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بوآونتورا دی سوسا سانتوسشارلی  ابدو

نیرا  یووال-دیویس

دو راه به
جامعه شناسی مردم مدار

یک عمر
عیسی  شیوجیدرگیری انتقادی

سرمایه داری در
هربرت دوِسنابرابر عدالت اقلیمی

کاربست 
کریستوفر ِجی. اشنایدرجامعه شناسی مردم مدار

آرِین ِهنماِیر

محفل های علمی جهانی:
< اعتراض در سکونت گاه های غیررسمی

< تغییر الگوهای کار در فرانسه

< جامعه شناسی اندونزی
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< ســـرمـقالـــه

سال پنجم/ شـمارۀ  یک/ مارس 2015

< گفت وگوی جهانی را به 15 زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی دنبال 
کنید.  

ارسال   burawoy@berkeley.edu الکترونیکی  پست  به  را  نوشته هایتان   >
کنید. 

GD
گفتگوی جهانی با کمک سخاوتمندانۀ 

SAGE امکان پذیر شده است .

دربارۀ »جامعه شناِس مردم مدار« بودن 

این شمارۀ گفت  و  گوی جهانی با تأمالت بوآونتورا دی سوسا سانتوس دربارۀ کشتار دهشتناک 
کاریکاتوریست  های شارلی ابدو آغاز می شود. اگر مجموعه ای از رویدادها وجود داشته باشد که 
نیازمند تحلیل جامعه شناسی باشد، این تحلیل ها از این قرار خواهد بود: در نظر گرفتن دلیل 
کشتارها، سرشِت قاتل ها، اثرات کاریکاتورها، واکنش دولت و حمایتی   که به  دست آورد. چیزی 
که آموختیم این است که »آزادی بیان« بیش از آنکه معین و مفروض باشد، محل مناقشه 
است و همین امر در مورد معنای »مسلمان« و »تروریست« صادق است؛ تروریست نزد یک 
شخص، نزد شخص دیگر مبارز آزادی تلقی می شود. گذشته از اینها، باید چشم انداز جهانی 
اتخاذ کنیم، همانگونه که سانتوز این   کار را به بهترین شکل انجام داده است. باید رویدادها 
را در بافت رژیم های خشونت و افراط گرایی ای ببینیم که جهان را فراگرفته اند و اکثرشان را 

دولت ملت ها به راه انداخته اند و توجه ناچیزی به آنها می شود.

این  به  ورود  ترس  از  جامعه شناسان  اما  است،  جامعه شناختی  تحلیل  نیازمند  کشتارها  این 
عرصۀ خطرناک و از ترس اینکه جامعه شناس مردم مدار شوند، سکوت اختیار می کنند. البته 
حقیقت دارد که این کار می تواند خطرناک باشد. نیرا یووال -داویس که با این مسائل کلنجار 
می  رود، به دو راهی که به جامعه شناسی مردم مدار ختم می  شود، اشاره می کند: یکی از آنها از 
آِن جامعه شناس در تبعیدی است که موقعیتی حاشیه  ای دارد و دیگری از آِن جامعه شناسی 
)جامعه شناس مشهور اسرائیلی، باروخ کیمرلینگ( که از درون مرکز اسرائیل مسائل را درنظر 
می  گیرد اما ]به تدریج[ بیش از پیش موضع انتقادی به خود می  گیرد. با رویارویی با مجموعه 
چالش  های بسیار متفاوت در افریقا، چهرۀ عیسی شیوجی عالمی کنشگر را به نمایش می گذارد 

که در انتقاد از دولت تانزانیا و دفاع عمومی از استقالل دانشگاه سازش  ناپذیر است.

دوسنا  هربرت  است.  مبرم  و  پیچیده  اما  نیست،  خطرناک  ورتاً  ضر مردم مدار  جامعه شناسی 
نشست  های پی در پی سازمان ملل دربارۀ تغیرات اقلیمی را دنبال  کرده است. او درحالیکه که 
بر جنبش های ضدسرمایه دارانۀ  نمی  دارد،  نظر دور  از  را  بی  نتیجه  و  این مذاکراِت ماللت آور 
روبه  رشدی تمرکز می کند که خواهان دخالت های شدیدتری در این قضیه هستند. سرانجام، 
ِهنمایر و  آرین  انجام داد، همانطور که  را می توان در سطح محلی  جامعه شناسی مردم مدار 
کریستوفر اشنایدر این امر را با نشست های  شان در کافه نشان می دهند که دانشگاه را به اماکن 

عمومی می آورد و همچنین با کالس های آزادشان که اماکن عمومی را به دانشگاه می آورد.

از گفت و گوی جهانی همچنین دربردارنده سه محفل علمی است. ما مجموعه ای  این شماره 
از مقاالت دربارۀ سکونت گاه های شهری غیررسمی و تخلیه زمین در شیلی، اروگوئه، کلمبیا، 
افریقای جنوبی و زامبیا داریم. با وجود خشونتی که بر ساکنان روا داشته می شود، اعتراض 
همچنان ادامه دارد. این اعتراضات، فوران بی اختیار هیجان نیست، بلکه کنش های سیاسی 
سازمان  یافته  ای است که گاهی موفق   ولی اغلب ناموفق  اند. همچنین جامعه شناسی در اندونزی 
دین،  میراث های  جدیدکه  دموکراتیک  توزیع  دربارۀ  مقاله  پنج  با  می گذاریم  نمایش  به  را 
داریم که  فرانسه  از  مقاله  را شکل می بخشد. سرانجام، سه  اجتماعی  و تحّرک  آموزش، کار 
بر الگوهای جدید کار تمرکز می کند که آزمایشگاه های نوظهور ساخت، انطباق محیط کار با 
بیماری مزمن، و تصویری از »جامعۀ چندفعالیتی« را شامل می شود که تمایز میان کار بامزد، 

کار مراقبتی بی  مزد و فعالیت  های مدنی را از بین می برد.     

جامعه شناس  وس،  سانت سوسا  دی  بوآونتورا 
جهانی  نگاهی  حقوق،  اد  است و  پرتغالِی  پرآوازۀ 

می اندازد به تروِر کارتونیست های شارلی ابدو

برجستۀ  عه شناس  جام یووال- داویس،  نیرا 
متفاوِت  راه های  رۀ  دربا حقوق بشر،  و  جنسیت 
مشهور  جامعه شناس  با   ، مردم مدار جامعه  شناسی 

اسرائیلی باروخ کیمرلینگ گفتگویی درونی دارد.

عیسی شیوجی، منتقِد چِپ پیشکسوت و بسیار 
شناخته شدۀ تانزانیا، که یکی از دانشجویانش دربارۀ 

نقش دانشگاه در آفریقا با او مصاحبه می کند

http://isa-global-dialogue.net/
http://isa-global-dialogue.net/
mailto:burawoy@berkeley.edu


3

سال پنجم/ شـمارۀ یک / مارس 2015
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< تغییِر الگوهای کار در فرانسه
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< شارلی ابدو:                                                                                                                                            
    سرگردانی هایی سخت

در  راهپیمایی  یک  در  جهان  رهبران 
قربانیان  به  تا  گردهم  آمدند  پاریس 

کشتار شارلی ابدو ادای احترام کنند.
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بوآونتورا دی سوسا سانتوس، دانشگاه کویمبرا، پرتغال و عضو کمیتۀ برنامه ریزی کنگرۀ بین المللی 
جامعه شناسی در سال 2014

سال پنجم/ شـمارۀ یک / مارس 2015

روزنامه نگاران  علیه  جنایت  شریرانۀ  سرشِت 
تحلیلی  ارائۀ  شارلی  ابدو،  کارتونیست های  و 
خونسرد از آنچه این کنِش سبعانه دربرداشت، 
زمینه و سابقۀ آن ، و همچنین تحلیل تأثیر و 
پیامد های آتی آن را به غایت دشوار می کند. با 
این حال ارائۀ تحلیل بی درنگ الزم است، مبادا 
از  یکی  که  بدمیم  آتشی  شعله های  بر  ما  که 
همین روزها ممکن است به مدرسۀ کودکانمان 
وجدانمان  یا  و  مؤسسه هایمان  خانه هایمان،   ،
نیز برسد. در اینجا مالحظاتی برای آن تحلیل 

می آیند.

          خشونت و دموکراسی 
تراژدِی  بیِن  مستقیمی  پیوند  نمی تواند  کسی 
ترسیم  تروریسم  علیه  جنگ  و  ابدو  شارلی 
کند که آمریکا و هم پیمانانش از 11 سپتامبر 
این  همه،  این  با  کردند.  دست  آن  به   2011
شدید  خشونِت  که  می دانند  همه  را  واقعیت 
بی گناِه  غیرنظامی  هزاران  مرِگ  موجِب  غرب، 
اکثراً مسلمان شده است و سطوِح بهت آوری از 
خشونت و شکنجه را بر جوانان مسلمانی اعمال 
آنان  تخلف  به  سوظن ها  همۀ  که  است  کرده 
که  همانگونه  است،  حالت حدسی  بهترین  در 

>
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گزارش اخیری که به کنگرۀ آمریکا ارائه شد، 
این را گواهی می دهد. این را نیز همه می دانند 
که بسیاری از اسالم گرایاِن افراطی جوان ادعا 
خشم شان  از  افراطی شدن شان  که  می کنند 
جبران ناپذیر  خشونت های  آن  همۀ  به  نسبت 
که  حاال  این،  به  توجه  با  می گیرد.  سرچشمه 
دست  باید  است،  شده  آشکار  کاماًل  همه چیز 
بهترین  آیا  این فکر کنیم که  به  و  نگه  داریم 
راه برای متوقف کردِن افزایِش بی رویۀ خشونت 
تا  را  آن  که  سیاست هایی  همان  دنبال کردِن 
به اینجا کشانده است. پاسخ فرانسه به حمله، 
و  دموکراتیک  و  قانونی  عادِی  وضعیِت  تعلیِق 
 state of( جا به جایِی  ممنوعیِت  برقرارِی 
بود  انگاشته  این گونه  بود.  اعالم نشده   )siege
اینکه  جای  به  جنایتکاران  از  سنخ  این  که 
زندانی شوند و به دست عدالت سپرده شوند، 
به  اینکه  و  شوند  کشته  گلوله  ضرِب  به  باید 
نظر می رسد چنین رفتاری به هیچ وجه مغایر 
جنِگ  دورۀ  وارد  نیست.   غربی  ارزش های 
داخلِی با شّدِت کم شده ایم. چه کسی در اروپا 
از این سود می برد؟ قطعاً نه حزِب پودموس در 

اسپانیا و نه سیریزای یونان. 

        آزادی بیان
 )commodity( آزادی در بیان خود، محصولی
محدودیت هایی  هم  آن  اما  است،  گرانبها 
قاطع  اکثریِت  که  است  این  حقیقت  و  دارد، 
شده  تحمیل  کسانی  توسط  محدودیت ها  آن 
است که هر زمان که آزادِی خود آنها کاهش 
مثال های  نامحدودند.  آزادی  طرفدار  می یابد، 
انگلستان،  در  فراوانند:  محدودیتی  چنین 
تظاهرکننده ای با گفتِن اینکه دست های دیوید 
کامرون به خون آغشته است، می تواند موجبات 
فرانسه  در  کند؛  فراهم  را  خود  دستگیری 
داشته  حجاب  ندارند  اجازه  مسلمان  زناِن 
سینه  کاریکاتوریست   2008 سال  در  باشند؛ 
که  مقاله ای  نوشتِن  به خاطِر  سینه(  )ماریوس 
گفته می شد ضدیهودی است از مجلۀ شارلی 
معناست  این  به  این ها  همۀ  شد.  اخراج  ابدو 
این  نکته  فقط  دارند،  وجود  محدودیت ها  که 
برای گروه های ذی نفِع مختلف فرق  است که 
می کند. به طور مثال، آمریکای التین را در نظر 
توسط  که  بزرگ  رسانه های  جایی که  بگیرید، 
بزرگ  سرمایه های  و  الیگارشیک  خاندان های 
اداره می شوند، نخستین کسانی اند که خواستاِر 
آزادی بیاِن بی حد وحصر هستند تا با این کار 
و  بگویند  ناسزا  مترّقی  دولت های  به  بتوانند 
که  بگذارند  مسکوت  را  خوبی  اقدامات  همۀ 
انجام  فقیران  رفاه  تقویِت  برای  دولت ها  این 
ابدو  شارلی  که  می رسد  نظر  به  داده اند. 
مسلمانان  کاریکاتوِر  کشیدن  به  نوبت  وقتی 
می رسید هیچ محدودیتی نمی شناخت، گرچه 
عنوان  به  می توانست  کاریکاتورهایش  برخی 

موج  که  شود  تعبیر  نژادپرستانه  پروپاگاندایی 
اسالم هراسی و ضدمهاجرتی را تغذیه می کند 
که اکنون فرانسه و به طور کلی اروپا را فراگرفته 
در  که  بسیاری  کارتون های  کنار  در  است. 
نشان  ناشایست  حالت هایی  در  را  پیامبر  آن 
می داد، یکی از آنها به طور خاص، خیلی زیاد 
شده  کاوش  افراطی  دست راستی های  توسِط 
مسلماِن  زناِن  از  گروهی  کاریکاتور  این  بود. 
بوکوحرام  جنسی  بردگاِن  به عنواِن  را  باردار 
را  دست های شان  که  می گذاشت  نمایش  به 
و  بودند  گذاشته  برآمده شان  شکم های  روی 
بدهید«.  را  ما  رفاهِی  »مزایای  می زدند  فریاد 
این کارتون با یک حرکِت قلم، به اسالم، زنان 
که  همانطور  بود.  زده  ننگ  داِغ  رفاه  دولت  و 
انتظار می رفت، بزرگترین اجتماع مسلمانان در 
اروپا در طول سالیان، این خط مشی تحریریه 
را توهین آمیز می دید. هرچند، از سوی دیگر، 
را محکوم کرد.  پاریس  جنایِت سبعانه در  فوراً 
بنابراین باید دربارۀ تناقضات و عدم تقارن های 
ارزش های زیسته ای بازاندیشی کنیم  که برخی 

از ما آنها را جهان شمول می دانیم.

       رواداری و »ارزش های غربی«
بافِت این جنایت سلطه یافته اند  دو عقیده بر 
ساخِت  سرچشمۀ  آنان  از  یک  هیچ  که 
عقیدۀ  نیست.  چندفرهنگی  و  فرا گیر  اروپایی 
ضدمهاجرت  و  اسالم هراس  علناً  تندروتر 
در  افراطی  راسِت  تندروهای  این ها  است. 
هستند  هرجایی  در  راست ها  و  اروپا  سراسِر 
خطر  احساس  پیش رو  انتخابات های  در  که 
کنند )قضیۀ آنتونیوس ساماراِس یونان از این 
این  جریان فکری، دشمناِن  برای  بود(.  دست 
ما  از  هستند،  »ما«  بیِن  در  اروپائی ها  تمدِن 
و  دارند،  دست  در  را  ما  پاسپورِت  متنفرند، 
آن ها  اینکه  مگر  کند  تغییر  نمی توانند  اوضاع 
بارزند.  ضدمهاجرتی،  اشاراِت  شوند.  حذف 
آدم ها  این  است.  رواداری  دربارۀ  دیگر  جریاِن 
خیلی با ما فرق می کنند، باری سنگین اند، اما 
را تحمل کنیم«، چرا که دست کم   باید »آنها 
فقط  هرچند  بکنیم،  را  کار  این  باید  مفیدند؛ 
با ارزش های  آنها میانه روانه رفتار کنند و  اگر 

ما همگون شوند.
از  پس  هستند؟  چه  غربی«  »ارزش های  اما 
ارزش هایی  نام چنین  به  بی رحمی که  قرن ها 
درون و بیروِن اروپا، از خشونت های استعماری 
موقع  شد،  انجام  جهانی،  جنگ  دو  تا  گرفته 
بسیار  بازاندیشی های  و  احتیاط  از  حدی 
چیستند  ارزش ها  این که  دربارۀ  است  رسیده 
و همچنین دربارۀ اینکه چرا، بسته به زمینه، 
گاهی برخی از آنها و گاهی برخی دیگر اولویت 
خواهند داشت. به طور مثال، هیچ کس ارزش 
را  نکته  این  اما  نمی برد،  سؤال  زیر  را  آزادی 
گفت،  هم  برادری  و  برابری  دربارۀ  نمی توان 

رفاهی  دولت های  زیربنای  که  ارزشی  دو 
بودند که پس از جنگ جهانی دوم در اروپای 
دموکراتیک حاکم شدند. هرچند، در سال های 
زیر  به  اخیر، سیاستمداراِن محافظه کار شروع 
سؤال بردِن حمایت اجتماعی کردند که سطح 
تضمین  را  اجتماعی  یکپارچگی  از  باالیی 
نمی کند  فرقی  حاکم،  احزاب  حاال  و  می کرد 
چپ میانه باشند یا راست میانه، به آن به عنوان 
تجمالتی نامعقول می نگرند. آیا درست نیست 
با کاهِش حمایت  که آن بحران اجتماعی  که 
اجتماعی و با رشِد بیکاری به خصوص در میان 
جوانان ایجاد شد، همچون دامن زدن به آتِش 
افراط گرایی است که در میان نسل های جوان تر 
بر  افزون  که  می شود  یافت  آنهایی  به ویژه  و 
نیز  مذهبی  و  قومی  تبعیِض  قربانِی  بیکاری، 

هستند؟ 

        برخورِد تعصب ها، نه تمدن ها
برخورد  روبروییم  آن  با  االن  که  چیزی 
مسیحی  تمدن های  که  چرا  نیست،  تمدن ها 
چیزی  دارند.  مشترک  ریشه ای  اسالمی  و 
تعصب هاست،  برخورِد  ماست،  روی  پیش  که 
نزدیک  ما  به  آنقدر  آنها  از  برخی  اگر  حتی 
نشان  تاریخ  ندهیم.  تشخیص شان  که  باشند 
آن،  در  که  شیوه ی  و  تعصب ها  که  می دهد 
منافع  با  همواره  می کنند  برخورد  هم  با  آنها 
بوده  ارتباط  در  نخبگان  سیاسی  و  اقتصادی 
ضربۀ  که  عامه  طبقات  برای  هرگز  است. 
کارِی چنین برخوردهایی را به عنوان سربازاِن 
و  اروپا  در  نبوده اند.  مفیده  می چشند،  پیاده 
نفوذش، در خصوص جنگ های  تحت  مناطق 
مسیحی کردِن  عقاید،  تفتیش  و  صلیبی 
مذهبی  جنگ های  استعماری،  جمعیت های 
بوده  چنین  این  ایرلند  شمال  در  درگیری  و 
صلح طلبِی  به  مذهبی  اروپا،  از  خارج  است. 
آیین بودایی کشتار چندین هزار نفر از اقلیِت 
تامیِل سریالنکا را مشروعیت بخشید؛ در سال 
جمعیت های  نیز  هندو  بنیادگراهای   ،2003
مسلماِن گوجارات را قتل عام کردند، و احتمال 
به قدرت رسیدن آنها در نتیجۀ پیروزی اخیر 
است؛  نگران کننده  رئیس جمهور مودی عمیقاً 
اسرائیل  که  است  مذهب  نام  به  همچنین 
فلسطین  قومی  پاک سازی  به  تنبیهی  بی هیچ 
جمعیت های  اسالمی  امارت  و  می دهد  ادامه 
مسلمان را در سوریه و عراق سالخی می کند. 
اروپای  در  بی حد وحصر  سکوالریسِم  از  دفاع 
چندفرهنگی که بسیاری از مردم با این ارزش 
خودش  می تواند  نمی شوند،  شناخته  خاص 
افراط گرایی ها  آیا  باشد؟  تندروی  از  شکلی 
یکدیگر  با  می کنند؟  مخالفت  یک دیگر  با 
مرتبطند؟ رابطۀ بین جهادی ها و سازمان های 
که  است  چگونه  چیست؟  غربی  جاسوسی 
به  اکنون  که  اسالمی  امارت  جهادی های 

>>
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عنوان تروریست دیده می شوند، وقتی داشتند 
آزادی  مبارزان  می جنگیدند  اسد  و  قذافی  با 
بودند؟ چگونه است که بودجۀ امارت اسالمی 
توسط عربستان سعودی، قطر، کویت و ترکیه 
غرب  هم پیماناِن  همگی  که  می شود  تأمین 
هستند؟ با این حال، این واقعیت باقی می ماند 
اکثریِت  دست کم،  گذشته،  دهۀ  طول  در  که 
قریب به اتفاِق قربانیاِن همۀ تعصب ها از جمله 
غیرمتعصِب  جمعست های  اسالمی،  تعصِب 

مسلمان بوده اند.

        ارزِش زندگِی انسان
بیزارِی مطلق و بی قید و شرطی که اروپائیان 
در برخورد با این مرگ ها تجربه کردند، باید ما 
بیزاری  آنان همان  بیاندازد که چرا  فکر  به  را 
بیشتر(  نه  )اگر  تعداد  همان  با  برخورد  در  را 
از  که  نمی کنند  احساس  بی گناهانی  مرِگ 
ُکنه اش،  در  که  شده اند  ناشی  درگیری هایی 
شارلی  تراژدِی  با  ارتباطی  اندک  است  ممکن 

 37 روز،  همان  در  دقیقاً  باشند.   داشته   ابدو 
کشته  یمن  در  بمب گذاری  یک  در  جوان 
منجر  اسرائیل  حملۀ  گذشته،  تابستان  شدند. 
به مرگ 2000 فلسطینی شد که از آن میان 
بودند.  کودک   500 و  غیرنظامی  نفر   1500
 2000 سال  از  روزنامه نگار   102 مکزیک،  در 
کشته  مطبوعات  آزادی  از  حمایت  خاطر  به 
شدند، و در نوامبر 2014، 43 معترض جوان 
است،  مکزیک  در  هم  آن  که  آیوتزیناپا  در 
واکنش ها  آن  در  تفاوت  قطعاً  شدند.  کشته 
زندگی  که  باشد  تصور  این  برپایۀ  نمی تواند 
اروپائیان سفیدپوست که از فرهنگی مسیحی 
می آیند، ارزشمندتر از زندگی  غیراروپائیان و یا 
اروپائی های رنگین پوست است که فرهنگ شان 
از دینی متفاوت و یا مناطقی دیگر سرچشمه 
می گیرد. آیا به این خاطر است که زندگی گروه 
اخیر از اروپائی ها فاصله دارد و کمتر با آن آشنا 
از سوی دیگر، دستوِر مسیحی برای  هستند؟ 
چنین  برای  را  الزم  تدابیر  همسایه،  به  عشق 

تمایزی اندیشیده است؟ آیا به این خاطر است 
که رسانه های بزرگ و رهبران سیاسی در غرب 
بر دیگران تحمیل  را که  رنجی  دارند  گرایش 
می شود کم اهمیت جلوه دهند، و یا حتی آنها 
را به حدی اهریمنی کنند که ما را به این فکر 

فرو برد که حق شان است؟     

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:
 Boaventura de Sousa Santos 
bsantos@ces.uc.pt
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باروخ کیمرلینگ، که تمام عمرش از فلج مغزی رنج می برد 
اسرائیل  به  رومانی  از  پناهنده  یک  عنوان  به   1948 سال  از  پس  و 
اسرائیل  جامعه شناسان  شناخته شده ترین  و  مهم ترین  از  یکی  رسید، 

بود، به ویژه به خاطر مشارکت مداوم اش در مطبوعات اسرائیلی.
من و باروخ، از زمان دانشجویی مان در دورۀ کارشناسی در 
دانشگاه هبرو با هم دوست بودیم، جایی که باروخ تمام عمرش را در 
آنجا ماند؛ من وقتی که کارشناسی ارشدم را در سال 1969 تمام کردم، 
ابتدا به آمریکا و از آنجا به بریتانیا رفتم. به عنوان دانشجویاِن پژوهشی، 
نزدیک 40 سال  ایزنشتات طغیان کردیم که  علیه شموئل  ما هر دو 
رهیافت های  در  نفر  دو  ما  اما  بود،  مسلّط  اسرائیل  جامعه شناسی  بر 
جامعه شناختی مان و همچنین برای سال ها از نظر سیاسی با هم تفاوت 
داشتیم. در سال های دهۀ سوم عمرم، من به شیوه ای افراطی به تحلیِل 
اسرائیل  جامعۀ  و  ِدولت  ضدصهیونیستی  سپس  و  غیرصهیونیستی 
کشیده شدم؛ پس از سال های بسیار و مطالعۀ نظامنِد جوامع و درگیری 
هرچند  یافت؛  دست  مشابه  نتیجه ای  به  باروخ  فلسطین،  و  اسرائیل 
همچنان به خود برچسب صهیونیست می زد. او جنبه های مهمی از این 
حوزه از جامعه شناسی را گسترش داد، در حالیکه من به سوی چیزی 
»کشیده  شدم« که ممکن است تحت عنوان سیاست های متقاطِع تعلق 

)intersectional politics of belonging( خالصه شود.
یک  عنوان  به  من،  درگذشت،   2007 سال  در  که  باروخ 
دعوت  که  بین المللی  و  فلسطینی  اسرائیلی،  اجتماعِی  عالمان  از 
دهند،  ارائه  را  مقاله های شان  بزرگداشتی  کنفرانس  در  تا  بودند  شده 
آنهایی  خصوص  به  گفتم،  سخن  اسرائیلی ها  وجودِی  تشویِش  دربارۀ 
یعنی  می خواندشان؛  اشکنازی،   ،»the Akhusalim« باروخ،  که 
صهیونیست های سکوالر و کارگر که در جنبش صهیونیستی در بیشتر 
را  وجودی  تشویِش  این  من  بودند.  هژمونیک  بیستم،  قرن  سال های 
به چندین عامِل بیماری بومی )endemic( ربط می دهم که برخی 
استعماری  پروژه های  در  هژمونیک  اقلیت های  همۀ  میان  در  آنها  از 
مهاجران مقیم مشترک است؛ برخی عوامل در میان »جوامع در معرِض 
خطِر نئولیبرال« مشترک است؛ و سایر عوامل بیشتر ویژۀ اسرائیل اند 
به عنوان یک جامعۀ همواره جنگی مربوطند و  اسرائیل  ویژگِی  به  و 
همچنین برآمدِن یهودیت بنیادگرای موعودباور که تهدید می کند که 

نظاِم شبه سکوالر اسرائیل را متزلزل می کند.
به صورت  با چیزی که من گفتم عمدتاً  در کمال شگفتی، 
من  تحلیل های  با  گذشته  در  که  شیوه ای  از  که  شد  برخورد  مثبت 
برخورد می شد بسیار متفاوت بود. )هرچند، گرچه پیام های رادیکالی 
مجلِد  نشد،  گرفته  چالش  به  کنفرانس  در  رساندند،  که سخنرانان  را 
به خاطِر مقاومِت مؤسسۀ  مقاله های ما هنوز پس از پنج سال، ظاهراً 

< دو راه به 
    جامعه شناسی مردم مدار

نیرا یووال- دیویس، دانشگاه شرق لندن، بریتانیا، رئیس کمیتۀ پژوهِش نژادپرستی، ملی گرایی و روابط 
برای  برنامه ریزی  کمیتۀ  عضو  و   ،2002-2006 سال   ،)RC05( جامعه شناسی   بین المللی  انجمن  قومِی 

کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی در دوربان، سال 2006

نایرا یووال- دیویس، دگراندیِش اسرائیلی، مدافِع دیریِن حقوق 
بشر است؛ از پایه گذاراِن زنان علیه بنیادگرایی، و شبکۀ بین المللِی 
پژوهِش زنان در مناطق جنگِی نظامی، مشاوِر بخش های مختلف 
سازمان ملل و همچنین سازمان های مردم نهاد گوناگون از جمله 
سازمان عفو بین الملل است.  او که به خاطر پژوهش اش دربارۀ 
جهانی  صورت  به  مذهبی  بنیادگرایی  و  نژادپرستی،  جنسّیت، 
افراطی شده،  مرزهای  جمله  از  کتاب هایی  است،  شده  شناخته 
جنسّیت و ملّت، سیاست های تعلق، و زنان علیه بنیادگرایی دارد. 
دانشگاه  در  تعلّق  و  پناهندگان  مهاجرت،  پژوهش  مرکز  مدیر 
در  است.   )University of East London( لندن  شرق 
مردم مدار  جامعه شناسی  مختلِف  راه های  دربارۀ  یادداشت،  این 
باروخ  اسرائیلی،  پرآوازۀ  جامعه شناس  با  دارد  درونی  گفتگویی 

کیمرلینگ که اکنون درگذشته است.
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ون لیر که برگزارکنندۀ کنفرانس بود، چاپ نشده است. 
به طور ویژه می خواهم خودزندگی نامۀ باروخ را پیشنهاد کنم1،   
که با صداقِت روشنفکرانه و درایت و شوخ طبعی همیشگی اش نگاشته 
اسرائیل/فلسطین  تضاد  از  خوانندگان  درک  بر  همچنین  و  است  شده 
جامعه شناسی  دربارۀ  را  مهمی  پرسش های  که  هرچند  می افزاید. 
مردم مدار  پیش می کشد.  من در اینجا خودم را به دو پرسش اصلی 

محدود می کنم. 

