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> ســـرمـقالـــه
پـژوهـشهـای بیـنرشـتـهای و رشـتههـا
این شماره با دو مصاحبه آغاز میشود .مصاحبۀ اول با فرانسیس فاکس پی ِون ،یکی از توجه
شناسی ایاالت متحده است .پایبندی او به مسائلی مانند
برانگیزترین محققان در تاریخ جامعه
ِ
ً
حقوق رفاهی ،ثبتنام رایدهندگان و اخیرا جنبش اشغال ،با معطوف کردن نگاهها به قدرت
شورش ،خبر از تحلیلهای بدیع وی در مورد جنبشهای اجتماعی داده است .او در طول
زندگی حرفهای طوالنیاش بدون واهمه وارد بحث با چهرههایی همچون میلتون فریدمن و
ِ
خصومت کارشناسان جناح راست شده است .مصاحبۀ دوم با فرانسوا
همزمان ،متحمل آماج
بورگا ،کارشناس فرانسوی خاورمیانه است ،که در مورد جذابیت دولت اسالمی (داعش) برای
ِ
محرومیت نژادپرستانه قرار دارند ،توضیح میدهد.
مسلمانان اروپایی ،که در کشور خود تحت
شناس معرف آلمانی در اقتصاد غیررسمی میآید،
به دنبال آن مقالهای از یان برمان ،جامعه
ِ
که در اینجا گرۀ رابطۀ پیچیدۀ بین انسان شناسی و جامعهشناسی را میگشاید .هر سۀ این
آتش جامعهشناسی دارند ،اما در مواجهه با مسائل مردمی
اندیشمندان علوم اجتماعی دستی بر ِ
آنها نشان میدهند که مرزهای رشتهای با نزدیک شدن به علوم سیاسی ،انسانشناسی و تاریخ
و همچنین جامعهشناسی ،اهمیت خود را از دست میدهد.

فرانسیس فاکس پیون ،جامعهشناس آمریکایی با سابقهای
طوالنی و ممتاز ،نظریۀ جنبشهای اجتماعی خود را در
مصاحبهای با لورین مینیت ارائه میکند.

همین مسئله در مورد همکاران ما در بخش ویژۀ مربوط به کوبا نیز صدق میکند .لوئیس
رامبات و روبن رامبات ضمن معطوف کردن توجهها به فشار فزایندۀ جغرافیایی و اقتصادی
که منجر به ایجاد روابط حسنه شد ،بر روی توافق تاریخی بین کوبا و ایاالت متحده تامالتی
میکنند ،در حالیکه لوییزا استیور معنای آن را از نقطه نظر نظافتچیان کم درآمد بررسی
میکند .او با آگاهی از گذار شوروی به اقتصاد بازار ،مشاهده میکند که چطور یک تغییر مشابه
پیشرو لوییزا
در کوبا نابرابریهایی که پیش از این مهار شده بودند را عمیقتر میکند .در مقالۀ ِ
استیور با نوربرتو کاربونل ،فعال آفریقایی-کوبایی به گفتگو مینشیند ،کسی که به حزب وفادار
است اما آشکارا دربارۀ نژادپرستی در کوبا صحبت میکند .انتشار چنین مصاحبهای احتماال
حتی تا یک سال پیش هم ممکن نبود.

فرانسوا بورگا ،پژوهشگر خاورمیانه در مصاحبهای با ساری
حنفی ،جذابیت دولت اسالمی را شرح میدهد.

اما پژوهشهای بینرشتهای نیازمند رشتهها و جامعهشناسیای هستند که ،حتی اگر از
عرصههای جهانی متاثر است ،در بسترهای ملّی توسعه بیابد -نکتهای که توسط شش مقاله
از تایوان مورد تاکید قرار گرفته است .این جزیرۀ کوچک معلق بین چین و آمریکا ،با سابقۀ
جنبشهای اجتماعی سرکشانه ،یکی از پرجنبوجوشترین جامعهشناسیهای آسیا را ایجاد
کرده است .ملتی آسیبپذیر به لحاظ جغرافیای سیاسی ،با سابقهای از انقیاد ،رویکردهای
بدیعی در جامعهشناسی جهانی را فعال کرده است .عالوه بر این ،بسیاری از همکاران تایوانی
دموکراسی دهۀ  1990حضور داشتند  ،و بنابراین در باب جنبشهای اجتماعی
در جنبش
ِ
چشماندازهای متمایزی را بسط دادند .اینگونه که مقاالت نشان میدهند ،جنبش گل
گردان اخیر ،با درگیر کردن عموم مردم آنسوتر از آکادمی ،جامعهشناسی و دیدگاههای
آفتاب
ِ
انتقادیاش را به صحنۀ ملی آورد.

ژان بریمن ،جامعهشناس مشهور هلندی بر روی رابطۀ
شگفتانگیز میان جامعهشناسی و انسانشناسی تأمل
میکند.

تاریخ جامعهشناسی اتریشی نیز
جامعهشناسی مردممدار بنمایۀ گزارش رادولف ریشتر دربارۀ
ِ
هست .مقالۀ او اولین مقاله در مجموعهای است که اعضای انجمن بینالمللی جامعهشناسی
را با سومین هماندیشی جامعهشناسی که  14-10جوالی  ۲۰۱۶در وین برگزار میشود ،آشنا
خواهد کرد .کمیتۀ محلی سازماندهی ،طبق آنچه که در وبالگش آمده ،به گونهای فعاالنه در
حال ترتیب جشنی اتریشی است:

2

رودولف ریشتر ،صاحب کرسی شورای سازماندهی
محلی گردهمایی انجمن بینالمللی جامعهشناسی ،میراث
جامعهشناسی مردممدار در اتریش را شرح میدهد.

http://isaforum2016.univie.ac.at/blog/

> گفتوگوی جهانی به  16زبان در وبسایت انجمن بینالمللی جامعهشناسی در دسترس است.
> یادداشتها را به آدرس  burawoy@berkeley.eduبفرستید.
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گفتگوی جهانی با کمک سخاوتمندانۀ
 SAGEامکانپذیر شده است.
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لورِین سی .مینایت ،ایاالت متحده امریکا

جاذبۀ دولت اسالمی (داعش) – مصاحبهای با فرانسوا بورگا

ساری حنفی ،لبنان

سردبیر :مایکل بورووی.
2

دستیار سردبیر:گی سیدمن.
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یورگن هارتمن  :۱۹۴۴-۲۰۱۵فداکاری معتقد به همکاری بینالمللی
لیودمیال نورس ،بریتانیا و سیلویا ترنکا ،اتریش
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ویراستاران منطقه ای
جهان عرب :ساری حنفی و منیر السعیدانی.
برزیل :گوستاو تانیگوتی ،آندریزا گالی ،آنجلو مارتینز جونیور،
لوکاس آمارال ،سلیا آریباس ،رافائل دِسوزا ،بنو آلوز ،خولیو
داویس.
کلمبیا :ماریا خوزه آلوارز ریوادوال ،سباستین ویلمیزار
سانتاماریا ،آندرس کاسترو آروجو.
هند :ایشوار مودی ،راشمی جین ،پراگیا شارما ،جویتی سیدانا،
نیدهی بانسال ،پانکاج بهاتناگار.
اندونزی :کامانتو سونارتو ،هاری نوگروهو ،لوسیا راتیه
کوسومادوی ،فینا ایتریاتی ،ایندرآ رآتنا ایراواتی پاتیناسرانی،
بندیکتوس هاری جولیاوان ،محمد شهیبدین ،دومینگوس 3
السید لی ،آنتونیوس آریو ستو هارجانا.
ایران :ریحانه جوادی ،عبدالکریم باستانی ،نیایش دولتی،
وحید لنجانزاده.
ژاپن :ساتومی یاماموتو ،فوما سکیگوچی ،شاینسا کامئو،
کاناکئو ماتاکه ،کاهو میاهارا ،یوکی ناکانو ،یوتارو شیموکاوا،
ساکیه یوشیوکا.
قزاقستان :آیگول زابیروآ ،بیان اسماگامبت ،آدیل رودینوکف،
دارنبک کولیمنوف ،گانی مدی ،آبماش تلسپایوآ.
لهستان :جاکوب بارسژوسکی ،جاستینا کوشسیسنکا،
جاستینا زیلینسکا ،کامیل لیپنسکی ،کارولینا میکوالژوسکا،
کریستف گوبانسکی ،ماریوسز فینکیلسژتان ،مارتینا
ماکویچ ،میکوالژ میرژویسکی ،میکوالژ میرزژوسکی ،کرولینا
میکولژوسکا ،آدام مولر ،پاتریشا پندراکوسکی ،سوفیا پنزا ،ترسا
تلژینسکا ،آنا وندزل ،ژوستینا زیلنیسکا ،جاکک زیچ.
رومانی :کوسیما روگینز ،کورینا برآگارو ،کاستینل آنوتا،
تلژدی باالسز ،آدریانا بوندور ،روکسانا براتو ،رومان کانتاراگیو،
الکساندر سیکآنل ،الکساندر دوتو ، ،روکساندرا ایورداچه ،میهای
بوگدن ماریان ،رومانا ماریانچه ،آنسا میهای ،رادو نافورنیتا ،اوآنا
النا نگرهآ ،دیانا تیهان ،الیزابت توما ،النا تدور ،کارمن وینهآ.
روسیه :النا زدراوو میسلووا ،لوبف چرنیشوا ،اناستایژا گلونوا ،آنا
کادنیکووا ،آسجا ورونکوا.
تایوان :جینگموآ هو.
ترکیه :گل چورباجیوگلو ،ایرمک او ِرن.
مشاور رسانهای :گوستاو تانیگوتی.
مشاور سردبیر :ابیگیل اندروز.
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> قدرت اخاللگری

