مردم، 
آنه��ا دایم��اً »جنایت��کار« و »قات��ل« خطاب 
می ش��دند. اما اینجا، در ای��ن کنفرانس علمی، 
آنها را »ش��رکایی« می دانستند که باید به آنها 
توجه ک��رد و آنان را همکاران خود در طراحی 
و تولید پژوهش های علم��ی می نامیدند. یکی 
از انسان شناس��ان می گفت »ما نباید “نخبگان 
ق��درت” را دش��من خود بدانیم. این س��خنان 
س��ازنده نیس��ت. . . من فکر می کنم که وقتی 
برای تغییر سیاس��ی نداریم. ما باید با آنها وارد 

رابطه بشویم. راه دیگری وجود ندارد.«
< قدرت بی طرفی

دانش��مندان، که در پی ش��راکت با حکومت ها 
و کس��ب وکارها بودن��د، دایماً ب��ه »بی طرفی« 
فرضی خود و به کناره گیری و بی عالقگی خود 
توسل می جستند و دیگر حاضران در کنفرانس 
ریو را فاق��د چنین خصوصیتی می دانس��تند. 
ش��اید آنها، از روی ناآگاهی، وقتی که خواهان 
برقراری »تعاملی جدی��د میان علم و جامعه« 
بودند، پرچم بی طرفی را بر می افراشتند؛ یعنی 
اینکه ما مجزای از جامعه یا بر فراز آن هستیم. 
ی��ا وقتی که در پی ایج��اد ارتباطات قوی تر با 
»س��هامداران« یا با »تصمیم گیرندگان« بودند 
بر طبل بی طرفی می کوبیدند؛ یعنی این که در 
اینجا منفعتی عاید ما نمی ش��ود و ما به موجب 
ش��یوه هایی که مش��کالت را بی��ان می کنیم و 
راه حل هایی که برای مش��کالت ارائه می دهیم 
در فراین��د تصمیم گیری دخیل نمی ش��ویم. یا 
وقتی اص��رار می کردند که یافته های آنها صرفاً 
»مربوط به سیاست گذاری« است و هرگز نوعی 
»نسخه نویسی سیاستی« نیست )یعنی این که 
با محدود کردِن سیاست های مرتبط، به آن نوع 
از سیاس��ت هایی که این امر را فرض می گیرند 
که راهی غیر از »اقتصاد س��بز« نیست، چیزی 

را تجویز نمی کنیم(. 
با این حال، به نظر می رس��د که با وجود تأکید 
مکرر دانش��مندان بر بی طرفی خود، عمل آنها 

جانبدارانه است.

۱هربرت دوس��ینا به منظور ش��رکت در این کنفرانس از 

طرف شورای بین المللی علوم اجتماعی )ISSC( کمک 
هزینه دریافت کرده و از آنها بسیار سپاسگزار است.

تظاهرکنندگان با ]حاضران در[ نشست مردم، میدان 
فلورینا را در بخش تاریخی مرکز شهر ریودوژانیرو،  و 
نشست رسمی،  از محل  دور  کیلومتر  در حدود ۴۰ 

تصرف می کنند. عکاس، هربرت دوسینا.
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< پیامدهای قابل مشاجره؛
  فمنیسم و نئولیبرالیسم 

سیلویا والبای، دانشگاه لنچستر، انگلستان. رئیس پیشین کمیته ی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انجمن بین المللی جامعه شناسی

پیامدهای گس��ترده تر بحران مالی محل بحث 
و گفتگوس��ت. آیا بحران مالی سال های ۲۰۰۷ 
ت��ا ۲۰۱۲ فرصت��ی اس��ت برای س��ازماندهی 
مجدد ریشه ای و گس��ترده ی اقتصاد و جامعه 
به یکی از دو صورت راس��ت گرایانه )نئولیبرالی 
ی��ا فاشیس��تی( ی��ا چپ گرایان��ه )سوس��یال 
دموکراتی��ک ی��ا سوسیالیس��ت(؟ مدعای این 
مقال��ه این اس��ت که جنس��یت کان��ون اصلی 
فرایندها و س��اختارهای درگیر در این مسئله 
اس��ت و پ��روژه ی نئولیبرال��ی و برنامه ه��ای 

حکومتی جنسیت محورند و جنسی شده اند.

< منابع نئولیبرالیسم

با وجود اینکه رش��د س��رمایه ی مالی فرایندی 
جهانی است، هنوز هم تفاوت های چشمگیری 
می��ان صورت بندی های اجتماعی ملی مختلف 
وجود دارد. وجود این تفاوت ها این امکان را به 
ما می دهد که پیامدهای مختلف بحران کنونی 

را که به نیروهای سیاس��ی مختلف در جوامع، 
دولت ها و سیستم های سیاسی متفاوت وابسته 

است،به بحث بگذاریم.

بحران کنون��ی در متن]جامعه ی[ اروپایی، که 
با یک س��ری تغیی��رات در هر ج��ای دیگری 
هم اعمال ش��دنی اس��ت، فشاری ش��دید برای 
کاه��ش هزینه ه��ای دول��ت اس��ت. ب��ه نظر 
می رسد کس��ری بودجه ی دولت و بدهی های 
روی هم جمع ش��ده ی آن  تحمل ناپذی��ر ش��ده 
است. تفسیرهای مختلفی از این فشارها وجود 

دارد.

تفس��یر اول این اس��ت که ص��رف بودجه های 
س��نگین برای رف��اه ]عمومی[ عل��ت به وجود 
آمدن کس��ری بودج��ه و اقراض دولتی ش��ده 
اس��ت و در نتیج��ه، درم��ان این بح��ران هم 
کاس��تن از هزینه هاس��ت. اما ای��ن دیدگاه که 
به عنوان تبیینی برای منش��أ کس��ری بودجه 

ارائه ش��ده، نقد شده است، چرا که این کسری 
بودجه و اقراض عمدتاً به علت کاهش ناگهانی 
درآمدهای حاصل از مالیات که ناش��ی از رکود 
اقتصادی ایجاد ش��ده به واسطه ی بحران مالی 
بوده، ایجاد ش��ده اند و با اختصاص بودجه  هایی 
ب��رای ضمانت بانک ه��ا و همچنین هزینه های 
حمای��ت از کس��انی که ب��ه واس��طه ی رکود 
اقتصادی کار خود را از دس��ت داده اند، تشدید 

شده است.

تفس��یر دوم این است که مشکل در قرار دادن 
یورو به عنوان پول رایج اتحادیه ی اروپا، نهفته 
است چرا که کش��ورهای اروپایی خارج از این 
اتحادیه نمی توانن��د ارزش پول خود را ]با این 
پ��ول واحد[ تنظیم کنند. ام��ا این »راه حل«، 
به ن��درت کاهش ارزش پ��ول رقابتی را همانند 
طرح ه��ای حمای��ت دولتی ک��ه در دهه ی 3۰ 
بی اعتبار ش��د، پیشنهاد می کند. )این سیاست 
در حال حاضر در انگلس��تان که خارج از قلمرو 

>>

 RBS/NatWest بانک  بچه ها،  و  خانواده ها 
»مؤسسه ی  از  بخشی   به عنوان  را  کمدن  در 
بزرگ«  جامعه ی  ضمانت  دست نخورده ی 
تصرف کردند تا علیه کاهش ]نیرو ها[ و نحوه ی 
تأثیرگذاری آن به ویژه بر زنان، تظاهرات کنند. 

لندن، ۲۶فوریه ی ۲۰۱۱.
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یورو است اعمال می شود.(

 تفسیر س��وم این است که بحران مالی، پیامد 
اجتناب ناپذیر س��رمایه داری است به این معنا 
که نظام کنونی انباش��ت سرمایه، به پایان عمر 
خود رس��یده اس��ت و آینده اش یا ب��ه بربریت 
منتهی می ش��ود یا به سوسیالیس��م )هاروی( 
یا گذار به هژمونی بعدی )آریقی(. این تفس��یر 
خیل��ی کلی و نس��نجیده اس��ت و ویژگی های 
بسترهای سیاسی و اجتماعی جوامع گوناگون 

را در نظر نمی گیرد. 

تفس��یر چه��ارم که در ای��ن جا بس��ط یافته، 
نئولیبرالیس��م را مرحله ی بعدی و گریزناپذیر 
س��رمایه داری نمی داند، بلکه ]آن را[ فرایندی 
می داند که با توس��عه ی سرمایه ی مالی در هم 
تنیده است و نیروهای سیاسی مختلفی در آن 
دخیل  اند. در بطن این دیدگاه، اختالف نظرهای 
درخور توجهی درباره ی سرش��ت این نیروهای 
سیاسی و دیدگاه هایشان وجود دارد. وقتی که 
دولت ها افول می کنند، احزاب سیاسی قدیمی 
ت��الش می کنند ک��ه اوضاع جدید را بررس��ی 
کنن��د. پروژه ه��ای جدی��د، از اش��غال]اماکن 
مختلف[گرفت��ه ت��ا  ع��دم انقط��اع ، درخارج 
از چارچ��وب دول��ت اجرا می ش��وند؛ احزاب و 
ائتالف ه��ای جدیدی برای اعت��راض به دولت 
ش��کل می گیرند. یکی از چیزهایی که در این 
تفس��یر اهمیت فراوانی دارد جنس��یت  محوری 
ای��ن پایگاه های منازع��ه و همچنین نیروهای 

سیاسی و برنامه های جدید آنهاست.  

< ریاضت مسئله ای فمینیستی است

در دهه های اخیر، در بس��یاری از کش��ورهای 
اروپای��ی و غیراروپای��ی، افزایش��ی در وج��وه 
جنس��یتی دولت های رفاه در زمینه های تأمین 
آموزش، س��المت، درمان، سامان دهی اشتغال 
و فاصل��ه ی آن ب��ا کار ایم��ن وج��ود داش��ته 
است. این دس��تاوردها اغلب حاصل پروژه های 
فمینیس��تی و کارگ��ری ای بودند ک��ه به طرز 
پیچی��ده ای در برنامه ه��ای سوسیالیس��تی و 
سوسیال دموکراتیک با هم ترکیب شده بودند. 
تثبیت این پروژه های معطوف به جنس��یت در 
برنامه های دولتی و نهادهای اجتماعی هم زمان 
ب��ود با مراح��ل آغازی��ن پ��روژه ی نئولیبرالِی 
خصوصی س��ازی و حذف نظارت دولت. زمانی 
که زنان ش��اغل آهسته آهسته حضور بیشتری 
در جامع��ه ی مدن��ی و نهادهای سیاس��ی پیدا 
کردن��د و همزم��ان برخی نهادهای سوس��یال 
دموکراتی��ک از قبیل اتحادیه ه��ای صنفی به 
پس رانده ش��دند، جریان های پویای جنسیتی 

و طبقات��ی، اغل��ب، از هم فاصل��ه می گرفتند. 
در طی بحران مال��ی، پروژه های نئولیبرالی به 
منزله ی حمالت جنس��یتِی سختی بر پیکره ی 
این رش��د جنسیتی سوس��یال دموکراتیِک در 

حال افزایش، پا به عرصه گذاشتند.

مالیات یک مس��ئله ی فمینیستی است. روشی 
ک��ه برای بودجه بندی برحس��ب جنس��یت در 
تغیی��رات ایج��اد ش��ده در بودجه ه��ای ملی 
اعمال ش��د، نش��ان داد که تالش ه��ا برای کم 
کردن کس��ری بودجه برای بخش های مختلف 
جمعیت به یکس��ان اعمال نشده و این تناسب 
به زیان زنان بر هم خورده است. در انگلستان، 
کتابخانه ی مجلس عوام گزارش داده است که 
در بودجه ی س��ال ۲۰۱۰ از ۸.۱ میلیارد دالر 
افزایش متوسط مالیات سرانه/ کاهش سرانه ی 
منافع،  ۵.۸ میلی��ارد دالر )۷۲درصد( را زنان 
و ۲.۲ میلی��ار دالر )۲۸درص��د( را مردان باید 
پرداخ��ت می کردند. در حالی ک��ه مالیاتی که 
بیشتر مردان پرداخت می کردند، افزایش بسیار 
کمی پیدا کرد، منافع و خدماتی که زنان بیشتر 
اس��تفاده می کردند، دچار کاهش شدیدی شد. 
بستن پناه گاههای مالیاتی یا معرفی مالیات بر 
معامالت مالی که رهبران آلمانی و فرانس��وی 
آن را به عنوان یک سیاس��ت ب��رای اتحادیه ی 
اروپا ترویج کردند و لندن در برابر آن مقاومت 

کرد، سیاست هایی جنسیت محورند.