              جامعه شناسی مردم مدار و حرفه ای
کار  و  مردمی  روزنامه نگاری  کار  که  می کند  استدالل  باروخ 
باور  از  که  تمایزی  کرد،  جدا  هم  از  کاماًل  را  دانشگاهی اش  حرفه ای 
»حیلۀ  را  آن  هاراوی  دانا  که  می گیرد  سرچشمه  چیزی  به  او  وبری 
خداوند برای دیدِن همه چیز از هیچ کجا« نامیده است. در مقابل، من 
به تبعیت از بیشتِر نظریه های فمینیستی و دیگر سنت های رادیکال در 
جامعه شناسی علم، یعنی نظریه های مارکسیستی و ضدنژادپرستی، به 
موقع مند  تخّیِل  و   )situated knowledge( موقع مند  دانش  نفِع 
)situated imagination( استدالل می کنم. به جای اتخاِذ موضعی 
که  دارند  وجود  بسیاری  حقیقت های  می کند  استدالل  که  نسبیت گرا 
بنابراین غیرقابل  باید براساس شایستگی های خودشان داوری شوند و 
مقایسه اند، من استدالل می کنم که دیدگاه یک فرد، بر شیوه ای که او 
جهان را می بیند تأثیر می گذارد؛ دیدگاهی که شامل موقعیِت اجتماعی، 
هویت یابی ها و نظام های ارزش های هنجاری می شود که قابل تقلیل به 
یکدیگر نیستند اما اعمال و تجربه های زندگی میانجی آنها می شوند، در 
همان حالی که دروِن فشارهای مشخِص ساختاری و فرآیندی بی ثبات و 
مورد سؤال هستند. به دانِش »حقیقت« تنها از راِه فرآینِد سازندۀ گفتگو 
می تواند نزدیک شد که در آن بسیاری از نگاه های خیرۀ موقع مند دروِن 

زمینه های فضایی و زمانی خاص شرکت می کنند. 
باروخ بیِن ]امر[ سیاسی و حرفه ای،  با دوگانگِی  مشکل من 
و  جامعه شناس  که  سال هایی  طول  در  نیست.  معرفت شناختی  صرفاً 
فعال سیاسی بوده ام، دریافته ام که این دو سبِک کنش، برای یکدیگر 
بینش های انتقادی به بار می آورند و فراهم می آورند؛ از سویی فعالیِت 
خیرۀ  نگاه های  از  همدالنه  فهمی  که  می کند  کمک  مردمی  سیاسِی 
موقع مند به دست آید و از سوی دیگر دانِش نظری و تجربی به پالودن 
کمک  سیاسی  هویت  ناپختۀ  دوگانگی های  برخی  به چالش کشیدِن  و 
پژوهشگرانی  چرا  می گیریم  نظر  در  که  زمانی  این،  بر  افزون  می کند. 
خاص، پروژه های پژوهشی خاصی را آغاز می کنند و چگونه یافته های 
امر، ساختگی  این دو  بیِن  پژوهش شان را منتشر می کنند، اغلب خِط 

به نظر می رسد.
 مداخله های عمومی باروخ، الگوهای مشابهی از دل مشغولی هاِی 
هم پوشان و بینش هایی مشترک را به نمایش می گذارد، که درست از 
از بمب گذاری کافه تریای محوطۀ دانشگاهش  زمانی آغاز شد که پس 
را مطالعه کند.  اسرائیل فلسطین  تضاد  در سال 1969، تصمیم گرفت 
کار  در  بیشتر  که   دارم  تردید  باروخ  ادعای  این  به  نسبت  عمیقاً  من 
سیاسی اش بر شهود تکیه کرده است تا در کار »علمی«اش. همانطور که 
خود باروخ در رابطه با نظریۀ تغییر پارادایمِی کوهن اشاره کرده است، 
همۀ جمع آوری داده ها، شامل عناصری از گزینش گری می شود. با این 
حال، من با سرخوردگی اش همدلی دارم که افراد کارهای جامعه شناختی 

او را تنها پس از خواندِن مقاله های عمومی کوتاهش داوری می کنند.
از  او  درک  و  باروخ  دانش  پارادایم های  چرخش  هرچند، 
جوامع اسرائیل و فلسطین، مسئله ای دیگر را نیز پیش می کشد که با 
ادعای باروخ مرتبط است که جایگاهش به عنوان »حاشیه ای در مرکز« 

همچون سبِک جامعه شناسِی مردم مدارش شرطی الزم بود.

           نقش موقعیت اجتماعی در جامعه شناسی مردم مدار
در  مقاله اش  اولین  خود،  صادقانۀ  و  بازتابی  تمام عیار،  روِش  با  باروخ، 
و  شدید  حمله ای  عنوان  به  را  اسرائیل  روزنامۀ  قدیمی ترین  هآرتص، 

تمام عیار به کتاب صبری جریس، اعراب در اسرائیل توصیف می کند. 
مدت ها بعد، باروخ فهمید نه تنها حق با صبری بود، بلکه صبری که 
به اسناد هیچ دسترسی ای نداشت میزان و نادرستِی شیوه هایی را که 
فلسطینیاِن اسرائیلی توسِط آن ها کنترل می شده اند و زمین های شان 
غصب می شده است، دست کم گرفته است. باروخ به چرخشی مشابه 
درخصوص کتاب ایان لوستیک، اعراب در دولتی یهودی اذعان می  کند، 
کتابی که بعدها به درستی آن را بسیار ستود. )گرچه در خودنگاری اش 
به آن اشاره نکرده است، هنگامی که کتاب اسرائیل و فلسطینیان که 
من از گردآورندگانش بودم در سال 1975  چاپ شد، به عنوان دوستی 
در  کتاب  آن  ذکِر  از  که  کرد  پیشنهاد  و  نوشت  نامه  من  به  دلواپس 
رزومه ام خودداری کنم. بسیاری از آن مقاله ها، از جمله مقالۀ من، با 

نوشته های بعدی باروخ بسیار همخوانی داشتند.
جوامع  از  خود  درک  در  توانست  باروخ  سال ها،  طول  در 
جامعه شناِس  او  کند؛  بازنگری  فلسطین  و  اسرائیل  درگیری های  و 
مردم مداِر فوق العاده ای شد که نوشته هایش افکار اسرائیلی گسترده تری 
را به شیوه هایی بسیار مهم تحت تأثیر قرار داد. درک من نیز از مسائل 
که  امیدوارم  یافت؛  تغییر  و  کرد  رشد  سالیان  این  طول  در  گوناگون 
همچون باروخ این امر برای من هم تا زمان مرگم ادامه یابد. هرچند 

می خواهم با دو ادعای باروخ مخالفت کنم.
جدیدش  درک  و  دیدگاه  که  می گوید  باروخ  آنکه،  نخست 
را خودش پرورانده است، با تأثیر اندکی از کار دیگرانی که کارشان را 
خوانده و ساعت های بسیاری را در طول سال ها، با برخی از آنها به بحث 
نشسته است. به نظر می رسد این ساخِت غیردیالوگی از خود و از دانش، 
تصویری غلط از فرآینِد دانش و کسِب نگرش می دهد. از قضا، این امر، 
علِت وجودِی جامعه شناسی مردم مدار را دست کم می گیرد که هدفش 

ارائه کردِن تحلیلی جایگزین و ارائۀ واقعیت هاست. 
دوم آنکه، باروخ استدالل می کند که او توانست جامعه شناسی   

>

>

سال  در  کیمرلینگ  باروخ 
و  مجاری  مادری  از   1939
آمد.  دنیا  به  رمانیایی  پدری 
از گریختن  باروخ، پس  خانوادۀ 
اسرائیل  به  هولوکاست  از 
آنجا  در  او  و  کردند  مهاجرت 
عبرِی  دانشگاه  در  شد.  بزرگ 
خواند  جامعه شناسی  اورشلیم 

درس  و  پژوهش  کرد  آنجا  در  زندگی اش  سال های  بیشتر  در  و 
سال  در  عبری  دانشگاه  کافه تریای  بمب گذاری  از  پس   داد. 
درگیری  واقعیت های  و  تاریخچه  ریشه ها،  مطالعۀ  به  او   ،1969
اسرائیل-فلسطین رو کرد و رویکردی را پرورش داد که با روایت 
رک گوی  منتقِد  یک  عنوان  به  داشت.  مغایرت  اسرائیل  رسمی 
و  گسترده  متقابِل  اتهام های  معرض  در  اسرائیل،  سیاست های 
سهمگین بود. او از خالِل نوشته ها و درس هایش تالش می کرد بر 
افکار عمومی اسرائیل، به نفِع یک دولت دموکراتیک واقعی تأثیر 
بگذارد، دولتی که همۀ شهروندانش را بی هیچ تبعیضی می پذیرد، 
از خشونت نظامی چشم می پوشد و از راه سازش و رهیافت های 
انسان دوستانه برای صلح تالش می کند. باروخ کیمرلینگ در سال 
2007 درحالی درگذشت که به ارزش ها و آرمان هایش وفادار، و 
برای آیندۀ اسرائیل بسیار نگران بود. برخی از کتاب های او عبارتند 
ابعاِد اجتماعی سرزمینِی سیاست های  از: صهیونیسم و سرزمین: 
دولت،  اسرائیلی یودن:  فروکِش  و  ابداع  )1983(؛  صهیونیستی 
فرهنگ و ارتش در اسرائیل )2001(؛ سیاسی کشی: جنگ شارون 

علیه فلسطینی ها )2003(.
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مردم مدار شود چرا که برخالِف سایر ما در حاشبه، او به عنوان »یکی 
از ما« مورد اعتماد بود. به عبارتی دیگر، او در چشِم نخبگان »مشروع« 
در  نوشته هایش  تا  ساخت  قادر  را  او  امر  این  که  می گوید  باروخ  بود. 
به طور مسلّم همین است(،  مطبوعاِت اصلِی اسرائیل منتشر شود )که 
در حالیکه دیگران، به طور مثال اعضای سازماِن رادیکال سوسیالیست 
در  کمتر  مشابه،  تحلیلی  با   ،)Matzpen( متسِپن  و ضدصهیونیسِت 
تلقی  غیرمشروع  دیدگاه شان  که  چرا  بودند  قابل رؤیت  عمومی  عرصۀ 
می شد. او می گوید که این مشروعیت  شرِط  الزِم کاِر مؤثر به عنوان یک 

جامعه شناس مردم مدار است. 
باروخ می گوید که پذیرِش مشروِط او به عنواِن »یکی از آنها« 
تا حدی از حملۀ او به کتاب هایی همچون کتاب های جریس و لوستیک 
سرچشمه می گیرد، طرِد تحلیل هایی که بعدتر به آنها احترام گذاشت. 
اما این نگرش ما را با معّمایی نظری و همچنین سیاسی رها می کند: 
آیا فرد پیش از اینکه بتواند سرمایۀ اجتماعِی الزم برای مؤثر بودن را 
قابل اعتماِد یک اجتماع  به عنوان یک عضِو  را  باید خود  انباشت کند، 
»ثابت کند«؟ اگر آن فرآینِد انباشت در آغاز شامِل متزلزل کردِن دقیقاً 

همان آرمانی )cause( شود که فرد بعدتر مدافع آن می شود چه؟2
به  توجه  با  ندارد.  وجود  پرسش  این  به  آسانی  پاسِخ  هیچ 
وضعیِت معاصِر جامعه و سیاسِت اسرائیل، و همچنین دیگر بخش های 
منطقه و جهان به مثابه یک کل، بیشتر اوقات احساسی نزدیک به یأس 
دارم، به رغِم اینکه تالش می کنم از سیاسِت امیِد گرامشی، خوش بینِی 
اراده و بدبینِی تفکر دست برندارم. گرچه باروخ به جای حاشیه، از مرکز 
شروع کرد، او هم کم کم سرخوردگی و افسردگِی مشابهی را احساس 

از دیگر خوانندگاِن گفتگوی جهانی بشنوم که احساس  کرد. مشتاقم 
می کنند جامعه شناساِن مردم مدار و دیگر روشنفکراِن مردم مدار، برای 

مؤثر بودن، باید در کجا قرار گیرند.    

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 
Nira Yuval-Davis: n.yuval-davis@uel.ac.uk

1. Kimmerling B. )2013( Marginal at the Centre: The Life 
Story of a Public Sociologist. New York and Oxford: 
Berghahn Books, translated by Diana Kimmerling. 

 2. استراتژی بسیاری از ما در حاشیه های »غیر مشروع« از یک سو این بوده است که 
به عنوان فعاالِن مردمی در کارزارهای گستردۀ مشخص و اغلب غیرمحبوِب متنوع در 
اسرائیل کار کنیم، و همچنین با فلسطینیان و اعرابی با ارزش های مشابه گفتگو برقرار 
کنیم و متحد شویم، و از سوی دیگر، همچنین با سوسیالیست ها و مدافعان حقوق 
بشر خارج از اسرائیل و خاورمیانه کار کنیم تا بر حمایِت عمومی و دولتِی بین المللی 

از اسرائیل تأثیر بگذاریم.

mailto:n.yuval-davis@uel.ac.uk
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     یک عمــر 

    درگیرِی انتقادی
      مصاحبه  با عیسی شیوجی

عیسی شیوجی

>
>>

 عیسی شیوجی یکی از برترین روشنفکران مردمِی افریقای پسااستعماری 
است. او دانشجوی حقوق )1970-1967( در دانشگاه دارالسالم بود و در 
میاِن محققاِن چپ گرای برجسته ای همچون جیووانی اریگی، ایمانوئل 
والرشتاین و جان سول پرورش یافت. این پژوهشگران که جذِب طغیاِن 
فکری سازنده در این دانشگاه شده بودند، از گوشه و کنار جهان آمده 
به چالش کشیدِن  تیزهوش،  دانشجویی  مقاِم  در  حتی  شیوجی  بودند. 
نخستین  نایرره،  ژولیوس  »اوجاما«ِی  نظاِم  سیاست های سوسیالیستی 
رئیس جمهور تانزانیا را آغاز می کند. در طول این دورۀ آغازین کارهای 
خاموش  طبقاتی  مبارزۀ  عنواِن  با  بحث برانگیزی  و  شناخته شده  بسیار 
به نگارش درآورد که توجه ها را به نیروهای اجتماعی ای جلب کرد که 
از نظر سیاسی در افریقای جدیِد پسااستعماری نمایندگی می شدند )/
نمی شدند(. پس از دریافت مدرک از مدرسۀ اقتصادی لندن )LSE(، و 

دانشگاه دارالسالم، سمتی را در دانشکدۀ حقوق پذیرفت و هرگز آن را 
تا بازنشستگی اش در سال 2006 ترک نکرد. در طول این زمان، او به 
چهره ای مردمی بدل شد که خود را وقِف اصالحات ارضی و قانون اساسی 
کرد. علی رغِم نظراِت آشکارش دربارۀ روآوردن به نئولیبرالیسم در دهۀ 
1980 و همچنین شرکتی شدن دانشگاه، از تالطم های سیاسی، جان به 
در برد. در سال 2008 کرسِی ژولیوس نایرره در مطالعات پان افریقایی 
با هدِف مشخِص بازگرداندِن ]جایگاه[ دانشگاه به عنوان مرکِز مباحثاِت 
عمومی به او اهدا شد. پروفسور شیوجی الهام بخش دانشگاهیان جوان 
بسیاری بوده، کسانی همچون ساباثو نیامسندا، سخنران علوم سیاسی، 
که این مصاحبه را انجام داده  است. او همچنین مشارکت کنننده ای فعال 
افریقای  بین المللی جامعه شناسی در دوربان  انجمن  در کنگرۀ جهانِی 

جنوبی )2006( بود.
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س ن: همکاری شما با دانشگاه دارالسالم، که به عنوان ملیمانی 
)Mlimani( یا هیل )Hill( هم شناخته می شود، در سال 1967 
فارغ التحصیلی  از  بعد  و  شد  آغاز  حقوق  دانشجوی  مقاِم  در  و 
به دانشکدۀ حقوق همان دانشگاه پیوستید، جایگاهی که برای 
این  در  گرفتید  تصمیم  چه  برای  کردید.  حفظ  را  آن  سال   36
به  مترّقی تان  همکاراِن  از  بسیاری  حالیکه  در  بمانید  دانشگاه 

دیگر مؤسسه ها پیوستند؟
ع ش: درست است، بسیاری از رفقای من به دیگر مؤسسه ها از جمله 
پیوستند. در حقیقت، ممکن  ارتش  ادارۀ خدمات ملی، حزب و حتی 
تصمیم  این  که  است  این  واقعیت  اما  رسد  نظر  به  ساده لوحانه  است 
فکر  رفقا  بود.  خواهد  مؤثرتر  کجا  در  چه کسی  که  بود  رفقا  جمعی 
می کردند و من هم موافق بودم که باید در دانشگاه بمانم تا کار مترّقی 

روشنفکرانه و ایدئولوژیک را انجام دهم.
فراهم می کرد،  مترّقی  ایده های  برای شکوفایِی  نسبی  فضایی  دانشگاه 
بستری که رفاقِت روشنفکرانۀ مترّقی می توانست در آن خلق و تثبیت 
روشنفکرانۀ  درک  با  همراه  کلی  ملی گرایانۀ  تعهِد  زمان،  آن  در  شود. 
عمیق تر از نظام امپریالیستی به پرورش محققاِن جوان رادیکالی کمک 
و  سردرآورند  دبیرستان ها  از  معلم  عنوان  به  آنها  از  بسیاری  که  کرد 

بنابراین افکار و اعماِل مترّقی را بیشتر بارور کردند.
هرگز پشیمان نشده ام که تمام زندگی علمی ام را در هیل گذرانده ام.

 
تجربۀ  افریقایی،  حاشیه ای  در  تراکم  کتاب تان،  در  س ن: 
به  را  تانزانیا  به طور خاص  و  افریقایی  پسااستعماری کشورهای 
سه دوره تقسیم کرده اید: دورۀ ملی گرایانه )دهۀ 1960 و 1970(، 
تا   1990 دهۀ  )از  نئولیبرال  دورۀ  و   ،)1980 )دهۀ  انتقادی  دورۀ 

کنون(. این تغییرات چگونه بر ملیمانی اثر گذاشت؟
ع ش: دانشگاه ها در محیطی اجتماعی وجود دارند و قطعاً از تغییرات 
برای  اثر می پذیرند. دهۀ هشتاد، دوره ای بسیار حیاتی  این محیط  در 
کشور ما، و همینطور قطعاً برای سایر کشورهای افریقا بود. دانشگاه ها 
از منابع محروم بودند در حالیکه همزمان در معرِض یورِش روشنفکرانه 
از  بسیاری  داشتند.  قرار  نئولیبرال  رهنمودهای  پیوستۀ  ایدئولوژیِک  و 
بوتسوانا،  لسوتو،  همچون  افریقا،  جنوب  دانشگاه های  به  ما،  همکاران 

سوآزیلند و بعدتر افریقای جنوبی و نامیبیا رفتند.
از محققاِن جوان که  از جمله بسیاری  ادامه دادند،  اما بسیاری کار را 
انقالبی  ملی گرایی  شوِر  نخسِت  دهۀ  دو  طول  در  را  مترّقی  ایده های 
فراگرفته بودند. آنها به برخی از کارهای بسیار خوب شان ادامه دادند. 
را  اساسی  قانون  »عظیم«  بحِث  روشنفکرانۀ  سویۀ  آنها  مثال،  برای 
ضدِّ  و  اقتدارگرایی  ضدِّ  مواضع  و  بردند  پیش   1983-1984 سال  در 
دولت ساالری را با صراحت اظهار کردند. البته که گرایش های متفاوتی 
وجود داشت، گرایش هایی لیبرال دموکراسی، حقوق بشر، و چندحزبی را 
اساساً خواستاِر اصالحاتی  بنابراین  و  نهایی می دیدند  اهداف  به عنوان 
اقلیت،  گرایش  یک  آن،  کنار  در  بودند.   )reformist( اصالح طلبانه 
طبقاتی  کنش های  برای  مکتبی  به مثابه  را  دموکراسی  برای  مبارزه 
مستقل می دید؛ آنها خواستاِر اصالحاِت انقالبی بودند. یک مثالش این 
در  بودند  حزبی  چند  نظام  آنِی  تأسیِس  خواستاِر  اصالح طلبان  است: 
حالیکه انقالبیون اوالً جدایی حزب و دولت را خواستار بودند و ثانیاً یک 

بحِث ملِی طوالنی که دربارۀ دورۀ پسااستقالل تأمل کند و یک اجماع 
ملی جدید را طراحی کند و بسازد. 

سرچشمۀ  همچنان  هیل  نئولیبرال،  به  ملی گرایانه  دورۀ  از  گذار   در 
تق اش  دورۀ سوم  در طوِل  این  بود.  ایدئولوژیک  مبارزه های  و  بحث ها 
درآمد که حکومت به عنوان نئولیبرالیسم خودش را در کشور تثبیت 
کرد و حرفه ای گرایی )vocationalization( و شرکتی شدِن دانشگاه 

رونق گرفت.
 
کرسِی  متصّدِی  نخستین  به عنوان  شما   ،2008 سال  در  س ن: 
پان افریقایی،  مطالعاِت  در  نیرره«  ]معّلم[  »موالیمو  استادِی 
 )Kigoda( منصوب شدید که در زبان سواحیلی به عنواِن کیگودا
شناخته می شود. کمی پس از  استقرار شما، از شما نقل شد که 
»افتخاری«  برای شما  نیرره«  میراث  نگه داشتِن  »زنده  گفته اید 
در  شما  که  نیرره ای  که  واقعیت  این  گرفتن  نظر  در  با  است. 
و  مارکسیسم  مخالف  به شدت  می کنید  توصیف  نوشته های تان 

مبارزه از پایین است، به چه میراثی اشاره داشتید؟ 
کاًل  و  مترّقی  پان افریقایِی  یک  بود.  رادیکال  ملی گرایی  نیرره  ع ش: 
ضدامپریالیسم بود. مطمئناً ضدامپریالیست بودن او، برخالف نکروماه، 
این حال، موضِع طرفدار  با  نداشت.  رادیکال ریشه  اقتصاد سیاسی  در 
مردمی او استوار، موضِع ضدامپریالیستی او قابل دفاع، و ملی گرایی اش 

مترّقی بود. 
نظر  با در  و  آمد،  او  نئولیبرال که در پی  با طبقۀ سیاسی  مقایسه  در 
داشتِن ویرانی هایی که این طبقه در جامعۀ ما ایجاد کرده است، وای بر 
هر مترّقی، حتی مارکسیستی، که نخواهد میراث نیرره را به یاد آورد 
و آن را به عنوان منبعی ایدئولوژیک در مبارزه علیه دورۀ درنده خوی 

کنونِی سرمایه داری به کار گیرد.
نمی کرد.  تن  به  هم  مارکسیست  جامۀ  و  نبود  مارکسیست  نیرره 
کرد:»من  تأکید  شد،  روبرو  مبتذل  مارکسیسِم  با  وقتی  مارکس  خود 

مارکسیست نیستم!«.
درست است که او به عنوان یک رئیس دولت مخالف مبارزه از پایین 
نباید میراث مترّقی  این معناست که فردی مترّقی  این به  آیا  اما  بود. 
نیرره را ستایش کند و از ویژگی متناقضش درس بگیرد؟ دوسِت من، 

یک مارکسیست، پاک باور )purist( نیست، سیاسی است! 
منظورتان از »ویژگی متناقِض« میراِث نیرره چیست؟

ع ش: بهترین کاری که می توانم بکنم این است که حکایتی دربارۀ خود 
موالیمو بگویم. چند ماه بعد از اینکه او دانشجویان را به خاطر تظاهرات 
علیه دولت در سال 1978 از هیل بیرون انداخت، از دانشگاه بازدید کرد. 
دانشجویی آنقدر شجاعت داشت که از او چیزی به این مضمون بپرسد: 
» موالیمو، شما دربارۀ دموکراسی صحبت می کنید اما وقتی ما به نفع 
را  میدانی[  نیروهای  ]واحد   FFU شما  کردیم،  تظاهرات  دموکراسی 

فرستادید تا ما را زدند و خونین و مالین کردند!«
موالیمو به او خیره شد و بعد پاسخ داد: »چه توقعی داشتید؟ من رئیس 
در  را  انحصار خشونت  دارم که  به عهده  را  نهادی  ریاست  دولتم؛  من 
دست دارد. اگر شما در خیابان ها آشوب به بار آورید، الیته که من واحد 
این است که شما  این به معنی  آیا  اما  نیروهای میدانی را می فرستم. 
نباید برای دموکراسی مبارزه کنید؟ دموکراسی را هرگز در سینِی نقره 

تحویل آدم نمی دهند!« ]واژه هایش دقیقاً این ها نبود[ 



12

سال پنجم/ شـمارۀ یک / مارس 2015

با هم داشته  را  توانست خر و خرما  موالیمو  ما همگی دست زدیم.  و 
باشد! 