پـیون
مـصاحبهای با فرانسیس فاکس
ِ

المللـی علوم اجتماعـی ،و یک آمـوزگار بسـیار محبوب اسـت .او
پیون یـک دانشـمند مشـهور بین
فرانسـیس فاکـس ِ
ِ
یـک دموکـرات رادیـکال و محقق-کنشـگ ِر الهامبخـش اسـت که دفاعش از تهیدسـتان او را در مقامی شـاخص و شـجاعانه
قـرار داده اسـت .اولیـن کتـاب وی ،سـاماندهی تهیدسـتان :کارکردهـای رفـاه اجتماعـی ( ،)1971که با همـکاری ریچارد
ای .کلـووارد تالیـف کـرده اسـت ،شـعلۀ یـک مباحثـۀ علمـی را برافروخت کـه عرصۀ سیاسـتگذاری رفـاه اجتماعـی را از
نـو شـکل داد .در کار بعـدی شـرایطی را تجزیـه و تحلیـل کـرد کـه تحـت آن شـرایط اقدامـات اخاللگرانـۀ تهیدسـتان،
مـدرن آمریـکا اثـر گذاشـت (جنبـش مـردم تهیدسـت )1977 ،کـه بـرای پیشـرفت
روی پایـه و اسـاس دولـت رفـاه
ِ
سیاسـتگذاریهای اجتماعـی پیشـرو و اصالحـات سیاسـی الزم بـود (شکسـت پیمان اجتماعـی آمریکایـی ،1997 ،اقتدار
چالشـی .)2006 ،وی همـواره تحقیقـات دانشـگاهی را بـا تعهـد سیاسـی ترکیب کرده اسـت ،و پیشـگام جنبشهایی مانند
مبـارزه بـرای حقـوق رفاهـی و سـپس ثبتنـام رایدهنـدگان بـوده و همینطـور بهطـور علنـی از جنبـش اشـغال حمایت
کـرده اسـت .او هرگـز در دفـاع از نظراتـش در رسـانهها تردید نکرده اسـت ،و با دشـمنان قابل توجهی همچـون اقتصاددان
لیبـرال ،میلتـون فریدمـن در یـک مناظـرۀ تلویزیونـی معـروف مخالفت کـرد .وی افتخارات و جوایز بسـیاری کسـب کرده،
پیش رو وی
کـه خدمـت بـه عنـوان رئیـس انجمن جامعهشناسـی آمریـکا در سـال  2007از آن جمله اسـت .در گفتگـوی
ِ
نظریـۀ «قـدرت بههـم وابسـته» خـود را ،کـه در مرکزیـت کارش قـرار دارد ،شـرح و بسـط میدهـد .لو ِرین سـی .مینایت،
متخصـص علـوم سیاسـی و پژوهشـگر سیاسـتگذاری در دانشـگاه راتگـرز ایـاالت متحـده آمریـکا در  30مـه  2015در
میلرتـون نیویـورک بـه مصاحبـه با پی ِون نشسـته اسـت.
ِ

لو ِرین مینایت :میخواهم دربارۀ اخاللگری از شما سوال کنم،
موضوعی مک ّرر در کارهایتان که سابقۀ آن به مقالۀ بسیار قدیمی
شما دربارۀ «افراد کمدرآمد در فرآیندهای سیاسی» و همچنین
«اهمیت تهیدست» مقالۀ بدنا ِم شما در نشریۀ م ّلت (The
 )Nationکه در سال  1966با همکاری ریچارد کلووارد نوشته شده
است ،برمیگردد .ما امروزه چیزهای زیادی در مورد اخاللگری
میشنویم .کارگزاران فناوریهای پیشرفته در مورد شعار «ایجاد
اخالل« در سایر صنایع ،بهخاطر سود و تفریح سخن میرانند ،و
بیش از آن نیز تحلیلگران جنبشهای اجتماعی این اصطالح را به
کار میبرند .از آنجایی که این موضوع برای مدتی طوالنی دغدغۀ
شما بوده ،آیا ممکن است در اینباره صحبت کنید که منظورتان از
اخاللگری به عنوان مفهومی در نظریۀ اجتماعی چیست؟
فرانسیس فاکس پی ِون :با اینکه این اصطالح غالباً به کار برده میشود،
من فکر نمیکنم که دقیق استفاده شود .در صنعت فناوری به معنی
ابداعی است که در بازارها اخالل ایجاد میکند ،و نزد محققان جنبش
اجتماعی به معنی اقدامی جمعی است که پرسروصدا ،آشوبگرانه یا
شاید خشونت آمیز باشد .اما سروصدا و بینظمی به قدر کافی توضیح
نمیدهند که چرا گاهی اخاللگری برای مردم پایین دست قدری قدرت
به بار میآورد.
شما به کارهای اولیۀ من اشاره کردید ،که موقعی نوشته شده بود که
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اعتراضاتی از سوی تهیدستان سیاهپوست در حال فوران بود .اعتراضات
در واقع بسیار پرسروصدا و آشوبگرانه بودند .چرا؟ سوال من این بود.
در اوایل دهۀ  ،1960تعداد زیادی از مردم از مناطق روستایی جنوب
و پورتوریکو به شهرهای مرکزی ایاالت متحده مهاجرت کرده بودند.
بیتردید ،آنها به زندگی بهتری امید داشتند .بدیهی است که آنها بهطور
یاسآوری تهیدست بودند .آنها با بازارهای کار شهریای مواجه شدند
که به آنها مشاغل مناسبی پیشنهاد نمیداد ،و دولتهای شهریای که
از ارائۀ خدمات به آنها سرباز میزدند .به این ترتیب مردم دور هم جمع
شدند ،راهپیمایی کردند ،فریاد زدند ،زبالهها را در چمنهای تاالر شهر
ریختند .و نتیجتاً تعداد زیادی از سفیدپوستان لیبرال ،که اغلب در زمینۀ
رفاه اجتماعی متخصص بودند ،گفتند"،ما با اهدافتان موافق هستیم ،اما
با روشتان نه .درست است که شما باید اشتغال داشته باشید ،باید منبع
درآمدی داشته باشید ،باید خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشید،
آپارتمانهای شما باید گرم بوده و آب گرم داشته باشد .اما ایجاد سروصدا،
ایجاد دردسر ،راهحل این مشکالت نیست .کاری که شما باید بکنید این
است که باهم باشید ،رای بدهید ،به نمایندگان خود درخواست ارائه
دهید" ،به این معنی که شما باید باید روال منظم و هنجاری سیاستهای
دموکراتیک را دنبال کنید.

در چند دهۀ گذشته ،این نوع از مشاغل در نتیجۀ گسترش استخدام
پارهوقت ،تقاضا محور و قراردادی به طور فزایندهای نا امن شدهاند ،و این
در حالی است که دستمزدها هم در حال سقوط است.
اما آیا این کارگران واقعاً بیقدرتاند؟ به کارگران خانگی در شهرهای
جهانی نیویورک ،لندن یا سان فرانسیسکو ،و یا بوستون فکر کنید .آنها از
کودکان مراقبت میکنند ،آپارتمانها را نظافت میکنند ،آنها ممکن است
بهتر از هرکسی آشپزی کنند ،بهتر از زنان تحصیلکردهای که اگر در
حال حاضر به عنوان افراد حرفهای و مدیران میانی مشغول به کار نبودند،
باید این کارها را انجام میدادند .اگر خدمتکاران و پرستاران کارشان را
خیل وکال ،حسابداران ،و مدیرانی که
متوقف کنند ،عواقب آن در بین
ِ
اقتصاد فزایندۀ مالیشده را به راه انداختهاند ،شیوع خواهد یافت.