یک نمونه ی دیگر در انگلس��تان مربوط اس��ت 
به کاهش بودجه های ملی برای تأمین خدمات 
رفاه��ِی محلی از قبیل تأمین س��رپناه، ارائه ی 
مش��اوره به کارگران و حمای��ت از آنها تا جلو 
خش��ونت علیه زنان گرفته شود. توسعه ی این 
بخش، واکنش جنسیتی سوسیال دموکرات ها 
به مس��ئله ی خش��ونت بود که در آن به جای 
واکنش های تنبیهی از قبیل زندان برای عامالن 
خشونت، به گسترش رفاه و ارائه ی خدمات به 
قربانی��ان زن اولویت داده ش��ده ب��ود. در یک 
NGO پروژه ی تحقیقاتی کوچک، با همکاری
ه��ا و اتحادیه های صنفی که بر س��ازوکارهای 
»آزادی اطالعات« سرمایه گذاری کرده بودند، 
اطالعات مربوط به کاهش بودجه ها برمال شد. 
ی��ک درصد کاهش س��االنه ی بودجه های ملی 
وقتی در ش��وراهای محلی به مسئله ی خدمات 
مرب��وط به جلوگی��ری از خش��ونت علیه زنان 
می رس��د، چندین برابر شده و به میزان ساالنه 
3۱درصد کاهش بودجه ی س��االنه می رس��د. 
عل��ت این مس��ئله تا حدی این اس��ت که این 
خدم��ات، حمایت قانونی کمت��ری در قیاس با 

خدمات معمول و قدیمی تر دارند.

< واکنش های گوناگون

بازس��ازی اقتصاد و جامعه در انگلستان و سایر 
کشورها واکنش های مختلفی ایجاد کرده است 
که به طرز چش��مگیری از یک کشور تا کشور 
دیگ��ر متفاوت  اند و اثرهای گوناگون و متفاوتی 
ب��ه جا گذاش��ته اند. ی��ک راه ب��رای درک این 
تفاوت ها مقایسه کردن جنبش های ایجاد شده 
در جامع��ه ی مدنی با جنبش هایی اس��ت که 
متوجه دولت است. جنبش های جامعه ی مدنی 
شامل اش��غال ]اماکن مختلف[ می شود که در 
بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی 
رخ داده اس��ت؛ اما گونه های دیگری از جنبش 
نیز رخ داده اس��ت، مثاًل در انگلستان جنبشی 
درب��اره ی فرار از مالیات و پرهیز ش��رکت ها از 
پرداخ��ت آن وجود دارد که از طریق ]جنبش[ 

عدم انقطاع سامان دهی می شود.

وقت��ی دولت ه��ا دچار اف��ول ش��دند، احزاب 
سیاس��ی جدید و ائتالف های ت��ازه ای در چند 
کش��ور اروپایی از قبیل فرانس��ه )حزب چپ(، 
آلمان)حزب چپ گرا(  و ایسلند شکل گرفتند. 
ای��ن جنبش ه��ای چ��پ نوع��اً دارای عناصر 
فمینیس��تی قدرتمندی بودند. الاقل درباره ی 
کش��ورهای اروپایی احتماالً خطاس��ت که این 
رویداده��ا را ب��ه دو قطب جریان ه��ای داخل 
و خارج دولت تقس��یم کنیم؛ چ��را که این دو 
دس��ته تحوالت سیاسی هم بس��ته اند. مثاًل با 
اینک��ه در ایس��لند زیادترین رش��د در بروزات 
جدید نیروهای چپ و فمینیس��تی را ش��اهد 
هس��تیم، کمترین تمرکز اثرهای منفی بحران 
مالی ب��ر اقلیت ها و همچنین وجود حرکتی به 
س��وی دموکراتیک تر ش��دن ]توسط دولت[ را 

هم مشاهده می کنیم.

بحران مالی به پایان نرس��یده اس��ت. تالش ها 
برای بازسازی اقتصاد و جامعه نتایج گوناگونی 
در پی داش��ته اس��ت. ای��ن گوناگون��ی نتایج 
تا ح��دی ب��ه جنبش های سیاس��ی متنوع در 
جوامع ب��ر می گردد. این تالش ها فقط به نظام 
سرمایه داری محدود نمی شوند بلکه به ساختار 
و نظام جنسیتی جوامع توجه دارند. پیامدهای 

آن همچنان محل بحث و گفتگو است.
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< فعالیت های                                                                                                                                          
   فمینیستی اوکراین

تامارا مارتسنیوک، دانشگاه ملی کیف موهیال آکادمی، اوکراین

روز جهانی زن )۸ مارس( برای زنان اوکراینی 
تنها گل و توجه بیشتر را به همراه ندارد بلکه 
یادآوِر حقوقی اس��ت که آن��ان بیش از یک 
سده برای آن  جنگیده اند. ساِل گذشته، یک 
ط��رح ابتکاری تازه  ی فمینیس��تی، »تهاجم 
 )Feminist Offensive( فمینیس��تی« 
با س��ازمان دهی کارگاِه هنری فمینیستی و 
کنفرانس بین المللی فمینیست و راه پیمایی 
فمینیستی شیوه های جدیدی را برای جشن 

گرفتن هشتم مارس فراهم کرد.

فمینیس��تی                                                                        تهاج��م 

 )http://ofenzyva.wordpress.com(
یک طرح ابتکاری مستقِل عمومی است که 
برای غلبه بر شکل های پدرساالرانه ی قدرت 
ب��ا نمودهای گوناگون آن )جنس��یت گرایی، 
تغییرجنس هراس��ی،  همجنس هراس��ی، 
شووینیس��م(  و  نژادپرس��تی  پیرس��تیزی، 
می جنگ��د و از حق��وق اقتص��ادی و باروری 
ب��رای زن��ان حمای��ت می کند. ای��ن طرح 
می خواه��د تبعیض اجتماعی و ش��یوه های 
قانون گ��ذاری را تغییر دهد ت��ا فضایی برای 
مطالع��ات انتقادی زنان و فعالیِت سیاس��ی 

Ofenzyva  )تهاجم فمینیستی( در  فعاالن 
شرکت  کِیف  در   )۲۰۱۲( می  اول  تظاهرات 
می کنند. روی پالکارد نوشته شده است: »روز 
کاری زن: 3۶ساعت : ۸ ساعت کار دستمزدی، 
۴ساعت آشپزخانه، ۲۴ساعت بچه داری«؛ »نه 
به خشونت، نه به آزار جنسی«؛ » نادیا تولوکنو 
پوسی  در  فعال  زندانی  یک   ( کنید«  آزاد  را 
موسیقِی  روسِی  فمینیستِی  گروه  یک  ریوت، 

.Ofenzyva پانک راک.( عکس از

>>

http://ofenzyva.wordpress.com 
http://ofenzyva.wordpress.com 
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مستقل بسازد و دانِش رهایی بخِش فمینسیتی 
و زباِن غیرجنسی را گسترش دهد و به اشتراک 

بگذارد. 

یک کنفرانس بین المللی سه روزه »فمینیسم؛ 
نقط��ه ی اجتم��اع« ۵ تا ۷م��ارس ۲۰۱۲، که 
»تهاجم فمینیستی« آن را سازمان دهی کرده 
بود با هدِف فراهم آوردن مکانی برای گردآمدن 
و اتحاد، دانش��مندان و فع��االن را از اوکراین، 
روسیه، لهستان، صربس��تان، فنالند، فرانسه و 
ای��االت متحده گرد هم آورد. در پنل »عملکرد 
مش��ارکت کنندگان،  فمینیس��تی«،  سیاس��ی 
ابتکارات مردمی خوی��ش را علیه نقض حقوق 
زنان به اش��تراک گذاش��تند. گروه فمینیستی 
»La Barbe« )ریش(، با گذاش��تن ریش و با 
تس��خیر اتاق های هیئت مدیره، گردهمایی ها 
ی��ا نمایش��گاه های هنری، نب��وِد زن��ان را در 
مجموعه ه��ای تصمیم گیری ک��ه مردان بر آن 
مس��لط اند برجسته س��اختند. »زنان کنشگر« 
)صربستان( اجرایی خیابانی را برعهده گرفت تا 
توجهات را به شکل های گوناگوِن خشونت های 
جنسیت محور مانند خشونت خانگی، زن کشی، 
تج��اوز، خس��تگی مف��رط و از پ��ا افتادگی و 
غی��ره، جل��ب نماید. »پوس��ی ری��وت« گروه 
موس��یقی پانِک فمینیستی روس��یه نتوانست 
در کنفرانس ش��رکت کند زیرا اعضایش برای 
یک اجرا در محراِب کلیس��ای مس��یِح منجی 
در مس��کو دس��تگیر ش��ده بودن��د. همچنین، 
س��ازمان دهندگان کنفرانس برنامه ریزی کرده 
بودند تا از گروه مردمِی زنان اوکراینی »فِِمن« 
)که ب��ا باال تنه ی عری��ان اعت��راض می کنند( 
دع��وت کند ت��ا درباره ی تجربیاتش��ان در این 
زمینه صحبت کنند. متأسفانه، »فِِمن« تصمیم 
گرفت به خ��ارج )ترکیه( رود چ��را که اجراِی 

برهنه ش��ان از جنگیدن برای حق��وق زنان در 
اوکراین مهم تر بود. 

در طول کنفرانس، درباره ی حمله های مذهب و 
حقوق برتر به حقوق زنان در اوکراین و لهستان 
و روس��یه بحث کردیم. بنابراین، انسان شناِس 
لهستانی، آگاتا چلستوسکا، بحث سقط جنین 
و شیوه ای را بررسی کرد که در آن این موضوع 
بازیچه ی احزاب سیاسی برای مذاکره در روابط 
لهستان و جهان غرب )به ویژه اتحادیه ی اروپا( 
می ش��د، صرف نظر از تأثیرات بسیار واقعی که 
فضای سیاسی بر حقوق و سالمِت باروری زنان 
دارد. لسیا پاگولیچ و گالینا یارمانوا گفتمان های 
گروه ه��ای بنیادگرای مذهبی را ارزیابی کردند 
که در پنج س��ال گذش��ته به ش��یوه ی درخور 
توجه��ی در کمپین ه��ای خویش علیه س��قط 
جنین، لقاِح آزمایشگاهی و هم جنس گرایی در 

اوکراین فعالیت می کنند.

موض��وع همکاری کلیس��ا و دول��ت در حمله 
به حق��وق زنان، برای راهپیمایی فمینیس��تی 
ب��ود.  ش��ده  انتخ��اب   ۲۰۱۲ م��ارس   ۸
۲۰۰شرکت کننده با شعارهای »کلیسا و دولت، 
زم��اِن جدایی فرا رس��یده اس��ت!« و »مالیاِت 
بی فرزندی؛ مالیات بر فقر« )اخیراً الیحه ای در 
مجلس اوکراین پیشنهاد شده است با این ایده 
که از افراد باالی 3۰س��اِل بدوِن فرزند، مالیات 
گرفته شود( راهپیمایی کردند. شعارهای سال 
گذش��ته این ها بودن��د: »آش��پزخانه ی کمتر، 
کتاب های بیشتر«؛ »شالوده ای برای والدین«؛ 
»خانواده؛ جایی برای دوست داش��ته ش��دن« 
و غی��ره. فمینس��نیت های اوکراینی همچنین 
درخواس��ِت آزادی فعاالِن »پوس��ی ریوت« را 
مطرح نمودند که در باال اش��اره شد و به خاطر 

اعتراِض ضدروحانیت تحت بازداشتند. 

راهپیمای��ی فمینیس��تی حمله هایی به حقوق 
ب��اروری زنان را پیش بینی می کرد، مانند آنچه 
در ۱۲ م��ارس ۲۰۱۲ در ورخونا رادا )پارلمان 
اوکرای��ن( روی داد؛ هنگام��ی  ک��ه نماینده ی 
مجلس، آندری شکیل، طرحی را پیشنهاد کرد 
که قانونی گذاش��ته شود تا خاتمه ی مصنوعی 
بارداری )س��قط جنی��ن( را ممن��وع کند. در 
شرایِط فعلِی قانون، زن می تواند در صورتی که 
بیش از ۱۲ هفته باردار نباش��د س��قط جنین 
کند. ب��ا نزدیک ش��دِن انتخاب��اِت مجلس در 
پاییز ۲۰۱۲، سیاس��تمداران ت��الش می کنند 
تا از این موضوعاِت »داغ« به مثابه گرایش��اِت 
جمعیت شناختی و اخالق جنسی سوءاستفاده 

کنند.

در نتیجه ی تالش های فعاالن دینی و سیاسی 
برای حمله به حقوق باروری زنان، سازمان های 
غیردولتی زن��ان )NGOها( نامه ای جمعی به 
رئیس جمه��ور اوکراین، رئیس مجلس اوکراین 
و دیگر سیاس��تمداران نوشتند و آنان را به در 
نظر گرفتِن عواقِب جرم س��اختِن سقط  جنین 
فراخواندن��د. در ۲۷ م��ارس ۲۰۱۲، فع��االن 
حقوق زنان کنفرانسی خبری را سازمان دادند: 
»زن کش��ی در اوکرای��ن: خطرات جرم س��ازِی 
سقط جنین چیس��ت؟« آنان از سیاستمداران 
خواستند تا علیه این الیحه ی تبعیض آمیز که 
حقوق باروری زنان را نقض می کند و س��المت 

آنان را در خطر قرار می دهد، رأی دهند.