س ن: روشنفکر انقالبی ایران علی شریعتی زمانی به دانشگاه ها 
وظیفۀ  که  بود  داده  را  مستحکِم شکست ناپذیر«  »دژهای  لقب 
بزرگ  شرکت های  برای  روشنفکر  بردگانی  تولیِد  اصلی شان 
جهانی است. آیا کیگودا، برنامۀ مطالعاِت پان افریقایی، توانست 
در وازه های »دژِ« ملیمانی  را باز کند و روشنفکرانش را با توده ها 

پیوند دهد؟ اگر بله، چطور؟
ع ش: احمقانه خواهد بود اگر ادعا کنم که کیگودا توانسته دروازه های 
از  بخشی  دانشگاه ها  آلتوسری،  زباِن  به  کند.  باز  را  دانشگاه  »دِژ« 
دستگاه ایدئولوژیِک دولت هستند. روشنفکراِن مسلّط در آنجا بی شک 
تولیدکنندگان و حامالِن دانش مسلّط ، که بنیاِن ایدئولوژی های مسلّط 

را شکل می دهد.
اما در خوِد سرشِت فرآینِد تولیِد دانش، ضرورتی برای برخورِد ایده ها 
نگرش های مسلّط  از  غیر  نگرش هایی  برای  را  فضایی  این  دارد.  وجود 
فراهم می کند. هرچند، چنین فضاهایی نباید بدیهی فرض شوند. آنها 
محدودیت خودشان را دارند و در زمان هایی حساس، حتی آن فضاها نیز 
سرکوب می شوند. مبارزه ای برای گرفتن و بازپس گرفتن آن فضاهای 
مترّقی در زمینه ای مداوم است. و همچون همۀ مبارزه ها، این مبارزه های 

روشنفکرانه نیز نیازمنِد تخّیل دربارۀ فرم ها و روش های شان هستند. 
این همۀ آن چیزی است که کیگودا تالش دارد انجام دهد و نه چیزی 
توانسته است مسّبب برخی شورهای روشنفکرانه باشد؛  بیشتر. احتماالً 
احتماالً توانسته است اعتباری در میان روشنفکران جوان و مردم کسب 
کند؛ احتماالً توانسته است بایگانی های مترّقی هیل را بکاود. حتی این 
هم محدودیت هایی داشت، و این محدودیت ها در اواخِر دورۀ من شروع 

به خودنمایی کردند.
برد.  پیش  از  را  می تواندکار  اندازه  همین  معّین  شرایطی  در  فرد  یک 
فکر می کنم این ای، اچ، کار بود که به تبعیت از پلخانوف و پیش از آن 
مارکس، گفته بود هرچند افراد تاریخ را می سازند، شرایطی را که در آن 

تاریخ را می سازند تعیین نمی کند.
س ن: نیرره زمانی سرکوب شدگان را از استفاده از پول به عنوان 
سالح بر حذر داشت. با این حال به نظر می رسد که امروزه در 
پروژه های فکری سرمایه گذاری محوری شده است. هیچ کاری 
در  نیز  سازمان ها  مترّقی ترین  حتی  نمی شود.  انجام  پول  بدوِن 
را  سرمایه دارِی  آژانس های  برابِر  در  زدن  زانو  پول،  جستجوی 
اداره  را  فعالیت هایش  چطور  کیگودا  می دانند.  اجتناب ناپذیر 

می کرد؟
ع ش: بله، پول، و آن هم پول اهدایی، موتوِر محّرِک پروژه های فکری 
شد  روبرو  سرمایه گذاری  مشکالِت  با  کیگودا  شک  بدون  است.  شده 

همۀ  نخست،  کرد.  وضع  ابتدا  همان  از  درست  را  مشخصی  قواعد  اما 
بودجۀ  از  باید  دستیارش،  و  رئیس  حقوِق  جمله  از  اداری،  هزینه های 
اهداکنندگان  از  کیگودا  اینکه،  دوم  می شد.  تأمین  دانشگاه  مشخِص 
راه  از  که  سرمایه ای  هر  اینکه،  سوم  نمی کند.  دریافت  پول  خارجی 
مؤسسه های دولتی داخلی یا سازمان های فکری دوستانۀ افریقایی اهدا 
می شود، باید بدوِن شرط و شروط باشد. و در آخر اینکه، دستورکار و 

فعالیت های کیگودا صرفاً توسِط گروه کیگودا تعیین خواهد شد.
کار  بر  تکیۀ شدید  بودجه مان،  داشتِن  نگاه  متعادل  با  اما  نبود   ساده 
داوطلبانه و با بسیار محتاطانه خرج کردن، توانستیم از پس اش بربیاییم.
س ن: حاال که از دانشگاه بازنشسته شده اید، چه پروژه هایی را 

می خواهید برعهده گیرد؟ 
ع ش: زمانی که هنوز در دانشگاه بودم، با دو تن از همکاران، پروفسور 
نوشتِن  برای  را  پروژه ای  کاماتا،  نگوانزا  دکتر  و  عثمان  یحیی  سایدا 
زندگی نامۀ بی چون و چرا موالیمو نیرره آغاز کردم که کمیسیون علم و 
فن آوری تانزانیا از آن پشتیبانی می کرد. اکنون پژوهش مان را بیش و کم 
به پایان برده ایم، البته اگر بتوان پژوهشی از این دست را هرگز به پایان 

برد، و فرآینِد نوشتن را آغاز کرده ایم.
نیرره  دادۀ  مرکِز  پایه گذارِی  پروژه،  آن  مهم  دستاوردهای  از  یکی 
اطالعاتی  همۀ  که  داشت  خواهد  اسنادی  اتاِق  مرکز،  است.   )NRC(
دسترس  در  و  شد  خواهند  ذخیره  آنجا  در  کرده ایم  جمع آوری  که 
پژوهشگران خواهند بود. فعالیت هایی را پیراموِن مرکز با چشم اندازی 
برای ارائۀ چارچوبی برای اندیشۀ راهبردی، بحث ها و گفتگوها سازمان 
خواهیم داد. امیدواریم که فعالیت ها را امسال آغاز کنیم. امید من این 
است که مرکِز دادۀ نیرره، مرکزی برای بازتاِب مسائِل داغی باشد که این 

کشور و این قاّره با آن روبرویند.
مردم نهادگرایی  سازمان  نئولیبرال،  فرهنگ  که  می کنم  احساس 
سیاست گذاری،  بر  تأکیدشان  با  مستشاری  فرهنِگ  و   )NGOism(
یعنی »کنش« بیشتر و تفکر کمتر، و پیش آگهی های تجویزی شان اثر 
زیان باری بر تفکر روشنفکرانۀ ما گذاشته است، و نتیجۀ آن، این است 
که از تحلیل و درِک جهان دست برداشته ایم. ما بدوِن درِک بهتِر جهان 
که  است  نیازمند  همین،  برای  بجنگیم.  بهتر  جهانی  برای  نمی توانیم 
آیندۀ تاریخ را در نظر بگیریم. امید است که این مرکز در احیای فرهنِگ 

تفکِر بلندمدت و کل نگرانه سهیم باشد.   

نامه های تان را به این نشانی ها بفرستید:
 Sabatho Nyamsenda: sany7th@yahoo.com 
Issa Shivji: issashivji@gmail.com 

mailto:sany7th@yahoo.com
mailto:issashivji@gmail.com
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< سرمایه داری
   در برابر عدالت اقلیمی
هربرت دوِسنا، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایاالت متحده آمریکا، و عضو کمیتۀ پژوهشی جنبش 

کارگری )RC44( انجمن بین المللی جامعه شناسی

که  زمان  آن  یعنی   ،1972 سال  از  چنان که 
دربارۀ  متحد  ملل  سازمان  کنفرانس  اولین 
محیط زیست در استکهلم برگزار شد، به شکل 
 2014 دسامبر  در  است،  درآمده  سّنت  یک 
دیگر  بار  دنیا  سراسر  در  مردم  از  نفر  هزاران 
جایگزین  مردمِی«  »گردهمایی  یک  برای 
دور هم جمع شدند. آنها در حالی در خیابان 
نفر  صدها  که  کردند  راهپیمایی  )پرو(  لیما 
کنفرانس  آخرین  برای  دولتی  نمایندگان  از 
متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  متعاهدین 
دربارۀ تغییرات اقلیمی در یک اردوگاه نظامی 

باهم دیدار می کردند.

طبق معمول صداهای برخاسته از »گردهمایی 
مردمی« متنوع بودند. برخی شعارنوشته هایی 
را به اهتزاز درآوردند که می گفت، »ما خواهان 
یا  هستیم!«  اقلیم  تغییر  جدِی  قانون  یک 
»سخنرانی کافیست، عمل کنید!«- تقاضاهایی 
که  کسانی  میان  که  است  آن  از  حاکی  که 
چهارده  حدود  که  آنها  و  کرده  اند  راهپیمایی 
رسمی  کنفرانس  یک  در  دورتر  کیلومتر 
دیدار کرده اند، هماهنگِی منافع وجود دارد یا 
می تواند وجود داشته باشد، و همچنین نشان 

رسمی  کنفرانس  حاضران  به واقع  که  می دهد 
می توانند یک »قانون تغییر اقلیمی جدی« را 

تحت نظام موجود تصویب کنند.

اما غالب تقاضاهایی که من شنیدم- در واقع، 
خواسته ای که روی پرچم اصلی بیان شده بود، 
که همه پشت آن راهپیمایی می کردند-  این 
بود  » نظام را تغییر دهید، نه اقلیم را!«، همراه 
با موارد گوناگونی همچون »زمین را از دست 
سرمایه داری نجات دهید!«، و اظهارات دیگری 
»کنفرانس  یا  قاتالن!«  »سرمایه داران:  مانند 
که  مطالباتی  شکارچیان«؛  آشیانۀ  متعهدان: 
بین  بنیادینی  که خصومت  است  آن  متضمن 
مورد  که  دارد  وجود  کسانی  و  مطالبه گران 
این  متضمن  همچنین  گرفته اند،  قرار  خطاب 
است که کسانی که مورد خطاب قرار گرفته اند 
موجود  نظاِم  قیِد  تحت  زمین«  «نجات  برای 

ناتوان هستند. 

نظام«  »تغییر  بانگ  این  اخیر  سال های  در 
طنین انداز  جهان  از  فزاینده ای  نواحِی  در 
راهپیمایی  در  مثال  به طور  است؛  شده 
گذشته  سپتامبر  نفری    000,400 مقتدرانۀ 

در  ورشو  کوچکتر  تظاهرات  در  نیویورک،  در 
در  متحد،  ملل  سازمان   2013 سال  نشست 
اجتماعی  جنبش های  بی سابقۀ  کنفرانس 
در  کوچامبا  در  اقلیم  تغییر  دربارۀ  جهانی 
سال 2010، در نشست اواخر سال 2009 در 
ملل  سازمان  نشست  درون  حتی  و  کپنهاک، 
توسط اِوو مورالس، رئیس جمهور خودخوانده 

سوسیالیست بولیوی.

بخشی از اهمیت آن در لیما، به بازتاب سطح 
که  برمی گشت  قاره ای  در  ستیزه جویی  باالی 
آن  در  مّتحد  ملل  سازمان  امساِل  کنفرانس 
آن  روبه گسترش ِ  بسامِد  اما  بود.  برگزار شده 
نشانۀ  می تواند  همچنین  لیما  از  آن سوتر  در 
هویت  و  آگاهی  در  گسترده تری  دگرگونی 
نشانۀ  آن  با  همراه  و،  جهان  سراسر  در  مردم 
نیروهای  وسیع تِر  موازنۀ  در  ژرف تر  تغییری 
جهان  زیست بومی  بحران  پیرامون  اجتماعی 
باشد. این نشان دهندۀ  ناتوانی روزافزون بلوک 
مسلط جهان برای اعمال یکی از خطرناک ترین 
تنظیم  توانایی  یعنی  است؛  قدرت های شان 
مناسبات و زباِن بحث، به واسطۀ شکل دادن به 
را  و خود  ببینند  را  دنیا  مردم چه طور  این که 

راهپیمایی مردم )People’s March( در دفاع از 
مادر طبیعت در جریاِن نشست تغییرات آب و هوایی 
سازمان ملل متحد در لیما، که توسط جنبش های 
که  است  شده  رهبری  جهان  سراسر  اجتماعی 
خواستاِر »تغییر سیستم ، نه تغییر اقلیم«  هستند. 

عکس از هربرت دوِسنا.
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طبقه بندی کنند.

هرچه باشد، دسِت کم از دهۀ 1970، گروه های 
و  شرکت ها  مدیران  دولتی،  مقامات  مختلف 
دیگر روشنفکران، فّعاالنه، در مسیرهای متنوع 
بودند  کار شده   به  مشغول  متعارض،  گاهی  و 
تا هرگونه مطالبه برای تغییر نظام را غیرقابل 
تصور و غیرقابل بیان سازند. آنها تالش کرده اند 
با تولید و تبلیغ جهان بینی ها و  تا این کار را 
گروه های  که  دهند  انجام  ایدئولوژی هایی 
قانون گذار را به مثابه »نجات دهندگان« زمین 
هماهنگِی  در  منافعشان  که  می کند  بازنمایی 
بنیادین با »مردم« است و قادر به حل بحران 

از درون سرمایه داری هستند.

غیرمنتظرۀ   قیام  با  ناگهانی  مواجهۀ  سبب  به 
شروع  که  محیط زیست  طرفدار  جنبش های 
به سرزنش سرمایه داری در رابطه با مشکالت 
به این  و  بودند  کرده  زیست محیطی  جهانی 
دلیل هم هژمونی و ادعای شان مبنی بر ارتقای 
منافع جهانی مورد تردید قرار گرفته بود، آنها 
مجبور به ورود به مجادله ای شدند که اغلب در 
عبارت معروف »تغییر جهانی محیط زیست« از 
مجادله ای  نمی شد:  شنیده  تحلیل گران  سوی 
و  بازنمایی  این »تغییر« چگونه  این که  بر سر 

فهمیده شود.

آنها طی دو دهه بعدی، از طریق دستگاه های 
و  اقتصادی  همکاری  سازمان  دانِش  تولید 
سازمان  جهانی،  بانک   ،)OECD( توسعه 
سازمان های  از  مجموعه ای  و   مّتحد،  ملل 
مدنی  جامعۀ  سازمان های  سایر  و  مردم نهاد 
و  توسعۀ  به واسطه  که  کردند  سعی  جهانی، 
پایدار«  »توسعۀ  همچون  گفتمان هایی  انتشار 
رادیکال  نقدهای  با  زیست بومی«  »نوسازی  یا 
آنها  کرده،  مقابله  زیست  محیط  طرفداران 
گفتمان هایی  کنند؛  منحرف  و  جذب  را 
»منفعت طلبی«  بازار«،  »شکست  صرفاً  که 
به  نه  و  فسیلی،  سوخت  صنعت  فقط  یا  
بحران های  به خاطر  را  نظام  کل  وجه  هیچ 
به  را  سرمایه  و  می کند  سرزنش  زیست بومی 
عنوان »همراهان« مسئوِل خیرخواه به تصویر 
و  روزمره  شیوه های  خالل  از  آنها  می کشد. 
نهادینه شده –از  روش هایی که در آن، میزان 
تولید گازهای گلخانه اِی را  برحسب کشورها و 
نه طبقات محاسبه می کنند، تا روش هایی که 
را جذب  آنها  آلوده کنندگان  مجازات  به جای 
مشترک  دیدگاهی  القای  دنبال  به  می کنند- 
بین مردم هستند؛ این دیدگاه که مشکل، نظام 

نیست و دشمن، سرمایه.

کوشیده اند  جهانی  نخبگان  این که،  خالصه 
که به فرهنگ جهانی شکل دهند یا به »عقل 
سلیم« مردم قالب دهند تا با اندیشه هایی که 
می شوند  معرفی  رادیکال  جنبش های  توسط 

مقابله کنند و خصومت هایی که برافروخته اند را 
خنثی کنند. و آنها تا اندازه ی زیادی هم موفق 
بوده اند. جنبش های رادیکاِل سابقاً قدرتمندی 
که برای مدتی هژمونی سرمایه داری را متزلزل 
رانده  حاشیه  به    80 و   70 دهۀ  از  کردند، 
شدند. آنهایی که خواستار »تغییر نظام« بودند 
متعصب  افراط گرایان  عنوان  به  موفقیت  با 
از  آخرالزمان  تصّور  واقع،  در  شدند.  معرفی 

تصّور »تغییر نظام« آسان تر شد.

هرچند، در لیما و سراسر جهان، تعداد فزاینده ای 
نویسندۀ  کالین  نائومی  جمله  از  مردم،  از 
شخصیت های  و  فرانسیس  پاپ  پرفروش، 
تغییرات  اکنون دوباره آشکار  تأثیرگذار دیگر، 
می دهند،  ارتباط  سرمایه داری  به  را  اقلیمی 
سرمایه داران را به عنوان »شکارچیان« بی رحم 
رده بندی می کنند و »جایگزین های نظام مند« 
را به تصّور در می آورند. همۀ اینها نشان می دهد 
که هژمون ها نتوانسته اند در جلوگیری از ظهور 
و  رادیکال  هژمونیک  ضّد  جنبش  یک  دوبارۀ 

جهانی به طور کامل موفق شوند.

نتیجۀ  که  آن گونه   اکنون،  به  تا  این حال  با 
نشان  لیما  در  متحد  ملل  سازمان  کنفرانس 
کافی  قدر  به  هنوز  جنبش  این  می دهد،  
قدرتمند نیست تا مانع گروه های مسلط جهان 
بحران  در  ارجحشان  »راه حل«  پیشرفت  از 

زیست محیطی شود. 

در همان وقت که انکار می کنند که بحران ذاتاً 
در نظام ریشه دارد و همچنان که مقاماِت کمتر 
می کنند  نفی  تجاری  مدیران  و  دوراندیش 
با خفیف ترین  و حتی  دارد  وجود  بحرانی  که 
پیشگامان  می کنند،  مخالفت  هم  اصالحات 
را   جهانی  اقتصاد  تا  می کوشند  سرمایه داری 
در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک 
جهانی، دانشگاه ها، سازمان های سیاست گذاری 
کنند.  مدیریت  خود  مسلّط  موضِع  از  غیره  و 
این گونه از رهبران  شعار های حامیان رادیکال 
محیط زیست را  به واقع جدی گرفته اند. آنها به 
شدت بر روی »تغییر نظام« کار می کنند-  اما 
برای اینکه آن را به لحاظ بنیادی همان طور که 

هست حفظ کنند.

زیست بومی  بحران  سوی  از  تهدید  به موجب 
از  بیش  رادیکال،  جنبش های  سمت  از  و 
دوراندیش تر  روشنفکران  که  است  سال  سی 
هم راستا با طبقۀ مسلط دربارۀ چگونگی اجرای 
نوعی از »مدیریت جهانی محیط زیست« برای 
»برنامه ریزی« یا »تنظیم« بهره برداری سرمایه 

از طبیعت بحث و بررسی کرده اند. 

در طول پنج سال گذشته، بسیاری، و نه فقط 
از کشورهای توسعه یافته، بر سر یک رویکرد 
»نوسازی  آن  که  رسیده اند:  همگرایی  به 

زیست بومی« از طریق قواعد نئولیبرال جهانی 
تنظیم  خواهاِن   )1 که  »راه حلّی«  است، 
برای  را  دولت ها  همه  که  هنجارهایی است 
گاز های  تولید  کل  کاهش  در هدف  مشارکت 
گلخانه ای جهانی به  یکدیگر پیوند می دهد، اما 
نهایتاً تصمیم گیری در مورد چگونگی و میزان 
آن را به خود دولت ها وامی گذارد، در حالی که 
مکانیسم های  مهندسی  خواهاِن   )2 همزمان 
که  غیره(  و  مالیات ها  کربن،  )بازار  است  بازار 
قصد دارد با »باال بردن قیمت کربن« سرمایه 
را به تغییر به سوی سرمایه گذاری و فن آوری 
تا  دهد  اجازه  آنها  به  و  بکشاند،  کربن«  »کم 
راه حل های »مقرون به  صرفه« را برای رسیدن 

به اهدافشان پیدا کنند.

مطمئناً، طرفداران این راه حل به طور کامل در 
موفق  نخبگان جهانی  اجماع  آوردن  به دست 
کشورهای  سوی  از  مخالفت هایی  نیستند. 
جهان جنوب وجود دارد. این که بسیاری از -اگر 
نگوییم اغلِب- نخبگان حاکِم کشورهای درحال 
توسعه ، برای نوسازی زیست بومِی جایگزین از 
طریق مقررات جهانی سوسیال-دموکراتیک تر 
دلیل  این  به  تاحدودی  انداخته اند،  راه  کارزار 
است که توانایِی آنها در تأمین رضایت نسبت 
امتیازات  گرفتن  به  خانه  در  حاکمیتشان  به 
این  در  دارد.  بستگی  شمالی  کشورهای  از 
برای  آن که  به جای  راه حل دولت های جهان، 
رسیدن به این اهداف، ابتدائاً بر سازوکار بازار 
تکیه کنند- در اقدامی هماهنگ به مثابه یک 
قدرت بین المللی، مشترکاً بر روی کل تولیدات 
گازهای گلخانه ای سرپوش خواهند گذاشت و 
سیاست های جهانی توزیع مجدد را از راه اقناع 
گازهای  تولید  کاهش  برای  دولت ها  مستقیم 
گلخانه ای شان و انتقال منابع به کشورهای در 

حال توسعه به عهده خواهند گرفت.

تناقضات  نقاط ضعف و  از  ناشی  نابسامانی  اما 
درونی دولت های کشورهای درحال توسعه، آنها 
را سال به سال نسبت به جلوگیری از راه حل 
ارائه  توسعه یافته  کشورهای  سوی  از  که  بازار 
شده و همچنین کسب حمایت برای راه حل های 
است.  کرده  بی میل  و  ناتوان  خود،  جهانی 
بسیاری از نخبگان حاکم در کشورهای جنوب 
به خاطر همۀ نزاع های تلخ خود در مذاکرات در 
این  در  نهایتاً  توسعه یافته شان،  همتایاِن  برابر 
هدف سهیم شده اند: دگرگون کردن نظام برای 
اینکه از لحاظ بنیادی بدون تغییر حفظ شود. 

توسعه یافته  کشورهای  مقامات  این که،  نتیجه 
در حال پیش روی در تثبیت تدریجی شالوده ها 
اقلیم   برای یک توافق جدید بین المللِی تغییر 
جهانی  نئولیبرال  قواعد  مرزهای  راستای  در 
پاریس  در  آینده  توافقی که در سال  هستند؛ 
امضا و در سال 2020 قابل اجرا شود. اما بعید 
گلخانه ای  گازهای  تولید  توافق  این  که  است 
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بیاورد که  پایین  تا سطحی  با شدت  را چنان 
جلوگیری  فاجعه بار  اقلیمی  تغییرات  از  بتواند 
کند یا برای مقابله با اثرات آن منابعی را فراهم 
کند. بنابراین ما در حال حرکت به سوی توافق 
جدیدی هستیم که می تواند راه را برای هرج و 
مرج اقلیمی و دوره جدیدی از بربریّت هموار 

کند.

توانایی  باشد،  هرچه  است.  باقی  امید  اما 
بلوک مسلط در تحمیل این راه حل در نهایت 
منحرف کردِن  در  مداومشان  قابلیت  به  متکی 
مقاومت است- چیزی که به نوبۀ خود متکی 
به قابلیت مداومشان در بازنمایی خود به عنوان 
»همراهان« است. این هم به نوبۀ خود متکی 
که  است  این  دربارۀ  دیگران  متقاعد کردن  بر 
آنها در حال ارتقاء یک منفعت همگانی هستند 
موجود  نظم  با  مطابق  را  بحران  می توانند  و 
ازخود  مستلزم  اینها  تمامی  که  کنند،  حل 
می رسد  نظر  به  که  است  مادّی  گذشتگی 
بلوک هژمون مایل یا قادر به انجام آن نیست. 
مسلط  گروه های  سوی  از  ناکامی ای  چنین 
تنها  هژمونیک شان،  ادعاهای  از  پشتیبانی  در 
اضطراب  و  خشم  سرخوردگی،  ایجاد  باعث 
بیشتر خواهد شد، و در حال حاضر ما شاهد 
میانه روی  گروه های  در  آن  از  نشانه هایی 
»ترک  در  که  هستیم  زیست  محیط  طرفدار 
مشارکت  لیما  مذاکرات  جلسه«  اعتراضی 
روزافزون  قبول  شاهد  همچنین  و  داشتند 
از همان سال  که جنبش ها  نتیجه ای هستیم 
1972 به آن دست یافته بودند، که کسانی که 

در جلسۀ رسمی هستند از تصویب یک »قانون 
تغییر اقلیمی جدی« ناتوانند.

آشکار  هژمونیک  بحران  این  آیا  این که  اما 
به  قادر  که  شد  خواهد  منجر  جنبشی  به 
با  مقابله  برای  الزم  اجتماعی  نیروهای  بسیج 
نخبگان   )non-solutions( عدم راه حل های 
مسلّط درخصوص تغییر اقلیمی باشد، یا این که 
مقاومت  به  تشویش  و  سرخوردگی  این  آیا 
روشن  به هیچ وجه  شد،  خواهد  تبدیل  فّعال 
به مذاکره گذاشتِن  توانایی  به  بسیار  نیست. 
ماهرانۀ تنشی دیرینه بستگی دارد؛ بین هدِف 
گوناگون  سیاسی  گرایشات  از  مردمی  آوردن 
و  سلیم«  »عقل  تغییِر  هدف  و  خیابان ها  به 
سازگار  همیشه  هدف  دو  این  آنها.  ذهنیاِت 
گسترده  ائتالفات  به وجود آوردِن  زیرا  نیستند 
حداقلی«،  مشترک  »فصل  به  رسیدن  برای 
باورهای مسلّم فرض شدۀ موجود،  دامن زدن به 
ایجاد  فشار  سلیم«  »عقل  زباِن  با  صحبت  و 
به چالش کشیدن  جای  به  که  زبانی  می کند؛ 
ادعاهای مسلط ها آنها را تقویت می کند. بدون 
تغییر عقل سلیم، حتی گسترده ترین ائتالف ها 
به  می تواند  به سادگی  تظاهرات  بزرگ ترین  و 
هدفشان  راستای  در  قدرتمندان  از  حمایت 
منجر  آن،  حفظ  منظور  به  نظام  تغییر  برای 

شود.  

که  است  استراتژی  یک  است  الزم  آن چه 
حمله  از  همچنین  اما  نکند،  گریزان  را  مردم 
و  تثبیت شده  عمیقاً  دسته بندی های  به 

جهان بینی ها و دیدگاه های مسلّم  فرض شده ای 
می کنند  تحریک  را  مردم  که  ننشینند  عقب 
گره  نظام  سرنوشِت  با  را  خود  سرنوشت  که 
»راهپیمایی  زمان بندی  مستلزم  این  بزنند. 
سازمان  مذاکرات  آن که  از  پس  است  بزرگ« 
ملل در پاریس به پایان رسید، نه پیش از آن، 
تا  منکر این دیدگاه شود که »مردم« بر روی 
خرد و خیرخواهی نخبگان جهان برای نجات 
به  امر  این  الزمه  کرده اند.  باز  حسابی  زمین 
است  پیشرویی  به نظر  راه های  پرسش کشیدن 
که بحران اقلیمی را به جای طبقات بر حسِب 
جمله  از  می کند،  چارچوب گذاری  دولت ها 
حسب  بر  را  کربن«  »بودجۀ  که  طرح هایی 
این چه بسا مستلزم  تقسیم  می کنند.  کشورها 
مترّقی  سوسیالیست  دولت های  حتی  ترغیب 
به پذیرش مسیر های توسعۀ غیراستخراجی و 

غیروابسته به سوخت های فسیلی است.

در  نظام!«  »تغییر  موفِق  قرار دادِن  از  پس 
دستور کار، حاال وظیفه این است که آن را با 
شرح »جایگزین های نظامند« و »خواسته های 

انضمامِی« خود مجاب کننده سازیم.   

 
نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Herbert Docena: herbertdocena@ 
gmail.com

از  یکی  در  که  سیاسی  طیف   هر  از  مردمی 
تغییرات  بین المللی  تظاهرات  ستیزه جویانه ترین 
لیما  شهر  مرکز  به  اخیر،  سال های  در  آب وهوایی 

سرازیر شدند. عکس از هربرت دوِسنا.

mailto:herbertdocena@gmail.com
mailto:herbertdocena@gmail.com
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< کــاربــسِت 
     جامعه شناسی مردم مدار

آریِن ِهنمایِر، دانشگاه آلبرتا، کانادا و کریستوفر ِجی. اشنایدر، دانشگاه ویلفرد لوریر، کانادا

>>

مفروض جامعه شناسی مردم مدار درگیر کردِن مردم در گفت وگویی از 
یادگیری متقابل است. البته راه های هیجان آور زیادی برای به کار بستِن 
جامعه شناسی مردم مدار وجود دارد. در این جستار کوتاه  ما دو نسخۀ 
)برای  بررسی می کنیم  را  »آنالوگ« کاربسِت جامعه شناسی مردم مدار 
زنده!  مردم مدار،  »جامعه شناسی  به  کنید  نگاه  »دیجیتال«  نمونه های 
)Public Sociology, Live!(« در انجمن بین المللی جامعه شناسی یا 
»جامعه شناسی مردم مدار الکترونیکی )e-public sociology(« در  
اول شامل  اقدام  مباحثۀ جامعه شناسی مردم مدار(.  اشنایدر،  و  ِهنمایر 
را  آن  ما  که  می شد،  جامعه شناسی  برای  فالسفه«  »کافۀ  یک  توسعۀ 
جامعه شناس یکشنبه )Sunday Sociologist( می نامیم. به دنبال 
این، اقدام دوم ما نمایان می شود، نسخۀ دورۀ آموزشی دانشگاهِی آن چه 
قهوه خانه  در یک  یکشنبه مان  در طول جمع های جامعه شناس  ما  که 
محلّی پرورانده ایم. قهوه خانه ها، یا همان طور که گاهی با ارجاع به هزینۀ 

طور  به  می شود،  نامیده  خردی«   پول  »دانشگاه های  اندک،  ورودِی 
تاریخی به عنوان محیط های اجتماعی مهمی به کار می رفتند که در 
آن در میان مردم مختلف از جمله دانشجویان، تجاران، و روشنفکران 

تبادالت گفتگویی رخ می داده است.