به عبارت دیگر ،کارگران خانگی دارای نوعی از قدرت هستند چرا که
اگر آنها به سر کار نیایند ،ممکن است کارفرمایشان هم نتواند کار کند.
امتناع کارگران خانگی چوب الی چرخ یک نظام مبادالت گذاشتن است.
عقبنشینی از همکاری در یک سیستم پیچیدۀ وابستگیهای متقابل،
این همان ایجاد اخاللی است که من از آن حرف میزنم .این در اثر یک
اعتصاب اتفاق میافتد .وقتی شما از همکاری عقب مینشینید ،نظام گیر
من دراینباره متعجب و متحیر بودم .نتیجه گرفتم کاری که مردم انجام میکند .ممکن است تماماً متوقف نشود ،اما به خوبی عمل نمیکند.
میدهد به این علت است که پند و اندرزهایی که از متحدان لیبرالشان توانایی تعطیل کردن چیزها به طور تاریخی منبع قدرت مردم فرودست
شنیدهاند ،نصحیتهای بدی بوده است .در واقع ،بسیاری از آنها روندهای بوده است .این قدرتی بههم وابسته و اخاللگر است.
ِ
هنجارمند جبران خسارت را امتحان کرده بودند .بسیاری از آنها تالش ل .م :شما و ریچارد کلووارد در «جنبشهای مردم تهیدست»
کرده بودند در تاالر شهر اندکی نفوذ به دست آورند .آنها رفاه و سایر
در مورد نقش مرکزی شورشهای تودهای در توضیح اینکه ما
خدمات اجتماعی را مطالبه کرده بودند ،اما چیزی جز نادیده گرفتن چگونه یک دولت رفاه را برقرار کردیم ،و چگونه اصالحات
درخواستهایشان به دست نیاوردند.
اجتماعی اتفاق میافتد ،بحث میکنید .با توجه به نظریهتان در
دسترس مردم تهیدست برای ارتقاء
من نتیجه گرفتم دلیل اینکه مردم به تاکتیکهای اخاللگرانه روی مورد اخاللگری و قدرت در
ِ
آوردند این بود که شاید این تاکتیکها برایشان فایده داشته باشد .زندگیهایشان ،ارزیابی شما از آنچه که در حال حاضر در حال
چیزیکه اولین برداشت من از این سوال بود که چرا افراد کمدرآمد وقوع است چیست؟
گاهی اخاللگر هستند .در واقع ،البته بیشتر اوقات مردم تهیدست
ف .پ :بیشتر اوقات ،مردم نظام انتخاباتی پارلمانی را همچون عرصهای
بهآسانی خاموش میماندند .اما وقتی در صحنه سیاسی ظاهر شدند غالباً
تصور میکنند که امیدهایشان ،چنانچه دستیافتنی باشد ،میتواند از
به روشهای اخاللگرانه بود.
درون آن تحقق یابد .با اینحال ،من فکر نمیکنم که سیاستهای انتخابی
من به همراه ریچارد کلووارد چیزی را بسط دادم که فکر میکنم فهمی برای مردمی که خیلی فرودست هستند به خوبی عمل کند .عالوه بر این،
تحلیلیتر و آگاهانهتر از کنشهایی است که اخاللگری خوانده میشد .من فکر میکنم که برای اکثر مردم هم چندان خوب کار نمیکند ،در
برای درک آنچه که بحثش را خواهم کرد ،باید به رفتارهای خاص مردمی ایاالت متحده به خاطر فساد رو به رشد سیاستهای انتخاباتی  ،و در اروپا
برگردید که مورد مداقه قرار گرفتهاند و بپرسید :این مردم تهیدست چه به دلیل نهادهای فراملّی که در حال حاضر بیش از حد بر تصمیمات ملّی
نقشی در طرحهای پیچیدۀ روابط بههم وابستهای که جامعه را تشکیل سوارند .با این وجود ،نظامهای انتخاباتی را نمیتوان نادیده گرفت .این
میدهد ،ایفا میکنند؟ یا به زبان دیگر ،آنها چه نقشی در تقسیم کار ایفا پیامدهای جنبشها بر سیاستهای انتخاباتی است که تا حدود زیادی
موفقیت یا شکست آنها را تعیین میکند.
میکنند؟
در واقع ،دموکراسی انتخاباتی پارلمانی ساختار نهادی قابل توجهی است.
ل .م :دیدگاهی دورکیمی؟
عرصهای برای برابری نسبی را ایجاد میکند ،عرصهای که نسبت بزرگی
از جمعیت حق دارند در انتخابات دورهای رای بدهند ،و تصمیمگیران
ف .پ :بله دورکیم قطعاً فرد تاثیرگذاری است.
کلیدی در دولت ،و در حاکمیت ،در برابر رایدهندگان آسیبپذیرند .به
وقتی مردم از نقششان امتناع میکنند و اخاللگر میشوند ،چه عواقبی بیان دیگر ،نخبگان حاکم ممکن است توسط رایدهندگان از مسندها
خواهد داشت؟ چهبسا اخاللگری فقط زاییدۀ نا امیدی نباشد بلکه در و از قدرت بیرون شوند .همچنین دموکراسی انتخاباتی پارلمانی حقوق
واقع یک منبع قدرت باشد.
خاصی را برای سازماندهی تضمین میکند ،بنابراین ظرفیتهایی هست
که تعداد زیادی از رایدهندگان منفرد ،یک صدای جمعی را شکل دهند.
پس خالصۀ داستان این است :اغلب گفته میشود که مردم تهیدست
حذف شدهاند .این اص ً
ال درست نیست .آنها معموالً خیلی هم به حساب در این ویژگیهای بنیادین دموکراسی انتخاباتی پارلمانی ،تنوع های
میآیند ،اما به حساب میآیند تا تحت انقیاد و استثمار قرار گیرند .زیادی وجود دارد ،که مهم هستند .اما اصوالً آنچه که این ابداع انجام
آنها به عنوان کارگران خانگی و پرستاران کودک ،دستیاران بهداشت میدهد خلق عرصهای از زندگی اجتماعی است که تقریباً همه در آن
و کلفتهای خانگی؛ یا به عنوان سرایدار ،کارگران فستفود و خرده دارای منبعی هستند که افراد بسیار فرادست به آن وابستهاند ،و آن منبع
فروشی ،نظافتچی و آشغال جمعکن نقشهای مهمی ایفا میکنند .اصوالً کم و بیش به شیوه ای برابرانه توزیع شده است.
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اما مشکل مشهود است .مشکل این است که این عرصۀ برابری از
بقیۀ جامعهای که نابرابریها در آن شدید است ،محفوظ نمیماند .و
این نابرابریها بهطور اجتنابناپذیری سرایت کرده و چیزی را که در
عرصههای انتخاباتی اتفاق میافتد کجواره میکنند .در ایاالت متحده
بهواسطۀ تصمیم دادگاه عالی در مورد سازمان سیتیزنز یونایتد (Citizens
[ )Unitedکه قانون دهها سالۀ ایاالت متحده مبنی بر محدود کردن
کمکها به گروههای درگیر در انتخابات را لغو کرد] ،و آنگاه میلیاردها
دالری که صرف مبارزات انتخاباتی شد ،اوضاع در حال بدتر شدن است.
اما این یک نظام انتخاباتی نمایندگی است ،و تفسیر آراء به نمایندگی
نیز به شدت تحریف میشود ،که بخشی از آن به واسطۀ قانون اساسی
آمریکا است ،که البته هرگز به پای زمانی که البیکنندگان در بحثهای
کمیتۀ قانونگذاری مینشینند و بهگونه ای سامان یافته سیاستمداران
را میخرند ،نمیرسد.

کنشگری خودتان ،بهویژه کارتان با جنبش حقوق رفاهی در
شهر نیویورک در دهۀ  1960پرورانده شدند .این نظریات چقدر
میتوانند به خوبی توسعههای سیاسی در کشورهای دیگر را
توضیح دهند؟
ف .پ :برخی از اینها در مورد کشورهای دیگر هم صدق میکند ،گرچه
نظام به شدت دو حزبی ایاالت متحده ممکن است بهطور خاص نسبت به
جنبشها آسیبپذیر باشد .اعتراضها در یونان به شکست ائتالف پاسوک
([ )PASOKجنبش سوسیالیستی یونان -کمک کرد] و پیروزی سیریزا،
ائتالفی از چپهای رادیکال را میسر ساخت.

انتخاباتی معاصر چگونه انتخاب باراک
ل .م :پویاییهای جنبشی-
ِ
اوباما ،و چه بسا محدودیتهایی که این انتخاب برای اصالحات
اجتماعی پیشرو داشته است را توضیح میدهد؟