در نتیجه، در طول دو سال گذشته، فمینیسم، 
در مقام فعالیت و در مقام بحث روش��نفکری، 
سرانجام در فضای عمومی اوکراین ظاهر شده 
است. تقریباً بس��یار دیر، هنگامی که ابتکارات 
مردم��ی عامل تعادلی را در حمالت فزاینده به 

حقوق زنان فراهم می آورد.
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< سطوح فزاینده ی ناامنی 
        در آمریکای التین

گابریل ِکسِلر، دانشگاه ملی ال پالتا، آرژانتین

نگرانی از بزهکاری در سرتاس��ر آمریکای التین ش��یوع پیدا کرده است. 
ای��ن منطقه ۱۴درصد جمعیت جهان را در خ��ود جای داده و ۴۰درصد 
قتل هایی که ساالنه در جهان با استفاده از اسلحه ی گرم صورت می گیرد، 
در این منطقه رخ می دهد و به همین خاطر نگرانی از بزهکاری، مسئله ای 
ش��گفت آور نیس��ت. حتی در کش��ورهایی نظیر آرژانتین، کاس��تاریکا، 
ش��یلی و اوروگوئه که میزان جرایم نس��بتاً پایین اس��ت، میزان ترس از 
بزهکاری بس��یار باالس��ت. من با اس��تفاده از یک رویکرد چندروشی به 
بررسی مسئله ی »احساس ناامنی« در آرژانتین پرداخته و آن را با دیگر 
کش��ورهای منطقه ی آمریکای التین مقایسه کرده ام.۱  ترس روزافزون از 

بزهکاری ب��ر تصورات و اَعمال اجتماعی مردم تأثیرات خاصی می گذارد. 
عم��وم مردم، برخ��الف گذش��ته، پذیرفته اند که بزهکاری یک مش��کل 
همگانی اس��ت و درباره ی علل و خطرات فردی و راه حل های الزامی آن 
پرس��ش هایی مطرح کرده اند. مجموعه ی پاسخ هایی که به این پرسش ها 
داده ش��ده، علل جامعه ش��ناختی ناامنی را در کنار هم قرار می دهد. این 
رویکرد مش��خص می کند که کدام دسته از احس��اس ناامنی ها منطقی 
هس��تند؛ چنین رویک��ردی در قالب اقدام��ات احتیاط��ی الزامی تحت 
عنوان »مدیریت ناامنی« تعریف می ش��ود. افزایش فعلی میزان نگرانی از 
بزهکاری با یافته های پژوهشی دوره های قبل، که سطح نگرانی ها خیلی 

در  جنایت  و  جرم  علیه  تظاهراتی  حین  در  تظاهرکننده  یک 
بوینس آیرس در سال ۲۰۰۹، اعالنی به رنگ  پرچم آرژانتین را 

باال گرفته، که می گوید: »ناامنی را متوقف کنید«.
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کمتر بود، تناقض دارد. از یک طرف، این مسئله رابطه ی کالسیک ترس 
و اقتدارگرای��ی را تغییر می دهد. و از طرف دیگر، معماهای ناامنی، یعنی 
اینکه چرا گروه هایی که کمتر از همه قربانی بزهکاری بوده اند، بیش��تر از 

دیگران از آن واهمه دارند، نیز تغییر می کند.

مطالع��ات اولیه درباره ی  ترس از بزه��کاری، در دهه ی ۱۹۶۰ در ایاالت 
متحده انجام شد و از همان زمان این مسئله، نسبتاً مستقل از بزهکاری 
واقعی بود. ترس از بزهکاری با افزایش قربانیان آن بیش��تر می ش��ود، اما 
وقتی که به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح شود، حتی کاهش میزان 
جرایم نیز موجب کم ش��دن آن نخواهد ش��د. تعریف مت��داول ترس از 
بزهکاری یک پاس��خ احساسی به ترس یا نگرانی در مواجهه با بزهکاری 
یا نمادهایی اس��ت که  مردم با بزهکاری تداعی می کنند. البته ما ترجیح 
می دهیم که از مفهوم »احس��اس ناامنی« اس��تفاده کنیم، زیرا با وجود 
اینکه اشاره به ترس همچنان نقش محوری دارد، مفهوم احساس ناامنی 
ش��امل دیگر احساس��ات مرتبط نظیر عصبانیت، خشم یا ضعف می شود 
و دغدغه های سیاس��ی، علل ایجاد این احس��اس و اقداماتی در زمینه ی 

مدیریت ناامنی را در بر می گیرد.

مصاحبه ش��وندگان آرژانتینی چه درکی از احساس ناامنی دارند؟ ناامنی 
و قانون ش��کنی لزوماً ارتباط مس��تقیمی با هم ندارند. مشخصه ی خاص 
ناامن��ی، اتفاقی بودن خطر اس��ت. ناامنی نوعی خطر ب��رای مال و جان 
انسان ها است و می تواند به سرعت هر کسی را از بین ببرد. یکی از وجوه 
ناامنی، تغییر دایمی موقعیت های خطرناک در زندگی است، به طوری که 
دیگر مرز مش��خصی میان مناطق امن و ناامن وجود ندارد. یکی دیگر از 
وجوه ناامنی این است که تعیین شکل های مختلف ترس نسبتاً ناممکن 
می شود: تصور از خطر، دیگر به تصویرهایی که داغ ننگ بر پیشانی دارند 
نظیر جوانان گروه های حاش��یه  ای، محدود نمی شود و بی اعتمادی به هر 
کس��ی را در خود جای می دهد. این تعدد تصاویر و مکان های خطرناک 

باعث افزایش احساس خطِر اتفاقی و همه جایی می شود. 

مطالعات��ی که در این زمینه انجام ش��ده بر پاس��خ دهی به یک مجموعه 
پرس��ش ها و تناقض ها متمرکز بوده اس��ت: چرا احساس ناامنی در میان 
گروه هایی که کمتر قربانی خش��ونت شده اند، نظیر زنان و سالخوردگان، 
بیشتر است؟ رابطه ی ترس و طبقه ی اجتماعی چیست؟ من با استفاده از 
روش مثلث بندی میان روش های کمی و کیفی به بررسی این تناقض ها در 
آرژانتین پرداخته ام. تفاوت داده های کمی در خصوص طبقه ی اجتماعی 
چندان چشمگیر نبود، اما در داده های کیفی دو شاخص دوری و نزدیکی 
از جمله محورهای مهم تمایز هس��تند. طبق��ات پایین جامعه، به لحاظ 
جسمی و اجتماعی به خطر نزدیک هستند، در حالی که طبقات متوسط 
و باالی جامعه به لحاظ اجتماعی و جسمی از بزهکاری دورند. نزدیکی به 
خطر با نوعی قرائت سیاسی »از پایین به باال« همراه است. در محله های 
پایین شهر بحث های محلی بسیاری درباره ی نمونه های عینی بزهکاری 
مطرح است و خود اجتماع در مرکز این بحث ها قرار دارد. در محله هایی 
که طبقات متوس��ط و باال س��کونت دارند، دوری از محل بزهکاری باعث 
تقویت نگاه »از باال به پایین« می شود؛ این نوع نگاه مبتنی بر فرایندهای 
سیاس��ی و اجتماعی اس��ت و به فرد اش��اره ای نمی کند. با وجود این، نه 
نزدیک��ی به محل بزهکاری موجب یک دلی با آن می ش��ود و نه دوری از 
بزهکاری به معنای اتخاذ مواضع تنبیهی تر است. حتی نزدیکی می تواند 
منج��ر به محکومیت اخالقی بزهکاری بش��ود، زیرا ممکن اس��ت برخی 

بگویند که با وجود وضعیت های دشوار و فراگیر اجتماعی، »بچه های من 
دزدی نمی کنن��د« یا از طرف دیگ��ر، اعضای خانواده این بهانه را بیاورند 
که »بچه های آنها قلباً انس��ان های بدی نیس��تند.« دوری از خطر هم به 
دالیل س��اختاری مربوط می شود و هم با این موضع شدیداً واکنشی که 
این وضعیت را »نوعی جنگ چریکی« می داند در ارتباط است. بنابراین، 
اتخ��اذ مواضع کم و بیش تنبیهی خاص یک طبقه ی اجتماعی مش��خص 
نیست. این مسئله از جمله موضوعات بحث برانگیز در منطقه ی آمریکای 

التین است.

مسئله ی جنسیت بیش از هر چیز دیگر متناقض می نُماید. داده ها همواره 
حاکی از این اس��ت که زنان بیشتر از بزهکاری هراس دارند و بحث های 
مرتب��ط دیگر نیز این تفاوت را نش��ان می دهد. با این حال، وقتی ناامنی 
گس��ترش می یابد، تفاوت های جنسیتی درباره ی »چگونگِی احساسات و 
نحوه ی بیان آنها« کمتر می ش��ود. در این حالت، احس��اس خطر و بیان 
آن ب��رای مردان طبیعی تر جلوه می کند. در مثلث بندی میان پیمایش ها 
و مصاحبه های کیفی مشخص شد همان افرادی که در پیمایش ها گفته 
بودند که از بزهکاری هراسی ندارند، در طول مصاحبه با توجه به وضعیتی 

که وجود دارد نوعی هراس »منطقی« داشتند.

اگ��ر بخواهیم به بررس��ی ترس اقلیت ه��ا بپردازیم، خواهی��م دید که با 
نگرش های اقتدارگرایانه رابطه ی مس��تقیمی دارد. در حال حاضر بر سر 
این که آیا افزایش احس��اس ناامنی باعث ایجاد اقدامات تنبیهی بیش��تر 
می ش��ود یا نه بحث های��ی در این منطقه درگرفته اس��ت. به طور کلی، 
می توان گفت که وجود ایدئولوژی های سیاس��ِی پیشینی موجب شده تا 
تجزیه و تحلیل ناامنی در جاهای مختلف متفاوت باشد. البته ممکن است 
ناامن��ی موجب تضعیف اعتقادات دموکراتیک نیز ش��ود. در گزارش هایی 
که درباره ی ناامنی نوش��ته شده، ش��اهد چیزی به نام »لغزش تنبیهی« 
هستیم؛ یعنی حرکت از مواضع مالیم تر به سوی مواضعی که از اقدامات 
ش��دیدتر حمایت می کند، حتی اگر چندان شدید نباشد. مهم تر از همه 
اینکه، دیگر نمی توانیم به به اصطالح توضیح و تبیین بحران های اجتماعی 
بپردازی��م. در دهه ی گذش��ته، همگی بر این نظر بودن��د که بزهکاری از 
پیامده��ای زیان ب��ار اصالحات نئولیبرال اس��ت. امروزه، پس از س��ال ها 
افزایش رش��د و کاهش فقر و نابرابری، شاهد آن هستیم که بزهکاری از 
میان نرفته است. بنابراین، پژوهشگران دانشگاهی آمریکای التین با این 
چالش مواجه هستند که تبیین های بهتری برای گفتمان های فزاینده ی 
تنبیهی ارائه بدهند. چرا که در زمینه های دیگر، این گفتمان های تنبیهی 
به تبیین هایی اش��اره دارند که دیگر از ساختارهای اجتماعی عیب جویی 

نمی کنند و افراد را مقصر می دانند.

اینها اندک پرس��ش هایی هس��تند که به دنبال افزایش احس��اس ناامنی 
مطرح می شوند. پاس��خ های پژوهشگران دانشگاهی و نحوه ی انتقال این 
پاس��خ ها به دیگر بخش های جامعه، به کیفیت دموکراسی های ما بسیار 

بستگی دارد. 

۱ Kessler, G. )2009( El sentimiento de inseguridad – 
Sociología del temor al delito ]The Feeling of Insecurity: 
Sociology of the Fear of Crime[. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores.
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< طبقه ی  متوسط                                                                                                                                            
    سیاه در کلمبیا؛ 

      متناقض نمای اجتماعی1؟
مارا ویِوروس، دانشگاه ملی کلمبیا، بوگوتا، کلمبیا

مطالعات متعددی نشان داده است که جمعیت 
کلمبیای��ی آفریقایی  تب��ار پایین تری��ن س��طح 
نامساعدترین کیفیت زندگی، باالترین  درآمد، 
نرخ اش��تغال کودکان، کمترین میزان پذیرِش 
)affiliation( امنی��ت اجتماع��ی و باالترین 
آسیب پذیری جمعیت شناختی را به نسبت دیگر 
 .)Urrea et al 2004( .گروه ها در کلمبیا دارد
عالوه بر این، تعداد اندک مردان سیاه پوس��ت 
و حتی تعداد بس��یار اندک تر زنان سیاه پوست 
در موقعیت های مهم تر جامعه ی مدنی، دولت، 
ش��رکت های خصوص��ی و نیز فق��دان تصاویر 
مثبت از زنان و مردان سیاه پوس��ت در رس��انه 
و بازنمای��ی نمادین آنه��ا در اماکن عمومی، به 
تنهای��ی دوام نژادپرس��تی در کلمبیا را اثبات 
می کند. در این ش��رایط، آیا ب��ر عهده گرفتن 
مطالعات��ی درباره ی ای��ن تعداد ان��دک مردم 
سیاه پوس��ت که در معرض ای��ن تجربیات قرار 

نگرفته اند، منطقی به نظر می رسد؟

یک جواب ممکن این اس��ت که این ]مطالعه[ 
در شرایطی مانند شرایط کلمبیا می تواند برای 
آش��کار کردن خط س��یر پیش��رفت اجتماعی 
آفریقایی کلمبیایی ها مناسب باشد. با این فرض  
که این روندها کمتر مطالعه ش��ده اند و معموالً 
از گزارش های رس��می تاریخ مل��ی بی بهره اند. 
بنابراین، آنها بازنمایی های جایگزین ممکنی را 
پیشنهاد می کنند که با کلیشه های تصویرشده 

از این مردم مقابله می کنند. 