ما با الهام از »دانشگاه پول خردی« در سال 2009 جامعه شناس یکشنبه 
را راه اندازی کردیم )www.sundaysociologist.com(، با این امید که 
افرادی با طیف گسترده ای از دیدگاه های گوناگون را گرِدهم بیاوریم. ما 
اعضای اجتماع، هیئت علمی دانشگاه، و دانشجویان را دعوت کردیم تا 
یک بار در ماه به کافی شاپی در قلب کلونا، بریتیش کلمبیای کانادا بیایند 
و مسائلی با موضوعات مهم را به بحث و گفت و گو بگذارند )اخبار ملّی، 
فیلم های ویروسی، پروژه های سیاسی، و غیره(. هدف این جلسات این 
بود که از یک سو با جمعیت ها متنوعی ارتباط برقرار کنیم، و از سوی 
با اهمیت محلی و جهانی درگیر  دیگر در یادگیری متقابِل موضوعات 

آریِن هنمایر و کریستوفر اشنایدر جامعه شناسی مردم مدار را به تجربه 
گذاشته اند. عکس از آریِن هنمایِر.

http://www.sundaysociologist.com
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برمی انگیخت،  را  پرحرارتی  و  پربار  بحث های  اغلب  گفت و گوها  شویم. 
مسائل  و  مشکالت خصوصی  به سوی  توجه مان  کردن  معطوف  با  که 
عمومی مهم فراتر از کالس های دانشگاه ، به برجسته  کردن، شکل دادن 
و توسعه بخشیدن به زندگی  ما به عنوان جامعه شناسان حرفه ای کمک 

کرد.

ما ترجیح دادیم که جلسات مان را در بعد ازظهِر دومین یکشنبۀ هر ماه 
برگزار کنیم. این زمان بندی منعکس کنندۀ تالشی آگاهانه برای جذب 
کسانی بود که به دلیل شغل تمام وقت، ممکن بود در تمام طول هفته 
درگیر کار باشند. کافۀ جامعه شناس خود را از طریق صفحۀ اینترنتی 
رایگانی تبلیغ کردیم. هیئت علمی دانشکده های مختلف، دانشجویان و 
دانش آموزان ، مردم بازنشسته،  مثل فردی به نام بِرندان، که خود را 
ماهانه  جمع های  در  می نامید،  »ناپیشه کار«  و  چیز«  هیچ  »فروشنده 

شرکت می کردند. 

اگرچه کافۀ جامعه شناسی ما به نام روزی در هفته نام گذاری شده بود، 
از مسیر  این نکته را برجسته کنیم که صرف نظر  این بود که  امید ما 
زندگی ، و اقناع سیاسی یا اجتماعی مان،  همۀ ما، چه بدانیم و چه ندانیم، 
در زندگی مان به پرسش هایی جامعه شناختی  می اندیشیم. برخالف یک 
شیمیدان حرفه ای، در آزمایشگاه های ما مردم زندگی می کنند؛ جامعه 
تخّیل  جوانۀ  می دهند.  شکل  را  جامعه  آنها  و  می دهد  شکل  را  آنها 
جامعه شناختی هم اکنون آماده است. اگر تخّیل جامعه شناختی می تواند 
الهام بخش عصر یکشنبه ای از بازاندیشی باشد، پس گسترِش این نوع 
تفّکر ممکن است در زندگی مردمی که در جمع های قهوه خانه با آنها 

مواجه شدیم، به مثابه ابزاری مفید شناخته شود. 

جامعه شناس یکشنبه الهام بخش واحدی درسی با حمایت دانشگاه و با 
دورۀ آموزشی خاص خودش بود. ایده این بود که اعضای عمومی برای 
شرکت در یک دورۀ آموزشی جامعه شناسی دعوت شود. هر هفته یک 
قابل  عموم  برای  که  طوری  به  ساعت،  یک  برای  مدعو  جامعه شناس 
باشد، سخنرانی کند، که به دنبال آن بحث گروهی کوچک یک  فهم 
ساعته ای هم وجود داشته باشد؛ این دورۀ آموزشی ظرفیت 30 دانشجو 
طریق  از  هفتگی  طور  به  آن  مهمانان  و  آموزشی  دورۀ  این  داشت.   را 
مطبوعاِت دانشگاه و رسانه های اجتماعی اطالع رسانی می شدند؛ میزان 
مشارکت هفتگی معموالً حدود 100نفر بود. دانشجویان جامعه شناسی 
توزیع می شدند  بین گروه های مباحثه  به گونه ای در  اعضای عمومی  و 
که بتوانند در گفت و گوی متقابل درگیر شوند.  سپس، همراه با استادان 
جامعه شناسی مدعو و دستیاران تدریس، بین گروه ها راه می رفتیم، تا 

گوش فرا دهیم و مطالب جامعه شناختی را به میان گفت و گو بیاوریم. 

به طور  می آمدند،  یکشنبه  جامعه شناس  به  اغلب  که  کسانی  از  برخی 
منظم در دورۀ آموزشی شرکت کردند. واکنش ها پرشور بود! برای نمونه 
برندان کسی که خود را فروشنده هیچ چیز می نامید اشاره کرد: »اینکه 
بتوانم در این گفت وگو ها شرکت کنم، و اینکه در کمال شگفتی درک 

کنم که من هم چیزی برای مشارکت داشته باشم، طوری توان بخش 
و انرژی بخش بوده است که تاکنون تجربه نکرده بودم«. یکی دیگر از 
شرکت کنندگان عمومی خاطرنشان کرد: »برای کسی که حدود 80سال 
دارد، این یک امتیاز و مایۀ دلخوشی است که به طرز فکر های جوان تر 

و سرزنده تر گوش دهد و با آنها گرم بگیرد«.

این ابتکارات در جامعه شناسی مردم مدار ما را به تأمل دربارۀ تعهدات 
شایع ترین  از  یکی  واداشت.   جامعه شناسانه مان  رویکردهای حرفه ای  و 
پیچیدۀ  ایده های  چگونه   که  بود  این  بودیم  مواجه  آن  با  معضالتی که 
جامعه شناسی را مطرح و روشن سازیم. ما دریافتیم که کارمان درون 
تجربۀ  یک  اما  حرفه ای مان،  کار  طاقت فرسای  ضمیمۀ  گرچه  اجتماع 
موفق ِفوق العاده ارزشمند در آموزش عمومی بود. حمایت های مردمی 
زیادی از پروژه ما وجود داشت و ما کشف راه های جدید و نوآورانه ای 
یافتیم.  دل گرم کننده  را  کارمان  در  اجتماعات  درگیر کردِن  برای 
زمینه های وسیع تر به احتمال زیاد به موفقیت این پروژه ها کمک کرده 

است. 

کلونا یک اجتماع بازنشستۀ بسیار مرّفه است، که محل بسیار مطلوبی 
از   بسیاری  است.  کلمبیا  بریتیش  جنوبی  قسمت  در  زندگی  برای 
آموزشی  دورۀ  در  و  یکشنبه  در جامعه شناس  مردمی  شرکت کنندگان 
جامعه شناسی مردم مدار ، افراد بازنشستۀ ثروتمند با مدارک کارشناسی 
جامعه شناس  شرکت کنندگان  از  یکی  جویس،  مثال  برای  بودند. 
یکشنبه و دورۀ آموزشی، اظهار کرد: »فراموش کرده بودم که چقدر از 
جامعه شناسی دانشگاه در دهۀ 70 و 80  لذت می بردم و حاال چقدر 
احساس می کنم که دوباره سر ذوق آمده ام«. تالش برای گسترش این 
ممکن  کارگر،  در طبقۀ  کارگران  اجتماعات  در  مثال،  عنوان  به  پروژه 
با چالش های مختلفی روبرو شود. پروژۀ  ما متکی به مفروضاتی  است 
است که خاص اجتماعی است که این پروژه را در آن ایجاد کرده ایم: ما 
فرض کرده بودیم اکثر افراد کسانی هستند که به کامپیوتر و اینترنت 
دسترسی دارند، کسانی هستند که به اخبار محلی و کانال های رادیویِی 
و  می کنند،  اطالع رسانی  را  رخدادها  که  می دهند  گوش  چپ گرایی 
جایگزین  ظرفیت های  در  دانشگاه  با  تعامل  برای  که  هستند  افرادی  
در  را  مشابهی  طرح های  می خواهند  که  جامعه شناسانی  دارند.  انگیزه 
جوامع وطنی خود به اجرا درآورند احتماالً باید چالش هایی را در نظر 
بگیرند که ممکن است در محیطی که در آن کار می کنند به وجود آید، 
برای درگیرکردن مردم در زمینۀ خاص شان  را  راهبردهایی  بتوانند  تا 

تبیین کنند.   

نامه های تان را به این نشانی ها بفرستید:

Ariane Hanemaayer:  ahanemaa@ualberta.ca 

Christopher  J. Schneider: cschneider@wlu.ca 

mailto:ahanemaa@ualberta.ca
mailto:cschneider@wlu.ca
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< بازخواهی حق 
     برخورداری از شهر: 

     بسیج مردمی در شیلی
سیمون اسکوفی یر، دانشگاه آکسفورد، انگلستان

از  یکی  ویافرانسیا،  در  دیواری  نقاشی  یک 
به  را  ساکنان  سانتیاگو،  مبارزه جوی  محله های 
»سازماندهی برای مبارزه، مبارزه برای پیروزی« 

ترغیب می کند. عکس از ناتالی وولمین.

تهی دستان شهری شیلی از سال 1990، با وجود سابقۀ طوالنی ِ بسیج 
اجتماعی، غالباً به مثابه کنشگران منفعل سیاسی  تصویر شده اند که از 
پایۀ  بر  من  این حال  با  می برند.  رنج  اجتماعی  بیماری های  و  تبعیض 
پژوهشم در منطقۀ پنالولن در سانتیاگو استدالل می کنم که دست کم 
را  پایداری  مقاومت  توانسته اند  شهری  تهی دستان  موارد،  برخی  در 
سازماندهی کنند، تا حق خود در برخورداری از شهر را بازخواهی کنند. 

عنوان »حق  به  را  از شهر  برخورداری  )2008: 3( حق  هاروی  دیوید 
با  هاروی  می کند.  تعریف  شهر«  تغییر  واسطۀ  به  خودمان  تغییردادن 
که  آکادمیک  سنّتی  با  هم راستا  و  سرمایه داری،  و  شهرنشینی  پیوند 
بشر  که  می دهد  نشان  دارد،  تاکید  منفعت  بر  مردم  اولویت داشتن  بر 
دوبارۀ   دادِن  شکل  توانایِی  استحقاق  جمعی،  قدرت  به کارگیری  با 
به کارگیری  تهی دست،  ساکنان  برای  دارد.  را  شهرنشینی  فرآیندهای 
حِق برخورداری از شهر غالباً دفاع از سکونت گاه شهری شان و دسترسی 
به خدمات و منابع در شهر، و مقاومت در برابر فرآیندهای شهرِی تولید 

مازاد سرمایه داری را شامل می شود. 

روایت های جریان اصلی علمی حاکی از آن است که تهی دستان شهری 
شیلی مطالبه حقشان در برخورداری از شهر را از طریق بسیج عمومی 
پایدار، به طور مؤثری مدیریت کرده اند، گرچه گاهی نظام مندتر از برخی 
از  زمان های دیگر بوده اند. رّدپای کشمکش های جمعی بر سر مسکن 

سوی تهی دستان شهری شیلی را می توان در دهۀ 1920 دنبال کرد. 
در   1)dwellers movement( ساکنان«  »جنبش  به  موسوم  جنبش 
محوری  نقشی  دیگر،  نهادهای  از  بسیاری  و  سیاسی  احزاب  با  پیوند 
در عرصۀ ملی سیاسی داشت و با تصاحب زمین های شهری به دولت 
فشار وارد می آورد. بین سال های 1957 و 1970 اشغال زمین ها به طور 
دوباره  را  سانتیاگو  به ویژه  شیلی،  شهرهای  که  شد  رایج  ای  فزاینده 
شکل داد. در واقع در سال 1972، در طول دولت آلنده 16,6 درصد 
می کردند  زندگی  غیررسمی  سکونت گاه های  در  سانتیاگو  جمعیت  از 

.)Santa María, 1973: 105(

چپ گرا،  سازمان های  خانگی  قلمرو  عنوان  به  حلبی آبادها  از  بسیاری 
به شدت سرکوب می شدند )1989-1973(.  نظامی  دیکتاتوری  توسط 
بعضی از آنها پایگاه های مقاومت مردمی شدند که نقش بسیار مهمی 
رژیِم  ستمگرِی   1983 سال  از  که  کردند  ایفا  ملّی ای  اعتراضات  در 

استبدادی را افشا کرد. 

پس از 1990، یعنی وقتی شیلی دموکراسی خود را بازگرداند، اقدامات 
فعاالنه و هماهنگ ساکنان از  ادبیات آکادمیک ناپدید گردید. با این که 
کاتولیک  دانشگاه  شیلی،  دانشگاه  مثال  برای  تحقیقی،  مرکز  چندین 
توسعه  و  )PUC(، مرکز میان رشته ای مطالعات شهری  اسقفِی شیلی 
 ،)SUR( سور  بشِر  حقوق  بین المللی  مجله   ،)CIDU( منطقه ای 

اعتراض در سکونت گاه های غیررسمی
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سازمان  و   ،)FLACSO( التین  آمریکای  اجتماعی  علوم  دانشکده 
 -)Vicaría de la Solidaridad( همبستگی  قلمرو  بشری  حقوق 
توجه خود را به بسیج مردمی دهۀ 1980 اختصاص دادند،  در سال 
1990 روایت های آکادمیک به جای اقدام جمعی بر رفع بسیج مردمی 
به عنوان النه های جرم و جنایت، قاچاق مواد  را  تأکید و حلبی آبادها 
 Hipsher, 1996;( مخدر و سایر بیماری های اجتماعی توصیف کردند

.)Tironi, 2003

در  که  دیگری  ابتکارات  همچون  شرقی،  سانتیاگوی  پنالولِن  منطقۀ 
از آن روایت های رفع  شهرهای شیلی توسعه یافته است، مثال نقضی 
به طور  پنالولن  مردمی  محاّلت  واقع،  در  می دهد.  ارائه  عمومی  بسیج 
نظام یافته در طول 25 سال گذشته ابتکارات سیاسی مبارزه گرانه ای را 
در دست داشته اند، که توانستند نه تنها حقوق خود را مطالبه کنند، 
که حتی مستقیماً آن ناحیه و محیط بی واسطۀ ساکنان را شکل دهند. 

از بخش های مختلف پنالولن، که  تقریباً 900 خانوادۀ متصّرف قانونی 
 the Coordination( افراِد بی خانمان از طریق هماهنگِی کمیته های 
of Committees of People With No House( سازماندهی شده 
گران قیمِت  زمین های  به  بودند،  زندگی «شان  »حِق  خواستاِر  و  بودند 
شرق  منطقه هجوم بردند. آنها در زمستان 1992 اسِپرانزا آندینا را ایجاد 
کردند: نخستین اشغال زمین در رژیم دموکراتیِک جدیِد شیلی. اسِپرانزا 
با احزاب  با رّد همکاری  و  نیرومند،  از طریق سازمان اجتماعی  آندینا 
در  اجتماعی  اعتماد به نفس مسکن سازی  با  توانستند  و دولت،  سیاسی 
تهی دستان  جابجایِی  از  و  کنند  مطالبه  را  محلی  شهری  سکونت گاه 
مسکن سازی  سیاست های  مرکِز  در  غالباً  که  حاشیه ای  محیط های  به 
قرار دارد، اجتناب کنند. ساکنان پس از سال ها کشمکش، درگیری و 
مذاکره، برای رسمی کردن محلۀ خود حق زمین را به دست آوردند، و 

برای ساختن خانه در همان قطعه ها، یارانه گرفتند.

امتناع  با  همراه  مسکن سازی،  سرسختانه  مطالبۀ   1999 جوالی  در 
در  دیگری  اشغال  به  منجر  شهری،  حاشیۀ   به  رانده شدن  از  ساکنان 
Toma de Peña- پنالولن  »فتح  عنوان  به  آن چه  گردید.  )پنالولن 
lolén(« شناخته شد، به وضوح بزرگ ترین اشغال زمین در شیلی از 
سال 1990 بود. فتح )توما( که  بیش از 1800 خانواده را دربرمی گرفت، 
مقامات را برای فراهم کردن یارانه های مسکن سازی اجتماعی در منطقه 
تحت فشار گذاشت. اگرچه سازمان دهی توما در نهایت انشقاق پیدا کرد 
و یک جناح رادیکال تر از مذاکرات بیرون گذاشته شدند، تا سال 2006 
پنالولن  در  شده  ساخته  خانه های  در  دوباره  خانواده   900 به  نزدیک 
مستقر شدند، در حالی که به بسیاری دیگر قطعه هایی در سایر مناطق 

اختصاص داده شد.  

کشمکش های پنالولن بر سِر مسکن سازی اجتماعی تا به امروز همچنان 
مبارزه  در  از سال 2006 جنبش ساکنانِ  واقع،  در  است.  یافته  تداوم 
مردمی  سازمان  یک  یعنی   ،)MPL )Dwellers in the Struggle؛ 
چپ گرا که در ناحیه متولد شده است، کمیته های مسکن سازی محلی 
خود،  سکونت  ناحیۀ  در  اجتماعی  مسکن سازی  حِق  مطالبۀ  برای  را 

هماهنگ کرده است.  

سر  بر  کشمکش  که  می سازد  آشکار  هرحال  به  پنالولن  در  رخدادها 
به جهت  تهی دست  ساکنان  برای  است  ممکن  اجتماعی  مسکن سازی 
دستیابی به حقوق اساسی در شهر، کافی نباشد. در سال 2009 ساکنان 
برای  جدید  جامع  طرح  یک  که  شدند  متوجه  مردمی  سازمان های  و 
زمین  قوانین  تغییر  با  جدید  جامع  طرح  اجراست.  شرف  در  پنالولن 
جدید  بزرگراه های  پیوستن  به هم  ساختمان،  ساخت  و ساز  اجازه  برای 
برای بهبود دسترسی ماشین به منطقه، و جذب مغازه های خرده فروشی 

جدید، قصد داشت به واسطۀ افزایش ارزش زمین ناحیه را ترّقی دهد. 
نیاز  پوشش  برای  کافی  زمین  شامل  جدید  جامع  طرح  این،  عالوه بر 
ناحیه در مسکن سازی اجتماعی نمی شد. درحالی که برخی از ساکنان 
آن تغییرات را مناسب دانستند، انعطاف پذیرترین سازمان های مردمی 
سازمان ها  این  نپذیرفتند.   را  محله ها  قریب الوقوع  اعیان سازی  روند 
رفراندِم  یک  خواستار  و  انداختند  راه  کارزار  جدید  جامع  طرح  علیه 
بین  مناقشه برانگیز  کارزارهای  از  پس  شدند.   ناحیه ای  الزام آوِر  قانونِی 
شهرداری و سازمان های محله ای، در اواخر دسامبر 2011  طرح جامع 
به شیوه ای دموکراتیک رد شد.  ساکنان تهی دست، با محافظت منطقه از 
اعیان سازی، موفق به نگه داری سکونت گاه شهری ای شدند که بین دهۀ 
1960 تا دهۀ 1970 طِی ساخت و سازهای خود و سکونت غیرقانونی 

ایجاد کرده بودند. 

لو هرمیدا، محلۀ شرقی پنالولن، در طول 25 سال اخیر فرهنگی قوی 
از بسیج مبارزه گرانه را توسعه داده است. ساکنان با ترسیِم ارزش های 
اجتماعی و هویت مبتنی بر کنش جمعی، برای بازترکیب مناطق، به 
سایر  سوی  از  که  دادند  انجام  را  مختلفی  نوآروری های  جمعی  طور 
ساکنان،  مثال  عنوان  بود.  به  شده  انتخاب  هم  اجتماعی  کنشگران 
به عنوان شکلی  را  اجتماعاتی  باغ های  و  آموزش موسیقی  کارگاه های 
یا  از نمایش و اشغال دوباره، در میادین محله هایی سازمان دادند که 
توسط قاچاقچیان مواد مخدر اشغال شده بود و یا از سوی شرکت های 

خصوصی تهدید می شد. 

از  بسیاری  جمعی،  اعتراض  رخدادهای  تاریخی  تراکم  با  پنالولن، 
که  انعکاس می دهد  را  تهی دستان شهری شیلیایی ای  دیگر  طرح های 
Su- )از دسترسی بنیادین خود به حقوق در شهر محافظت می کردند 

granyes, 2010(. این تنازعات آشکار می سازد که تهی دستان شهری 
شیلیایی هنوز قادرند برای مطالبۀ حق خود برای برخورداری از شهر، 

کنش جمعی مبارزه گرانۀ پایدار و مؤثری را تدارک ببینند.   

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

 Simón Escoffier  simon.escoffier@sant.ox.ac.uk 

1. جنبش تهی دستان شهری شیلیایی  در بین سال های 1920 تا 1989 به طور سّنتی 
در زبان اسپانیایی »movimiento de pobladores« نامیده شده است. گرچه 
من به جای »pobladores« از »ساکنان )dwellers(« استفاده کرده ام، اما این 
کار به طور کامل دقیق نیست، چرا که این واژه در اسپانیایی به طور تاریخی یک معنای 
سیاسی را به دست می دهد؛ این واژه به ساکنان تهی دست شهر اشاره دارد که برای 

حقوق جمعی خود مبارزه می کنند.
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< متصّرفان عدوانی
    و سیـاســت در

    اروگوئه
ماریا خوزه آلوارز ریوادوال، دانشگاه روزاریو، بوگوتا، کلمبیا و عضو هیئت مدیرۀ کمیتۀ پژوهش 

توسعۀ منطقه ای و شهری )RC21( انجمن بین المللی جامعه شناسی

>>

مونته ویدئو در طول دو دهۀ اخیِر سدۀ بیستم تغییرات شدیدی کرد: 
دموکراسی سازی،  و  نئولیبرالیسم  تالقی  محل  در  اروگوئه،  پایتخت 
شاید  کرد.  رشد  تبعیض آمیز  و  نابرابر  پیش  از  بیش  به گونه ای 
فقط  این  گرچه  بود؛  غیررسمی  اسکان  رشد  تغییر،  قابل رؤیت ترین 

قطره ای کوچک از دریایی بزرگ است.

ناحیه هایی که متصّرفان عدوانی )squatter( مونته ویدئو در آن بودند، 
به طور  تغییراتی هم کّمی و هم کیفی شد.  سکونت غیررسمی  دچار 
بیشتر  آنها  تناقض آمیزی،  به طور  اما  یافت،  گسترش  چشمگیری 
مداوم  اضمحالل  همچون  ساختاری،  شرایط  می شدند.   برنامه ریزی 
دستمزد  کم بودن  دولت،  هزینه  کاهش  سیاست  فقر،  صنعتی شدن، 
بی تردید  اجازه ها  افزایش  مستقیم تر،  به شکلی  احتماالً  و حتی  واقعی، 

در پشِت پردۀ این تغییرات پنهان شده بودند. با این حال، اگر ما نقش 
سیاست را به اندازۀ نقِش اقتصاد بررسی نکنیم، این تصویر ناقص می ماند؛ 
و  دموکراتیک کردن  به واسطۀ  همچنین  زمین ها  به  حمله  بزرگ  موج 

رقابت انتخاباتی شکل گرفته بود.  

در حالی که بسیاری تصّرِف عدوانی را یک فرآیند خودبه خودی، و یک 
دقیق تر  بررسی  می دانند،  اقتصادی  سخت  شرایط  »طبیعی«  پیامد 
مونته ویدئو اهمیت سازمان دهی به مثابه شبکه های سیاسی ای را آشکار 
کرد که به موقعیت هایی سیاسی همچون انتخابات و تمرکززدایی پاسخ 

می دهند.

به  شکل دادن  در  سیاست  و  دولت ها  نقش  التین،  آمریکای  در 
خود  به  را  توجه ها  پیش  مدت ها  از  عدوانی  متصّرفان  سکونت گاه های 

یک سکونتگاه غیرقانونی موقت در مونته ویدئو که در حاشیۀ یک 
تصّرف برنامه ریزی شدۀ قدیمی تر رشد کرده است. عکس از ماریا 

خوزه آلوارز ریوادوال.
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جلب کرده است چرا که این رابطه قوی تر از هرجای دیگر بوده است.  
هم  تاحدودی  التین  آمریکای  در  حتی  مونته ویدئو  مورد  این حال  با 
اشغال زمین ها،  پیوستۀ  از دهۀ 1940 رشد  غیرمعمول است. هرچند 
افتاد،  اتفاق  مرور  به  می شدند،  نامیده   )cantegriles( حلبی آباد  که 
پایتخت اروگوئه قادر بود به واسطۀ مسکن سازی رسمی، اکثر مهاجران 
به شهرها  دولت  رهبری  تحت  در طول صنعتی سازِی  که  را  روستایی 
نشانه هایی  علی رغم   ،1980 دهه  در  حتی  دربر بگیرد.   می آمدند، 
از  هم  مونته ویدئو  اقتصادی،  و  اجتماعی  نابرابری  رشد  از  هشدارآمیز 
سایر  از  برابری خواه تر  همچنان  شهری،  فضای  هم  و  اقتصادی  لحاظ 

شهرهای قاره بود.

اما در دهۀ 1990، ناحیه هایی که متصّرفان عدوانی در آن بودند، شروع 
به گسترش کردند: در سال 1999، نیمی از سکونت گاه های متصّرفان 
حدود  در  و  داشتند،  سن  سال  پانزده  از  کمتر  مونته ویدئو  عدوانی 
سازمان یافته  تصّرف  از  ناشی  جدید  سکونت گاه های  این  از  یک سوم 
در  دستِ کم  برنامه ریزی شده،  اشغال های  از  برخی  حتی  بود.   زمین ها 
بیشتر  اولیه خواهاِن چیزی  ساکنان  داشتند:  آرمان شهرانه  نّیتی  آغاز، 
از جناح های  آنها که عموماً  بودند.  رهبران  اساسی مسکن  نیاز  از رفع 
رادیکال چپ گرا برخواسته بودند، اشغال برنامه ریزی شده زمین ها را به 
سیاست های  به  نقدی ضمنی  و  توده ای،  ارضِی  اصالحات  نوعی  مثابه 
بودند  آرمان گرا  کمتر  که  دیگرانی  می دانستند.  دولت  مسکن سازی 
را  زمین  قطعات  کردند،  را سازماندهی  زمین ها  تصّرف  این حال  با  هم 
ساختن  در  خود  همتای  عدوانی  متصّرفان  به  کردند،  توزیع  و  اندازه 
را معّین کردند،  و مکان های عمومی  یاری رساندند، خیابان ها  خانه ها 
نیازهای روزمره خود را رفع کردند و هنجارهایی را خلق و اجرا کردند. 
عالوه بر این، آنها تقاضا برای خدمات عمومی، مدارس، مراکز بهداشت 
و قانونی کردِن محله را سامان دادند.  سکونت گاه های متصّرفان عدوانی 
شاید اصلی ترین مظهر کنِش سیاسی  متأخر از سوی تهی دستان شهری 
در اروگوئه باشد، همان گونه  که پورتس و والتون30 یا 40 سال پیش، 
قاره  نقاِط  سایر  دربارۀ  خود  التیِن  آمریکای  در  شهرنشینی  کتاب  در 

توصیف کرده اند. 

از آن جایی  چه چیزی پشت این تغییر قرار دارد؟ این پرسش خصوصاً 
جالب توجه است که مونته ویدئو رشد واقعی جمعیت را تجربه نکرده 
است: مهاجران روستایی غالباً ، سکونت گاه های غیرقانونی را پر می کنند 
اما دربارۀ این شهر اینگونه نیست. بسیاری از متصّرفان عدوانِی متصّرفان 
عدوانی مونته ویدئو از محله های ریشه داِر شهر آمدند، کسانی که وقتی 
خانواده های جدید خود را شکل داده اند و یا در نتیجه وضعیِت متزلزِل 
به جابجایی  اضمحالل صنعتی شدن، مجبور  با  استخدامِی گره خورده 
شدند؛ سایرین آنهایی هستند که به دلیل باال رفتن اجاره ها، بیرون رانده 

شده بودند. 