با اینحال ،اآلن نکتۀ من چیز دیگری است .توجه داشته باشید که در ف .پ :حمایت انتخاباتی اوباما در درجۀ اول از سوی جوانان و از سوی
بطن ایدۀ درخشان دموکراسی انتخاباتی پارلمانی ات ّکایی بر یک وابستگی اقلیتها حاصل شد .در حالی قدرت به او داده شد که رکود مالی در
متقابل برساخت شده بین نخبگان سیاسی و تودۀ رایدهندگان وجود بدترین وضعیت خود به سر میبُرد ،اما جنبشها هنوز در هیچ اندازهای
دارد.
ظهور پیدا نکرده بودند.
معموالً وقتی جنبشها اتفاق می افتند تعداد زیادی از مردم آمادهاند
تا فعاالن را رهنمود کنند که به جای ایجاد دردسر ،می بایست بر روی
انتخاب نامزدهای اصالحات کار کنند ،در حالیکه فعاالن جنبش اغلب
سیاستهای انتخاباتی را تماماً تحقیر میکنند .هیچیک از طرفین برای
روشهایی ارزش قائل نمیشود که در آن سیاستهای انتخاباتی ،حتی
در اشکال تحریف شدۀ خود در دنیای واقعی ،با جنبشها و تاثیرات
اخاللگرانهای که منبع قدرت جنبش هستند ،تعامل کند و گاهی بتواند
آنها را ترویج کند.
احزاب سیاسی و سازمانهای نامزدی انتخابات تالش میکنند با
جمعکردن اکثریت پیروز شوند .آنها برای انجام این کار باید مشکالتی
را که بین گروهها چنددستگی ایجاد میکند ،و یا مشکالتی که حامیان
مالی بالقوه را فراری میدهد ،سرکوب کنند .وقتی جنبشها ظهور پیدا
میکنند معموال از همین مشکالت ایجاد میکنند .سیاستمدارانی که به
رای حامیان جنبش نیاز دارند تالش خواهند کرد تا مطالبات جدید را
منحرف کنند .آنها خواهند گفت " :البته ،من معتقد به یکپارچگی نژادی
هستم ،اما این باید بهتدریج انجام گیرد ".و البته بهتدریج غالباً یعنی
برای همیشه یا هیچوقت .این واقعیت که سیاستمداران سعی میکنند
مطالبات را فرونشانند نشانهای است از اینکه شاید فریادهای امیدوارانه
و نا امیدانۀ جنبش ،نتایجی در سیاستهای انتخاباتی داشته باشد .و
اگر جنبش از این دلگرمی نیرو بگیرد و حرکت جمعی کند ،چنانچه
جنبش حقوق مدنی از این واقعیت که برنامههای حزب دموکرات شروع
به انعکاس مطالبات حزب کرد نیرو گرفت ،جنبش تشدید خواهد شد.

من با نگاهی به گذشته فکر میکنم ،ریاست جمهوری اوباما به بهترین
وجه با ریاستجمهوری هربرت هوور مقایسه شده است – رئیسجمهوری
جمهوریخواه در سال  ،1929یعنی زمانیکه سقوط بازار سهام که رکود
بزرگ ( )Great Depressionرا به راه انداخت ،اتفاق افتاد -هرچند
هواخواهان میخواستند او را با جانشین هوور ،فرانکلین دالنو روزولت،
معمار سیاست جدید ( )New Dealمقایسه کنند .اعتراضاتی در
سالهای1930-31وجود داشت اما کوچک بودند .مردم به زمان نیاز
دارند تا آنچه را که اتفاق افتاده بازشناسایی و ارزیابی کنند ،و کاری را
که میتوانند در موردش انجام بدهند.
اعتراضات بزرگ در اوایل دهۀ 1930شروع به پدید آمدن کردند ،چندین
سال درگیر رکود بزرگ ،و چندین سال درگیر تالشهای هوور که با اعالم
مکرر اینکه بهبود جایی همین اطراف است ،سعی میکرد چیزها را در
کنار هم حفظ کند.

اوضاع در سال  2008هم به همین ترتیب بود :درست است که کنشگران
جوانی مثل مردمان رو به جلو ( )Move-on folksکه برای کارزار انتخاباتی
کار میکردند ،وجود داشتند .اما آنها جنبش اعتراضی نبودند .اعتراضات
دانشجویی و کارگری در ویسکانسین ،سپس اشغال ( ،)Occupyمبارزه
برای پانزده دالر ( ،)Fight for Fifteenاعتراض دستها باالست ،شلیک
نکن ( ،)Hands Up, Don’t Shootهمۀ اینها طول کشید تا شکل گرفتند.
البته اگر اینها در سال  2008اتفاق میافتادند ،من فکر میکنم اوباما
رئیسجمهور بهتری میشد .در حال حاضر ،در سال  ،2015جنبشها،
از جمله اعتراضاتی به کار با دستمزد پایین و پلیسی شدن ،عم ً
ال در حال
هنگامیکه جنبش شدت میگیرد ،تهدید بزرگتری برای نامزدهای شدت گرفتن هستند .در ایاالت متحده ما باید به شکوفایی جنبشها
انتخاباتی میشود که نیاز دارند گروههای بزرگ رایدهندۀ که برای امیدار باشیم ،تا حدودی به این دلیل که ریاست جمهوری کلینتونی
پیروزی در انتخابات ضروریاند ،و همینطور منافع پولیای که کارزارهای نخواهد توانست آنها را نادیده بگیرد.
انتخاباتی را تامین بودجه میکنند را به هر نحوی کنار هم حفظ کنند.
اگر جنبش موفق شود ،به این دلیل است که سیاستمداران امتیازاتی
دادهاند تا شکاف این تفرقهها را به زور پُر کنند.

ل .م :نظریات شما در مورد اخاللگری ،قدرت به هم وابسته و
شرایط انتخاباتی که جنبشها میتوانند تحت آن شرایط به
اصالحات برسند ،در تعامل عمیقی با تاریخ ایاالت متحده و

نامههایتان را به این نشانیها بفرستید:
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>Frances Fox Piven <fpiven@hotmail.com
>Lorraine Minnite <lminnite@gmail.com
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> جاذبۀ دولت اسالمی (داعـش)
مـصاحبهای با فرانـسیس فرانـسوا بـورگا

فرانسوا بورگا یک جامعهشناس سیاسی
و پژوهشگر ارشد در French Centre
[ national de la rechercheمرکز
فرانسوی پژوهش علمی] است ،که کار
خود را به تحلیل نظامهای سیاسی و
جوامع مدنی دنیای عرب اختصاص داده
است .او از معدود دانشمندانی است که
قادر به درک جنبشهای اسالمی است،
با مواجهۀ شجاعانه در برابر تفاسیر
جریان اصلی ،و بدون اینکه در مورد
آنها خیالبافی و بدگویی کند .وی که در
حال حاضر پژوهشگر اصلی پروژۀ شورای
تحقیقات اروپا به نام «وقتی اقتدارگرایی
در جهان عرب شکست میخورد» است،
آخرین اثرش Pas de printemps pour
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la Syrie : Les clés pour comprendre
,les acteurs et les défis de la crise
[ 2013-2011سوریه بدون بهار:کلیدی

برای فهم بازیگران و چالشهای
بحران ]2013-2011 ،نام دارد .ساری
حنفی ،کسی که در دانشگاه آمریکایی
بیروت تدریس میکند و معاون رئیس
انجمنهای ملّی در انجمن بینالمللی
جامعهشناسی است ،از او مصاحبهای
گرفته است.

فرانسوا بورگا
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از سپتامبر  ،2014علیرغم حمالت هوایی بینالمللی ،ادعای دولت
اسالمی ( )ISمبنی بر «بقا و گسترش» در عراق و سوریه به واقعیت
پیوسته است .این گسترش لزوماً به معنای تحکیم قدرت نیست.
«سرزمین تس ّنن ( »)Sunnilandکه دولت اسالمی قصد ایجادش را
دارد ،نه تنها در منطقه که حتی از سوی مردمان بخشهای اشغال شده
نیز ،همچنان انکار میشود .در اواخر سال  ،2014سازمان سیا تخمین
زده است که بین  20000تا  31500پیکارجو از منافع دولت اسالمی
در عراق و سوریه دفاع میکنند ،اما برآوردهای دیگر این آمار را باالی
 200000پیکارجو تخمین میزنند .این گسترش میبایست به بست ِر
دولتهای سرکوبگ ِر سقوط کردۀ این منطقه و همچنین تفاوتهای
ایدئولوژیکی مربوط باشد .بیتردید ،دولت اسالمی و امتیازاتش در
کشورهای مختلف کارگر میافتد ،و به موجب آن به پدیدهای جهانی
تبدیل شده است -بهطوری که بیش از  6000اروپایی ،شامل 1500
نوسربازان
شهروند فرانسوی ،به جنگ در سوریه رفتهاند .بسیاری از این
ِ
نسب مسلمان هستند اما برخی دیگر کسانی هستند که به
اروپایی از َ
اسالم گرویدهاند .در مصاحبۀ زیر ،فرانسوا بورگا مالحظاتش را دربارۀ
انگیزشهایی که منجر به پیوستن اروپاییها به دولت اسالمی میشود،
ارائه میدهد.

ساری حنفی :دولت اسالمی تخیل سیاسی جدیدی را به منطقه
آورده است :فسخ مرزها ،ساختار امپراتوری ،و غیره .آیا شما
فکر میکنید این چیزی است که جوانان را جذب میکند؟
فرانسوا بورگا :بله .قطعاً .با اینکه منابع جاذبه متعدد و متنوع هستند،
ی که شایعتریناند اشاره کنیم .من برای روشن
ولی ما میتوانیم به آنهای 
شدن طیف انگیزشها دو دسته را پیشنهاد میدهم :انگیزشهای
«منفی» ،که شامل دافعۀ محیط مبداء ،مانند فرانسه میشود ،و موارد
«مثبت» که افراد را به جهان دولت اسالمی میکشاند.