به واس��طه  ی تحقیقاتم��ان، در ح��ال حاض��ر 
واقعیت های��ی را درباره ی این م��ردم می دانیم 
ک��ه پیش از این نمی دانس��تیم، از جمله اینکه 
چگون��ه جنس��یت و نژاد و طبقه، ب��رای ایجاد 

مسائل طبقه ی متوسط سیاه با یکدیگر تقاطع 
می یابن��د. در اینج��ا ب��ه معرفی برخ��ی نتایِج 

پژوهشی گسترده تر می پردازم.

< چه کسی موفق به ارتقا می شود؟

در دوره ی قرن بیستم، به علت انباشت سرمایه ی 
اقتصادی در نواحی روس��تایی و معدن کاری و 
تا حد زی��ادی، به خاطر افزایش دسترس��ی به 
آموزش عالی، »طبقه ی متوس��ط سیاه«ی در 
مناطق مختلف کش��ور تشکیل ش��د. با وجود 
مقاومِت پیش داوری نژادی و تبعیض، این طبقه 
توانست فضایی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
کس��ب کند. این روندهای تح��رک اجتماعی 
رو ب��ه باالی سیاه پوس��تان کلمبیا، در راه هایی 
اتفاق افت��اده که ویژه ی زمینه های مش��خص 
منطق��ه ای، اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی ای 
اس��ت که در آن پدیدار شده است. تحلیلی که 
من اینجا ارائه می کنم، به مردم س��اکن ش��هر 
بوگوتا، که اکثریت آنها از ناحیه ی اقیانوس آرام 
می آیند، مربوط می شود؛ منطقه ای که باالترین 
درصد جمعیت آفریقایی تبار کش��ور را به خود 

اختصاص می دهد.

بر اس��اس تحلیلی از خط س��یر اجتماعی آنها 
متجاوز از سه نس��ل، خودشان، پدرومادرشان، 
پدرب��زرگ و مادربزرگش��ان، دو گروه اصلی را 
شناسایی کرده ایم که با درجات متفاوت تحرک 
مشخص شده اند: آنهایی که موقعیت اجتماعی 
والدین و والدین والدینشان را بازتولید می کنند 
و آنهایی که نسبت به اجدادشان باالتر می روند. 
در گروه دوم، همچنین، می توانیم سرعت های 
متفاوت تحرک را تشخیص دهیم: بعضی بیشتر 

به تدریج باال می روند و بعضی بیشتر به سرعت. 
نتایج تحلیل ما حاکی از آن اس��ت که مس��یر 
حرکت زنان، بیش��تر از  مردان، بازتولیدکننده 
اس��ت؛ به بیان دیگ��ر، زنان نس��بت به مردان 
تحرک طبقاتی کمتری از خود نشان می دهند. 
آن زنان��ی که تح��رک روبه باال دارند، بیش��تر، 
دختر متخصصان و یا دختر کس��انی هس��تند 
که حداقل س��طح تحصیالت متوسطی دارند. 
در مقابل، در میان مردان، پس��ر یا نوه ی افراد 
کم س��واد یا بی سواد بودن، متداول تر است. اگر 
این را در نظ��ر بگیریم که اکثریت پدربزرگ و 
مادربزرگ ه��ای هم مردان و هم زنان، هرگز به 
مدرس��ه نرفته اند، می توانیم نتیجه بگیریم که 
مرحله ی اصلی تحول در مس��یرهای آموزشی، 
می��ان نس��ل های پدرب��زرگ و مادربزرگ ها و 

پدرومادرها فاصله می اندازد.

< جایگاه جنسیت در پیشرفت اجتماعی 
آفریقایی کلمبیایی ها

تحرک اجتماعی، عالوه بر درآمد افزایش یافته، 
مستلزم اقتباس »عادت واره ای طبقاتی« است، 
ک��ه حتی اگ��ر به نظر برس��د تنه��ا مربوط به 
تفاوت  در سرمایه ی اجتماعی و اقتصادی است، 
نژادپرس��تانه  و   )gendered( جنس��یت گرا 
)racialized( هم هس��ت. طبقات متوس��ط 
نه تنها در مقابل ت��وده ی طبقات پایین تر، که 
در ارتب��اط با عناصر تش��کیل دهنده ی زیادی 
از هویت های جنس��یتی مس��لط نی��ز تعریف 
می ش��وند. از ای��ن نظر، تح��رک طبقاتی برای 
زن و مرد سیاه پوس��ت، مستلزم س��ازگاری با 
هنجارهای جنسیتی غالب و پذیرفتن ارزش ها 
و س��لوک هایی اس��ت ک��ه یک زن ی��ا مرد را 

>>



سال دوم/ شـماره ی پنجم/ آگوست  2012

در جامع��ه ی کلمبیایی »محت��رم« می کند و 
ای��ن، همانی اس��ت که معموالً به م��رد و زنی 
سفیدپوست یا دورگه نسبت داده می شود. این 
تجارب پرورش نفس، به طور مداوم بر کس��انی 
ک��ه در مع��رض آن قرار دارند، اث��ر می گذارد، 
در حال��ی ک��ه م��ردان و زنان سیاه پوس��ت را 
متوجه موضوعاتی منظم و عاقالنه و سخت در 
عملکردش��ان هم در مح��ل کار و هم در خانه 

می کند.

در نمونه ی زنان مصاحبه ش��ده، این به معنای 
مادران خوب و همس��ران نمونه بودن، متین و 
محتاط ب��ودن در تن صدا و ژس��ت ها و رفتار 
اجتماعیش��ان و تطبی��ق ارائ��ه ی فردی ش��ان 
با تصویر ]ارائه  ش��ده[ از زنانگی ارزش��مند در 
طبقات اجتماعی باالتر اس��ت. به منظور حفظ 
احترامش��ان، این زن��ان از س��نین پایین یا به 
 )desexualized( محض ازدواج، خود را عقیم
می کنند تا ب��ه پیش داوری های بالقوه که آنان 
را وقیح یا دارای »اخالق متزلزل« می ش��مارد، 

واکنش نشان دهند.

ب��رای مردان، چنی��ن اقتباس��ی از هنجارهای 
و  مس��ئولیت پذیر  کارگران��ی  ش��امل  غال��ب 
نان آوران اقتص��ادی خوب بودن، تعدیل کردن 
بیان سلیقه ش��ان درباره ی رفتار بی بند و بارانه، 
طرد هر رفتاری که مردانگی آنان را زیر س��ؤال 
می برد و پذی��رش رفتارهای نجیبانه در فضای 
عموم��ی، برای جدا نگه داش��تن خودش��ان از 
وقاحت و الواطی منتسب به مردان سیاه پوست 

طبقات عامه است.

< ترقی فردی، نه جمعی

در مقابِل، برای مثال، تحرک گروهی تجربه شده 
توس��ط مردم سیاه پوست در ایاالت متحده، در 
کلمبیا تحرک طبقاتی سیاهان، فرآیندی فردی 
ب��وده اس��ت )Frazier 1975(. در کلمبیا، 

اعضای این طبقه ی متوس��ط کوچک، بیش از 
خانواده های هس��ته ای خودش��ان و اقوامشان، 
نمی توانستند بر پشتیبانی گروهی برای کمک 
به تداوم موفقیت و تمدید منافعشان برای گروه، 
تکیه کنند. مس��یرهای تحرک اجتماعی ای که 
در اینجا تحلیل شده اند این وضعیت را تصدیق 
موفقیت هایی  ک��ه  سیاه پوس��تانی  می کنن��د: 

داشته اند، بیش��تر به پیش��ینه های پراکنده ی 
خانوادگ��ی و ش��خصی ای ترغیب ش��ده اند که 
ب��ه آنها اجازه می داد تا ب��ه عرصه ی اجتماعی 
طبقه ی متوس��ط تعدی کنند. ب��ا این وجود، 
آنها پیش��رفت های درخ��ور توجهی برای گروه 
قوم��ی و نژادی به عنوان یک کل، نداش��ته اند؛ 
همچنین، نتوانسته اند بازنمایی های منفی این 
گ��روه را تغییر دهند. در همی��ن زمان، وجود 
گروهی از س��یاهان طبقه ی متوسط، به همان 
کوچکی که می تواند باش��د، نشان می دهد که 
»نژاد« همیشه به شیوه ای یکسان بنا نمی شود 
و جدا کردن نژاد از تقاطع با طبقه، جنس��یت، 
و تمایالت جنسی که آن را به وجود می آورد و 

حفظ می کند، غیر ممکن است.

مس��ئله ی تحرک اجتماعی ب��ا در نظر گرفتن 
راه ح��ل های��ی برای به حاش��یه رانده ش��دن 
اجتماع��ی و تبعی��ض ن��ژادی ک��ه جمعی��ت 
آفریقایی کلمبیایی متحمل آن می شود، اهمیت 
خاصی یافته اس��ت. مسیرهای تحرک طبقاتی 
جمعیت سیاه پوس��ت در کلمبیا استثناهایی به 
قانون بودند، چرا که هیچ ش��رایط اجتماعی ای 
ای��ن ترق��ی را تس��هیل نمی ک��رد. تحلیلی از 
روند تحرک طبقاتی س��یاهان توج��ه ما را به 
موجودیت و دوام تعصب نژادی، پیچیدگی این 
تجربه و محدودیت های هر رویکردی که فرض 
می گیرد طبقات متوس��ط س��یاهان، به خودی 
خ��ود، نقش��ی پیش��رو در واکنش به مش��کل 
حاشیه نشینی اجتماعی مردمان سیاه پوست در 

کلمبیا خواهند داشت، جلب می کند.
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»در حـال حاضر 
چگونه  می دانیم 
جنسـیت، نژاد و 
طبقه بـا یکدیگر 
تقاطع می یابند«
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< درباره ی وضعیت واقعی                                                                                                                                            
    جامعه شناسی در روسیه؛

    مخالفت با مجادله ی وخشتاین
ان. وای.رومانوفسکی و ژ.ت.توشچنکو، سردبیران مجله ی مطالعات جامعه شناختی

نوش��ته ی ویکتور وخش��تاین در گفتگوی جهانی ۲.3)سال دوم شماره 
س��وم( ما را به نوشتن این تفس��یر بر وضعیت جامعه شناسی در روسیه، 
برانگیخت. ارزیابی وخش��تاین از جامعه شناسی روس��ی معاصر، مسلماً 
به ای��ن برمی گردد که او خودش را به مس��ائل روش ش��ناختی محدود 
کرده است. وخش��تاین مخالفانش را با اصطالحاتی کلی متهم می کند، 
چ��را که او اص��والً درگیر پژوهش تجربی نیس��ت، عم��اًل هیچ ارتباطی 
با جامعه شناس��ان شهرس��تان ها ندارد و بنابراین، مشکالتش��ان را درک 
نمی کند. بدون رد حق وخش��تاین برای داش��تن نگاه خودش، ما به طور 
قطع، با ارزیابی او از جامعه شناس��ی روس��ی مخالفیم و مایلیم استنباط 

خودمان از این مسئله را بیان کنیم.

به عنوان س��ردبیران مجله ی دانش��گاهی مطالعات جامعه ش��ناختی در 
Sotsiologicheskiye Issledovania روس��ی ی��ا SOCIS، و بر 
اس��اس مطالعه ی وخش��تاین از ۶۶درصد از ش��رکت کنندگان کنگره ی 
همه ی جامعه شناسی روسی ۲۰۰۸، ما در جریان پژوهشی غرق شده ایم 
که جامعه شناس��ان از مسکو و سن پترزبوگ و اکثر شهرهای دیگر کشور 
هدای��ت می کنند. در ای��ن مکان ها، هزاران نف��ر از همکارانمان در حال 
انجام تحقیق، دس��ت یابی به نتیجه ی درس��ت اما نه بدون دش��واری و 

شکست هستند.

< به راستی  چه بر سر جامعه شناسی روسی می رود؟

نخس��ت، هرکس می تواند رویکردهای متفاوت و جدیدی به جستجوی 
درخور توجه ترین تغییرات اجتماعی در کش��ور، داش��ته باش��د. اجتماع 
دانش��گاهی ب��ا کاره��ای وی.ای.یادوو که ب��ر پایه ی مطالع��ات تجربی 
ب��رای ایجاد راهکاری  تازه برای آگاه��ی و رفتار در حال تغییر کارگران 
تولیدی اس��ت؛ همچنین با کارهای ان. ای. پوکرووسکی، عضو کمیته ی 
اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی، که روندهای زندگی روستایی 
در بخش ش��مالی روس��یه ی اروپایی را مطالعه کرده است؛ و با دکترای 
عل��وم اجتماعی، وی. کی. لوانش��وو، که گرایش های نوین در توس��عه ی 
جامعه ی روس��ی را بر اس��اس بیست س��ال نظارت بر پایه ی چارچوب 
مفهومی توس��عه ی پایدار، بررسی کرده اس��ت، آشناست.  در پایان، به 
مطالعه ی یکی از نویس��ندگان مقاله ی حاضر، توشچکنو با عنوان انسان 
پارادوکس��یکال اش��اره می کنیم که پ��ی. زتومپکا، ز. باوم��ن و تی. آی. 