که  دهد  توضیح  نمی تواند  به تنهایی  اقتصادی  عوامل  وجود،  این  با 
در  نه  و  خاص  مواقعی  در  نیازمند  خانواده های  و  گروه ها  برخی  چرا 
به  اقتصادی سال 2002، تصمیم  بحران  دوره های وخیم تری همچون 
اسکان غیرقانونی گرفتند. سیاست، و به ویژه سیاست انتخاباتی، میانجِی 
ظهور و تثبیت محله های جدید، به خصوص محله های برنامه ریزی شده 
در مونته ویدئو بودند.  پایان دیکتاتوری اروگوئه و ظهور ائتالف چپ گرای 
فرانته آمپلیو )Frente Amplio( ]جبهه گسترده[ که به عنوان نیروی 
سیاسی سوم احتمال برنده شدن اش وجود داشت، و نهایتاً کسِب قدرت 
را  انتخاباتی در شهر  رقابت  مونته ویدئو در سال 1990،  در شهرداری 
افزایش داد -  و انگیزۀ همه احزاب برای تحّمل، و حتی تسهیِل اشغاِل 

زمین های جدید را تقویت کرد.  

اکثر رهبران سکونت گاه های سازمان یافتۀ متصّرفان عدوانی که در سرتاسر 
رابطه  احزاب مختلف  از  با سیاست مدارانی  دهۀ 1990 شکل گرفتند، 
داشتند.  گرچه آنها اصرار داشتند که ”ما در اینجا غیرسیاسی هستیم”، 
در واقع بیش از حد سیاسی بودند. در گذشته، رهبران اجتماعات ممکن 
بود برای تحقق تعمیر جادّ ه ها به حزب کلورادو )حزب سرخ( گرایش 
بود؛  آمده  کلورادو  حزب  از  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  که  چرا  یابند، 
ارتباط  در  آمپلیو  فرانته  شورای  اعضای  از  یکی  با  همچنین  آنها  اما 
دسترس  در  زمین های  دربارۀ  را  اطالعاتی  می توانست  که  می ماندند، 
برای تصّرف عدوانی فراهم کند، در حالی که ضمناً تالش می کردند یکی 
بازدید  سکونت گاه ها  از  که  را  سفید(  )حزب  بالنکو  حزب  معاونان  از 

کرده  بود راضی نگه دارند. 

به نظر  آن چه  بردند که  پِی  زود  هرچند، همۀ کنشگران شهری خیلی 
راه حلی برای مسکن خانواده های نیازمند، یا راهی برای به دست آوردن 
رأی  برای یک حزب است، می تواند در آینده مشکالت بزرگی را ایجاد 
کند.  شرایط زندگی در سکونت گاه های متصّرفان عدوانی متزلزل است، 
زمانی که  در  باشد؛  گران  بازدارنده ای  به شکل  می تواند  ارائۀ خدمات  و 
در  عمومی  کامل  خدمات  به  مجهز  اشغال شدۀ  پیش  از  خانه های 
سیاست مداران  و  شهرداری  مقامات  مانده اند.  خالی  رسمی  محله های 
نسبت به این مسئله به خوبی آگاه بودند، که این نکته به توضیح این 
اقتصادی  کمک می کند که چرا تعداد اشغال  زمین ها درطول بحران 
2002 افزایش نیافت، و چرا رئیس جمهور موخیکای خوش مشرب  که 
غالباً به مسائل عمومی حساس است، شخصاً در تخلیۀ علنی زمین ها در 
سال 2011 مداخله کرد.  به عالوه، زمانی که حزب چپ گرا، دولت ملّی 
خود را برای بار دوم در سال 2009 تشکیل داد، از رقابت انتخاباتی بر 

سر رأِی تهی دستان شهری کاسته شد. 

گرچه شاید موج اشغال زمین ها در مونته ویدئو عمِر نسبتاً کوتاهی داشت، 
اما پیامدهای آن آثار ماندگار شهری و اجتماعی خود را باقی گذاشته 
سکونت گاه های  کشور،  کنونی  اقتصادی  رونق  دوران  در  حتی  است.  
متصّرفان عدوانی )asentamientos( همچنان دسترسی به خدمات 
را  بی شماری  اقتصادی  و  اجتماعی  معضالت  و  است،  داده  کاهش  را 
جدید  محله های  از  بسیاری  به  زاغه ها  ارتقاء  طرِح  می کنند.  تجربه 
از  می توانند  زیرساخت ها  که  کاری  اما همچنان  است،  یافته  گسترش 
قابل  آسانی  به  نمی تواند  تا 25 سال  بیست  است.   برند، محدود  پیش 
و  متزلزل  شرایط  در  که  بچه هایی  از  کامل  نسل  یک  باشد:  بازگشت 
فقر تبعیض آمیز بزرگ شدند، همچنان ننگ فرزنِد سکونت گاه متصّرفان 
عدوانی بودن را بر دوش می کشند، مناطقی که از سوی سایر ساکنان 

شهر به عنوان مناطق قرمز شناخته شده است. 

در  غنی  عمومِی  پارک های  است.  انجام  حال  در  کارها  وجود  این  با 
عدوانی  متصّرفان  سکونت گاه های  به  نزدیک  محروم،  مشخصاً  نواحی 
حال  در  مسکن سازی  جدیِد  طرح های  است.  شدن  ساخته  حال  در 
را  اجتماعی  مسکن  ساخت و ساز  مالیاتی،  معافیت  انگیزۀ  است.  اجرا 
است.  زده  جرقه  پیمانکاران خصوصی  توسط  شهر  مختلف  نواحی  در 
جای دادِن  این  وجود  با  هستند.  رشد  حال  در  نیز  مسکن  تعاونی های 
مؤثر سکونت گاه های متصّرفان عدوانی و ساکنان آن همچنان یکی از 

بزرگترین چالش های مونته ویدئو باقی مانده است.  

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
María José Álvarez Rivadulla:  majo.alvarez.rivadulla@
gmail.com
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< رشد جنبش
     کارگران بی خانمان

       برزیل
سیِبل ریزک و آندره دالبو، دانشگاه سائوپائولو، برزیل

>>

جنبش کارگران بی خانمان برزیل )MTST( در اواخر دهۀ 1990 و با 
مّتحد کردن این افراد تأسیس شد: »کارمندان، کارگران، غیررسمی ها، 
نیمه بیکاران و بیکاران که مانند میلیون ها برزیلی دیگر به هیچ مسکن 
مناسبی دسترسی ندارند، و به جای آن در خانه های اجاره ای در مناطق 
پرخطر یا موقعیت های ناامن شهری زندگی می کنند و بیشتر در حومۀ 
شهر برزیل جای گرفته بودند«. جنبش کارگران بی خانمان برزیل اکنون 
یک بازیگر پرانرژی در سیاست های شهری برزیل است که بسیاری از 
سال  در  را  برزیل  جامعۀ  که  کرده  سازماندهی  را  خیابانی  اعتراضات 
گذشته آشفته کرد و پویایی سازمانی اش چشم اندازی منحصر به فرد به 

بحث های سیاسی کشور می دهد. 

قابل توجه آنکه، این جنبش تفاوت های مهمی با جنبش های َمسکنی 
دارد که در دهۀ 1980 پدید آمدند و اکنون با دولت فدرال به رهبری 
قرار  صف  یک  در   )Partido dos Trabalhadores( کارگر  حزب 
دارند. هرچند جنبش کارگران بی خانمان در ابتدا با جنبش بی زمینی 
)MST( پیوند داشت که اساساً یک جنبش الحاقی ملکی بود، در جریان 
راهپیمایی ملی مردمِی سال 1997 ایجاد شد، یعنی زمانی که فعاالن 
اوزیل در کمپیناس  پارک  جنبش بی زمینی در تصرف منطقۀ شهری 
در ایالت سائوپائولو درگیر بودند. اولین تصرف توسط جنبش کارگران 
کورولوس  در  بعد  پنج سال  که  داشت  نام  گاریبالدی  آنیتا  بی خانمان 

سازماندهی شد.

راهپیمایی جنبش کارگران بی خانمان برزیل در خیابان پائولیستا، جنوب 
سائوپائولو، با درخواست »اصالحات عمومی بیشتر، حقوق بیشتر«.
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ده  حداقل  تصرف،  اولین  زمان  از  برزیل  بی خانمان  کارگران  جنبش 
سازماندهی  کمپیناس  و  سائوپائولو  کالنشهر  مناطق  در  بزرگ  تصرف 
کرده است که اردوگاه ها را هم در برمی گیرد از جمله چیکو مندز )تابو 
تیتو  )ایتاپکریکا دا سرا، 2007(؛ فری  دا سرا، 2005(؛ جوآو کاندیدو 
)کمپیناس، 2007(، عیسی سیلوریو )امبو داس آرتس، 2008(؛ زومبی 
به  آندره  و سانتو  )هرتولندیا  داندارا  پالمارس )سوماره، 2008(؛  دوس 
طور همزمان، 2011(، و نووس پینهیرینهوس )سانتو آندره و امبوداس 

آرتس، 2012(. 

عمومی  خیابانی  اعتراضات  شدید  فرآیند  یک  بزریل   2013 ژوئن  در 
پایاِن دورۀ طوالنی رفع بسیج عمومی  را تجربه کرد که نشان دهندۀ 
اتفاقی نیست که  نئولیبرالی پیوند داشت.  با تغییرات سیاست  بود که 
جنبش کارگران بی خانمان برزیل به طور فزاینده ای فعال شده است و 
تقریباً هر روز با توسعه دهندگان خصوصی، بازار امالک و دولت برخورد 
آگوست  و   2013 ژوئن  بین  مکرر  خیابانی  اعتراضات  بر  افزون  دارد. 
2014، تصرف زمین ها و ساختمان های رها شده که از جنبش کارگران 
مناطق  دیگر  و  سائوپائولو  در  بود،  شده  گرفته  الهام  برزیل  بی خانمان 
افزایش یافته است؛ در طول دوازده ماه  کالنشهری به شکلی تصاعدی 

گذشته بیش از 100 مورد اقدام در سراسر بزریل ثبت شده است.

برزیل از کمبود فزایندۀ مسکن همراه با کمبود مناطق کالنشهری رنج 
می برد که بین سال 2011 و 2012 ده درصد رشد داشته است. هزاران 
خانوادۀ برزیلی هر روز به دلیل قیمت های در حال انفجار زمین، امالک 
و اجاره ها که خصوصیات چرخۀ کنونی جهش بازار امالک هستند، از 
این کمبود مسکن حتی در زمانی  خانه هایشان بیرون رانده می شوند. 
در  عمومی  مسکن  برنامۀ  بزرگترین  برزیل  دولت  که  است  داده  رخ 
تاریخ کشور را اجرا می کند.  برنامه ای که به عنوان »خانۀ من، زندگی 
 Minha Casa Minha که مخفف ،MCMV( من« شناخته می شود
Vida است(، همراه با برنامه های اجتماعی دیگر با تشویِق ایجاد شغل 
و دسترسی به مصرف و خدماتی که قباًل محدود به طبقاتی با درآمد باال 
بوده، در رشد اقتصادی مشارکت داشته است. هرچند از قضا، این برنامۀ 
مسکن اجتماعی تفکیک و محرومیت شهری را نیز تقویت کرده است؛ 
نه به برزیلی های فقیر کمک کرده تا به طور دائم ساکن مناطق مرکز 
شهر باشند و نه خدمات و زیرساخت های ضروری را برای زندگی روزانۀ 

ساکناِن جدید حاشیۀ شهری در حال رشد فراهم کرده است.

اساسی  نقشی  بی خانمان  کارگران  اعتراضات جنبش  زمینه  همین  در 
در شکل دادن به سیاست شهری بزریلی داشته است. هرچند ارتباطات 
در حال رشد این جنبش با برنامۀ مسکن اجتماعی دولت، وضع آن را 
در  هم زمان  را  جنبش  تصرفات،  سِر  بر  مذاکرات  است:  کرده  پیچیده 

»درون« و »بیرون« بحث های سیاستگذاری دولت جای داده است.

جنبش  تصرفات  نتیجۀ  در  می توان  واضح تری  شکل  به  را  ابهام  این 
را  یک شهرداری  با  مذاکره  راِه  تصرِف جنبش،  یک  وقتی  دیده شود. 
باز می کند، از مقامات شهر خواسته می شود تا زمین تصرف شده را از 
– و سپس جنبش کارگران بی خانمان مکرراً خواستاِر  تملک درآورند 
اجتماعی  برنامۀ مسکن  گنجاندن خانواده های درگیر تصرف در درون 
در  خوبی  به  است  ممکن  جدید  اجتماعی  مسکن  اما  می شود.  دولت 
فقرا  برای  جدید  خانه های  که  آنجا  از  کند،  مشارکت  فضایی  تفکیک 
تشدیدکنندۀ  می شود،  ساخته  شهری  حاشبه های  در  ناچار  به  تقریباً 

نابرابری فضایی فزاینده اند.

مبهم  وضعیت  یک  درگیِر  را  خود  برزیل  بی خانمان  کارگران  جنبش 
می یابد. حتی زمانی که فعاالن برای مکان هایی در برنامۀ مسکن مذاکره 
امالک  بازار  توسط  و  است  عمومی  سیاستی  که  برنامه ای  می کنند، 
اخراج ها،  با  اعتراضات خیابانی جنبش همچنان  و  اجرا شده، تصرفات 
دستگیری ها و حتی کشتارها به شیوه ای خشونت آمیز سرکوب می شوند. 
بنابراین جنبش بی خانمانی همچنان چیزی را به تصویر می کشد که در 
می ماند:  پنهان  برزیل  اجتماعی  سیاست های  زیِر  در  صورت  این  غیر 
ویژگی غیرمنصفانه و نابرابر شهرهای برزیل، سرشِت سوگیرانه و ناقِص 
تغییرات و برنامه های اجتماعی، تضاد مداوم و کشمکش سیاسی حتی 
بعد از دوازده سال تسلِّط حزب کارگر. و شاید حتی مهم تر از آن، این 
برزیل،  اجتماعی  کشمکش های  در  مهم  بازیگر  یک  عنوان  به  جنبش 
امید به آینده ای برابری خواه تر و منصفانه  تر برای جمعیت شهری فقیر 

برزیل را در بردارد.     

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:
  Cibele Rizek: cibelesr@uol.com.br 

اعتراض در سکونت گاه های غیررسمی
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< اعتراض های مردم
    فـقــیــر 

     در افریقای جنوبی

<<

پریشانی نایدو، دانشگاه ویت واترسرند، افریقای جنوبی

دموکراسی  اول  سال  بیست  مسلّط  روایت 
جنوبی  افریقای  در  نژادپرستانه  غیر  انتخابی 
سیاسی،  رسمی  نهادهای  موفقیت های  بر 
بازیگران، سیاست ها و فرآیندهایی تأکید دارد 
شدند.  فعال  و  یافتند  شکل  دوره  این  در  که 
خود  دائماً  غیررسمی  ]بازیگران[  اینحال  با 
با  احتماالً  که  تحمیلی  می کنند،  تحمیل  را 
صراحت تر از همه به شکل اعتراض هایی است 
سیاسی،  حزب  هر  از  بیرون  امر  آغاز  در  که 
می شوند؛  پدیدار  کارگری  اتحادیۀ  یا  سازمان 
حول  که  فقیر  مردم  میان  در  اعتراضاتی 
مشکالت مشترکی که در زندگی روزمره با آنها 

مواجه می شوند، گرد هم می آیند. 

کسانی  کشمکش ها  دربارۀ  خصوصا  امر  این 
و  اقامت گاه ها  ساکن  که  است  صادق 
هستند  غیررسمی ای   سیاه نشیِن  شهرک های 
که برنامه ریزان آپارتاید آنها را تأسیس کردند 
را  دائمی«  زیست »غیررسمِی  تا وضعیت های 
که  می شد  تصور  کنند.  تثبیت  سیاهان  برای 
سیاهان  نگهداشتن  برای  وضعیت هایی  چنین 

در موقعیت های پایین دست و »بی دردسر« شان 
ضروری است. هرچه باشد، در پاسخ به تصّرِف 
شهری  نواحی  در  سیاهان  غیرقانونی  عدوانِی 
بود که دولت آپارتاید طی سال ها مجبور شده 
جنبِش  کنترل  هدف  با  را  سیاست هایی  بود 
تنها  که  سیاهانی  گیرد،  پیش  در  سیاهان 
می شدند.  قلمداد  ارزان  نیروی کار  عنوان  به 
»شهرک های  تأسیس  شامل  سیاست ها  این 
غیررسمی« و شهرک نشین ها شد. اما در چنین 
آپارتاید  برضد  کشمکش ها  که  بود  فضاهایی 
شکوفا شد و تصوری از زندگی منهای آپارتاید 

در اذهان پرورش یافت. 

امروزه، پس از گذشت بیست سال از براندازی 
آپارتاید،  سیاست های  و  نهادها  رسمی 
همچنان   )informality( بودن  غیررسمی  
در  فقرا  از  زیادی  شمار  زندگی  مشخصۀ 
اقامت گاه های  در  آنها  است.  جنوبی  افریقای 
همچنان رو به رشدی اسکان داده شدند که در 
آنها هنوز وضعیت های زیست به سبک آپارتاید 
که  نیست  شگفتی  جای  این رو  از  پابرجاست. 

و  زمستان  هر  اواخر دهۀ 1990 ، دست کم  از 
البته به شکل فزاینده ای سراسر سال، ساکنان 
اقامت گاه های  و  فقیر شهرک های سیاه نشین 
بزرگ راه های  و  خیابان ها  به  غیررسمی 
به  مناسب  دسترسی  تا  می آیند  محلی شان 
)خدمات  حداقلی  مسکن  و  برق  آب،  منابع 
اولیه( را که برای یک زندگی حداقلی ضروری 
به  تدریج  به  امر  این  کنند.  درخواست  است، 
بدل  افریقای جنوبی  ویژگی عادی زندگی در 
شد که در آغاز دهۀ 2000 رشد کمی داشت 
ولی رشدش پس از سال 2004 به سرعت رو 

به افزایش رفت.

گزارش های  کشور  سراسر  از   ،1997 سال  از 
مجزایی از گروه هایی از ساکنین فقیر می رسید 
که به قطع منابع برق و آب خانگی شان معترض 
بودند. طی سه سال بعد، این گزارش ها بسیار 
رایج شد، زیرا اجتماعات فقیر اثرات پیاده سازی 
با  که  را  خصوصی سازی   مختلف  شکل های 
کمبود اشتغال و انعطاف پذیر ساختن آن همراه 
سیاست  نتیجۀ  امر  این  کردند.  احساس  بود، 

ساکنین اورالندو در سوئتو، به حذف اجتماع شان از 
پروژه های ساخت وساز، پیش از جام جهانی 2010، 

اعتراض می کنند. عکاس: نیکالس دیلتِینش
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کالن اقتصادی نئولیبرالی بود که دولِت کنگرۀ 
ملی افریقا در سال 1996 اتخاذ کرد. هنگامی 
هزینۀ خدمات  پرداخت  نظام  که شهرداری ها 
اولیه را برقرار کردند، قطع آب و برق و تخلیه 
از  یافت. ساکنانی که  افزایش  اماکن مسکونی 
زیر  تا  آمدند  زیان  دیدند، گرد هم  این قضیه 
بار شرایطی که بر آنها تحمیل شد، نروند و از 
این رو اعتراض خود را به شکل های گوناگون، 
ورود  از  ممانعت  تا  اعتصاب  و  راه پیمایی  از 
مأموران رسمی به محل های کار، آسیب زدن 
به اموال عمومی و دستیابی غیرقانونی به منابع 
کشمکش ها،  این  در  دهند.  نشان  برق  و  آب 
فعاالن مستقلی دست در دست  با دیگر  آنان 
هم نهادند که در اثنای کشمکش های به ظاهر 
مختلف و جدا از هم، متوجه دشمن مشترکی 
شدند، دشمنی آن را »نئولیبرالیسم« نامیدند. 

مستمِر  انتقادهای  و  کنش ها   ،2001 سال  تا 
این  به  را  صاحب نظران  درگیر،  گروه های 
نتیجه رساند که ظهور »جنبش های اجتماعی 
در  اهمیتشان  که  کنند  اعالم  را  جدیدی« 
از  پس  جنبش های  نخستین  که  است  این 
بیرون  را  خودشان  که  هستند   1994 سال 
ملی  کنگرۀ  با  خصومت آمیزی  موقعیت  در  و 
کنگره  گسترده تر  جنبش  و   )ANC( افریقا 
دزای  اشوین  می دهند.  قرار   )Congress(
در  که  تأثیرگذاری  کتاب  در  جامعه شناس، 
سال 2002 به چاپ رسید و ما تهی دستانیم  
به  تازه ای  سیاسی  سوژۀ  تّولد  داشت،  نام 
در  که  کرد  اعالم  را  »تهی دستان«  نام 
کشمکش های اجتماعاتی متولد شد که همراه 
محققان  دانشگاه،  اصحاب  دانش آموزان،  با 
اثرات  با  مبارزه  برای  مستقل  فعاالن  دیگر  و 
دولت  نئولیبراِل  سیاست های  اتخاذ  گوناگون 

کنگرۀ ملی افریقا، سازمان یافتند.  

رو  جنبش ها  این  از  بسیاری   ،2004 سال  تا 
سرکوب  فزایندۀ  آثار  بودند.  گذاشته  افول  به 
و  درون سازمانی  سیاسی  نبرد های  دولتی، 
زیان بار  اثرات  منابع،  به  دست یابی  دشواری  
خود را بر اجتماعاتی گذاشت که انرژی و تعهد 
اعضایشان )که اکثریتشان بیکار و فقیر بودند( 

راهبر آنها بود. در بسیاری موارد، پاسخ دولت 
فلج  جز  نتیجه  ای  جنبش،  درخواست های  به 
بود  آغازی  سال   2004 قضا،  از  نداشت.  آنها 
درست  کشمکش ها؛  روزافزون  گسترش  برای 
دهۀ  اوایل  در  که  مانند همان کشمکش هایی 
2000 د ر اثر جنبشهای جدید فراگیر شدند. 
به کشمکش های  رسمی  پاسخ های  آنجاکه  از 
پیشین، در برآوردن نیازهای همگان، شکست 
خورد، بار دیگر عرصۀ غیررسمی سیاست خود 

را تحمیل می کرد. 

با  محلی،   اعتراضات  سال 2004،  از  واقع،  در 
ساختارهای  از  خارج  که  تهی دستان  رهبری 
یافته  گسترش  آن چنان  بود،  رسمی  سیاسی 
را  آنها   جامعه شناس  الکساندر  پیتر  که  بود 
»شورش تهی دستان« توصیف کرد. همچنین 
غالب،  رسانه  جریان  که  است  شده  دیده 
اصطالح »اعتراض ها به عرضۀ خدمات« را برای 
خالصه کردن چنین کنش هایی جعل کرد و جا 
انداخت. اگرچه عرضۀ ضعیف خدمات )شامل 
تقریباً  زیرساخت ها(  تأمین  و  اولیه  خدمات 
همیشه در رأس چنین اعتراضاتی است، ولی 
اموال  و  سرمایه  سوءمدیریت  فاسد،  مشاوران 
شهرداری ها  میان  ضعیف  تعامل  و  عمومی 
عاملی  موارد،  اغلب  در  شهرها  ساکنین   و 
شتاب دهنده است. در سال 2012، اعتراضات 

دست کم یک بار در روز روی می داد.

هنگامی  تنها  اعتراضات  بسیار،  موارد  در 
دنبال کردن  از  ساکنان  که  می شوند  شعله ور 
مسائلشان از مسیرهای قانونی به ستوه آمده اند 
در  نگرفته اند.  پاسخی  نیز  شهرداری ها  از  و 
کارل  که  موردی  مطالعات  از  مجموعه ای 
فون هولت و دیگران در سال 2011 با عنوان 
کردند،  منتشر  می کند«  خبر  که  »دودی 
تنها  اوقات  گاهی  که  بودند  مدعی  معترضین 
زدن  آتش  ذی ربط،  مقامات  توجه  جلب  راه 
ایجاد  برای  است،  الستیک  سوزاندن  و  اموال 
»دودی که خبر می کند«. افزایش کنش های از 
این جنس منجر به افزایش استفاده رسانه ها از 
به عرضۀ  »اعتراض های خشونت آمیز  برچسب 

به طور  پلیس  همزمان،  است.  شده  خدمات« 
فزاینده ای رو به خشونت آورده است، به طوری 
که بنا به گزارش روزنامه ها از سال 2009 به 
این سو، دست کم 43 معترض به دست پلیس 

کشته شده اند. 

اختالف نظرهایی  اثر  بر  امروز  اعتراضات  اغلب 
کنگره  محلی  ساختارهای  درون  که  داد  رخ 
ملی افریقا و تشکیالت همترازش وجود دارد. 
دیده شده است که گروه هایی از اعضای کنگرۀ 
بر ضد رهبران  تحرکاتی  به  افریقا دست  ملی 
انتخابی خودشان در شهرداریها زده اند. گاهی 
است  نبردهایی  نتیجۀ  تحرکات  این  اوقات 
می خورد  شکست  دولت  در  یا  حزب  در  که 
بردن  سؤال  زیر  و  افشا  برای  اوقات  گاهی  و 
دسترسی  و  دولتی  غیرقانونی  حمایت  اشکال 
طریق  از  شدن  ثروتمند  دولتی  کانال های  به 
مناقصه، دسترسی به مشاغل و وجوه است. با 
افتادن شکاف درون کنگرۀ ملی افریقا، جالب 
است که ببینیم چطور بازیگران سیاسی جدید 
مانند مبارزان آزادی اقتصادی )EFF( و جبهۀ 
به  فلزکاران  ملی  اتحادیۀ  را  آن  )که  متحد 
همراه سایر تشکیالت اجتماعی و جامعۀ مدنی 
برپا کردند( با کشاکش های محلی فقرا مرتبط 

خواهند شد.

اگرچه بازیگران سیاسی گرایش دارند به اینکه 
توجه شان را به عرصۀ سیاست رسمی )احزاب 
عرصۀ  کنند،  معطوف  نمایندگان(  مجلس  و 
غیررسمی همچنان خود را مکانی برای منازعه 
که  اینجاست  می دهد.  نشان  محلی  در سطح 
طور  به  تولید  و  درگیری  جایگرین  شکل های 
بالقوه حضور دارند. با وجود این، تصور متفاوتی 
از سیاست بستگی زیادی به پتانسیل و تعهد 

جمعی دارد.              

نامه های خود را به این نشانی بفرستید:

Prishani Naidoo: Prishani.Naidoo@ 
             wits.ac.za

اعتراض در سکونت گاه های غیررسمی
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< زامبیا:                                                        

زینگومبه مویبا، از دانشگاه کیپ تاون، آفریقای جنوبی

<<

از گزینه های پیش رو  اثنا که ساکنین  این  در 
از  یکی  آوار  روی  بر  کودکی  می کنند،  بحث 
اجرای طرح  که طی  است  ایستاده  خانه هایی 
»خدمات   نظامی  نیروهای  به وسیلۀ  تخلیه، 
ملّی زامبیا«، در منطقۀ چینیکا در لوزاکا ویران 

شد. عکاس: ایمانوئل تمبو

و  زرهی  ماشین  پانزده   ،2013 آوریل  در 
 10144 مسکونی  منطقۀ  به  پلیس   مأموران 
ساکنین  بردند.  یورش  لوساکا  غرب  در  واقع 
خواب  از  خانه  تخلیۀ  شوِک  با  شده  غافل گیر 
تهدید  اسلحه  با  آنجاکه  از  و  شدند.  بیدار 
بر  دست شان  از  تماشا   جز  کاری  می  شدند، 
نمی آمد. پلیس 33 خانه را ویران کرد. نزدیک 
365 نفر، که بسیاری از آنها مدت بیست سال 
داشتند،  تصّرف  در  را  محل  این  خانه های 
بی خانمان شدند. برخی از اخراجی ها، مأموران 
نیز  اخطاری  هیچ  بودند.  پلیس  پایین  درجه 
و  شهر  شورای  بود.  نشده  داده  تخلیه  برای 
نداشتند.  حضور  نیز  لوساکا  قضایی  ضابطاِن 
پس از تخلیه، مأموران ارشد پلیس محل را به 
نفع خود تصرف کردند. تخلیه ها و تخریب های 

پانزده  در  گرفت.  انجام  ماه  آن  طی  بیشتری 
می، خانواده های اخراجی و درمانده، متّحدانه 
به سمت دفتر معاون رئیس جمهور راهپیمایی  
نظم عمومی«  »قانون  مطابق  اما چون  کردند 
را  پلیس  مجوز   ،)Act  Public Order(
نداشتند، پلیس مسلح آنها را متوقف و پراکنده 
نداشتند.  خود  جز  تکیه گاهی  اخراجیان  کرد. 
را  که جنبشی  نبود  چنان  آن  این جرقه  چرا 
سازد  شعله ور  ملک  تخلیۀ  از  جلوگیری  برای 
و چرا جنبش های اجتماعی موجود حمایت از 
این اخراجی ها پشتیبانی  از  نتوانستند  مسکن 
دو  این  برای  می کنم  تالش  اینجا  در  کنند؟ 

پرسش ، پاسخ هایی ممکن بیابم.  