ف .ب :انگیزشهای «منفی» تفاسیری هستند که به احساس
جهانی» جهادیها میپردازد ،که به «طردشدگی جهانی »
«طردشدگی
ِ
جامعهای که در آن بزرگ شدهاند دامن میزند .در میان این جهادیها
غالباً یک اقلیتی هستند که از شکست اجتماعی-اقتصادی یا مشکالت
انطباق با زندگی بزرگسالی رنج میبرند ،که معموالً به طور خاص با
چالشهای آفریقای شمالی بودن یا یا نسب «اسالمی» داشتن در
کشورهای اروپایی در ارتباط است.
به عبارت ساده ،بسیاری از جهادیهای فرانسوی به عنوان واکنشی
سیاسی به داغ ننگ زدنهای فردی یا جمعی به سوریه رفتهاند :آموزش
نابرابر ،فرصتهای شغلی نابرابر ،تبعیض از سوی پلیس یا قانون و غیره.
با اینحال  -ما در این مورد کمتر صحبت میکنیم -ضمن اینکه
این نابرابریها نوعی فقدان نمایندگی سیاسی در دو سطح را منعکس
میکند .وقتی به آمارها نگاه میکنیم واضح است که نظام انتخاباتی
نمایندگی معیوب است ،اما ،بهخصوص در رسانههای جریان اصلی،
محدودیتهای نظاممند مضرتری هم در مورد آزادی بیان وجود دارد.
عالوهبراین ،این پیشداوریها بهواسطۀ برجستهسازی «چهرههای»
اسالمی «رسمی» و عمیقاً غیرم ّعرف ،بدتر میشود.
این دو الیه از سلطۀ زیانبا ِر سیاسی در دورۀ استعمار شروع شد .در
آغاز ،مردم تحت کنترل خاموش شدند ،و سپس بهواسطۀ نمایندگان
غیرراستینی که شرایط استعماری را پذیرفته بودند ،یک حس واهی
تعلق ملّی به دست آوردند .دو دهۀ پیش در سال  ،1995یعنی در زمان
جنگ داخلی الجزایر ،من با جوانان فرانسوی مسلمانی مصاحبه کردم که
دشواریهای «همزیستی» در چنین محیط تبعیضآمیزی را برشمردند:
«وقتی تلویزیون فرانسوی دربارۀ الجزایر ،فلسطین یا اسالم صحبت
میکند ،ما مجبور میشویم شبکه را عوض کنیم! و باور کنید آقا ،ما
آنقدر شبکهها را عوض میکنیم که اغلب انگشتانمان درد میگیرد! »
این نفرت برنامهریزیشده برضد مهاجران و فرزندان آنها میتواند آشکارا
صورتهای توهینآمیزتری هم به خود بگیرد ،مانند تف کردن و سایر
تعدی به سمت زنان و خواهران بهدلیل پوشیدن حجاب .
اشکال ّ

قبل از بررسی بیشتر انگیزشهای مثبت و منفی ،اول اجازه دهید تفاسیر
دیگر از جاذبۀ دولت اسالمی را بررسی کنم -تفاسیری که متغیرهای
«ایدئولوژیکی» یا «دینی» را طرح میکنند و تیر تمام سرزنشها را به
سوی «اسالم افراطی» نشانه میروند ،که تصور میشود زمانی وارد بازی س .ح :آیا اکنون میتوانید در مورد جاذبۀ «مثبت» دولت اسالمی
میشود که جوانان بهواسطۀ خواندن صفحهای از سیدقطب و یا از طریق بیشتر بگویید؟
مواجهه با این یا آن امام «افراطی» در زیرپوست حومههای شهرها ،و
ف .ب :بله ،نیاز شهروندان برای دست رد زدن به سینۀ جهانی که
عمدتاً در اینترنت« ،آلوده میشوند».
انکارشان میکند [باعث میشود] آرزوهای بشریشان ضرورتاً با
به نظر من این واژگان (اسالمی) میتواند فرآیند افراطی شدن را انگیزشهای مثبت بیشتری همنوا شود .حتی برای مسلمانانی که به
تسریع کند ،اما نمیتواند دگرگونی فردی را توضیح دهد .سابقۀ جهانی لحاظ اقتصادی و اجتماعی کام ً
ال ادغام شدهاند ،انگیزشهایی وجود
افراطگرایی نشان داده است که واژگان شورشیان نباید با ریشههای دارد که گاهی انگیزشهای منفی را زیاد میکند و یا صرفاً جایگزین
شورش اشتباه گرفته شود .صرفنظر از دین و عقاید جزمی ،کسانی آنها میشود ،که موجب دخالت افراطی اوالً در کشمکشهای سوریه و
که میخواهند شورش کنند همواره منابع نمادینی پیدا کردهاند ،چه سپس در پیامدهای بینالمللیاش میشود .از لحاظ تاریخی ،دخالت
دینی چه غیرمقدس ،تا از طریق آن بتوانند اقدامات خود را به زبان جهادیها از همبستگی ایدئولوژیکی یا فرقهایِ فراملیتی شروع میشود.
بیاورند و توجیه کنند .تفاسیر «اسالمشناختی» خشونت جهادگرایی در بسیاری از پیروان از بین مهمتریندالیلشان ،به تمایل به یاری رساندن
تاحدی
غرب محبوب هستند چرا که انداختن تقصیر بر گردن ایمان اسالمی به برادران دینی خود استناد میکنند ،که به نظر آنها – که
ّ
به ناظران (و غیرمسلمانان) اجازه میدهد تا از زیر هرگونه مسئولیتی هم قابل درک است -از طرف غرب به حال خود رها شدهاند و توسط
شانه خالی کنند .پشت این استدالل اغلب یک «توهم آموزشی» وجود بمبهای بشکهای که از بالگردهای اسد به زمین انداخته میشود ،قتل
دارد ،حاکی از اینکه جهادیها «سورۀ درست» را نخواندهاند یا آن را عام میشوند .این همبستگیهای فراملّیتی و دولتی – زیربنایی (infra-
«تمام و کمال» نخواندهاند ،یا آنچه را که خواندهاند نفهمیدهاند – تمام  )stateاز منظر تاریخ اروپا امر منحصر به فردی نیست؛ همبستگی
چیزهایی که داللت بر آن دارند که اثرات فاجعهبار افراطگرایی در جهان ابرازشده در حمایت از جمهوریخواهان اسپانیایی در سال  1936را به
اسالم ،و بهطور گستردهتر در جهان ،میتواند از طریق تکمیل آموزش یاد بیاورید ،که از تشکیل «یگانهای بینالمللی» پشتیبانی کرد و برخی
دینی میلیونها مسلمان از بین برود.
از فرانسویان مشهور را هم در برمیگرفت ِ .رژی ُدبره فرانسوی را مورد
مالحظه قرار دهید (مشاور سابق رئیسجمهور فرانسوا میتران) که به
س .ح :بگذارید به انگیزشهای «منفی» بازگردیم که در آغاز به جنبش چریکی بولیوی پیوست .ما در مورد چندصد شهروند مسیحی،
آن اشاره کردید.
که در جنگ داخلی لبنان در کنار فاالنژیستها جنگیدند ،و بسیاری
>>

سال پنجم  /شـمارۀ چهارم  /دسامبر 2015

8

از آنها فرانسوی بودند کمتر میشنویم .ما همچنین باید شهروندان
فرانسوی را در خاطر بیاوریم که به خدمت ارتش اسرائیل درمیآیند،
و حتی خارج از قوانین بینالمللی و در سرزمینهای اشغالی دست به
کار میشوند.
با اینحال گذشته از ابراز برخی از انواع همبستگی بشردوستانه،
من فکر میکنم دولت اسالمی بیشترین جاذبهاش را از این واقعیت
میگیرد که یک اوتوپیا ارائه میدهد ،یک نوع «سرزمین تس ّنن» آزاد
خمینی ایران به شیعیان ارائه داد –
که منعکسکنندۀ چیزی است که
ِ
(دستِکم آنچنان که دولت اسالمی از آن برداشت میکند) مکانی که به
مسلمانان این فرصت را میدهد که دینشان را بر اساس تفسیر خودشان،
و بدون هیچیک از موانعی که در کشور مبداء آنها یافت میشد ،زندگی
کنند .عالوهبراین ،این دنیایی است که در آن اهداف اسالم هراسی اگر
الزم باشد میتواند با روشهای خشونتامیز مورد دفاع قرار گیرد ،و
حتی دقیقتر آنکه ،در شرایط مساوی ،آنها میتوانند ،چه با بمبها و
چه کاریکاتورهایشان ،با خشونت نظامی یا نمادین تالفیجویی کنند.
روایتهای رسمی فاقد این زمینۀ گستردهتر هستند .تفسیرها از
حمالت  7ژانویۀ پاریس به شدت محدود میشود به قربانیانی که از
سوی کالشینکوفهای «تروریستها» مورد اصابت گلوگه قرار گرفتند.
دولتها و رسانهها آنهایی را که با اف16-های اسرائیلی کشته میشوند،
جتهای جنگندۀ فرانسوی رافال و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی
را نادیده گرفتند .به همین دلیل است که ما میبایست دورتر بایستیم