زاسالواکایا بسیار از آن تقدیر کرده اند.

دوم، محدوده ی موضوعات تحقیق و جغرافیایش��ان، گسترده شده است. 
اجازه بدهید چند مثال بزنیم. مس��ئله ی آفرینندگی در جامعه شناس��ی 
روس��ی، که س��ابقاً مطالعه نش��ده اس��ت، موضوع کتاب یو.جی.ولکف، 
جامعه ش��ناس اهل روس��توف، اس��ت. ای.وی. اس��خکورکا، محقق اهل 
neuro-( نیزخی ناوگ��ورود، امکان ]وجود[ یک عصب جامعه شناس��ی

sociology( را که منعکس کننده ی افق های جدید تولید علوم طبیعی 
و اجتماعی است، بحث کرده است. استاد اسکوتسک، او.ای.کارماندوف، 
قشربندی اجتماعی را هم بر اساس رویکردهای ریخت شناختی )درآمد، 
تحصیالت، توانایی ها( و رویکردهای اس��تداللی نمادین ) منزلت، اعتبار، 
جای��گاه(،  مطالعه و در نتیجه، تعدادی از جریان های خاص در جامعه ی 

روسی معاصر را آشکار کرد.

س��وم، تجربی��ات تحقیق، مراکز جدی��دی را فراگرف��ت: کاربرد مفاهیم 
شناخته ش��ده، مانند res publica، برای تحلیل مس��ائل در شهرهای 
روسی، مانند استفاده ی عقالنی از زیرساخت های اجتماعی، که گروهی 
از پژوهش��گران جوان به سرپرستی او. خارخوردین در دانشگاه اروپایی، 

سن پترزبورگ انجام می دهند. 

>>

جامعه شناسان برجسته ی روسی، والدیمیر یاُدف )چپ( و نیکیتا پوکروفسکی 
)راست( در نشست انجمن جامعه شناسان حرفه ای در مسکو، ۶ ژوئن ۲۰۰۸.
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چه��ارم. واقعیت های جدید روس��یه ی پساش��وروی، حوزه های تحقیق 
جدیدی پدید آورده اس��ت؛ مانند مش��کالت اجتماعی ناشی از بازار که 
پروفسور وی.وی.رادیف از مدرسه ی اقتصاد higher، که آثارش نه فقط 

در کشور ما که در خارج هم شناخته شده است، تحلیل کرده است.

و در پایان، عماًل تمام دانش��گاه ها در روس��یه، ب��ه پروژه های تحقیقاتی 
مشترک با همکارانش��ان از اروپای غربی، ایاالت متحده ی آمریکا، هند، 
چین، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی می پردازند. اینجا نیاز به مثال های 
توضیح دهنده  نیس��ت، چراکه این نوع از ارتباط، عملی روزمره است که 
ش��رکت کنندگان را از طریق تالش های تحقیقاتی مشترکش��ان تکمیل 

می کند.

به طور گس��ترده تر، اهمیت و جذبه ی جامعه شناسی روسی به واسطه ی 
انتشار منظم دو نشریه ی انگلیسی زبان پژوهش جامعه شناختی و جامعه 
و آموزش تأیید می ش��ود که ام.ای. شارپ آن را چاپ می کند و متشکل 
از اس��ناد و مدارکی اس��ت که از مجالت جامعه شناسی روسی استخراج 
شده است. در واقع، س��ی مجله ی جامعه شناسی در روسیه هست )آنها 
را مؤسس��ات دانش��گاهی و مستقل یا دانش��گاه ها حمایت می کنند( که 
وس��ایلی برای محققان به جهت اش��تراک نتایج کاوش هایش��ان است. 

بیشتر آنها نوشته هایشان را برای بحث و نقد ارائه می دهند. 

< مشکالت جامعه شناسی در روسیه چیست؟

عجیب است اگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، اما غالباً این مشکالت 
جامعه شناس��ی ناش��ی از موفقیت هایش اس��ت. بیش از 3۰۰دپارتمان 
دانش��گاهی جامعه شناس��ی وج��ود دارد و جامعه شناس��ان در ح��دود 
۱۱۰دانش��گاه آموزش داده  می شوند، چیزی مسلماً افتخارکردنی. با این 
حال، رشد فشرده در ۲۰ سال آخر مؤسسات آموزش دهنده ی متخصصان 
آینده، به کمبودهای گوناگونی هم منجر شده است. کیفیت آموزش در 
تعدادی از دانش��گاه ها اصاًل پذیرفتنی نیس��ت، یا دس��ت کم می توانست 
تقویت ش��ود، چرا که مدرس��ان آن، که از دیگر علوم فراخوانده شده اند 

نوعاً تازه کارانی هستند که فقط فن جامعه شناسی را در اختیار دارند.

می توانیم بگوییم که داده های جامعه شناختی الزمه ی جامعه ی اطالعاتی 
اس��ت و در واقع در روسیه هیچ روزنامه  یا مجله یا رسانه ی الکترونیکی 
وجود ندارد که از داده های جامعه ش��ناختی استفاده نکند. این موفقیت 
اما به دس��تکاری و سانس��ور اطالعات، به نمایندگی از شرکت ها یا سایر 
گروه ه��ای قدرتمند و برای خاطر صاحبان رس��انه منجر ش��د. در اینجا 
کس��انی ظاهر می شوند که خودشان را جامعه شناس��انی می خوانند که 
خصوص��اً هنگام کمپین های انتخاباتی در س��طوح متغی��ر، از فدرال تا 
محلی، فعال هس��تند. این جامعه شناس نماها برای کمپین های انتخابات 
مستقیم نمایندگان به کار گرفته شده اند که به آنها به صورت قراردادی 

حقوق می دهند.

در مقاب��ل چنی��ن گرایش ه��ای »ب��ازاری«ای، گوشه نش��ینی هایی در 
»جامعه شناس��ِی جامعه شناس��ی« وجود دارد؛ و اینجا وخشتاین درست 
گف��ت. برای اطمین��ان، جامعه شناس��ی باید بنیاد های��ش، معنای علم، 
روش شناس��ی و تکنیک های خود را بررس��ی کند، اما اگر این به غایتی 
برای خودش بدل ش��ود، قطعاً به انزوای جامعه شناس��ی از جامعه و در 
وهل��ه ی آخر، تبدیل آن ب��ه علمی زائد که جامعه ب��ه آن نیازی ندارد، 
می رس��د. ب��ا این حال اگ��ر منظور مخالف ما این اس��ت ک��ه این همان 
چیزی اس��ت که جامعه شناسی روس��ی عمدتاً گرفتارش است، پس این 
ابداً درست نیس��ت: اندازه گیری های کتاب سنجانه مشخص می کند که 
بیش از ۸۰درصد کارهای جامعه شناس��ان روسی با مسائل اساسی نظیر 
اقتصاد، کار، شهرها، زندگی روستایی، جوانان و آموزش، رفتار منحرف، 

دین، دولت و غیره سروکار دارد.

< چ�ه مش�کلی در دنبال ک�ردن ایده های درب�اره ی روندها در 
جامعه وجود دارد؟

وخش��تاین از آنچه ادعا می کن��د همگرایی زبان های نوش��وروی و ضد 
ش��وروی در جامعه شناسی است اظهار تنفر می کند: در حالی که عده ای 
ب��ه عادت های قدیمش��ان که ممکن اس��ت کهنه و بدوی باش��د، ادامه 
می دهن��د، دیگران به ایده آل های لیبرالیس��م که برای حدود ۲۰ س��اِل 
پساش��وروی به آن وفادار بودند، خیانت کردند. از نظر ما، در اینجا هیچ 
چیز شگفت انگیزی وجود ندارد. »سنت گرایان« به این نتیجه رسیده اند 
که واقعیت های کشور، روش های جدید مطالعه ی اکنون را فرامی خواند، 
حال آنکه انتظارات جامعه شناس��ان لیبرال تحقق نیافته اس��ت؛ روسیه 
راه متفاوت��ی را در پیش گرف��ت و برنامه هایی را ب��رای تغییر اقتصاد و 
زندگی اجتماعی اقتباس کرد که آنها آن را ناموجه می شمردند. بنابراین، 
گروه هایی که حدود ده سال پیش مخالف یکدیگر بودند، االن دیدگاه ها 
و نتیجه گیری هایش��ان به یکدیگر نزدیک ش��ده است. این به این دلیل 
نب��ود که آنها خواهان چنین همگرایی ای بودند، بلکه از آن روس��ت که 
تحلیل واقعیت اجتماعی)societal( )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی( آنها 
را به نتایج مش��ابهی کشانده اس��ت. با اینکه تفاوت ها باقیست، اجتماع 
جامعه ش��ناختی، در نگاه ما، رفته رفته نگرش��ی را فرض گرفته است که 
بحث، گفتگو و مقایس��ه  ی ایده های بر اس��اس تحلیل تجربی واقعیت را 
مفید ترین و معتمدترین راه پیشروی می داند، خصوصاً اگر کسی به علم، 

بیشتر از عالئق گروهی اهمیت دهد.

در پای��ان، اجازه دهید چند کلمه ای درباره ی نوع جدل وخش��تاین که 
ما اساس��اً با آن مخالفیم، بگوییم. وخش��تاین اظهاره��ا و نظرهای افراد، 
از جمل��ه خودش را، عقیده ی اجتماع جامعه ش��ناختی روس��یه در نظر 
می گیرد. مش��خصاً، اما، نظرهای او هیچ اس��می را معین نمی کند، پس 
نویس��نده تمایل دارد با مخالفان ناشناس مبارزه کند. از قضا، این، نوعی 
از ج��دل اس��ت، که از دوره ای قدیمی تر ک��ه او آن را کنار می گذارد، به 

ارث برده شده است. 
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< جامعه شناسی بریتانیا                                                                                                                                         
    در زمانه ی ریاضت

جان دی. بِرِور، دانشگاه آبردین، اسکاتلند، و رئیس انجمن جامعه شناسی بریتانیا، 2010 تا 2012

انجمن جامعه شناس��ی بریتانیا )بی اس آ( ش��صتمین س��الگردش را در 
س��ال۲۰۱۱ جش��ن گرف��ت. هرچند داش��تِن بی��ش از ۲۵۰۰ عضو در 
مقیاس��ی جهانی کم اس��ت، اما انجمن در مقایس��ه با خودش قوی تر و 
قوی تر می ش��ود. این بیش��ترین تعداد عضویت ماس��ت و چند نشانه ی 
دیگر س��المتی کامل هم وجود دارد. در حال حاضر چهار مجله منتشر 
می کنی��م، بزرگترین تع��داد گروه های مطالعات��ی را  در طول تاریخمان 
داریم، کارمندان دفتری و اجرایی ما بیشترین تعداد ممکن هستند و دو 
کنفرانس ساالنه ی اخیر، بزرگترین کنفرانس های ما بوده اند. امسال بیش 

از ۵۰ برنام��ه برگزار کردیم. هم��ه ی این ها، طبیعتاً، 
در کش��وری]رخ می دهد[ که به دلیِل تجاری کردِن 
آم��وزش عالی، خاتمه بخش��یدن به دانش��گاه هایی 
ب��ا بودجه ی دولت��ی و ابداع هزینه های دانش��جویی 
بدنام ش��ده و دس��تخوِش ریاضِت آسیب زایی است. 
هیچ تصادفی در کار نیس��ت: ریاضت، تجارِت بزرِگ 

جامعه شناسِی بریتانیاست.

مضمون کنفرانس سال۲۰۱۲ که در لیدز برگزار شد، 
جامعه شناسی در زمانه ی ریاضت بود. این بزرگترین 
کنفرانس م��ا در خارج از لندن بود. از آنجایی که به 
پایان دوره ی س��ه ساله ی ریاس��تم نزدیک می شوم، 
درب��اره ی ارزش  عمومی جامعه شناس��ی در زمانه ی 
ریاضت س��خنرانی ک��ردم. در دیگر س��خنرانی های 
عمومی، مایکل ب��ورووی و زیگموند باومن درباره ی 

سهم جامعه شناس��ی در معنابخش��ی به پیامدهای اجتماعی و سیاسِی 
بحران اقتصادی بحث کردند و اس��تفان آکروی��د و روزماری بات به طور 
مس��تقیم درباره ی طبیع��ت این بحران، ک��ه در نتیج��ه ی مالی کردِن 
اقتصادهای ایاالت متحده و بریتانیا به وجود آمده است، صحبت کردند. 
ش��رکت کنندگانی از ۲۴کش��ور دیگر و تعداد زیادی سخنرانی در چند 
زمینه گوناگون داش��تیم.۶۲۲مقاله  را پذیرفتیم و یک لیس��ِت ذخیره ی 

۶۲تایی داشتیم که منتظِر انصراِف کسی بودند. 