بسیار  موارد  از  یکی  تنها  لوساکا،  غرب  مورد 

خانوار  صدها  گریبان گیر  که  تخلیه ها  است. 
را  سازمان یافته ای  کنش  آنکه  بدون  است، 
سال  در  فقط  است.  داده  روی  برانگیزاند، 
در  خانه  چند  تخریب  با  همزمان   ،2014
در  خانه  چهارده  جوالی،   25 در  لوساکا 
چینیکا  در  خانه   100 اکتبر   3 در  و  کانیاما، 
ویران شد و در 18 نوامبر سربازان روستاییان 
کلبه ها]ی  از  زور  به  را  باراکس  میکانگو  اهل 
تخریب  انداختند.  بیرون  تصرف شان[  تحت 
زمین های  در  غیرقانونی  به طور  که  خانه هایی 
به  می شود  ساخته  خصوصی  و  عمومی 
سیاستی برمی گردد که حکومت زامبیا در سال 
جبهۀ   از  برآمده  حکومت  کرد.  اعالم   2007
رسیدن  قدرت  به  زمان  از  »میهن پرست«، 

تخلیه بدون جنبش های 
اجتماعی

اعتراض در سکونت گاه های غیررسمی
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اقامتگاه های  بردن  بین  از  به  در سال 2011، 
غیرقانونی و حتی آنهایی مبادرت ورزیده است 
که اقامت گاه هایی در زمین های بایر احیا شده 
بودند، اقامتگاه هایی که این موقعیت را به عنوان 
بدست  پیشین  دولت های  سیاست  از  بخشی 
رویه های  از  تخریب،  فرآیند  در  بودند.  آورده 
موارد  برخی  در  و  است  نشده  پیروی  قضایی 
این  است.  شده  منجر  هم  تلفاتی  به  تخلیه ها 
امر تنها نگرانی عمومی را افزایش داده است. 

بسیج  برای  حاصلخیز  بستری  اوضاع  این 
جمعیت  درصد   70 زیرا  است،  اجتماعی 
این  به  زندگی می کنند که  زاغه ها  در  شهری 
بایر و  اقامتگاه هایی در زمین های  معنی است 
جمعیِت شهری ای دارد که به سادگی می توانند 
به توده ای عظیم بدل شوند؛ و کشور نیز تاریخ 
جمعی  کنش  و  اعتراض  از  پرمایه ای  مکتوب 

دارد.

کرد؟  تبیین  را  اعتراض  نبود  می توان  چگونه 
سیاسی  نخبگان  میان  در  آنکه،  نخست  دلیل 
با  که  دارد  ناشکیبایی وجود  از  تاریخ طوالنی 
 1955 سال  عمومی«  نظم  »قانون  پاسداشت 
آغاز شد. این قانون را ادارۀ مستعمراتی بریتانیا 
استفاده  آزادی خواهان  مهار کردن  منظور  به 
ملغی  را  آن  بعدی  رئیس جمهورهای  می کرد. 
نکردند. در این قانون، معترضان باید از پلیس 
و وزیر امور داخلی مجوز بگیرند. با وجود این، 
تعلق می گیرد  زمینه هایی مجوز  به چه  اینکه 
تنها  مجوزها  این  است.  ابهام  از  هاله ای  در 
هفت روز پیش از اعتراض قابل دریافت است. 
که  باشد  چیزی  از  بیرون  هدف  که  هنگامی 
که  هنگامی  یا  می شناسد،  رسمیت  به  قانون 
داده  مجوز  اغلب  مخالفند،  سیاسی  نخبگان 
تصّرف  حق  قانون،  این،  افزون بر  نمی شود. 
رو  این  از  و  به رسمیت نمی شناسد  را  بالفعل 
غیرقانونی  اقامتگاه های  از  پایشان  که  کسانی 
بریده شده است، با وجود اینکه سال های بسیار 
در این زمین زندگی می کرده اند، برای اعتراض 

پشتوانه قانونی ندارند. 

سیاسی  نخبگان  واپس گرای  سرشت  تنها  نه 
بلکه ترس از پیامدهای راه پیمایی بدون مجوز 
خشونت  سهیم اند.  اعتراض  نبود  در  که  است 
پلیس  بی رحمی  با  اغلب  عمومی  نظم  قانون 
ساکنین  میان  در  حتی  تا  می شود  همراه 
احیا شده  بایر  زمین های  در  واقع  اقامتگاه های 
در  تخلیه ها  طی  مثال  کند.  ایجاد  ترس  نیز 
ژوئن   14 در  فرودگاه،  نزدیکی  در  کامپاسا 
دو  زامبیا«  ملّی  »خدمات  ]سازمان[   ،2013
زخمی  را  نفر  یک  و  کشت  گلوله  با  را  مرد 
جورج،  در  که  من  مصاحبه شوندگان  کرد. 
بودند،  بایر ساکن  در زمین های  واقع  اقامتگاه 
موقعیت  اندیشه  در  و  اخیر  تخلیه های  نگران 
پروانۀ  به واسطه  که  بودند حتی هنگامی  خود 
تصّرف، تا اندازه ای امنیت داشتند. وقتی از آنها 
پرسیده شد که اگر دولت تصمیم به تصاحب 
زمین  هایشان بگیرد، چه کار خواهند کرد، آنها 
ندارند  چاره ای  که  می کردند  احساس  اینطور 

جز ترک آنجا و پیدا کردن جای دیگر. 

ساکناِن  از  پشتیبانی  برای  نیز  مدنی  جامعۀ 
تخلیه،  قباِل  در  غیرقانونی  اقامت گاه های 
حّق  اساسی  قانون  در  ندارد.  مالی  منابع 
داشتن مسکن مقدس شمرده نشده است زیرا 
سال  در  مواناواسا  رئیس جمهور  که  همانطور 
2008 استدالل کرد دولت در این صورت برای 
تضمین تحقق آن حق، باید تأمین منابع مالی 
منابعی  چنین  که  حالی  در  می کرد،  تعهد  را 
مالی ای را در اختیار ندارد. با این روش، دولت 
به شکل عمومی از قبول تعّهد در قبال جبران 
زد.  به جای  باز  سر  تخلیه شوندگان  خسارت 
به  بخشیدن  بهبود  برای  منابع  آوردن  فراهم 
که  است  آن  ارزان تر  غیررسمی،  اقامتگاه های 

آنها را به سادگی تخریب کنیم. 

برای  الزم  مالی  منابع  فاقد  نیز  مدنی  جامعه 
از  غیرقانونی  اقامتگاه های  ساکنین  محافظت 
Zam� )تخلیه است. اگرچه ائتالف زمین زامبیا 

بین المللِی  سازمان  و   )bia Land Alliance
 )Zambia Land Alliance( بی خانمان ها 

مردمی  »فرآیند  نام  به  سازمانی  به واسطۀ 
نیرومندی  حضور  زامبیا«  در  فقر  و  مسکن 
دارند و اصوالً باید مبارزه برضد تخلیه ها را در 
را  کار  این  آنها  امر  واقع  در  اما  گیرند  پیش 
اوقات، پیمان، اجتماعات را  نمی کنند. »اغلب 
که  را  زمین هایی  مورِد  یا  است  نکرده  بسیج 
عموم در آن ذینفع اند، آن گونه که عموم انتظار 
این  علت  اوقات  گاهی  نکرده اند.  اداره  دارند، 
برای پیگیری  یا منابع الزم  نبود ظرفیت  امر، 
 Zambia Land Alliance,( »آتی مورد است
 .)2014, http://www.zla.org.zm/?p=9
تعلیق  به  فساد  اتهامات   2010 سال  در 
هم  و  دولت  به  هم  مالی  کمک های  پرداخِت 
منجر  مدنی  به جامعۀ  وابسته  به سازمان های 
شد که بسیاری از پروژه ها را به مدت تقریباً 2 
سال نیمه کاره گذاشت. بنابراین این سازمان ها 
تا حد انتشار بیانیه و تهدید به تظاهرات پیش 
می روند، اما در عمل کاری از پیش نمی بردند.  

پیش روی  که  اصلی  دو چالش  به طور خالصه 
لوساکا  در  ضدتخلیه  جنبش  یک  شکل گیری 
قرار  زامبیا  در  جدید  اجتماعی  و جنبش های 
دارند، نخست خصومت آشکار نخبگان سیاسی 
مالی  منابع  دوم  و  اعتراض  از  شکلی  هر  با 
محدودی است که در دسترس دولت و جامعۀ 
دارد.  قرار  مسکن  مشکل  حل  برای  مدنی 
می شوند،  انداخته  بیرون  مردم  که  هنگامی 
از  و  نمی بینند  خسارت  جبران  برای  مجالی 
بود.  خواهد  بی هدف  جمعی  اعتراض  رو  این 
رشد  و  عمومی  نظم  قانون  در  تغییراتی  تنها 
که  آورد  فراهم  را  اقتصادی  می تواند شرایطی 

در آن جنبش های ضدتخلیه سر برآورند. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Singumbe Muyeba singumbe.
muyeba@uct.ac.za

اعتراض در سکونت گاه های غیررسمی
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< فب َلب  ها و هکراسپیس  ها:
    فرهنگ جدیدی در شرِف

    وقوع
صنایع  و  هنر  ملی  هنرستان  اللِِمنت،  میشل  و  بیوریو  ماری-کریستین  بِِربی-هوفمان،  ایزابل 

دستی، پاریس، فرانسه

<<

شکل  های جدید اشتراک  گذاری و نیز راه  های جدید تولید و مصرف 
مشترک، پرسش  هایی برای  اقتصاد کنونی پیش می  کشد. فب لب  ها 
هکراسپیس  ها  و   )Fablabs دیجیتال؛  ساخت  )آزمایشگاه های 
)آزمایشگاه های ویژۀ هک؛ hackerspaces( موقعیت خاصی در این 
زمینه دارند که در آن ثروت عمومی بر دسترسی و استفاده مبتنی 
است نه دارایی. این فضاهای تولید صنعتِی جمعی که در میانۀ دهۀ 
2000 پدیدار شد، اخالق کاری جدیدی را معرفی می  کنند: فرهنگ 
خالق )maker culture(. این فضاها که در سراسر جهان پراکنده 
شده  اند، نام  های متفاوتی دارند که از میان آنها می  توان به فب لب  ها، 
آزمایشگاه  های   ،)makerspaces( ساخت  فضاهای  هکراسپیس  ها، 

نمونه ای از هکرسپیسها. عکاس: 
میشل للِمنت

تغییر الگوهای کار در فرانسه
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کشف  به  هستند  دعوتی  اینها  کرد.  اشاره  فناوری  فروشگاه های  زنده، 
برنامه  های  کدگذاری  از  متفاوت،  اشیاء  سرهم کردِن  به  لذت  دوبارۀ 
و  لباس  از  جدید  سبک  های  مجسم کردِن  صرفاً  تا  گرفته  نرم  افزاری 
آشپزی. در سرتاسر جهان، کالن  شهرها به این فضاهای جدید خوش  آمد 
و  مصرف  اشتراک  گذاری،  صنعتی،  تولید  تازۀ    راه  های  که  می گویند 

یادگیری را ارتقا می  دهد.

در این پایگاه ها، چاپگرهای سه  بعدی اغلب در مرکز توجه قرار دارند، 
هر  تولید  می  شود  پیدا  اینترنت  در  که  طرح  هایی  از  استفاده  با  زیرا 
شیئ ای را میسر می  کند. هرچند هنوز نتایج ناچیز است، اما پیشرفت 
خیره کننده است. همچنین بیشتر این فضاها تجهیزات حرفه  ای از جمله 
 ،)numerical control machines( ماشین  های وارسی شمارشی
ابریشمی  صفحۀ  چاپگرهای  و  لیزری  برش  دهنده  های  برش  دهنده  ها، 
دارند. تا همین چند سال پیش، برای به کار انداختن موفق یکی از این 
بود.  الزم  آموزش  ماه  ها  اولیه  نمونه  های  تولید  برای  ماشینی  ابزارهای 
می  برد.  زمان  تنها چند ساعت  آنها  از  استفادۀ صحیح  آموزش  امروزه 
چشم  گیری  طرز  به  طراحی  نرم افزار  و  ماشین  ها  قیمت  این  افزون  بر 
شخصی،  رایانه  های  که  همان  گونه  بنابراین  است.  یافته  کاهش 
سازنده  های شخصی  می  کنند،  میسر  را  فناوری  جهان  در  گشت و گذار 
)Personal Fabricators( نیز برای هر کسی درگیر شدن در جهان 

فیزیکی را امکان  پذیر می  کنند.

ارزش  های مشترکی  آزمایشگاه  های ساخت در  اگر  این، حتی  با وجود 
سهیم   باشند، این آزمایشگاه  ها در بارسلونا، برلین، سانفرانسیسکو، پاریس 
یا پکن کاماًل شبیه هم نیستند. فب لب ها در ام.آی.تی )ماساچوست(، 
کرده  ایجاد  جهانی  شبکه  ای  و  شد  پایه ریزی   2000 دهۀ  اوایل  در 
متفاوتی  داستان  هک(  ویژۀ  )آزمایشگاه های  هکراسپیس  ها  است. 
دارند. ریشه  شان به کالیفرنیا و اوایل دهۀ 1970 برمی  گردد که باشگاه   
)Homebrew Computer Club(، عالقه  مندان  کامپیوتر هوم برو 
را گردهم آورد تا به کاوش و کشف فناوری اطالعات بپردازند. برخی از 
آنها یافته  هایشان را به رایگان به اشتراک گذاشتند، در حالی که دیگران 
از جمله استیو جابز و بیل گیتس مسیر سّنتی سرمایه  دارانه را در پیش 
روحیۀ  از  سرشار  که  هکراسپیس  ها،  سازمانی،  چشم  انداز  از  گرفتند. 
هکری هستند، تفاوتی با فب لب ها ندارند. حتی اگر کدگذاری  ها در این 
به  را  افراد  مشابهی  به طرز  هکراسپیس  ها  باشند،  پیشرفته  تر  پایگاه  ها 
موادی مجهز می  کنند که بتوانند تولید صنعتی و اختراع کنند و اشیاء 
درست  این،  افزون  بر  بسازند.  چیزی  و  می کنند  دستکاری  را  مختلف 
به مانند فب لب ها، میل به ایجاد این فضاها، نه فقط به عنوان پایگاه  هایی 
برای خالقیت و تولید صنعتی، بلکه مکان  هایی برای یادگیری جمعی 
معیار های  عمومی،  دسترسی  همچنین  و  دانش،  به اشتراک گذاشتن  و 

مهمی هستند.

قرار  آن  در  که  قلمروهایی  در  اندازه  ای  تا  ساخت،  آزمایشگاه  های 
که  می  آیند  در  اجرا  به  شبکه  هایی  در  آنها  شده  اند.  تثبیت  گرفته  اند، 

آنها  ناظران،  از  برخی  می کشند.  را  جدید  مّولِد  زیست بوم های  طرِح 
متمدن  خروِج  پیشگام  نیروی  یا  جدید  صنعتی  انقالب  یک  آغاز  را 
که  نتیجه  این  به  برای رسیدن  اما  از سرمایه  داری محسوب می  کنند. 
جهان  های جدید باید جدی گرفته شوند، نیازی نیست که فرد این همه 
فّنی،  سطح  در  متعدد  خالقیت  های  از  سرشار  فضاها  این  برود.  دور 
سیاسی و سازمانی  اند. اگرچه آنها ممکن است در حاشیۀ اقتصاد مسلط 
قرار داشته باشند، ولی موفقیت روزافزون  شان شاخصی برای دگرگونی 
تولید  و  طراحی  کار،  مردم  که  است  شیوه  هایی  در  اجتماعی فرهنگی 

می  کنند، و تصمیم می  گیرند و اقدام می  کنند. 

جامعه شناسانی که مطالعۀ این پایگاه  های تولید جدید را آغاز کرده  اند، 
نشان می  دهند که اگرچه این فضاها ناهمگن  اند، ولی سازماندهی واحدی 
دارند که تا اندازه  ای از اجتماعات هکر و توسعه  دهنده  ها ناشی می  شوند. 
این فرهنگ، که جهان متن باز و رایگان آن را پرورش می  دهد، چند دهه 
پیش برپا شد و راه  های جدیدی را برای کارکردن و مشارکت بر پایه 
شبکه های برابری  خواهانه و افقی معرفی کرد. همچنین آنها راه  های جدید 
اشتراک گذاشتن کاالها و خدمات را به طور مثال از راِه پروانۀ کپی  لفت1 
توسعه دادند. همچنین جنبش خالق که شامل آزمایشگاه  های ساخت 
می  شوند از سنتی که آغازگر آن در دنیای طراحی، ویلیام موریس بود و 

منتقد جامعۀ صنعتی   بود، الهام می  گیرند. 

انجام  پیمایش اخیری که درباره هکراسپیس  ها در کالیفرنیای شمالی 
دادیم، نشان داد که این جهان  های خالِق جایگزین را اغلب جوانان سی 
سالۀ سفیدپوست و تحصیل  کرده  ای ساخته  اند که از دانشگاه دل  زده  اند. 
تکنیسین  های  و  گوگل  مهندسان  رفت و آمد  معرض  در  که  فضاها  این 
به  کارگیری  با  اینکه  یعنی  کردن  دارند: هک  بی  خانمان  اند، یک هدف 
رایانه  ها و اشیاء فیزیکی و حتی به طور کلی جامعه، نوآوری کنند. برخی 
 Silicon( سیلیکون َولِی  برای  خالقانه  فرآیندهای  در  فعاالنه  خالقان 
Valley( شرکت دارند، درحالی که تندروترها انرژی خود را در خدمت 
مانند جنبش  دارند،  اعتراض  به نظم موجود  قرار می  دهند که  آنهایی 
اشغال )Occupy Movement(. در زماِن بحران ساختاری گسترده، 
واقعی که  آرمان  شهری  ارزشمند است؛  این فضاهای جایگزین  ارزیابی 
حال  در  همزیستی  و  مصرف  تصمیم  گیری،  کارکردن،  جدید  راه  های 

اختراع شدن است.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Michel Lallement: michel.lallement@cnam.fr  

 1. Berrebi-Hoffmann, M.C. Bureau, M. Lallement )editors(, 
Recherches sociologiques et anthropologiques, special 
issues ”Tiers lieux de fabrication et culture collaborative. De 
nouveaux mondes de production sont-ils en train d’émerger?” 
)forthcoming(.
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< جست و جوی برابری جنسیتی در یک 
       »جامعۀ چند فعالیتی«

<<

برنارد فیوزیلییر از دانشگاه لوون بلژیک و شانتال نیکول-درانکو از هنرستان ملی هنرهای 
دستی پاریس

سیر نزولی نرخ های زادوولد، روند رو به کاهش 
از  و چشم پوشی  مادران  میان  در  اشتغال  نرخ 
در  بزرگی  خطر  فزاینده  به شکلی  مادرشدن، 
رابطه با جمعیت شناسی و سطوح رفاه اجتماعی 
در کشورهای »توسعه یافته« به حساب می آیند. 
بودجه ای چند سال  و  مالی  بحران های  اگرچه 
اخیر، همه قراردادهای اجتماعی را متأثر کرده 
جنسیتی  برابری  پویندگِی  خاص  طور  به  اما 
بدتر  را  کار- خانواده  توازن  شرایط  و  تهدید  را 

می کند.

بنا بر گزارش سیاست گذاران در همه سطوح ، 
نسبت به نقش کلیدی زن ها در شکل بخشیدن 
روبه رشدی  آگاهی  اجتماعی،  یکپارچگی   به 
سهم شان  به خاطر  زن ها  است.  آمده  پدید 
شناخته  خانگی  فعالیت های  و  کار  بازار  در 
به طور خاص  می شوند؛ درگیری مضاعفی که 
در زمان های سخت، ارزشمند است و کاستی ها 
توسعۀ  و  جبران  را  نهادی  عدم توازن های  و 

اجتماعی و اقتصادی را تضمین می کند. 

که  می کنند  تصدیق  جدیدی  جهانی  اجماع 
همچنان  حالی که  در  امیدوارند  مردم  اغلب 
فعالیت کاری حرفه ای خود را دنبال می کنند، 
خودشان  به  وابسته  افراد  و  کودکان  مراقب 
زیرسؤال  بدون  که  امیدوارند  آنها  باشند.  نیز 
فعالیت های  و  موجود  جنسی  تقسیم کار  بردن 
بازتولیدکننده آن، به این تعهد مضاعف پای بند 
باشند؛ فعالیت هایی که امروز هم مانند همیشه 
مسئولیت   زنان  که  شده اند  بنا  فرض  این  بر 
خواهند  عهده  به  را  خانگی  فعالیت های  اصلی 
کشورها  همۀ  تقریباً  اکنون  نتیجه  در  گرفت. 
برای  والدین  به  کمک  که  هستند  آن  موافق 
برآوردن این دو هدف و برقرار کردن هم آهنگی 
میان کار و خانواده، هم برای افراد و هم برای 

جامعه مسئله ای اساسی است.

لحاظ  به  عمومی،  تشخیص  نخست،  نگاه  در 
این  نکته  می رسد:  نظر  به  بی طرفانه  جنسی 
است که برای همگان امکان داشتن کاِر با درآمد 
دولت  از  که  کشورهایی  همه  در  شود.  فراهم 
نیرومندی برخوردارند )همچنین در همه  رفاه 
اقدام  دست  در  برنامه ها  این  که  کشورهایی 
سیاست های  بی سابقۀ   گسترش  شاهد  است(، 
برقراری  هدفشان  که  هستیم  اجتماعی ای 

سیاست های جنسیتی مسئله ساز در محیط کار. 
طراح: اربو
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آشتی میان تعهداِت کاری و خانوادگی است؛ 
از اصالح نظام مالیات و سود گرفته تا مدیریت 
و  کودک  از  مراقبت  نظام های  بهبودیافته 
هدفشان  که  فعالیت هایی  تشویق  همچنین 
خانوادگی  و  حرفه ای  زندگی  بهتر  توازن 

برحسب سازماندهی کار است.

بحث،  مورد  کشورهای  همه  در  حال  این  با 
حال  در  سیاست ها  پیاده سازی  در  چرخشی 
روی دادن است.  با وجود بی طرفی جنسیتی 
دستورکارهای  در  که  سخن،  معیارهایی  در 
می شود،  اتخاذ  شرکت ها(  در  )یا  سیاسی 
می دهند.  دست  از  را  بی طرفیشان  عمل  در 
تنها،  همگان،  برای  خانوادگی  مرخصی های 
امتیازی برای حمایت از مادران شاغل محسوب 
به واسطۀ  برای همه،  می شود؛ زمان کار کمتر  
تضعیف  زنان  برای  پاره وقت  مشاغل  انفجار 
که  زایمان  مرخصی  طول  دربارۀ  است؛  شده 
برحسب  را شامل شود،  والدین  دوی  هر  باید 
این  از  و  کودکان  و  زنان  بر سالمتی  تأثیرش 
هدف  دیگر،  سخن  به  می شود.  داوری  موارد 
والدین  نه  مردها  نه  سیاست ها،  این  محوری 
بلکه زن هایند آن هم در مقام مادرهای بالفعل 
و  فیس بوک   ،2014 اکتبر  در  مثاًل  بالقوه.  و 
به  که  کردند  اعتراف  صراحت  به  اَپل  شرکت 
که  »حال  که  کرده اند  پیشنهاد  زن  شاغالن 
کار  بازار  و  مردان  با  رقابت  گریبان  به  دست 
که  دارند  را  گزینه  این  رقابتی  ترند«  همواره 
زمانی که  تا  کنند  منجد  را  خود  تخمک های 
شغلشان تثبیت شد، به فرزندآوری فکر کنند.   

تغییر  برابر  در  مقاومت  اندازه ای  تا  الگو  این 
تغییراتی  می دهد؛  نشان  را  خانواده  الگوهای 
به  کمک  برای  که  اقداماتی  وجود  با  که 
می دهد.  روی  می شود،  اتخاذ  شاغل  والدین 
درحالی که  مادران  ماندن  شاغل  این  افزون بر 

بیشترشان، »دو شیفتی« کار و خانه داری را با 
به یک مشکل سیاسی  برعهده می گیرند،  هم 
را  پرسش    ها  این  که  است  شده  بدل  واقعی 
پیش  می کشد که آیا الزاِم زنان به اولویت دادن 
کار »غیرتولیدی شان« به طور فیزیکی و روانی 
ایده آل های  از  قابل داوم است و آیا این اعمال 

عدالت اجتماعی تخطی نمی کنند؟ 

و  حرفه ای  زندگی  آشتی دادن  برای  نبرد 
ما  دارد.  درازی  راه  شدن  پیروز  تا  خانوادگی 
)چگونه  می کنیم  آغاز  کلی  پرسش های  با 
می توان به والدین در برقراری توازن بین کار 
و زندگی خانوادگی یاری رساند(، اما در مقابل 
)انتظار داریم  تنها پاسخ هایی جزئی می دهیم 
مادران درآمد کسب کنند بدون آنکه تغییری 

در تقسیم کار جنسی داده شود(.

برای حرکت رو به جلو، تحّرک باید با انتقاد از 
بنیان های سازمانی و نهادی جوامع مزد-محور 
بیستم  قرن  رفاه  دولت های  و  نوزدهم  قرن 
ترتیبات  باید  ما  شود.  آغاز  آنها  بازسازی  و 
از  و  بریم  سؤال  زیر  را  تثبیت شده  اجتماعی 
طبیعی جلوه دادن رویه هایی  که به دنبال این 
باید  ما  ترتیبات می آیند، ساخت شکنی کنیم. 
قراردادهای اجتماعی  را که با روابط جنسیتی 
ایدۀ جهانی که  بریم:  مرتبط است، زیر سؤال 
پیکرۀ  که  فرض  این  می گردد؛  تولید  حول 
تولیدکننده تحت   )atomized( تکه تکه شدۀ 
حمایت یک سرپرست است ؛ مدلی از خانواده 
که نان آور آن مرد است؛ و انسجام ]اجتماعی[

است.  شده  بنا  مردساالرانه  پیمانی  بر  که  ای 
فعالیت های  اجتماعی  تقسیم بندی  از  باید  ما 
تولیدی و بازتولیدی و  تخصیص جنسیتی در 

تکمیل آنها ساخت شکنی کنیم. 

می توانیم  بگیریم،  جدی  را  گزاره ها  این  اگر 

با  که  کنیم  تصور  را  جایگزینی  جامعۀ 
چارچوب های جدید ارجاع همراه باشد که بیش 
مفید  اجتماعی  لحاظ  به  فعالیت های  این  از 
اهمیت  را در درجه دوم  اشتغال  از  بیرون  اما 
قرار ندهند. می توانیم جامعۀ مزد-محور را به 
اشتغال  کنیم.  تبدیل  فعالیتی«  چند  »جامعۀ 
در ارتباط با دیگر فعالیت هایی بازتعریف شود 
ارزِش  اجتماعی،  سرمایه گذاری  حسب  بر  که 
این  از  یک  هر  اینکه  بدون  می یابند،  حمایت 
فعالیت ها برای مردان و زنان هژمونیک شود و 
برای آنان محفوظ نگه داشته شود. بی فعالیتی 
از  فعالیت ها  برخی  به حساب نیاوردن  کار  یا 
دیگر  و خانوادگی  کاری  بیاِن  و  بیفتد  زبان ها 
باری نباشد که اصوالً بر دوش زنان قرار دارد. 

نظام  تدریجی  ساخت  نیازمند  دگرگونی،  این 
جدیدی از فعالیت هاست که وضعیت »فعال« 
محدودکنندۀ  نظرگاه  حسب  بر  دیگر  بودن 
اشتغال تعریف نشود بلکه در عوض بر نظرگاه 
جامع تری از کار مبتنی باشد، که کار نگهداری 
و کار مدنی را نیز شامل شود. از این چشم انداز، 
جامعه دیگر بیش از این بر کاِر مزدی تمرکز 
نخواهد کرد و اشکال غیربازاری کار را نادیده 
مفهوم  سمت  به  عوض  در  گرفت؛  نخواهد 
گسترده تری از کار می رویم که بر فایده مندی 
به  را  آنها  و  کند  پافشاری  فعالیت هایی  همۀ 
همگانی  خیر  و  رفاه  در  که  بشناسد  رسمیت 

سهیم اند.   