و ابعاد مکانی و زمانی «وسیعتر» این تقابل را مورد مالحظه قرار دهیم.
بنابراین ،ما به منظور فهم اینکه احساسات منفی چهطور میتوانند به
افراطگرایی منجر شوند باید در دورنماهای بینالمللی و تاریخی جایی
برای این پویاییها پیدا کنیم .تنها پس از آن است که ما میتوانیم
دریابیم که آنها چهطور نتیجۀ شکافهای سیاسی عمیقی هستند که
قدمت آن به دورانهای استعمار میرسد .اخیرا ً آنها با سیاستهای
یکجانبۀ فرانسه ،که یا مستقیماً و یا از خالل اتحاد با گروههای ثالثی
چون اسرائیل و ایاالت متحده هدایت میشوند ،در کشورهایی چون
مالی یا عراق ،نوار غزه یا یمن مستقر شدهاند.
هیچ اتفاقی در پاریس نمیافتد که بیرون از این کشمکشها و استیالهای
سابق باشد که با اینوجود به طور نظاممندی در اکثر «تحلیلها»یی
که صرفاً بر متغیرهای جامعهشناختی متمرکزند ،غایب هستند .بگذارید
اینطور نتیجهگیری کنم :پانزده سال پس از حمالت یازدهم سپتامبر،
جامعهشناسی چه درسی در مورد اینگونه حمالت به ما داده است؟ من
میخواهم بگویم ..تقریباً هیچچیز.
نامههایتان را به این نشانیها بفرستید:
>François Burgat <francoisburgat73@gmail.com
>Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb
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> تاریخ شگفت

جـامــعـهشـنـاسـی و
مـــردمشــنــاسـی
یان برمان ،دانشگاه آمستردام ،هلند

10

در اوایل سدة بیستم ،بنیانگذار علوم اجتماعی در هلند ،مرز میان
جامعهشناسی و مردمشناسی را مشخص کرد .در حالیکه مردمشناسی
مردمان «کمتر مترقی» را مطالعه میکند ،جامعهشناسی تمرکز خود
را بر سازمان اجتماعی جوامع «پیشرفتهتر» -که همگی در غرب
واقع شدهاند -میگذارد .با این حال ،طولی نکشید که ثابت شد این
تقسیمبندی زیاده سادهانگارانه است.

دکتر جی وی برائون ،انسانشناس دولتی در گینه نوی هلندی .عکس از موزۀ ملی
انسانشناسی ،لیدن ،هلند.

از سدة هفدهم ،هلندیها امپراتوری استعماریای را بنا ساختند.
حکمرانی بر سرزمینهای دوردست مستلزم شناخت ساختارهای
اجتماعی و فرهنگ مردم آن مناطق است .آنان پس از آنکه در جوامع
پهناوری چون آسیای شرقی که قشربندی پیچیده و فرهنگ غنیای
>>
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داشتند زندگی کردند ،ساکنان اصلی آنجا خوانده شدند نه بومیان
(برچسبی که به دستههای قبیلهای کوچک و فاقد ملیتی زده میشد که
به سان نیاکان بدویمان در زیستگاه بیدروپیکر خود پرسه میزدند).
این ایده اولیه را که منفعت کشور مادر دلیل موجهی است برای
استخراج هر منبع مازادی که بتوان از آنها بهرهبرداری کرد بایستی به
شکل دیگری بیان میشد .از این رو استعمارگری را به صورت مأموریت
تمدنسازی به تصویر در آوردند.

آیا هنگامی که در نیمة سدة بیستم مبارزه استقاللطلبانه به
حاکمیت استعماری پایان داد ،سفیدپوستان دیگر مسئولیتی ندارند؟
سیاستمداران هلندی با این استدالل که نباید خرد علمیای را که از
دانش قومی و سنت در مناطق دورافتاده انباشته شده است ،هدر داد
به برخی از دانشگاهها –بهطور خاص دانشگاه لیدن و آمستردام -اختیار
داد که کرسیها و دورههایی را با عنوان جامعهشناسی «غیرغربی» برپا
کنند که به بررسی جوامع پیچیده استعماری سابق بپردازند .برچسب
عجیبی بود چراکه این برچسب بیان کننده آن چیزی است که این
جوامع نبودند اما در جریان گذر از مرحلهای که مرحلة انتقالی توصیف
میشود ،احتماال به آن مبدل گشتند« .جامعهشناسی غیرغربی»
رشتهای مجزاست و میان مردمشناسی (که تمرکز خود را معطوف
جوامع قبیلهای در مکانهایی چون پاپوآ گینه نو و سورینام میکند)
از یک سو و جامعهشناسی (غربی) از سوی دیگر قرار دارد .این رشته
به طور خاص در هلند نمودی بود از محلیگرایی ()parochialism
که منکر راهکارهای علمی جهانشمولیاند که اندیشمندانی چون وبر،
تونیس و دورکیم مطرح میسازند.

در ابتدای سدة بیستم ،سلطة خارجی این گونه توجیه شد که این سلطه
برای قیمومت کشورهای مستعمره و یاری رساندن آنان برای پیشرفت
است؛ تز مشهور [ mise en valeurتوسعه] عهد کرد که جاهایی
را که از توسعه محروم هستند را منتفع سازد .نقش جامعهشناسان
هلندی شبیه به مردمشناسان دولت انگلستان در آفریقای استعماری
بود :به مقامات در باب تأثیر خطمشیها یا دربارة اینکه چگونه شور
و حرارت فزاینده جنبش اسالمی را تحت کنترل داشته باشند و
چگونه دریابند چه کسی پشت شورشهای اجتماعی است ،مشاوره
دهند و خطمشیگذاران استعماری را در پاسخ به این پرسش که
چگونه رعیتهای جاوهای را جذب روح سرمایهداری کنند –پرسشی سوگیری غربمحورانه به کنشگران عرصة جامعهشناسی امکان داد که
که دغدغه ذهنیشان شده بود -یاری رسانند .مأموریت تمدنسازی به آنچه جهان سوم دانسته میشد ،پشت کنند :آنان مهارتشان را
اعالم داشت که «چیزی که اکنون بومیان هستند ،گذشته ما است؛ تنها در مطالعة جامعة «غربی» نیمکره شمالی جهان به کار زدند .با
آنان ناگزیرند چیزی بشوند که ما اکنون هستیم ».استعمارزدگان برای این حال ،مأموریت تمدنسازی ادامه یافت و به شکل تعهدی رسمی
واقعیت بخشیدن به این فرآیند دگرگونی تقلیدی بایستی پیوند خود را برای یاری دادن به کشورهای «عقبمانده» در تالششان برای رسیدن
به ملتهای «پیشگام» در آمد .لقب آزارندة «غیرغربی» که مردمان و
با گذشته و هویتشان بگسلند و نقش مردمانی بیتاریخ را ایفا کنند.
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در نخستین سفر به گینه نو در سال  ،1906مردی هلندی میخواهد با زنی از
پاپوآ که با سردرگرمی نگاه میکند ،دست دهد .عکس از موزه ملی قومشناسی
در ل ِیدن هلند.

فرهنگهای گوناگون را تحت یک عنوان قرار میدهد اکنون جای خود
را به بیانیهای خوشایندتر داده بود که هدفش بهبود روند توسعهای
بود که در نیمکرة جنوبی نتوانسته بود ظهور یابد و نیز پدید آوردن
جامعهشناسی توسعهای که کارش ارائة راهحلهایی بود تا سایر نقاط
جهان که سکونتگاه اکثریت نوع بشراست ،از مسیری گذر کنند که
تکاملی از شیوة زندگی کشاورزی-روستایی به شهری صنعتی دانسته
میشد.

هنگامی که به سال  1987نامزد استادی جامعهشناسی تطبیقی در
دانشگاه محل تدریسم شدم اما کرسیای را که تحت عنوان مطالعات
«غیرغربی» یا «مطالعات توسعه» باشد نخواستم ،من و همکار باسابقهترم
مدرسة پژوهش علوم اجتماعی آمستردام ( )ASSRرا برپا کردیم که
هدف از برنامه پژوهشی دوره دکتری آن گردآوردن جامعهشناسی،
مردمشناسی و تاریخ اجتماعی بود تا پژوهش را در رویکردی تاریخی
و در مسیر بررسی پویشهای جهانیشدن ارتقاء بخشد .گرچه اقدامات
شجاعانهمان کامال موفق بود ،نتوانستیم نهاد ملّی حمایت مالی و یا
هیئترئیسة دانشگاه آمستردام را به تأمین منابع مالی الزم برای این
برنامه متقاعد کنیم .چون  ASSRاز چنین حمایت مالیای بهرهمند نشد،
به تدریج کنار گذاشته شد و در قالب مؤسسه پژوهش علوم اجتماعی
آمستردام بازسازی شد .کادر آموزشی دانشکدهمان به دو دپارتمان
جامعهشناسی و مردمشناسی تقسیم میشود که هر یک چشمانداز
پژوهشی خاص خود را دارد.