ریاض��ت، تأثیرات آش��کاری بر جامعه شناس��ی به عنوان یک رش��ته ی 
دانش��گاهی )Sociology as a university subject( در بریتانی��ا 
داشته است. این خطر وجود دارد که برخی از دپارتمان ها بسته شوند یا 
از ابعادشان کاسته شود و این ترس وجود دارد که تعداد درخواست های 
دانش��جویی کاه��ش یاب��د همانگونه که ب��ه طور کلی درخواس��ت های 
دانشگاهی تحت تأثیِر هزینه ها کاهش یافته یا به سمت انتخاِب مدارکی 
که آینده ی شغلِی روشن تری دارد گرایش پیدا کرده است.به طور مثال، 
 ،)Strathclyde( تدریس جامعه شناس��ی در دانش��گاِه استراس��کالید

در حال تعطیل ش��دن است و بس��یاری از دپارتمان های جامعه شناسی 
گزارش هایی درباره ِی کاهِش درخواس��ت های دانش��جویی با درصدهای 
مختلف می دهند که برخی بس��یار شدید است. از سوی دیگر، برخی از 
دپارتمان ها رونق گرفته اند و افزایش درخواست های دانشجویی را گزارش 
می کنند که باز هم برخی  بس��یار شدید است. برخی از دپارتمان ها برای 
مش��اغِل دائمِی جدید تبلیغ می کنند. شاید خیلی زود باشد که از تأثیر 
ریاضت بر تأمیِن آتیه ی جامعه شناس��ی در بریتانیا سخن بگوییم، گرچه 

انجمن جامعه شناسی بریتانیا هوشیارانه در حال نظاره است.

هرچن��د، تأثیر ریاضت بر رش��ته ی جامعه شناس��ی 
)discipline of Sociology(، موضوع��ی کاماًل 
متفاوت اس��ت و در اینجا وضعیت روش��ن تر اس��ت. 
کنفرانس س��ال ۲۰۱۲ ما دو تأثیر مثبت را برجسته 
ک��رد. ریاضت ب��ه تحلیل طبقاتی و جامعه شناس��ی 
کار و صنع��ت در جامعه شناس��ی برتانیا نیرویی تازه 
بخش��ید و بعد از »چرخش فرهنگی«، به آن توازنی 
دوب��اره داد و درگی��ری و ارتباِط م��ردم را با انجمن 
جامعه شناسی بریتانیا از نو برقرار نمود. ببخشید اگر 
اینجا بر روی انجمن جامعه شناسی تمرکز می کنم. از 
آنجا که این رشته، به عنوان یک موضوع و به عنوان 
موقیعت��ی اجرایی در دانش��گاه های چندرش��ته ای، 
تجزیه ش��ده است، به نظر می رسد جامعه شناسان از 
انجمن جامعه شناس��ی بریتانیا به عنوان راهی برای 
حفِظ هویتش��ان به عنوان جامعه ش��ناس اس��تفاده می کنند. با از دست 
دادِن دپارتماِن تک رش��ته ای جامعه شناس��ی، اس��تادان و پژوهشگران 
معموالً با تع��دادی کمتر، در واحدهای اجرایی تش��خیص ناپذیر پخش 
ش��ده اند و با انجم��ن جامعه شناس��ی بریتانیا )با جایگزین��ی گروه های 
مطالعات��ی ما به جای س��مینارهای دپارتمانی(، تقریب��اً به مثابه معادِل 
کارکردِی س��اختارهای دپارتمانی پیشین رفتار می کنند و خود انجمن 
جامعه شناس��ی به عنوان مرک��ِز هویت حرفه ای آن��ان خدمت می کند. 
رئیس منتخِب انجمن جامعه شناس��ی بریتانی��ا، جان هولموود، زمینه و 
مضموِن دوراِن خدمت خویش را ضرورت جامعه شناسی قرار داده است 

و انجمن جامعه شناسی به خوبی به عنوان یک مثال عمل می کند.

»ریاضت، 
تجارِت بزرگ 
جامعه شناسِی 

بریتانیاست«
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< کنگره ی یوکوهاما؛                                                                                                                                        
    پلی به سوی جهانی برابرتر

کویچی هاسه گاوا، دانشگاه توهوکو، سندای و رئیس کمیته ی سازماندهی محلی ژاپن در کنگره ی جهانی 
جامعه شناسی در سال 201۴ انجمن بین المللی جامعه شناسی در یوکوهوما، ژاپن.

12/06/30 413009

1/1https://www.photolibrary.jp/member/download/?id=413009

مِی گذشته، در دوران ریاست قدرتمند شوجیرو 
ی��ازاواکا، رئی��س انجمن جامعه شناس��ی ژاپن، 
جامعه شناسان ژاپنی شبکه ای را برای تحقیق  و 
کسب اطالعاتی برای مقابله با فاجعه ی تسونامِی 
۱۱ م��ارس ۲۰۱۱،  تش��کیل دادند که در حال 
حاض��ر بیش از ۱۵۰عض��و دارد. زمین لرزه های 
ویرانگر و تس��ونامی و حادثه ی انرژی هسته ای، 
مش��غله ی زیادی برای جامعه شناسان به وجود 
آورده اس��ت. ای��ن مش��غله، نظرس��نجی هایی 
درب��اره ی نح��وه ی مدیریت در بیش��تر مناطق 

متأثر را شامل می شود.

< چالش هایی برای جامعه شناسان

نقش و وظیفه ی جامعه شناسی در مواجهه با یک 
چنین فاجعه ی وحشتناکی چیست؟ چگونه باید 
پیمایش ها را در چنین ش��رایط بسیار دشواری 
اجرا کنیم؟ چگون��ه می توانیم گفتگوی مفیدی 
ب��ا بازماندگان فاجع��ه برقرار کنی��م و به عنوان 
جامعه شناس چگونه می توانیم آنها را پشتیبانی 
کنیم؟ حتی االن هم هنوز 3۶۰هزار نفر از مردم 

پل یوکوهامابِی و اسکله ی شناور، آن طور که از 
محل کنگره، پسیفیکو یوکوهاما، دیده می شود.
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نمی توانند به خانه هایشان بازگردند. بیشتر آنها 
در خانه ه��ای تن��گ و موقت کن��ار هم جمع 
شده اند. تنها در منطقه ی فوکوشیما، ۱۵۰هزار 
نف��ر همچنان به خاطر دس��تورات دولت یا به 

خواست خودشان آواره هستند.

م��ا در حال پرداختن به بس��یاری از مس��ائل 
جامعه ش��ناختی در س��طح خرد، میانه و کالن 
هس��تیم؛ مانند بازاندیش��ی رابطه ی میان علم 
و تکنولوژی و سیاس��ت، برنامه  ریزی ش��هری 
برای بازس��ازی اجتماعات، احیاِء کش��اورزی، 
زراع��ت و ماهی گی��ری، اش��تغال زایی و غیره. 
س��ازمان های غیردولت��ی با مس��ائل س��المت 
مردم میانسال، کودکان، معلوالن و خارجی ها، 
تفکیک جغرافیای��ی، بازماندگانی که خانواده  و 
دوستان و خانه و شغلشان را از دست داده اند، 
روبرو  هس��تند. مش��کالتی مانند سوءمصرف 
الکل و خشونت خانگی، چشم اندازی جنسیتی 
ایج��اد می کند که ب��رای فه��م موقعیت مهم 
است. چه بس��یار درام ها و قهرمانان زن و مرد 

جامعه شناختی. 

< جنبش اش�غال ضد هس�ته ای زنان در 
ژاپن

خیل��ی از م��ا عمیقاً نگ��ران وضعی��ت کنونی 
رآکتورهای هس��ته ای پردردسر در فوکوشیما 
هس��تیم. ای��ن وضعیت پایدار اس��ت. بیرون از 

نوار 3۰کیلومتری و نقاط بحرانی خاص، میزان 
تشعش��ع کاماًل بی خطر اس��ت؛ برای مثال، در 
توکیو و یوکوهاما و محله ی من، سندای. هرجا 
که م��ی روم، اندازه گیرنده ای با خودم می برم تا 
درجه ی تشعشع را اندازه گیری کنم. بعد از آن 
حادثه، کتاب جدیدی برای خوانندگان عمومی 

منتشر کردم؛ به سوی جامعه ی پساهسته ای.

زنان فوکوش��یما و دورتر از آن، علناً کارخانه ی 
نی��روی الکتریک��ی و دول��ت مل��ی را به خاطر 
نکوه��ش  فاجع��ه  ]وق��وع[  در  نقش ش��ان 
می کنن��د. آنه��ا تقاضای حفاظ��ت از فرزندان 
و خانواده ه��ای خ��ود، غرام��ت کام��ل ب��رای 
خسارتش��ان و آلودگی زدای��ی از مناطق تحت 
تأثیر مواد رادیواکتیو، دارند. تظاهرات توده ای 
و س��خنرانی های عمومی و جلسات مطالعاتی، 
تقریباً هر آخر هفته برگزار می ش��ود. از اواسط 
سپتامبر، پیرو جنبش اشغال در ایاالت متحده، 
زنان اهل فوکوش��یما، به طور مسالمت آمیزی، 
مح��ل وزارت اقتصاد و صنای��ع را، وزارتی که 
به خاط��ر حادثه ی هس��ته ای مقصر ش��ناخته 
می شد، تصرف کردند. زنان متصرف نپذیرفتند 
ک��ه آنجا را ترک کنند و پلیس و دولت هم، از 
ت��رس قیام عمومی، اجباری علیه ش��ان به کار 

نبردند.

< پل زدن میان دنیایی تجزیه شده

بعد از فاجعه ی ۱۱مارس، شهر یوکوهاما تاریخ 
تسونامی های قبل از گشایِش بندر را مرور کرد 
و دس��تورالعمل های حفاظتی اش را بر اس��اس 
س��ابقه ی یک تس��ونامی کوچک در 3۰۰سال 
پیش، اصالح نمود. کمیته ی سازماندهی محلی 
ژاپن، ب��ا کمیته ی اجرایی انجم��ن بین المللی 
جامعه شناس��ی و انجمن جامعه شناسی ژاپن، 
ب��رای ت��دارک سازماندهی ش��ده ترین کنگره ، 
هم��کاری می کنن��د. مقص��ود م��ا این اس��ت 
ک��ه بیش از ۵ه��زار نماینده، مانن��د کنگره ی 
۲۰۱۰گوتنبرگ، جذب کنیم. از جامعه شناسان 
درخواس��ت می کنیم ب��ه یوکوهام��ا بیایند تا 
جامعه ی احیا ش��ده و استحکام یافته ی ژاپن را 

تجربه کنند. 

از محل برگزاری کنگره، پس��یفیکو یوکوهاما، 
می توانی��د ب��ه پلی زیب��ا یعنی پ��ل یوکوهاما 
بی، مش��خصه ی این منطقه، نگاهی بیندازید. 
همان ط��ور که جامعه ش��ناس آلمانی، گئورگ 
زیم��ل عنوان کرد، پل ها بیان عینی خواس��ت 
ما ب��رای پیوند اس��ت. م��ن معتق��دم که کار 
جامعه شناختی ما پل زدن میان شرق و غرب، 
جنوب و ش��مال، گذش��ته و آینده، زن و مرد، 
طبیع��ت و جامعه و به بیان دیگر، متصل کردن 
شکاف های جامعه شناختی برای دنیایی برابرتر 
اس��ت. یوکوهاما در انتظار عبور شما از این پل 

است!
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< حراج دانشگاه های ایتالیایی
لورا کورادی، دانشگاه کاالبریا، ایتالیا

»دانش��گاه ایتالیایی به س��ختی ادامه ی حیات 
می دهد. دانشگاه در ش��رایِط بیماری و نادیده 
گرفته ش��دن فزاینده است که در تاریِخ معاصر 
م��ا کمت��ر می ت��وان مش��ابهی برای��ش یافت. 
مناب��ع اقتصادی برای کارکرِد نه��ادِی یکی از 
قدیمی ترین دانش��گاه های جهان درس��ت قبل 
از آنک��ه بحران اقتص��ادی معاص��ْر خودش را 
آش��کار سازد، به شدت کاهش یافته بود، حتی 
با وجود اینکه دانش��گاه در ایتالیا در مقایس��ه 
با دیگر کش��ورهای صنعتی جهان، اندوخته ی 
بس��یار کمی برای آغ��از به کار داش��ت. علوم 
انسانی و بخش گس��ترده ای از علوم اجتماعی 
به طور سیس��تماتیک در مضیقه قرار گرفته اند 
و مح��روم ش��ده اند، ت��ا رش��ته های دیگر که 
برای رش��د اقتصادی و بازار س��ودمندتر تلقی 
می شوند تقویت شوند. چنین گرایشی ما را به 
اروپا و دیگر کش��ورها پیوند می زند. رشته های 
دانش��گاهی باید بر اس��اِس تعریِف ارزِش بازار، 

سودمند باش��ند؛ در غیر این صورت نمی توان 
هزین��ه ی آن��ان را متقبل ش��د زی��را آن ها از 
نظ��ر اقتص��ادی ناپایدارن��د.« این نق��ل قول 
بخش آغازی��ِن یک گزارش مس��تند با عنوان                                                   
L’Università che vogliamo)دانشگاهی 
که ما می خواهیم( نوشته ی دو استاد ایتالیایی 
پی��رو بویالک��وآ و آنجال دی اورس��ی اس��ت، با 
امضای الکترونیکِی صدها اس��تاد، پژوهشگر و 
»precari« یعن��ی کارگراِن فکری ]ش��اغل[ 
غیررس��می  ک��ه عمدت��اً در ش��رایط فعل��ی 

دانشجوی فوق دکترا هستند.