نامه های تان را به این نشانی ها بفرستید:

Bernard Fusulier: bernard.fusulier@
uclouvain.be

Chantal Nicole-Drancourt dran- 
courtchantal@hotmail.com
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< مذاکره درباره
       بیماری مزمــن 

    در کــار
هرمند،  کتی  ِمزا،  جوئل  ِهز،  گوییالئومه  لنه،  پیر  بوِژی،  فردریک  لولیه،  دومینیک  ویزر،  ماری  آنه 

هنرستان ملی هنر و صنایع دستی پاریس فرانسه

در فرانسه، حفظ اشتغال برای جمعیت فّعال، به دو دلیل موجب نگرانی 
شده است: این جمعیت به تدریج پا به سن می گذارند و درصد پیوسته 
بیماری های مزمن، خصوصاً سرطان مبتال شده اند.  به  آنها  از  بیشتری 
برنامه های کشف بیماری، شمار افرادی را که در هر سال بیماری شان 
پزشکی،  پیشرفت  درحالیکه  است،  افزایش  می شود،  داده  تشخیص 
کمتر،  جانبی  اثرات  با  بهبودیافته  درمان های  و  زودرس  تشخیص های 
شماری از وضعیت هایی را که پیش از این مرگ آور بود به بیماری های 
به  جوان  میلیون   15 تقریباً  ابتالی  فرانسه  در  کرده اند.  تبدیل  مزمن 
بیماری مزمن تشخیص داده شده است، که تقریباً 20 درصد جمعیت 

فّعال را تشکیل می دهند. 

سازمان های بیماران )Patient organizations( نگرانی هایی را دربارۀ 
و  بیماری  با  زیاد  زمانی  برای  که  کرده اند  مطرح  افرادی  از  پشتیبانی 
ناتوانی به سر می برند. هرچند، بنگاه های مسئول انجام پژوهش دربارۀ 
انواع  سرطان،  وی،  آی  اچ  هپاتیت،  جمله  )از  گوناگون  بیماری های 
تصلب شراین ، و دیابت ها( اخیراً پژوهِش کیفی در حوزۀ علوم اجتماعی 
افرادی بدانند  آنان عالقه مند ند بیشتر دربارۀ  را تقاضا کرده اند. به ویژه 
که پس از پایان مرخصی استعالجی کار را از سر می گیرند و همچنین 
عالقمندند بدانند چگونه آنها در شغل شان باقی می مانند. در این زمینه، 
و  روان شناسان  که  دادیم  ترتیب  کنش محور  پژوهشِی  پروژۀ  یک  ما 
جامعه شناسان را گرد هم آورد تا: الف. شرایطی را درک کنیم که در 
برمی گردد و در  به کار  بیماری اش تشخیص داده شده  آن، شخصی که 
شغلش باقی می ماند؛ و ب. منابع فردی و جمعی ای را ارائه کنیم که به 

اشتغال  آنها کمک کند.  

این پروژۀ پژوهشِی کنش محور در سه شرکت بزرگ فرانسوی به اجرا 
درآمد. بیش از دو سال و نیم گروه هایی از افراد را بررسی کردیم که 
امید  حال  عین  در  و  بود  تشخیص داده شده  خاص شان  بیماری های 
از  را )مراقبت  فعالیت های مورد عالقه شان  یا  بازگردند  به کار  داشتند 
فرزندان، تدریس، کار اجتماعی داوطلبانه و غیره( چه با منبع درآمد و 

چه بی  درآمد دنبال کنند . به منظور آزمون کردن شرایط اجتماعی شان، 
در مطالعه مان سه سطح سلسله مراتبی را در نظر گرفتیم: الف. اَعمال 
مدیریت منابع انسانی در ارتباط با سالمتی محیط کار و مسائل اجتماعی؛ 
ب. کارکنان میانی که موارد فردِی مرخصی استعالجی، خستگی مزمن، 
از  پس  که  کارکنانی  پ(  می کنند؛  مدیریت  را  دائم  یا  موقت  ناتوانی 
تشخیص بیماری به کار بازگشته اند و همچنین همکاران شان. ما همۀ 
اثر یک  تبیین  برای  این جمعیت  نظر  از  تحلیل کردیم که  را  عواملی 
بیماری بر زندگی کاری، زندگی خانوادگی، محیط زندگی و اجتماع این 
افراد، مرتبط بود. به گونه ای خاص تر، ما دربارۀ موانعی که پیش روی آنها 
بود، منابعی که برای روبه رو شدن با این موانع به کار گرفتند و شرایطی 

که در آن این منابع قابل استفاده  بودند، تحقیق کردیم.  

پژوهش ما به شاغلینی محدود نشد که بیماری یا ناتوانی  شان را ابراز 
دارد  قرار  شاغلینی  دسترس  در  که  را  منابعی  کردیم  تالش  کرده اند. 
با  بودند  نکرده   ابراز  یا سرپرستان شان  همکاران  به  را  بیماری شان  که 
کارمندانی مقایسه کنیم که مطالبۀ غرامت معلولیت کرده بودند یا آن 
مزایای  این  به  دستیابی  منظور  به  دوم  گروه  بودند.  آورده  به دست  را 
این دعاوی ست، تقاضای  از بنگاهی که مسئول رسیدگی به  اجتماعی 
گواهی نامۀ بیماری کردند. مهم اینکه، در فرانسه اکثریت شاغلینی که 
درخواست  را  مزایا  این  می برند،  رنج  مزمن  معلولیت  از  یا  بیماری  از 
نفر  نهصدهزار  و  میلیون  نه  تقریبا  حالیکه  در  حقیقت  در  نمی کنند. 
می توانند درخواست گواهینامۀ بیماری کنند، تنها دو و نیم میلیون نفر 
چنین درخواستی می کنند. ما در پی فهم نتایج ابراز بیماری و نیز دالیل 

این بودیم که چرا اکثریت از این کار خودداری می کنند. 

نتایج نشان داد که غرامت های تصویب شده برای یک بیماری یا معلولیِت 
گواهی دار ممکن است برچسبی به همراه داشته باشد یا ناعادالنه تلقی 
شود. غرامت هایی که توسِط کمیسیون های حرفه ای میان رشته ای صادر 
می شوند، اغلب انعطاف نا پذیرند، در حالی که بیماری ها ممکن است متغیر 
باشند. از آنجا که همکاران و سرپرست ها از فرآیند گفت وگو دربارۀ نوع، 

تغییر الگوهای کار در فرانسه
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در  اغلب  بیماران  می شوند،  گذاشته  کنار  غرامت  زمان  مّدت  و  تنّوع 
محیط کار مورد سوءتفاهم قرار می گیرند. افزون بر این مانع دومی نیز 
یا  انسانی  منابع  دارد:  وجود  غرامت  معیارهای  این  پیاده سازی  سر  بر 
از  درحالی که  تحمیل می کنند  باال  از  را  معیارها  این  خدمات سالمت 
شرایط کاری واقعی دانش کافی ندارند. بنابراین، این معیارها ترتیبات 
با مدیریت صورت می گیرد  توافق  را که در  میان همکاران  غیررسمی 
می گیرد.  نادیده  بیاورد،  همراه  به  بیشتری  انعطاف پذیری  می تواند  و 
براساس رابطۀ متقابل، در مقایسه با ترتیباتی که بدون مذاکره تحمیل 
در  هم  کرده ایم،  تحلیل  ما  که  محلی ای  ترتیبات  از  یک  هر  می شود، 
تنش  جمعی،  فعالیت های  سطح  در  هم  و  فردی  فعالیت های  سطح 
کمتری در محیط کار تولید می کند. به طور خالصه، ترتیبات محلی در 

زمینه های خاص ریشه دوانده است.  

که  آنهایی  یعنی  موفقیت آمیز،  غرامت های  که  داد  نشان  ما  مطالعۀ 
مرخصی  یک  از  بیش  چیزی  و  یافتند  منصفانه  اجتماعی،  کنش گران 
استعالجی صرف  هستند، چند ویژگی دارد: آنها حاصل پیوند معیارهای 
به  که  را کسانی درخواست می کنند  آنها  ترتیبات محلی اند؛  و  قانونی 

دشواری هایی در محیط کار برمی خورند؛ غرامت  با همکاری همه و به 
جزئیات، مشخص شود. این کنش گران اجتماعی مدافع غرامت ها برای 
هر معلولیت و هر فرد شاغلی بودند. آنان برخی از گواهی نامه های بیماری 
را زیر سؤال بردند که گرچه حق افراد بود،  اما وسیلۀ سوءاستفاده از 
بیماری تلقی می شد. روی هم رفته، کنش هایی که در داخل شرکت ها به 
اجرا درآمد درپی ایجاد شرایط رابطۀ محلِی متقابلی میان یاری کنندگان 
متقابل  همیاری  حسن نّیت،  انسجام،  از  که  بودند  یاری شوندگان  و 
بیماران،  سازمان های  که  دریافتیم  ما  روند.  فراتر  معلولیت  غرامت   و 
فرصت های مناسبی را برای شرکت کنندگان برای دگرگون سازی شرایط 
فراهم  افراد  برای  نیز  را  امکان  این  آوردند. سرانجام،  فراهم  کاری شان 
ایجاد  تازه  هویتی  باشند،  داشته  بیماری  از  دیگری  معنای  که  آوردند 

کنند و موقعیت های فردی را به قلمرو حقوق جمعی بیاورند.    

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Anne-Marie Waser : anne-marie.waser@cnam.fr

»تنها 2,5 میلیون نفر، 
درخواست گواهینامۀ بیماری 
دادند در حالیکه حدود 9,9 

میلیون نفر میتوانستند چنین 
درخواستی بدهند«

تغییر الگوهای کار در فرانسه
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< جشـــن 
    دموکراســی 

   در اندونزی
دین  جامعه شناسی  پژوهش  کمیتۀ  عضو  اندونزی،  دپوک،  اندونزی،  دانشگاه  کوسومادوی،  راتیه  لوسیا 

)RC22( و طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی )RC47( انجمن بین المللی جامعه شناسی

<<

حامیان تیم انتخاباتی جوکو ویدودو و جوسوف کاال، کارزار 
انتخاباتی شان را در جاکارتا سازمان می دهند.

در  بدی!«  رأی  جوکووی  به  که  نکن  فراموش  انگشت!  دو  »تبریک! 
نامزد  از  در حمایت  اسلنک  راک مشهور  5 جوالی سال 2014 گروه 
ریاست جمهوری اندونزی، جوکووی و همکارش جوسوف کاال که برای 
معاونت رئیس جمهوری نامزد شده بود، با سرور و شادی در استادیوم 
بونگ کارنو در جاکارتا آواز خواندند. آن ها به ده ها هزار حمایت کنندۀ 
حین  در  و  پیوستند  ثروتمند  و  فقیر  مرد،  و  زن  جوان،  و  پیر  دیگِر 
کنسرِت رایگان آواز خواندند. چند لحظه بعد مردی که منتظرش بودند 
حامیانش خوش آمد  به  و  رفت  روی صحنه  بر  رسید: جوکووی  راه  از 
دو  استادیوم  سراسر  در  جمعیت  شد،  سروصدا  پر  و  مهّیج  جو  گفت. 

انگشتشان را باال گرفته بودند و فریاد می زدند: »جوکووی!جوکووی!«

برای  واقعی  »جشنی  به  اندونزی  در  انتخابات  بار  اولین  برای  امسال 
بود،  غیرقابل توقف  اشتیاق  یافت.  شکل  تغییر  مردمی«  دموکراسی 
کردند،  شرکت  قوی  انتخاباتی  کارزاِر  یک  در  بیشماری  مردم  چنانکه 
از  بیش  تا  جمع آوری  تا  کارزار  فعالیت های  طراحی  از  کارهایی  در  و 
295میلیارد روپیه کمک های مالی درگیر بودند. در روز انتخابات، پس 
 )money politics( از یک کارزار قوی سیاسی که نوعی از خرید رأی
را رد کرد که قباًل به عنوان یک روش معمول پذیرفته می شد، مردم با 
یکدیگر همکاری کردند تا با نظارت بر انتخابات از تقلب جلوگیری کنند.  

تغییرات  است:  اندونزی  جدیِد  هیجان انگیز  دموکراسی  چهرۀ  این 

جامعه شناسی های ملی
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قابل توجهی به وجود آمده است، از یک دموکراسی مملو از سیاست های 
منحرف  روش های  به  اغلب  که  قدرت  تشنۀ  سیاست مداران  و  کثیف 
که هدفش  تندروانه  دموکراتیک  اصالحات  به سوی  متوسل می شدند 
ایجاد یک دموکراسی متمدن تر  و انسانی تر بوده است. در طول انتخابات 
احزاب  نخبگان  اغلب  که  معامله محوری  بسیج سیاسی  اندونزی،  اخیر 
به نظر می رسد  از دست داد و  را  سیاسی اجرا می کردند، محبوبیتش 
در آستانۀ منسوخ شدن باشد. در این فضا ما شاهد تولد یک فرهنگی 

سیاسی جدید براساس مشارکت داوطلبانه بوده ایم.

می توانستند  ناظران  از  اندکی  تعداد  شد؟  تغییر  این  باعث  چیز  چه 
یک »واژگونی« را پیش بینی کنند که مخصوصاً پس از تاریخ طوالنی 
سیاست های کثیف اندونزی به نظر می رسید ناگهان رخ داد. واضح است 
که »تأثیر جوکووی« یکی از عوامل اصلی شروع این کار بود، اما به نظر 
می رسد رویدادهای خاصی بادهای تغییر را شروع کرده باشند. در یک 
زمانی  است«؛  زمانش  »االن  که  کرد  اعالم  هستی  انگار  خاص،  نقطۀ 
از  نفرت  و  و سرخوردگی  داده شدند،  پاسخ  تغییر  برای  اشتیاق ها  که 

آشفتگی مداوم، فساد و الیگارشی سیاسی به اوج خود رسید. 

جوکو ویدودو که بیشتر با نام جوکوی شناخته می شود در دو سال اخیر 
به طور فزاینده ای محبوبیت یافت. جوکووی که به عنوان یک شخص 
صادق و سخت کوش با پیشینه ای معمولی شناخته شده است، کارآفرینی 
است که فعالیت سیاسی خود را در سال 2005 به عنوان شهردار سولو، 
یکی از شهرهای بزرگ در مرکز جاوا آغاز کرد. وی همچنین به دلیل 
پاکسازی فساد  اجرای سیاست های دولت،  رویکرد بشردوستانه اش در 
در شهرداری تحت نظرش و کار سختکوشانه برای تبدیل شهر سولو به 
مرکز گردشگری و فرهنگ محبوب است. در 2013، جوکووی توسط 
بنیاد شهرداران شهر، سومین شهردار برتر دنیا در جهان نامیده شد و 
در 2014 نام وی در مجلۀ فرچون در لیست »50 رهبر برتر جهان« 

جای گرفت.

سال  در  برد.  پیش  به  را  او  سیاسی   زندگی  در  جوکووی  موفقیت 
 Indonesian( اندونزی  مبارزه  دموکرات  حزب  حمایت  با   2012،
Democratic Party of Struggle(، یعنی مهم ترین حزب مخالف 
دولت، به عنوان فرماندار جاکارتا، پایتخت اندونزی، انتخاب شد. جوکووی 
همراه با معاون فرماندار، تجاهاجا باسوکی پورناما )آهوک( که او نیز به 
از جمله  اجرا کرد،  برنامه های جدید متنوعی  بود،  درستکاری معروف 
برنامه هایی برای کنترل سیل و تراکم ترافیک، مشکالتی که سابقاً در 
این کالنشهر پراکنده جدی گرفته نمی شدند. عالوه بر کنترل رودخانه 

برنامه ریزی  و آهوک همچنین  بهبود حمل و نقل عمومی، جوکووی   و 
شهری، خدمات درمانی و آموزشی را در جاکارتا اصالح کردند. 

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک  می شد، حزب دموکرات 
مبارزه اندونزی جوکووی را به عنوان نامزد انتخاباتی خود مطرح کرد. 
با جوسوف کاال همراه شد که سیاستمداری ارشد از حزب گلکار  وی 
و سابقاً معاون رئیس جمهور بود. نگاه جوکووی برای اندونزی در قالب 
دعوتی برای آغاز »انقالبی ذهنی« ارائه شد، چنانکه وی مردم اندونزی را 
برای پیوستن به تالش هایش دعوت کرد. ضّد فساد بودن و شفاف بودن، 
کمک متقابل، خالقیت، استقالل و فهم تفاوت ها، ارزش های بنیادی در 

تأیید »انقالب ذهنی« بودند.

زمانی که جوکووی و کاال به عنوان یک تیم برگزیده شدند، نظرسنجی ها 
نشان داد که حمایت ها به خصوص از جانب فعاالن طرفداِر دموکراسی، 
تاجران  دانشجویان،  جوانان،  هنرمندان،  و  موسیقی دانان  دانش وران، 
به  اجتماعات  در  این حامیان  است.  در حال گسترش  عامه  و طبقاِت 
صورت داوطلبانه، مشتاقانه و بدون دریافت دستمزد کار کردند؛ برخی 
نامزدهای  مقابل،  در  گذاشتند.  پول  خودشان  جیب  از  حتی  آن ها  از 
سیاسی رقیب یعنی پراباوو و هاتا عمدتاً توسط گروه های به دنبال پول 

و قدرت، گروه های ارتجاعی و سیاستمداران فاسد حمایت می شدند. 

پیروزی  سرانجام  انتخابات  عمومی  کمیتۀ   ،2014 جوالی   22 در 
بودند.  برنده شده  آراء  با 53,1درصد  اعالم کرد که  را  جوکووی- کاال 
شکست   آراء  47,8درصد  با  پراباوو-هاتا  یعنی  رقیبان  که  شد  اعالم 
خورده اند. بسیاری از تحلیلگران با اشاره به اینکه پیروزی جوکووی-کاال 
پیروزی  این  نبود،  مرتبط  احزاب سیاسی  به حمایت  به طور مستقیم 
به  کاال  حامیان جوکووی-  کردند.  توصیف  مردم  پیروزی  عنوان  به  را 
طور برجسته، غیر حزبی بودند: بسیاری از آن ها به یک حزب سیاسی 
خاص وابسته نبودند و بسیاری به طور فعال در انتخابات گذشته شرکت 

نداشتند.  

مردم  برای  درستکاری  سیاست  و  سالم  دموکراسی  یک  به  ما  امروز 
در  داوطلبانه  مشارکت  جدید  فرهنگ  داریم.  تازه ای  امید  اندونزی 
انتخابات اخیر می تواند به عنوان جنین اصالحات دموکراتیک گسترده تر 

و گامی اولیه برای دگرگونی اجتماعی در اندونزی از آب درآید.    

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Lucia Kusumadewi: lucia.ratih@ui.ac.id

جامعه شناسی های ملی
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< شرکتـــی کـردِن
     آمــوزش عــالی 

      انـدونــزی
و  آموزش  جامعه شناسی  پژوهش  کمیتۀ  عضو  اندونزی،  دپوک،  اندونزی،  دانشگاه  سونارتو،  کامانتو 

پرورش )RC04( و تاریخ جامعه شناسی )RC08( انجمن بین الملیی جامعه شناسی

<<

آموزشِی  مقررات  علیه  در جاکارتا  دانشجویان 
نئولیبرال اعتراض می کنند.

بعد از اینکه جنبش اصالحات اندونزی در سال 
ارتش  خودکامۀ  حکمرانِی  32سال  به   ،1998
به شدت  آموزشی  اصالحات  دولت  داد،  پایان 
 2003 سال  از  کرد.  معرفی  را  بحث برانگیزی 
تأسیس دادگاه قانون اساسی یک محل دادرسی 
جدید گشود که جامعه می توانست قوانینی را 
چالش  به  می دانست  اساسی  قانون  خالف  که 
بکشاند و در طول دهۀ گذشته، فراهم کنندگان 
گروه های  و  دانشجویان  آموزشی،  ]خدمات[ 
قوانین  علیه  دادخواست هایی  مدنی  جامعۀ 

جدید آموزشی طرح کرده اند.

تصویب  دولتی  مقرراتی  دولت   1999 در 
 )corporatization( شرکتی شدِن  که  کرد 
مؤسسه های آموزش عالِی دولتِی خاصی را مجاز 
این تغییر  از دالیلی که برای  می دانست. یکی 
برای  بیشتر  خودمختاری  واگذاری  شد،  ارائه 
افزایش رقابت ملی در پاسخ به رقابت شدیدی 
بود که فرآیندهای جهانی شدن به وجود آورده 
بودند. به دنبال آن، بین سال  2000 تا 2010 
دولت شش دانشگاه دولتی و دو مؤسسۀ دولتی 

جامعه شناسی های ملی
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را شرکتی کرد.

دولتی  و مؤسسه های  دانشگاه ها  شرکتی شدن 
از  شدید  واکنش های  آمدن  وجود  به  باعث 
سوی عموم، خصوصاً والدین و دانشجویان شد. 
عالی  آموزش  مؤسسه های  شهریۀ  گذشته  در 
می شد.  کنترل  دولت  توسط  شدیداً  دولتی 
عالی  آموزش  مؤسسه های  گسترش  ادامۀ  با 
دولتی، سرمایه گذاری دولت نمی توانست بیش 
فزاینده  آموزشی  هزینه های  پس  از  این  از 
بنابراین اهمیت شهریه به عنوان منبع  برآید، 
شهریه  دوره ای  افزایش  و  شد  بیشتر  درآمد 

معمول گشت.

 دانشجویان مؤسسه های آموزشی عالی دولتی 
در گذشته در محوطۀ دانشگاه  شان نسبت به باال 
رفتن شهریه با ابزار مختلفی همچون اعتراضات 
خیابانی و داخل دانشگاه، جنبش های اشغال، 
طریق  از  انتقاد  عمومی،  مباحثات  عریضه ها، 
رسانه های جمعی و اخیراً از طریق شبکه های 
از  بسیاری  می کردند.  اعتراض  اجتماعی 
دانشجویان، مخالف شرکتی شدن مؤسسه های 
آموزشی عالی دولتی بودند زیرا از شهریۀ باالتر 
 )commercialization( تجاری  ترشدن  و 
عمومی آموزش که به طور مؤثری دانشجویان 
محروم را از پذیرش بازمی داشت، می ترسیدند. 
هرچند، در اغلب اوقات این اعتراضات بیهوده 
بودند، چرا که مقامات دانشگاه با علم به این که 
کنند،  حساب  دولت  حمایت  روی  می توانند 

مقاومت می کردند. 

در سال 2003 دولت قانونی جدید صادر کرد 
همۀ  شرکتی کردِن  موارد،  دیگر  کنار  در  که 
مؤسسه های آموزشِی دولتی و خصوصِی رسمی 
و غیررسمی، در همۀ سطوح از مهدکودک تا 
آموزش دانشگاهی را نیز مطرح می کرد. متعاقباً 
شرکتی   کردِن  دیگر  قانون  یک   2009 در 

مؤسسه های آموزشی تصویب شد. 

بنیادهای  برای  قانون جدید هشداری  دو  این 
موجود  آموزشی  نهادهای  که  بودند  خصوصی 
را اداره می کردند، چرا که کنترل شان به طور 
محسوسی کم می شد. در سال 2006 شانزده 
دادگاه  از  دولتی  غیر  و  خصوصی  سازمان 
خصوص  به   2003 سال  قانون  تا  خواستند 
اما  کند.  قضایی  بازبینی  را  مادۀ شرکتی شدن 
اجرا  به  هنوز  قانون  زیرا  شد،  رد  درخواست 

درنیامده بود.

جامعۀ  سازمان های  و  دانشجویان  والدین، 
مدنی نیز شروع به درخواست بازبینی قضایی 
کردند زیرا به تأمین آموزش عمومی رایگان و 
دولتی  عالی  آموزش  شرکتی شدن  از  اجتناب 
می توانست  آنان  نظر  از  که  داشتند  عالقه 
استدالل  آن ها  شود.  منجر  تجاری کردن  به 
می کردند که آموزش یک کاالی عمومی است 
است؛  دولت  برعهدۀ  آموزش  هزینۀ  کل  و 
مسئولیت  بار  انتقال  برای   تالشی  هر  آن ها 
هزینه های آموزش بر دوش جامعه را بر خالف 

قانون می دانستند.  

و  خصوصی  سازمان های   ،2009 سال  در 
استادان،  دانشجویان،  با  همراه  غیردولتی 
گوناگون  مناطق  از  پژوهشگران  و  مدرسان 
قوانین  بازبینی  برای  جداگانه  درخواست  پنج 
آن ها  تالش  کردند.  پر   2009 و   2003 سال 
قانون  در  مواد  از  تعدادی  دادگاه  داد:  نتیجه 
سال 2003 را بازبینی و کل قانون سال 2009 

را منسوخ کرد.

ابعاد  به  نسبت  چالش ها  این  موارد،  اکثر  در 
جایگاِه  عموماً  آموزشی،  اصالح  از  خاصی 
می داد.  بازتاب  را  چالش گر  خاص  اجتماعی 
آموزشی  فراهم کنندگان  که  سازمان هایی 
مؤسسه های  ثباِت  به  می کردند  اداره  را 
آنها  بودند؛  عالقه مند  خصوصی شان  آموزشی 
بر  بودند چرا که کنترل  مخالف شرکتی شدن 
مؤسسه ها آموزشی شان را از دست می دادند و 
با عدم قطعیت قانونی مواجه می شدند. پس از 
سال  قانون  بازبینی  برای  درخواستشان  اینکه 
2003 و قانون سال 2009 تأیید شد، مقاومت 
مؤسسه های  شرکتی شدن  برابر  در  آن ها 

آموزشی پایان یافت.

 2009 سال  قانون  اینکه  از  بعد  هرچند 
 2012 سال  در  دولت  شد،  اعالم  غیرالزام آور 
قانون جدیدی برای مؤسسه های آموزش عالی 
برای  جدیدی  قانونی  زمینۀ  که  کرد  تصویب 
شرکتی شدِن مؤسسه های آموزش عالی دولتی 
دانشجویان   2013 سال  در  می آورد.  فراهم 
دانشگاه های  از  یکی  لیسانس  دورۀ  حقوق 
ماده  دادند که 6  دادگاه درخواست  به  دولتی 
اما  کند؛  بازبینی  را   2012 سال  قانون  از 

درخواست آن ها رد شد.

و  نگران  پژوهشگراِن  والدین،  دانشجویان، 
سازمان های جامعۀ مدنی با درخواستشان برای 

آوردند؟  دست  به  چیزی  چه  قضایی  بازبینی 
اگرچه قانون سال 2003 تغییر یافت و قانون 
یعنی  آن ها،  هدف  شد،  منسوخ   2009 سال 
شرکتی شدن  از  جلوگیری  و  رایگان  آموزش 
مؤسسه های آموزش عالی دولتی تحقق نیافت. 
بدین  دادگاه  تصمیم های  جمع بندی،  یک  در 

معناست که:

عالی  آموزش  مؤسسه های  دانشجویان   .1
هزینه های  باید  دولت،  کنترل  تحت  دولتی، 

شهرینه را بپردازند؛

باید  دولتی  عالی  آموزش  مؤسسه های   .2
برای  را  از ظرفیِت موجود  دست کم 20درصد 
اقتصادی  نظر  از  اما  موفق  بسیار  داوطلبانی 
به  اجباری  اما  دهند،  اختصاص  محروم 

تخصیص بیش از 20درصد ندارند.

اجازه  دولتی  عالی  آموزش  مؤسسه های   .3
پذیرش  مختلف  سیستم های  بر  که  دارند 
دانشجو اتکا کنند؛ دادگاه این تصمیم ها را به 
مرتبط  تبعیض  رفع  در جهت  مثبت  اقدامات 
دانست، در حالی که دانشجویان این سیاست 

را نوعی تجاری کردن می دانند؛

عالی  آموزش  مؤسسه های  شرکتی شدِن   .4
دولتِی واجد شرایط اکنون بدون هیچ مخالفتی 

ادامه می یابد.