در این میان قلمرو مردمشناسی هم تغییر کرده بود .دیگر خبری از
«نیاکان زنده»مان نیست .آنها یا در مناطق دورافتاده استرالیا ،آسیا،
آفریقا و آمریکا محو شدند یا هنگامی که این مناطق در مسیر پیشرفت
قرار گرفتند ،در دولتهای بزرگتر ادغام شدند و استقاللی را که
سرسختانه حفظش کرده بودند از دست دادند .اما مردمشناسان با
به کارگیری روش تحقیقی متفاوت با روش تحقیق جامعهشناسی ،به
راه خود ادامه دادند ،جاهای دیگری را برای انجام آنچه «کارمیدانی»
میخواندند یافتند و به مردمان این مناطق نزدیک شدند و در پی آیا این زوج کالسیک بار دیگر از هم جدا افتادند؟ روی هم رفته بله
همنشینی با آنان و از این رو آشنا شدن با آنچه که انجام میدادند چراکه یکی بر غرب و دیگری بر مابقی -معادل امروزی «کمترپیشرفته»
و «پیشرفتهتر» -تمرکز میکند .بازگشت به جدایی به دالیل بسیار
برآمدند.
سروسامانی ندارد اما دلیل اصلی این بیسروسامانی این است که تمایز
اما چگونه مرز میان مردمشناسی و جامعهشناسی را ترسیم کنیم؟ اجتماعی و ژئوپولیتیک میان پیشتازان و دیرآمدگان ،امروزه حتی از
استاد مردمشناسی دانشگاه آمستردام –دانشگاهی که مرا در اواخر گذشته هم بیمعنیتر و احمقانهتر شده است .مسیر مقدس تحول
دهة  1950برای مطالعات آسیایی انتخاب کرد -بر این نظر بود که که دیکته میکرد چگونه ملّتهای کمتر پیشرفته به پای ملتهای
مردمشناسی بایستی تمرکز خود را بر سنت بگذارد و جامعهشناسی پیشرفته خواهند رسید نابود شده است .دیگران ( )the Restدر بسیاری
دلمشغول مدرنتیه باشد .این مرزبندی از همان آغاز ناکارآمد از آب از زمینهها از غرب پیروی نمیکنند و چه بسا اثبات شود اگر سمت و
در آمد چراکه نمیتواند درباره ویژگیهای متمایزکننده دو سوی این سو و شتاب تغییر به گونهای دیگر باشد مناسبتر است.
مرزبندی توضیح دهد .دغدغة ذاتی هر دوی این رشتهها کماکان پاسخ
به این پرسش است که فرآیندهای تغییر چگونه و چرا تکامل مییابند
و چه نتایجی در پی دارند .هر دوی آنها به جای آنکه تقابلی را که امر
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
سنتی را در برابر امر مدرن قرار میدهد شیئیت بخشند ،دربارة رابطة
بین گذشته و حال بحث میکنند.
>Jan Breman <J.C.Breman@uva.nl
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> میراث جامعهشناسی مردممدار
در اتریش
رودولف ریشتر،دانشگاه وین اتریش و رئیس کمیتة سازماندهی محلی سومین گردهمایی انجمن بینالمللی جامعهشناسی در وین ،مورخ 2016
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کارخانه نساجیای در مارینتال ،سال  .1914آرشیو تاریخ جامعهشناسی در اتریش ،دانشگاه گراتس

مضمون سومین گردهمایی انجمن بینالمللی
جامعهشناسی که آن را رئیس گردهمایی،
مارکوس شولز صورتبندی کرد از این قرار
است« :آیندة دلخواه ما :جامعهشناسی جهانی
و کوشش برای جهانی بهتر» .مکان گردهمایی
هم با این مضمون تناسب دارد :جامعهشناسی پل الزارسفلد در پیشگفتار ویراست دوم
اتریش دیر زمانی است که در پی آمیختن خاطر نشان کرد که افزون بر مقاصد پیشگفته
این پژوهشگران در پی پدید آوردن روشهای
اثرگذاری علمی و تعهد اجتماعی بوده است.
جدیدی در مطالعه مارینتال بودند :آنان سرعت
در دهة  ،1930پس از آنکه دهه پر هیاهوی راه رفتن روستاییان را اندازه گرفتند ،میان
 20دردهای برخاسته از جنگ جهانی اول را آنان اوراق ثبت ساعات کار توزیع کردند ،از
التیام داد ،افسردگی گریبان جامعه اتریش را اهالی خواستند که از آرزوهایشان بنویسند ،از
گرفت .ماری یاهودا و پل الزارسفلد به همراه دادههای آماری کتابخانه در باب میزان امانت
آمارشناسی به نام هانس زایسل تحقیق کتاب بهره گرفتند و از خانوادهها درخواست
مشهورشان به نام «مطالعه مارینتال» را به کردند که از وعدههای غذاییشان گزارش تهیه
اجرا در آوردند که در آن اثر بیکاری گسترده کنند.
در روستای مارینتال پس از بستهشدن
یک کارخانه بررسی شد .ماری یاهودا در درباره مضمون این گردهمایی شایان ذکر است
مقدمة ویراست نخست این تحقیق ،مقاصد که پژوهشگران مارینتال راجع به آینده هیچ
پژوهشگران این تحقیق را توضیح میدهد :قضاوت ارزشی نکردند و گزینههای احتمالیای
نخست اینکه سهمی در حل معضل بیکاری در آینده را از خود اختراع نکردند ،بل تحقیقشان
مارینتال داشته باشند و دوم اینکه ،به همین مدلی عرضه میکند که نشان میدهد چگونه
منظور ،تحلیلی ابژکتیو از اوضاع و احوال میتوان «برای جهانی بهتر کوشش کرد» :این
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در شکلدهی به اجتماع علمی وین گروه
دیگری هم دخیل بودند :حلقه وین .رودولف
کارناپ و دیگر مدافعان پوزیتویسم منطقی از
جمله آمارشناسی به نام اتو نویرات در پراکندن
معرفت جامعهشناختی در سطح عمومی
 الگویی معمول در جامعهشناسی اتریش-اثرگذار بودند .نویرات به همراه هنرمندی به
نام گرت آرنتز آمار تصویری را ابداع کردند و
موزه جامعه و اقتصاد را بنا نهادند تا آمارهای
اجتماعی را در سطح عمومی اشاعه دهند .این
موزه همچنان پابرجاست.
با این حال پوزیتویسم منطقی حلقة وین تنها
یکی از جریانهایی است که در جامعهشناسی
>>

اجتماعی عرضه کنند .این مقاصد کماکان
راهنمای جامعهشناسی اتریش است :کوشش
نظاممند علمیای که با معضالت اجتماعی
سروکار دارد.

مدل فهم روشنتری از معضل اجتماعیای
که بایستی برطرف شود ،به دست میدهد.
این مطالعه پس از اینکه پیامدهای بیکاری
را برای افراد و نیز اجتماع بازنمود ،جز به
جز نابودی الگوهای زندگی و راه کنار آمدن
با آن را شرح داد .روایت مشروح و جزبهجز
این مسئلة اجتماعی مسئولیت بیچونوچرای
خطمشیگذاران را آشکار ساخت.

موزه مارینتال به یاد ماری یاهودا ،هانس زایسل،
پل الزارسفلد و لوته شنک-دانسینگر ،آرشیو تاریخ
جامعهشناسی در اتریش ،دانشگاه گراتس.

مهاجرت پرداختند و به خطیمشیگذاران
راجع به رویکردهای جدیدی مشورت دادند.
تحلیل ساختاری اجتماعی درباره نابرابری
و قشربندی حوزههای اصلی تحقیق بود.
مطالعات جامعهشناختی در حال حاضر به
سان گذشته توجه عمومی چشمگیری را به
خود جلب کرده است و اغلب در روزنامهها
درباره آن بحث میشود.

اتریش وجود دارد .عقلگرایی انتقادی کارل
پوپر جریان دیگری بدان میافزاید .کتاب
مشهور او ،جامعة باز و دشمنان آن ،نوشته
جدلی پرحرارتی بر ضد جوامع کمونیستی
بود .جدا از برخی سخنان احساسی این کتاب،
استدالل سیاسی پوپر بسیار روشن است:
جوامع بایستی با حفظ تاریخشان درهایشان را
به روی آینده باز نگه دارند .هر تالشی در جهت
بسته نگه داشتن جامعه در مقابل تأثیرات
خارجی و بنا نهادن جهانی آرمانی –هر قدر در دهههای اخیر ،از شاخصههای جامعهشناسی
هم این قصد انسانی باشد -به توتالیتاریسم اتریش شاید تعهد وسیعش به مطالعة
میانجامد .چنین چیزی نمیتواند «آیندهای معضالت اجتماعی و به کار بستن روشهای
جامعهشناختی علمی بوده باشد .همانطور
که ما خواستار آنیم» باشد.
که در بالگ گردهمایی انجمن بینالمللی
جامعهشناسی ()http://isaforum2016.univie.ac.at/blog
دو جنگ جهانی در سده بیستم اثری هولناک
بر علم اتریش یعنی علم اروپای مرکزی میبینیم ،انتظارم این است که جامعهشناسی
و شرقی گذاشت .پس از جنگ جهانی دوم اتریش در آینده در این سنت پیشرفت بسیاری
جامعهشناسی اتریش از صفر آغاز کرد و تا پیش داشته باشد.
از دهة  1960که دپارتمان جامعهشناسی در پرسشهایی برآمده از تلفیق معرفت علمی
دانشگاه وین تأسیس شد ،کار خاصی صورت با اثرگذاری اجتماعی ،با مضمون گردهمایی
نگرفت .در ابتدا اغلب جامعهشناسان معضالت سوم انجمن بینالمللی جامعهشناسی پیوند
اجتماعیای چون مسکن شهری ،وضع جوانان نزدیکی دارند :چه آیندهای را میخواهیم؟
و مناسبات نسلی را به عنوان حوزههای اصلی چگونه میتوانیم برای به دست آوردنش تالش
تحقیقشان بررسی میکردند .جامعهشناسان کنیم؟
اتریشی درباب وضع خانواده و مراقبت در
جوامع سالخورده برای دولت وقت تحقیق با پرسش دوم آغاز میکنم :چگونه تالش
کرده و گزارش ارائه دادند .از دهة 1970به کنیم؟ دیدگاه شخصی من این است که تالش
بعد پژوهشگران بیشتری به تحلیل معضالت جامعهشناسان بایستی جامعهشناختی یعنی

سال پنجم  /شـمارۀ چهارم  /دسامبر 2015

نظاممند ،علمی و تحلیلی باشد و به اصطالح
یورگن هابرماس با عالقة رهاییبخش همراه
باشد .برای جامعهشناسان تالش برای ساختن
جهانی بهتر متضمن تالش برای بهبود روشها
و نظریات جامعهشناختی برای فهم بهتر
معضالت اجتماعی است.