در س��ال۲۰۱۰ تعداد کارگران فکری ]شاغل[ 
غیررسمی در دانشگاه ها در ایتالیا ۱۲۶۱۸۸نفر 
بود که نقش ه��ای مختلفی برعهده داش��تند: 
۴۱3۴۹استاد پیمانی؛ ۲۴۹3۴کارآموز پزشکی؛ 
۱۷۹۴۲دس��تیار  خصوص��ی؛  ۲3۹۹۶معل��م 
س��ال۲۰۱۰،  در  مجم��وع  در  پژوهش��ی. 

۲۲۰۰۰کارگر فکری غیررس��می کمتر از سال 
۲۰۰۸  بوده  است، که نشان دهنده ی گرایشی 
به س��مِت مش��ارکت نکردن و درگیر نشدن از 
سوی دانشگاه های ایتالیایی است، که به معنای 
کوچه ی بن بستی است که تنها آینده ی ممکن 

]در آن[ خصوصی سازی فزاینده است.

وج��ود درجه ای مشاهده ش��دنی از فس��اد در 
دانش��گاه، که همان اندازه که ش��رم آور است، 
انکارناپذی��ر نیز هس��ت، همراه ب��ا مجموعه ای 
از قوانی��ن و مقرارت تأس��ف بار ک��ه آخرینش 
اصالحات ننگین و مفتضِح گلیمینی بود که با 
توجه به نام مبدعش وزیر آموزش، دانش��گاه ها 

از  روشنی  بیان  هستم«:   precariat روح  »من 
غیررسمی(  ]شاغل[  فکری  )کارگراِن   precariat
را  جامعه   که  جدیدی  خطرناک  طبقه ی  به عنوان 

تسخیر می کند.
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و تحقیقاِت دولت برلوس��کونی، نام گذاری شد، 
به عنوان اس��تداللی برای حمله و خلِع س��الِح 
تم��اِم نظ��اِم عمومِی آم��وزش عالی اس��تفاده 

می شود.

چنین اصالحاتی که در سایه ی کاهِش مرگ بار 
بودجه  ه��ا و توق��ِف دردن��اک پیش��رفت های 
حرف��ه ای به وجود آمده اند، با حذف ارگان های 
دموکراتی��ک همچون ش��ورای اعضای هیئت 
علمی، جایی  که، تا امس��ال، همه ی اس��تادان 
و پژوهشگراِن رس��می در فرایند تصمیم گیری 
حق اظه��ار نظر داش��تند و از بین بردن نقِش 
س��ناِی آکادمی��ک، تمام قدرت را به رؤس��ای 

دانشگاه و استاداِن تمام می دهد.

ضربه ی خطیر دیگر به نظام دانشگاه ایتالیایی 
از یک م��اده ی قان��وِن in itinere )در حال 
اجرا( ناش��ی خواهد ش��د: لغ��و ارزش حقوقی 
مدارِک دولتی، که دانشجویان را از ثبت نام در 
این سیستم دلس��رد خواهد کرد، دانشجویانی 
که همین حاال با افزایش بی سابقه ی شهریه ها 
دست وپنجه نرم می کنند. اگر مجلس این قانون 
را تأیی��د کند، مدارکی ک��ه از نهادهای دولتِی 
جدی، برگزیده  و رقابت جو به دس��ت می آیند 
هی��چ فرقی ب��ا آن هایی ک��ه از دانش��گاه های 
خصوص��ی، آنالین و موقت به دس��ت می آیند 

نخواهند داشت. 

با  اولیه ی۱۹۶۸تا۷۷  دانش��جویی  جنبش های 
دانش��جویاِن پیشگام و دانش��جویان مبادله ای 
و دانش��جوکارگرهایش دی��ده می ش��د و ب��ر 
خواسته های آنان تمرکز داشت؛ اما در مرحله ی 
دوم در طول دهه ی ۱۹۹۰ جنبش دانشجویی 
La Pantera)پلن��گ( به دلی��ل تبدیِل تولید 
دانش به تابعی از جهان اقتصادی، ش��روع کرد 
به انتقاد از خصوصی سازی دانشگاه ها و به  طور 
کلی نظ��ام آم��وزش. جنبش ه��ای اجتماعی 
جدی��د، بعد از اصالحات ب��ه اصطالح برلینگور 
زدن��د، جنبش هایی  جوان��ه   )Berlinguer(
که در س��ال ۲۰۰۰ یک دول��ت »مترقی« آنها 
را تصویب کرد و خودمختاری مالی دانشگاه ها 
را ب��ا کاهش حمایت مال��ی از تحصیالت عالی 
و نهادهای پژوهش��ی، افزایش داد و در نتیجه، 
دانشگاه ها را به سمت یک رابطه ی پویا با جهان 
تجاری سوق داد. »اصالحات« که سرآغاز یک 
دهه از کش��مکش ها بود که با اشغال دانشگاه 
الس��اپینزای رم در س��ال۲۰۰۱ آغ��از ش��د، 
نش��ان داد که چگونه سیاس��ت های نئولیبرال 
با تغییر رن��ِگ وزارتخانه، تغییر نکرده اس��ت. 
خصوصی سازی دانشگاه های عمومی با فوریتی 
یکسان را انواع مختلِف دولت ها اجرا کرده بودند، 

چه آن هایی که از نظر سیاسی چِپ میانه بودند 
و چ��ه آن هایی که راس��ِت میانه بودند. کاهش 
بودجه ها س��بب تنزِل خدمات دانشجویی، کم 
شدن بورس��یه ها، کمک هزینه های دانشجویی 
و دیگ��ر اش��کال حمای��ت مال��ی و افزای��ش 
سرس��ام آور هزینه های تحصیلی ش��د. همه ی 
اینه��ا با هم، موجِب اعتراض و آش��وب در بین 
دانشجویان دانشگاه و شکوفایی تعاونی ها شد. 
در س��ال۲۰۰۸ ۱ی��ک جنبش گس��ترده با نام
L’Onda )موج( ش��اهد حضور اس��تادیاران و 
اس��تاداِن تمام، و همچنین پژوهش��گرانی بود 
که از تدریس خ��ودداری می کردند. در پایان، 
جنبش همچنین به مش��کالت کارگران فکرِی 
غیررسمِی دانشگاه یعنیprecari توجه کرد؛ 
نیروهای کاری که در برابر مش��اغل ِتدریسی، 
حقوق کمی به آنان پرداخت می ش��ود، چیزی 
که ما آن راlumpen-ricercariat می نامیم 
و اینها را شامل می شود: دستیاری آزمایشگاه، 
س��خنرانان، مترجمان، خوانندگان، دستیارانی 
ک��ه ام��روزه یک موض��وع اجتماع��ی جدید و 
شکل های جمعی عاملیت را تشکیل می دهند. 

بسیاری، امروز یک »۱۹۶۸ دوم« را، به معنای 
یک جنبِش عمومی موفق، پیش بینی می کنند. 
در مقابل، چیزی که ممکن است رخ دهد این 
اس��ت که اعتراض��ات دانش��گاهی می تواند به 
ش��یوه ای پویاتر با دیگر جنبش های اجتماعی 
علیه بح��ران، جنبش های بی��کاری، کارگرانی 
 indignados،که کارشان را از دست داده اند
و  نئولیبرالیس��م  ب��ه  ک��ه  )خش��مگین ها( 
دستورالعمل هایش برای خصوصی سازی و رشد 
اجباری نه می گویند، پیوند برقرار کند. چنین 
چشم اندازی از پیوستِن مس��ائل گوناگون، که 
مشکلشان ریشه ی یکس��انی دارد، با درگیری 
بسیاری از دانش��جویان، کارگران، پژوهشگران 

 ،precariatو معلم��ان در جنب��ِش بزرگ ت��ِر
به خص��وص بع��د از تظاهرات مل��ی 3۰ مارس 
)۲۰۱۲( در رم و ب��ا در نظ��ر گرفت��ِن بس��یِج 
بین الملل��ی فرانکفورت )۱۶ت��ا۱۹ می(، تأیید 

شده است.

ب��رای ب��ه روز ب��ودن درب��اره ی اعتراض��ات، 
باش��د:                                        راهگش��ا  می توان��د  زی��ر  س��ایت 
 /http : / /www .ateneinrivolta .org
)شورِش دانش��گاه ها(. در اینجا شما می توانید 
به م��دارک، پیش��نهادها، گزارش نشس��ت ها، 
ویدئوها و اطالعات دس��ت یابید. تأکید زیادی 
روی مس��ائِل جنس��یتی مطرح است زیرا زنان 
در دانشگاه از نظر ِحرفه ای، نمایندگِی مناصِب 
آکادمی��ک و در س��طوح ب��االی اجرایی مورد 
تبعی��ض ق��رار می گیرند. تصمی��م دولت برای 
اج��رای کاه��ِش ننگی��ِن ۲۰میلی��ارد یورویی 
بودجه ی دانش��گاه های دولتی بیش��تر به زنان 
که در میان کارگراِن متزلزل بیشترین نماینده 
را دارن��د، ضرب��ه می زند. این تصمی��م به ویژه 
به کالج ه��ای جنوبی و موضوعاِت به حاش��یه 
رانده ش��ده، همچون مردم��اِن گلبت )گی ها، 
لزبین ها، همجنس گرایان، تغییر جنس��یتی ها، 

دوجنس گرایان( صدمه می  زند.

 1Francesca Ruocco, ”Il lavoro precario in 
 ,174 .in Inchiesta n 56-61.Università“Pp
 Bari: Edizioni.2011  ottobre-dicembre

.Dedalo

نمی ماند«:  منتظر  زندگی  است،  اکنون  ما  »آینده ی 
]شاغل[  فکری  کارگراِن  اصلی  شعارهای  از  یکی 

غیررسمی دانشگاه.
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< انجمن بین المللی جامعه شناسی در سازمان ملل؛                                                                                                                                             

  جرم و عدالت جزایی
روزماری باربرت، دانشکده ی عدالت جزائی جان جی، نیویورک، ایاالت متحده ی آمریکا

در آپریل گذش��ته، در بیست ویکمین نشست کمیس��یون جلوگیری از 
جرم و عدالت جزایی س��ازمان ملل )CCPCJ( در وین شرکت کردم و 
نمایندگی انجمن بین المللی جامعه شناس��ی را که در مقام یک سازمان 
غیردولتی محل مش��ورت قرار می گرفت، بر عهده داشتم. ده سال است 
که جلس��ات این کمیس��یون را زیر نظر داش��ته  ام. به نظ��رم می آید که 
به ط��ور کلی نیاز مبرمی به داده های جامعه ش��ناختی در س��ازمان ملل 
وجود دارد. جامعه شناسی و نیز جرم شناسی، نکات بسیاری برای عرضه 

به این کمیسیون دارند. 

این کمیس��یون س��ازمان ملل، گروه��ی فرعی در ش��ورای اقتصادی و 
اجتماعی )ECOSOC(اس��ت. ش��ورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل، این کمیته را در س��ال ۱۹۹۲ تأس��یس ک��رد. مضامین اصلی در 

دستور کار ]این کمیته[ عبارتند از:

• اق��دام بین المللی برای مب��ارزه با جرائم ملی و فرامل��ی، اعم از جرائم 
س��ازمان یافته، جرائم اقتصادی و پول شویی و ارتقای نقش قانون جزایی 

در حفظ محیط زیست؛

• جلوگیری از جرم در مناطق ش��هری، جرائم نوجوانان ]زیر سن بلوغ[ 
و جرائم خشونت آمیز؛

• کارایی، انصاف و پیشرفت در مدیریت و اداره ی نظام های عدالت جزائی.

کمیس��یون، اجرای برنامه ی جلوگیری از جرم و عدالت جزایی سازمان 
ملل را تقویت می کند، زیر نظر قرار می دهد و بازبینی می کند و هماهنگی 
فعالیت های آن را سهولت می بخشد. این کمیسیون، خط مشی اصلی و 
س��ازمانی همایش جلوگیری از جرم و عدالت جزایی سازمان ملل را که 

هر پنج سال یک بار برگزار می گردد، تعیین می کند. 

 ]ع��الوه بر این[ این کمیته، بخش حاک��م صندوق جلوگیری از جرم و 
]عدالت[ جزایی سازمان ملل است، صندوقی که منابعی را برای افزایش 
کمک فنی در زمینه ی جلوگیری از جرم و عدالت جزایی فراهم می کند 
و اداره ی مواد مخدر و جرم سازمان ملل )UNODC(آن را می گرداند. 
CCPCJ متش��کل از یک نماینده از ۴۰کش��ور عضو است که شورا]ی 

اجتماعی و اقتصادی[ برای مدت سه سال انتخاب می کند.

ش��بکه ی برنام��ه ی جلوگیری از جرم و عدالت جزائی س��ازمان ملل که 
متشکل از تعدادی مؤسسه بین منطقه ای، منطقه ای و ملی است، به این 
کمیسیون کمک می کند تا از اجرای برنامه ی جلوگیری از جرم و عدالت 

جزایی س��ازمان ملل حمایت کند. برای مثال، مؤسسه ی ملی عدالت در 
آمریکا در انجام برنامه ی شبکه شرکت می کند.