مدنی  جامعۀ  فعاالن  و  والدین  دانشجویان، 
آوردن  دست  به  برای  گزینه های شان  همۀ 
چرا  کرده اند،  مصرف  را  دولتی  عالی  آموزش 
قابل  اساسی  قانون  دادگاه  تصمیم های  که 
را  جنبش  آن ها  شکست  نیست.  تجدیدنظر 
ابتکاری  هیچ  حاضر  حال  در  و  کرد،  دلسرد 
عالی  آموزش  تجاری شدن  با  مخالفت  برای 
در  دانشجویان  وجود،  این  با  ندارد.  وجود 
مؤسسه های آموزش عالی دولتی مختلف هنوز 
به هزینه های شهریه اعتراض می کنند که برای 
اما  است،  ناعادالنه  پایین  درآمد  با  خانواده ها 
هم اکنون هدف اعتراض ها آن ها، به جای دولت 

مؤسسه های خودشان است.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 
Kamanto Sunarto: kamantos@
yahoo.com
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< جنبش های کارگری
     و سیاست های طبقۀ کارگر

      
و   )RC44( کارگری  جنبش های  پژوهش  کمیتۀ  عضو  اندونزی،  دپوک،  اندونزی،  دانشگاه  نوگروهو،  هری 

جنبش های اجتماعی، کنش های جمعی و تغییر اجتماعی )RC48( انجمن بین المللی جامعه شناسی

<<

پس از یک دورۀ طوالنی غیبت از عرصۀ سیاست، به نظر می رسد جنبش 
کارگری در اندونزی در شرف یک فعالیت سیاسی جدید است. در سال 
2014 تعدادی از رهبران اتحادیه ها در انتخابات عمومی برای مجلس در 
سطح منطقه انتخاب شدند. این دستاورد تاریخی است، چرا که نزدیک به 
50 سال بود که هیچ نمایندۀ حقیقی ای از طبقۀ کارگر در مجلس محلی 
و ملی اندونزی وجود نداشت. بحث دربارۀ گسترش کشمکش کارگران به 
یک میدان وسیعتر و فراتر از محل کار نیز در طول دهۀ گذشته با چند 
آزمایش سیاسی و اجتماعی مختلف سرگردان بوده است.  اکنون می توان 
پرسید: آیا جنبش کارگری می تواند سیاست های طبقه ای را در اندونزی 

دگرگون کند؟ 

دراندونزی

کارگران در روز کارگر برای اتّحاد طبقۀ کارگر در 
جاکارتا تظاهرات می کنند.
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رژیم  سقوط  زمان  از  که  دموکراتیک شدن  و  اقتصادی  آزادسازی 
الگوی  استبدادی در 1998 در جریان است، چالش های جدید و یک 
بازار  کنترل  با  دولت  کنترل  آورد.  وجود  به  را  صنعتی  تضاد  متفاوت 
جایگزین شد. سرمایۀ قدرتمند و متحّرک در یک بازار جهانِی شدیداً 
تبدیل  اتحادیه  توسعۀ  برای  تازه  تهدیدی  و  تازه«  »رقیبی  به  رقابتی 
انعطاف پذیری  با  حاضر  حال  در  جدید  اتحادیه های  پایۀ  است.  شده 
این  آنکه  از  پیش  حتی  است؛  شده  فرسوده  کار  نیروی  بازار  افراطی 
 state( اتحادیه های نوپا موقعیت شان را پس از فروپاشی دولت صنفی

corporatist( سوهارتو به دست آورند.

تمرکز  انعطاف پذیری  ضدِّ  بر  تا  برانگیخت  را  اتحادیه ها  امروز  شرایط 
انجمن،  آزادی  دستمزدها،  افزایش  با  که  سنتی  دستورکارهای  کنند. 
از این چارچوب  برابر فسخ کار درگیر بودند نیز بخشی  و مقاومت در 
جدید هستند. اتحادیه ها به دولت برای آزادسازِی سیاست های نیروی 
کارش و به شرکت ها برای تحمیل شرایط پرمخاطرۀ کار حمله می کند 
)Juliawan, 2011(. بنابراین اتحادیه ها برای یک نظام تأمین اجتماعی 
مؤثرتر وارد کارزار شدند که ناامنی های شغلی و آسیب پذیری فزایندۀ 
برای  درخواست ها  مرکز  در  اتحادیه  جنبش  کند.  جبران  را  کارگران 
دگرگون کردِن نظام رفاه اجتماعی و در نتیجه ایجاد یک حوزۀ انتخابیۀ 
بسیار گسترده تر در میان از دست دادن هزاران عضو اتحادیه بوده است.

کارگری چالش های جدیدی  انتخابیۀ جنبش  هرچند، گسترش حوزۀ 
را عرضه می کند، به طور خاص زمانی که اتحادیه ها تالش می کنند تا 
حمایت سیاسی و اجتماعی گسترده تری به دست آورند تا با فشارهای 
تهاجمی بازار کنار آیند. اگرچه بسیاری از اتحادیه ها محافظه کار باقی 
پیشروی  اتحادیه های  به  که  محلی  اتحادیه های  از  تعدادی  می مانند، 
استراتژی  نخستین  کرده اند.  دنبال  را  استراتژی  دو  وابسته اند،  ملی 
شامل رهبر شدن صرفاً از درون اجتماعات طبقۀ کارگر و در عین حال 
دستفروشان  و  دهقانان  جمله  از  مختلف  گروه های  با  رابطه  برقراری 
است.  انتخاباتی  سیاست های  در  شرکت  شامل  دوم  استراتژی  است. 
هدف ایجاد نمایندگی در مجالس محلی است که راهی برای نمایندگی 
ملی برای تأثیرگذاری بر فرآیند سیاست گذاری باز می کند. شرکت در 
ایجاد زمینۀ  انتخاباتی همچنین به عنوان وسیله ای برای  سیاست های 

حمایِت گسترده تر از اتحادیه ها دیده می شود.

الگوی تضاد صنعتی و دگرگونِی اتحادیه گرایی در عصر پس از سوهارتو 
برانگیخته  را  کارگر  و محکم تِر طبقۀ  شاید یک جنبِش در حال رشد 
باشد، اما دست یافته ها هیچ گاه قطعی نیستند )Hadiz, 2001(. برای 
مثال، دو رهبر از یک اتحادیۀ پیشرو در منطقۀ صنعتی بکاسی، نزدیک 
کارزارهای   2014 سال  در  محلی  انتخابات  کرسی  های  برای  جاکارتا، 
موفقی برگزار کردند. این یک تجربۀ موفق بود، چرا که آن ها از طریق 
پیروزی  دنبال  به  برنده شدند.  اعضای ستیزه جو  حمایت سازمان یافتۀ 
انتخابات  در  بحث برانگیز  موضعی  ملی  اتحادیۀ  رهبران  آن ها،  تاریخی 
ریاست جمهوری سال 2014 برگزیدند؛ اعضای اتحادیه را برای حمایت 
از نامزد ریاست جمهوری ای بسیج کردند که در رژیم خودکامۀ سوهارتو 
اسالمی ای که ریشه های کمی در  احزاب سیاسی  و  بود  خدمت کرده 
طبقۀ کارگر داشتند به طور گسترده از او پشتیبانی کرده بودند . این 
در  اتحادیه ها  ملی  رهبران  نفِع  دربارۀ  را  بسیاری  پرسش های  مسئله 

سیاست های طبقه ای برانگیخت. 

سیاست های  در  اتحادیه  دیگر  تجربه های  از  بسیاری  میان،  این  در 
انتخاباتی با ناکامی در کسب آراء قابل توجه حتی از اجتماعات کارگری 
از  انتخاباتی را بردند  از آن هایی که صندلی های  از بین رفت. بسیاری 
اتحادیۀ خود شان به عنوان زمینۀ سیاسی استفاده نکردند، و در عوض 
یک  ساختن  جای  به  بردند.  سود  سیاسی حزب  دستگاه های  دیگر  از 
سیاست طبقۀ کارگر، این سیاستمداران خودشان را در حال کنار آمدن 
با عمل گرایی خرید رأی )money politics( و رقابت با ایدئولوژی های 

قدرتمند مذهبی یافتند.

انتخابیۀ  حوزۀ  گسترده کردن  برای  تالش ها  در  مشابهی  موقعیت 
برخی  اگرچه  شد.  پیدا  اجتماع محور  جنبش های  طریق  از  نیروی کار 
اجتماعی  حمایت  تبادل  و  گسترده  شبکه های  ایجاد  در  اتحادیه ها  از 
با حمایت سیاسی موفق هستند، با اینحال آن ها اکنون ایجاد یک نفِع 
گرایش  درون شبکه  گروه  هر  می یابند.  دشوار  را  استراتژیک  مشترک 
دارد تا توسط افق های محدود خودش مسلط باقی بماندند؛ حمایت به 
سادگی بین گروه های خاص تبادل می شود، بدون اینکه نفع طبقه ای 
مشترک میان کارگران ایجاد شود. به عالوه، موفقیت در ارتقاء یک نظام 
وسیع تری  اجتماعی  گروه های  به  را  کارگر  طبقۀ  که  اجتماعی  تأمین 
پیوند دهد نمی تواند به عنوان پیروزی سیاست های طبقه ای تلقی شود: 
منافع  تا فی نفسه  بین طبقه ای است  ائتالف شهروندی  بیشتر یک  این 

طبقۀ کارگر.

در حالی که نقاط روشنی وجود دارد، توسعۀ جنبش کارگری کنونی 
نامساعدی  وضع  در  اجتماعیش  زمینۀ  آسیب پذیری  به خاطر  اندونزی 
قرار دارد. اگرچه، نسل جوان که بیشتر نیروی کار را تشکیل می دهد 
و محّرک اصلی در پشت جنبش کارگری کنونی است، هیچ گاه تحت 
رژیم استبدادی زندگی نکرده است. در مقابل، آن ها یک تاریخ طوالنی 
سیاست زدایی را تجربه کرده اند )Caraway et al., 2014(. تضادهای 
این  طریق  از  که  جمعی  آگاهی  و  اجتماعی  جنبش های  صنعتی، 
فرآیندها ساخته شده اند برای استحکام بخشیدن به یک جنبش سیاسِی 
طبقه محور محکم کافی نیستند. افزون بر این، منافع بین طبقه ای، در 
کنار دیگر هویت ها همچون هویت های مبتنی بر دین، رقبای قدرتمندی 

برای وفاداری کارگران به شمار می آیند.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:
 Hari Nugroho: hari.nugroho@ui.ac.id
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< وقتـی مذهـب
     به هویــت قانـونی

     تبـدیـــل می شــود

با  اندونزی  عمومی  فضای   )1990 )دهۀ  سوهارتو  عصر  پایان  در 
یا  غیرمسلمان  بود.  شده  مشخص  نژادی  تعّصب  و  مذهبی  احساسات 
چینی بودن و بنابراین به عنوان اندونزیایی غیر بومی دیده شدن، در آن 
زمان سخت بود. این مسائل حساس در آشوب های 1998 نقش داشتند 

که »اصالحاتی« را جرقه زد که نظم نوین سوهارتو را به پایان رساند.

دولت  سیاست  عنوان  به  که  اندونزیایی چینی ها،  علیه  نژادی  تبعیض 
در  که سوهارتو حکمفرمایی  زمانی  یعنی  تصریح شد  در سال 1967 
اندونزی را آغاز کرد، در سال 2000 توسط عبدالرحمان وحید، چهارمین 
رئیس جمهور اندونزی ممنوع شد. در سال 2006 کنفسیوس گرایی که 
به عنوان مذهب سنتی اندونزیایی-چینی تلقی می شود، به عنوان یکی 
از مذاهب رسمی کشور شناخته شد. در حالی که احساسات نژادی در 
طول دهۀ گذشته معتدل شده است، احساسات مذهبی و تعصب پایدار 
گفتگوهای  در  مردم  که  است  حساس  قدری  به  مسئله  این  مانده اند. 
اجتناب می کنند.  از صحبت در مورد دین  و منطقی  انتقادی  عمومی 

سیاست مذهب را دور از دسترس کرده است.

در سراسر تاریخ اندونزی، مذهب در سیاست به کار گرفته شده که اوج 
آن در بوروکراتیک کردن هویت قانونی مذهبی در دهۀ 1970 است. در 

عصر هند شرقی هلند )از اوایل قرن نوزدهم تا سال 1942(، مذهب به 
ویژه اسالم، یک تهدید سیاسی در نظر گرفته می شد چرا که می توانست 
ناآرامی مدنی را بسیج کند. دولت مستعمراتی هلند اجازه داد »اسالم 
مذهبی« رشد کند، اما اسالم به عنوان یک هویت سیاسی را سرکوب 
کرد. سیاست های مشابهی فعالیت های سیاسِی گروه های مذهبی بومی 
محدود  شخصی  امور  قلمروی  به  مذهبی  ابراز  کرد.  متوقف  را  محلی 

می شد. 

تحت دولت مستعمراتی ژاپن )1945-1942( اسالم به یک استراتژی 
اکثریت  بین  در  هلندی ای  ضد  احساس  ژاپنی ها  شد.  تبدیل  جنگ 
مسلمان اندونزی تحریک کردند که یک واحد خاص ادارۀ دولت ایجاد 
کرد تا جنبشی اسالمی را کنترل و تسهیل کند؛ در اندونزی مستقل این 

واحد به وزارت امور مذهبی تبدیل شد. 

در طول دورۀ اولیۀ استقالل اندونزی )1959-1945( گروه هایی که به 
عنوان بخشی از یک جنبش اسالمی گسترده شناخته می شدند، مدعی 
اندونزی مشارکت داشتند و استدالل می کردند  بودند که در استقالل 
که اندونزی باید دولتی اسالمی شود. از سوی دیگر، گروه های ملی گرای 
اندونزی  اکه  داشتند  اصرار  غیرمسلمانان،  و  مسلمانان  شامل  سکوالر، 

آنتونیوس کهیادی، دانشگاه اندونزی، دپوک، اندونزی، عضو کمیتۀ پژوهش جامعه شناسی دین )RC22( و 
گروه موضوعی حقوق بشر و عدالت جهانی )TG03( انجمن بین المللی جامعه شناسی

کارت شناسایی اندونزیایی که شامل احراز هویت 
مذهبی می شود.
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دولتی برای تمام ادیان باشد.

در قانون اساسی 1945 اندونزی، مادۀ 29، مصالحۀ بین این دو گروه 
گنجانده شده بود. اندونزی یک دولت غیرمذهبی نبود، چون براساس 
عقیدۀ  هیچ  اما  بود،  شده  پایه گذاری  مطلق  قادر  خدای  یک  به  باور 
آزادی  جدید  دولت  این  بر  افزون  نمی کرد.  تعیین  را  خاصی  مذهبی 
امور مذهبی را هم  این تفاهم یک وزارت  اما  مذهبی را تضمین کرد. 
در سال 1946 پایه گذاشت که گامی طراحی شده برای سازگار کردن 

گروه های اسالمی بود.

تنش  با  در عصر »دموکراسی هدایت شدۀ« سوکارنو )1959-1965( 
و  سو  یک  در  کاتولیک ها(  و  )مسلمانان  مذهبی  گروه های  بین  شدید 
غیرمذهبی  و  مذهبی  گروه های  بین  دیگر،  سوی  در  کمونیست ها 
دوگانگی وجود داشت. دسته بندی ملی گرای سوکارنو که به سوسیالیسم 
متمایل بود، از نظِر دین گرایش داشت بیشتر خنثی باشد. برای اینکه 
گروه های مذهبی احساس کنند از حمالت کمونیست-خداناباوران در 
امان اند و نیز برای به دست آوردن حمایت گروه های مذهبی، سوکارنو 
یک قانون ضد کفرگویی را در ارتباط با »منع کفرگویی و سوءاستفاده 
از مذاهب«، در سال 1965 ارائه کرد. این قانون غیرمنتظره بعدها به 
عنوان پایه ای برای فاز بعدی اسالمی کردن به کار گرفته شد، چنانکه 
ویژه  )به  دین  ضد  فعالیت  حال  در  که  می شد  استفاده  مردمی  علیه 

اسالم( دیده می شدند. 

بوروکراتیزه  اندازه  از  بیش  مذهب   )1966-1998( سوهارتو  عصر  در 
گشت. قانون ضدکفرگویی به عنوان محافظ موقعیت مذهب در قلمرو 
مذهب  چند  سوهارتو  دولت  قانون،  این  تحت  شد.  استفاده  عمومی 
رسمی دولتی )اسالم، پروتستان، کاتولیک رومی، آیین بودایی و آیین 
هندو( را به رسمیت شناخت، اما کنفسیوس گرایی و باورهای محلی را 

]از این دایره[ بیرون گذاشت.

به  مذهب شان  اظهار  به  ملزم  اندونزیایی  شهروندان  سوهارتو  دورۀ  از 
شکل رسمی در کارت های شناسایی شان بوده اند. وزارت امور مذهبی به 
شکل مؤثری به عنوان یک ارگان اجرایی برای اعمال قدرت حکمرانِی 
دولت به کار می رفت. افزون بر این، یک قانون ازدواج که در سال 1974 
تصویب شده بود، قدرت مذهب در ادارۀ دولت را تقویت کرد: برای به 
دست آوردن گواهِی تولد و ازدواج، پیوستن به یکی از مذاهب رسمی 
 1989 سال  مذهبی  دادگاه  قانون  میان،  این  در  بود.  اجباری  کشور 

قدرت مذهب را از راه شاخۀ قضایی دولت به شکل عمیقی در ساختار 
اجرایی اندونزی پایه گذاری کرد. مذهب یک هویت قانونی شد. وزارت 
دین، قدرت مذهب را تقویت کرد و به آن یک پایۀ بوروکراتیک داد؛ 
این موضوع در مدیریت اجرایی دولت نفوذ کرده است و بین شهروندان 
تمایز قائل می شود. بدین شکل سوهارتو مذهب را تحت حمایت خود 

گرفت.

فضای   ،)1998 در  سوهارتو  استعفای  دنبال  )به  اصالحات  با  همراه 
)اجتماعات  بسیاری  گروه های  برای  منازعه  محل  به  اندونزی  عمومی 
مذهبی، قومی، محلی و منطقه ای( تبدیل شد که به دنبال توجه عمومی 
و به رسمیت شناخته شدن توسط دولت می گشتند. در عصر اصالحات 
یک جنبش اسالمی سیاسی شدۀ جدید پدیدار شد که به طور مثال در 
تضادهای مذهبی ای آشکار شد که در سال 1999 در ملوکاس طغیان 
کرد. این جوشش ناگهانی در تضاد مذهبی به مدارایی جدید با مذاهب 
و  )احمدیه  دیگر«  »اسالمی  هویت های  و  )غیررسمی(  شناخته نشده 
شیعه در کنار اکثریت سنی( منجر شد که در صحنۀ عمومی نماینده 
داشتند. در کنار به رسمیت شناختن کنفسیوس گرایی و باورهای محلی، 
از سال 2006 به گروه های مذهبی به  رسمیت  شناخته نشدۀ سابق برای 
ثبت ازدواجشان مجوز داده شد. هم اکنون افراد می توانند »مذهب« را 
در کارت های شناسایی شان خالی بگذارند، حتی اگر به یکی از مذاهب 

رسمی تعلق نداشته باشند.

نشان  که  می شود  پیروز  سیاسی  جدال های  در  اغلب  مذهب  هرچند، 
می دهد احساس و پیوندهای مذهبی از هر وابستگی اجتماعی فرهنگی 
باقی می ماند. احساسات مذهبی در محیط عمومی  نیرومندتر  دیگری 
اما آشکارا زمانی که مذهب یک هویت قانونی  اندونزی پیچیده است. 
می شود، به عنوان ابزار دولت تحت کنترل بوده است و قانون گذار برای 
سرکشی بر قانون پذیر از آن بهره  می برد. اقتدار مذهب از راه بنگاه های 
است  شده  پذیرفته  دولت  توسط  آن،  قضایی  شاخۀ  و  دولت  اجرایی 
شکل  چنین  در  می کند.  تقویت  مردم  روزانۀ  زندگی  بر  را  قدرتش  و 
سازمان یافته ای، مذهب به امری اجرایی تبدیل می شود که معنویتش 

را تهدید می کند.  

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Antonius Cahyadi: antonius.cahyadi@ui.ac.id 
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< برانگیختن تحّرک
     رو بــه بــاال

      در اندونزی
جامعه شناسی  پژوهش  کمیتۀ  عضو  اندونزی،  دپوک،  اندونزی،  دانشگاه  پاتیناسارانی،  ایراواتی  راتنا  ایندرا 

 )RC28( و قشربندی اجتماعی )RC04( آموزش و پرورش

اندونزی پس از بحران مالی آسیا در سال 1997 بهبود اقتصادی عظیمی 
گروه  در  عضویت  به  کم  متوسط  درآمد  با  کشوری  از  و  کرد  تجربه  را 
G-20( 20، گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان( رسید. همچنین، اندونزی 
بزرگترین  از  یکی  به  و  یافت  دست  اقتصادی  و  مالی  سیاسی،  ثبات  به 
دموکراسی های جهان تبدیل شد )World Bank, 2014a(. علی رغم 
این رشد چشمگیر، نابرابری نیز در حال افزایش است، چنانکه در ضریب 
جینی اندونزی دیده می شود که از 0,33 در 1999 به 0,41 در 2011 
کندتر، رشد  فقرزدایی  به  است  افزایش یافته ممکن  نابرابرِی  این  رسید. 
بر  افزون  منجر شود.  بیشتر  اجتماعی  تنش  و  تضاد  و  آهسته  اقتصادی 
این، نابرابری هم بازتاب دهنده و هم زایندۀ دسترسی نابرابر به خدمات 

قشربندی اجتماعی در یک جادۀ شلوغ 
جاکارتا
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عمومی است: کودکی از دهک پایین جمعیت 43درصد احتمال دارد که 
از نظر جسمانی رشد ناقص داشته باشد، در مقایسه، برای دهک باال تنها 
ترک تحصیِل  احتمال  براین،  عالوه  دارد.  وجود  احتمال  این  14درصد 
بچه های خانواده های فقیر بسیار بیشتر است: 71درصد از دهک پایین، 
زود ترک می کنند  را خیلی  باال، مدرسه  از دهک  مقابل 26درصد  در 

.)World Bank, 2014b(

برای سالیان دراز، آشکار ترین نابرابری در اندونزی در فرصت های نابرابر 
برای تحّرک اجتماعی رو به باال دیده می شد. کدام دسته از مردم در 
تحّرک  عواملی  چه  و  هستند،  موفق ترین  اجتماعی شان  پایگاه  بهبود 
اجتماعی رو به باال را تولید می کنند؟ من در پژوهشم، که نابرابری در 
از  اندازه گیری کردم  ایالت جاوای شرقی و غربی را  مناطق شهری دو 
داده های طولی گردآوری شده توسط پیمایش زندگی خانوادگی اندونزی 
)IFLS( در سال های 1993- 2007 استفاده کردم. نمونه  شامل 1177 

مرد و زن بین 20 تا 64 سال است.

اندونزی  مناطق شهری  در  باال  به  رو  اجتماعی  تحّرک  برای  فرصت ها 
برای افرادی از طبقات اجتماعی باالتر نسبت به اندونزیایی های طبقات 
حدود  داده ها   .)Pattinasarany, 2012( است  بیشتر  پایین تر 
27درصد تحّرک اجتماعی از طبقات پایین  به متوسط را، در مقایسه با 
45درصد تحّرک از طبقات متوسط به طبقات باالتر نشان می دهد. در 
حقیقت فرصت ها برای تحّرک اجتماعی به ندرت در پایین ترین طبقات 
وجود دارد. در اندونزی مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان، هر چه طبقۀ 
باال وجود  به  رو  تحّرک  برای  فرصت کمتری  باشد،  پایین تر  اجتماعی 
هم  موقعیتی  انعطاف ناپذیرِی  طبقاتی،  انعطاف ناپذیری  کنار  در  دارد. 
وجود دارد که اکثر پاسخگویان را در همان طبقه ای که والدینشان قرار 

داشتند نگه می دارد.

موقعیت  در  زنان  به  نسبت  مردان  می رسد  نظر  به  جنسیت  برحسب 
مشابه بیشتر به سوی باال حرکت می کنند، خصوصاً آن هایی که از طبقۀ 
اجتماعی پایین تر آغاز می کنند. درخواست از زنان برای تحّقق نقش های 
را  زنان  مشاغل  حرفه ای،  زندگی  در  نیز  و  خانواده  در  جنسیتی شان، 
پیچیده می کند و تحّرک رو به باالیشان را محدود می سازد. آموزش در 
تأثیر می گذارد. هر جه  باال  به رو  بر تحّرک اجتماعی  اندونزی آشکارا 
باال  به  رو  اجتماعی  تحّرک  برای  باشد، فرصت  باالتر  سطح تحصیالت 
بیشتر است. طبقۀ اجتماعی والدین مهم ترین اثر را بر طبقۀ پاسخگویان 

دارد، در حالی که تحصیالت پاسخگویان دومین متغیر مهم است.

را  کّمی  مطالعات  نتایج  جاوا  روستایی  منطقۀ  در  من  کیفی  تحقیق 
حمایت می کند که افراد طبقۀ پایین حرکت به سوی طبقات متوسط 
یا باال را دشوار می یابند. هرچند، چند استثناء جالب وجود دارد که به 
وسیلۀ آن مردم طبقات پایین حتی بدون تحصیالت به طبقۀ متوسط 

ترقی یافته اند. چند مثال عبارتند از:

عنوان  به  را  کشور  خارج  در  کارکردن  اندونزیایی ها  از  بسیاری   *
و  زنان(  )معموالً  خانگی  کارگران  شکل  به  اغلب  مهاجر،  کارگران 
کارگران ساختمانی یا کارخانه )بیشتر مردان( انتخاب می کنند. تصمیم 

برای  کاری  فرصت های  نتیجۀ کمبود  غالباً  مهاجر  عنوان  به  کار  برای 
ممکن  مهاجران  عالوه،  به  است.  کم  تحصیالت  دارای  اندونزیایی های 
است بیشتر از آنچه می توانستند در اندونزی برای کار مشابه دربیاورند، 
درآمد کسب کنند و بسیاری برای بستگان شان که در روستاها زندگی 
می کنند پول می فرستند. خانواده ها با این پول  ها ممکن است به سوی 

یک طبقۀ اجتماعی باالتر حرکت کنند. 

یک  است.  خاص  مهارت های  بین نسلِی  انتقال  طریق  از  دیگر  راه   *
اجتماع در گاروت )جاوای غربی( برای تربیت بهترین آرایشگران مرد در 
جاوا معروف است. برای دهه ها این مهارت از نسلی به نسل دیگر منتقل 
از آرایشگران متخصص موفق به طور موقت خارج  شده است. بسیاری 
از روستای شان در شهرهای بزرگی مانند جاکارتا کار می کنند. بسیاری 
از این افراد از راه مهارت های خاصشان به عنوان آرایشگر، به طور موفق 

پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده شان را باال برده اند.

نردبان  در  باال  رو  حرکت  برای  جایگزین  راهی  کارآفرینی  سوم،   *
اجتماعی ارائه می دهد. در بیشتِر روستاها تعداد کمی کارآفرین هستند 
کار  به  شروع   )self-employed( خویش فرما  عنوان  به  معموالً  که 
کرده اند، اما بعداً به بنگاه  هایی در مقیاس خرد رفته اند، و برخی حتی 
توانسته اند کسب و کارشان را به روستاهای همسایه گسترش دهند. آنها 
نوعاً در فروشگاه های کوچک، رستوران ها یا داد و ستد کار می کنند. بسته 
از  اعتبار  با  این کارآفرینان ممکن است کارشان را  از  به مکان، برخی 
بانک یا برنامه های دولت یا از راه برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکتی 
آغاز کنند. کارآفرینان موفق ممکن است بتوانند به طبقه های اجتماعی 

باالتر صعود کنند.

مطالعات بیشتری برای تبیین و غلبه بر انعطاف ناپذیرِی ساختار طبقه 
در اندونزی، و به طور خاص کمبود حرکت رو به باال برای آن هایی که 
انتظار می رود  انجام است.  نردبان درآمدی هستند، در حال  پایین  در 
این مطالعات سرآغاز بحثی دربارۀ برنامه های بالقوۀ بخش خصوصی و 

دولتی باشند تا فرصت های نابرابر برای پویایی اجتماعی کاهش یابد.  
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