هر نشس��ت، موضوع بحث خاصی را برجس��ته می کند. موضوع امسال، 
»خش��ونت علیه مهاجران، کارگران مهاجر و خانواده های آنها« بود. این 
موضوع در اثر »بیانیه ی س��الوادور« به وجود آم��د، بیانیه ای که در پی 
همایش جرم سازمان ملل به پیشنهاد ترکیه در سال ۲۰۱۰ مطرح شد. 

این موضوع، امس��ال موضوع به جایی اس��ت: ش��مار اخبار کثیراالنتشار 
بیانگر این اس��ت ک��ه یا پلیس از مهاج��ران آمری��کای مرکزی اخاذی 
می کن��د یا گنگ ه��ای مواد مخ��در در مکزیک آنه��ا را می ربایند یا در 
صحرای آریزونا می میرند؛ مارین لو پن در انتخابات گذش��ته ی فرانس��ه 
خط مش��ی ای مهاجرس��تیزانه ارائه کرد؛ آوارگان قیام های »بهار عربی« 
به کش��ورهای مجاورش��ان در خاورمیانه و منطقه ی شمال آفرقا سرازیر 
ش��دند. این موضوع محل پیوند]دو دس��ته فعالیت ها[ است چرا که ]از 
یک سو[ به فعالیت های کمیسیون جرم درباره ی خریدوفروش و قاچاق 
مهاجران مربوط اس��ت؛ اما ]از دیگر سو[ نیز به فعالیت های حقوق بشر 

زیر نظر دیگر بخش های سازمان ملل مربوط می شود. 

ب��ا این ح��ال، در همان حال که کمیس��یون جرم، ]مس��ئله ی[ قاچاق 
مهاجران را به خش��ونت علیه ی مهاجران پیوند می زند، فرانس��وا کرپو، 
گزارش��گر ویژه ی حقوق بش��ر مهاجران، به طرزی شگفت به کمیسیون 
یادآور می ش��ود که قاچاق مهاجران، گاه اقدامی ضامن بقاس��ت و لزوماً 
منجر به خش��ونت علیه مهاجران نمی شود. او به ما یادآوری می کند که 
فیل��م کازابالنکا درباره ی یک حلقه ی قاچاق انس��ان بود و اینکه چگونه 
برداش��تی بس��یار مثبت از قاچاق انسان به وجود آورد. با این حال جای 

پژوهش جامعه شناختی درباره ی تمام اینها کجاست؟ 

نقش انجمن بین المللی جامعه شناس��ی در رویدادهای سازمان ملل این 
اس��ت که ]آنها را[ زیر نظر داشته و به رئیس انجمن و کمیته ی اجرایی 
بازخورد دهد و هر جا که امکان داشت برای گروه نمایندگان کشورهای 
عض��و داده ی تحقیقاتی فراهم کند. با وجود این واقعیت که کمیس��یون 
جرم و اداره ی مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل)UNODC( مدعی اند 
که تصمیماتش��ان مبتنی بر ش��واهد است، در طی س��ال ها از زمینه ی 
تحقیقات��ی ای ک��ه اداره ی مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل و ش��بکه ی 

برنامه ی کمیسیون جرم فراهم می کنند، کاسته شده است.

از سه سال پیش تا کنون، انجمن بین المللی جامعه شناسی در کمیسیون 
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جرم س��ازمان ملل، مروری ب��ر ادبیات موضوع اصلی بح��ث ارائه کرده 
اس��ت. اعضای انجمن بای��د بدانند که اکثریت عظیمی از آثارش��ان در 
مجالت آکادمیک به گوش مخاطبان نمی رسد. بنابراین، دسترس پذیر و 
خواندنی کردن پژوهش هایمان برای مخاطب از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت. م��رور ادبیات]موضوعی[مان می خواهد خالص��ه ای بی طرفانه از 
ادبیات موضوع اصلی]ای��ن بحث[ در جهان عرضه کند، به نحوی جامع 
آن را تعریف کند، با مثال هایی از تحقیقات جامعه ش��ناختی سراسر دنیا 

آن را توضیح دهد و توجهی خاص به شکاف های دانش داشته باشد. 

چالش هایی که برای دسترس پذیر کردن پژوهشمان برای مخاطب وجود 
 NGO دارد، چیس��ت؟ سازمان ملل با دقت بس��یار، توزیع اطالعات از
ه��ا به کش��ورهای عضو را زیر نظ��ر دارد. NGO  ها ]تنه��ا[ می توانند 
بیاناتی کوتاه ارائه کرده و اخباری را منتش��ر کنن��د که دبیرخانه تأیید 
کرده باشد. آنها می توانند به اعضای کشورهای عضو نیز نزدیک شوند تا 
اطالعاتی را به صورت شفاهی کسب کنند. با این حال، سازمان ملل را در 
تصمیم گیری هایش، س��ازمانی شفاف نمی شناسند. گرچه این راه حل ها 
در هفته ی کمیس��یون جرم در ش��ورای عمومی، به بحث گذاشته شد، 
اغلب مذاکرات در نشس��ت های غیررس��می نزدیک به NGO ها برگزار 

می شود.

NGO با در نظر گرفتن اینکه گروه نمایندگان هر سال عوض می شود و
ها به هیچ لیس��تی از ایمیل های اعضای گروه های نمایندگان دسترسی 
ندارند، توزیع اطالعات دشوار است. بسیاری از نمایندگان نیز از خواندن 
نش��ریه های NGO ها خ��ودداری می کنن��د. اکث��ر NGO های محل 
مشورت در سازمان ملل، مسئله محور و مدافع] دغدغه هایی خاص[اند.

آنها انجمن هایی علمی و حرفه ای مانند انجمن بین المللی جامعه شناسی 
نیس��تند. بنابراین، کش��ور های عض��و مواظب]فعالیت ه��ای[ NGO ها 
هس��تند. عالوه بر این، در صورتی که دیالوگی بر قرار نباشد، سودمندی 
انتش��ار اطالعات، به حسن نیت گیرنده بستگی دارد. امسال اخبارمان را 
به انگلیسی و فرانسوی منتشر می کنیم و خوب است که آن را به همه ی 

زبان های سازمان ملل ترجمه کنیم.

کمیسیون جرم، بخش اصلی سازمان ملل است که معیارها و هنجارهای 
بین الملل��ی را برای عدال��ت جزایی وضع می کند و کش��ورهای عضو را 
قادر می س��ازد که بر س��ر سیاس��ت های کاهش جرم به توافق برس��ند. 
تأثیرگذاری پژوهش جامعه ش��ناختی بر فعالیت این کمیس��یون، راهی 

طوالنی را تا تأثیرگذاری بر نتایج آن طی خواهد کرد.  

< آیا به سردبیری مجله ی 
                                                                                                                                       ISA eSymposium    

    عالقه مند هستید؟
جنیفر پالت ، دانشگاه ساسکس، بریتانیا، و نایب رئیس انتشارات انجمن 

بین المللی جامعه شناسی،  2010-201۴

بین المللی جامعه شناسی می دانند که خانم  انجمن  اعضای  از  بسیاری 
وینیتا سینها از سال ۲۰۰۵ سردبیر مجله ی الکترونیک انجمن، که ابتدا 
 ISA eSymposium نامیده می شد و اخیراً به ISA E-Bulletin
تغییر نام داده، بوده است. این تغییر حاکی از عزم ما برای حضور در 
خوانندگان  با  بتوانیم  تا  است  وب سایت  یک  قالب  در  مجازی  فضای 
بصری  و  سمعی  مشارکت  میزان  و  کنیم  برقرار  بیشتری  تعامل  خود 
»نامکتوب« آنها را باال ببریم. یکی از این نمونه های جالب توجه، کاری 
را  »تورنتو  عنوان  با  مجله،  این  اخیر  در شماره ی  بابِر  ظهیر  که  است 

اشغال کنید: یک عکس  نوشته«، انجام داده است.

آن  زمان  افتاده،  جا  جدید  سیستم  و  داده  جواب  وینیتا  کار  که  حاال 
برجسته ای  کار  و  بنشیند  او  جای  به  جدیدی  سردبیر  که  فرارسیده 
که او انجام داده را دنبال کند. تغییرات خوب و متنوعی در این مجله 
صورت گرفته و مطمئناً هنوز جا برای تغییرات بیشتر در آینده وجود 
دارد. شاید شما دوست داشته باشید که مسئولیت تعیین و اجرای این 
تغییرات را بر عهده بگیرید یا همکاری را بشناسید که بتواند کار خوبی 
در این زمینه انجام بدهد. از شما دعوت می کنیم که تقاضانامه خود را 
برای تصدی این منصب، که کار آن از ماه ژوئیه ۲۰۱3 آغاز می شود، 
برای ما ارسال کنید. برای اطالع بیشتر از جزئیات، به وب سایت انجمن 

مراجعه کنید.  

http://www.isa-sociology.org/publication_opportunity.php?t=626
http://www.isa-sociology.org/publication_opportunity.php?t=626
http://www.isa-sociology.org/publication_opportunity.php?t=626
http://www.isa-sociology.org/publication_opportunity.php?t=626
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< صحرای آریزونا
     تله ی مرگی برای مهاجران

ِامینه فیدان السیوگلو، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایاالت متحده آمریکا

لحظه ای که صداِی کلیِک دوربین را ش��نیدم، 
باید خودم را پرت می کردم بیرون، حالت تهوع 
داشتم. بوی تعفِن گندیدگی و تجزیه ی انسان 
در ادام��ه ی روز با من ماند. عکس��ی که گرفته 
بودم از یک واحد سردخانه در اداره ی پزشکی 
قانونی در توساِن آریزونا بود. کیسه های سفید، 
باقی مانده ی چند جین انس��ان را نگه داش��ته 
بودن��د که متعلق به مهاج��راِن غیرقانونِی زن، 
م��رد و بچه بود ک��ه در »صح��رای مرگ بار« 
جن��وِب آریزونا، در حال��ی که تالش می کردند 

وارد ایاالت متحده شوند، مرده بودند. 

عک��س، تعام��ِل دول��ت ب��ا ی��ک جمعی��ِت 
»ناخواسته«، در زندگی و در مرگ را به نمایش 
می گذارد. نظامی سازِی سیستماتیِک مرزها که 
از اواخ��ر ده��ه ی۱۹۹۰ ایجاد ش��د، مهاجرین 
غیرقانون��ی را از مناط��ِق ش��هری دور به این 
بخش ه��ای ایزوله و متخاصم همچون صحرای 
آریزونا سوق می دهد و به این مسیرهای باریک 
هدایت می کند. اگر گذرکنندگان بتوانند زنده 
بمانن��د و به مقصد برس��ند، در ایاالِت متحده 
»در قفس« باقی خواهن��د ماند: به  خاطر ِخطِر 
دس��تگیری ی��ا م��رگ در صح��را، نمی توانند 
عزیزانش��ان را که در کشورهای خاستگاهشان 
هستند ببینند. همزمان، حضورشان در ایاالت 
متحده غیرقانونی تلقی خواهد ش��د و زندگی 
روزم��ره با احتم��ال اخراج ش��دن و جدایی از 

خانواده تهدید می گردد.

ام��ا اگر مهاج��ران بمیرند، دولت به ش��یوه ای 
مؤثر اج��ازه می دهد که آنان در ایاالت متحده 
»بمانن��د«. اجسادش��ان را آژانس های گش��ِت 
مرزی با ون های چهار چرخ به اداره ی پزشکی 
قانونی منتقل می کنند. آنجا، متعلقاِت شخصِی 
باقی مانده ها، به دقت برای تشخیِص هویت زیر 

و رو می شود، پوس��ِت مومیایی شده شان برای 
]یافتِن[ تاتو در معرِض اسکِن مادوِن قرمز قرار 
می گیرد، س��اختاِر دندان ها و استخوان هایشان 
برای ]یافتِن[ اعمال جراحی و دیگر جنبه های 
مش��خص و متمای��ز آزمای��ش می ش��ود. ه��ر 
اطالعات��ی ب��ه صورِت س��ه جانبه با مش��اوراِن 
خارجی و سازمان های بشردوستانه، که ممکن 
اس��ت با خانواده های��ی که عزیزانش��ان را گم 
کرده اند در تماس باش��ند، در میان گذاش��ته 
می شود. در همین حین، باقی مانده ها با نام های 
مس��تعاری همچون »جان« ی��ا »جین دوو«، 
گاهی »جان/جین دوو« وقتی که باقی مانده ها 
آنچنان به وسیله ی صحرا ساییده شده  و از بین 
رفته اند که جنسیتشان تشخیص دادنی نیست، 

برچسب می خورند و مشخص می شوند و اجازه 
داده می ش��ود ک��ه در جاِی خنکی بنش��ینند. 
دولت پول ها را برای انتقال آنان، نگهداریشان، 
بررس��ی آنان، و در آخر، اگر هرگز  تش��خیص 
هویت داده نشوند، دفنشان توسط یک کمپانی 
طرِف قرارداد در بخِش دولتی گورستان محلی، 
س��رازیر می کند. چیزی ک��ه دولت منابعش را 
ب��رای آن س��رازیر نمی کند جلوگی��ری از این 

مرگ ها به طور کلی است.
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