این پاسخ به پرسش نخست میانجامد :چه
آیندهای میخواهیم؟ در حالیکه میتوانیم
معضالت جامعة کنونیمان را نام ببریم –که
نابرابری گسترده ،دسترسی نابرابر یا متفاوت
به منابع تنها دو مثال است -توصیف آیندهای
آرمانی با نادیده گرفتن این معضالت خطرناک
است .جوامع آرمانی همیشه توتالیتر هستند
خصوصا هنگامی که گروهی از افراد –حتی
جامعهشناسان -مدعی دانستن حقیقت باشند.
جامعهشناسان به جای آنکه به دنبال آیندهای
خاص باشند شاید بایستی هم صدا با کارل
پوپر اعالم کنند که ما آیندهای میخواهیم
که درهای خود را به روی تغییر باز گذارد و
جوامعی میخواهیم که تاریخی پیوسته داشته
باشند.
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
>Rudolf Richter <rudolf.richter@univie.ac.at
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> ایاالت متحده و کوبا:
آشـتیکردن کار دشـواری است
لوئیس ای .رامبات اتحاد کوبایی آمریکایی ،واشینگتن دی.سی ،.ایاالت متحده آمریکا روبن جی .رامبات ،دانشگاه کالیفرنیا ،ایرواین ایاالت متحده آمریکا

لوئیس ای .رامبات اتحاد کوبایی آمریکایی ،واشینگتن دی.سی ،.ایاالت متحده آمریکا روبن جی .رامبات ،دانشگاه کالیفرنیا ،ایرواین ایاالت متحده آمریکا
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چه بر سر انقالب کوبا آمد؟ مجسمة خوزه مارتی در میدان انقالب هاوانا ،در حال
خیره شدن به تصویر چهگوارا

ناگهان تنگنظرانه و خودخواهانه بودن این منافع آشکار شد .خطر
ضدانقالبها در قیاس با تهدید بنگاههای آمریکایی چیزی به حساب
نمیآمد .این بنگاهها بر شرکتهایی نظارت میکردند که از سراسر
جهان در کوبا به خصوص در حوزه گردشگری تأسیس میشدند.
گزینههای دیگر از این قرار بودند :کشاورزی ،گاوداری ،صنایع سبک،
ابزارآالت ،کاالهای مصرفی ،ساختمانسازی ،مسکن و حمل و نقل
و حتی سرمایهگذاریهای مشترک در فناوریهای پیشرفتة حوزة
زیستپزشکی.

رئیسجمهور ایاالت متحده ،اوباما در یک سخنرانی سیزده دقیقها 
ی
در ماه دسامبر گذشته ،خطمشی  53سالهای را که برای سرکوب
رشد اقتصاد کوبا طراحی شده بود ،شکستخورده و مردود دانست.
ایاالت متحده –یا دستکم قوة مجریه آن -به این امید که ایاالت
متحده و کوبا همسایگان و شریکان تجاری خوبی برای یکدیگر بشوند
آماده آزمودن رویکردی تازه بود تا مناسبات دیپلماتیک گذشته را احیا
کند .به قول خوزه مارتی ،قهرمان ملی کوبا و روشنفکر برجسته اواخر
سده  ،19مذاکرات بایستی در سکوت صورت میگرفت چرا که منافع
تحکیمشده و ریشهدار میتوانست مذاکرات را پیش از آنکه آغاز شود با
امروزه تجارتهای کوچک و بزرگ از این رویکرد رئیس جمهور حمایت
شکست روبهرو کند.
میکنند .پیوسته بر شمار افرادی که تحت مقررات آسانگیرانه جدید
>>
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رئیسجمهور رائول کاسترو و رئیسجمهور باراک
اوباما در اجالس سران سال 2015

رایج در کشور (پزو و پزوی قابل تبدیل) و باالرفتن سن جمعیتش.

به کشورهای یکدیگر سفر میکنند ،افزوده میشود .هر روز مهاجران
و بازدیدکنندگان کوبایی بیشتری آزادی برای سفر بین میامی و هاوانا
را مسلم میدانند .تندروهای میامی عمدتاً هم سن و سال فیدل و نیاز نخست ،مدتهاست نیازی همگانی بوده است .حکومت رفتهرفته
رائولاند و تازهواردانی که نداریها و محرومیتهای اوایل انقالب را دارد متوجه میشود که شهروندانی که اکنون عمدتا از پزو غیرقابلتبدیل
تجربه نکردند دارند جای آنان را میگیرند .امروزه خطمشی جدید شبیه استفاده میکنند ممکن است پول قابل تبدیل را دور از دسترس بیابند.
موجی مهارناپذیر شده است .اما در حالیکه احتمال رویدادهای مثبت سرازیر شدن کاالها و دالرها از خارج –خصوصا فلوریدای جنوبی -بر
زیاد است پیچیدگیهایی که بر سر راه عادی شدن روابط وجود دارد نیز خانوادهها ،بسته به اینکه آیا در خارج وابستگانی دارند که آنها را حمایت
مالی کنند یا خیر ،بهگونهای متفاوت اثرگذارند.
فراوانند .احیای مناسبات دیپلماتیک صرفاً قدم اول است.
سالها پیش از صدور بیانیة اوباما ،کوبا گفتگو درباره رویکرد اقتصادی
جدید و ضروری را آغاز کرد .بحثها به رهنمونهای جامعی انجامید
که متضمن واگذاری زمینهای بیاستفاده ،قانونی ساختن تجارتهای
کوچک ،دادن خودمختاریهای تازهای به بنگاههای دولتی و حمایت از
تعاونیهای کشاورزی و غیرکشاورزی بود.
بیگمان ،کوبا علیاالصول در تولید غذا و جایگزین کردن مواد غذایی
وارداتی با مواد غذایی داخلی بایستی به موفقیت چشمگیری دست یافته
باشد .کشاورزان خردهپا و تعاونیها پس از ایجاد تقاضا از سوی صنایع
شهری جدید ،بایستی شاهد افزایش درآمدهایشان باشند .با بهبود
یافتن خدمات و باال رفتن درآمد ،مردم از شرایط مادی بهتری برخوردار
خواهند شد .با این حال نتایج با تصویری که ارائه شد فاصله بسیار
دارند .عوامل بسیاری این تصویر را پیچیده ساختهاند که از آن جمله
میتوان به دسترسیپذیری به منابع اولیه کشاورزی؛ حملونقل مطمئن
میان روستا و شهر؛ سردخانه برای محصوالت؛ بستهبندی؛ ماشینآالت
کشاورزی و سوخت و بهبود امکانات زیاد دیگری در سیستم کشاورزی
اشاره کرد که به دلیل زیرساختهای ناکافی مدتهاست از پیشرفت
بازمانده است.
کارآفرینان کوبایی اغلب ناکارآمد نیستند و در زمینههایی چون
مدیریت کسبوکارهای کوچک ،انعقاد قرارداد و حسابداری عمومی
فاقد مهارتند .این زمینهها نه تنها برای سالمت مالی که برای جمعآوری
مالیات –دغدغة نسبتاً تازهای که در پی کوچک شدن دولتها و بزرگ
شدن بخش خصوصی پدید آمد -مهماند .همچنین بخش دولتی –که
همچنان در زمینة تولید شکر ،گردشگری ،معادن ،نفت و پاالیشگاهها،
سالمت ،زیستپزشکی ،آموزش ،حملونقل ریلی و هوایی مسلط خواهد
ماند -بایستی بازدهی خود را بهبود بخشد .افزون بر این ،کوبا با دو
چالش غیرمعمول روبهرو شده است :نیاز به تثبیت نرخ واحدهای پولی

در حالیکه طرحهای اقتصادی جدید کوبا متضمن کوششهایی برای
باال بردن بازدهی در کشاورزی است ،کسبوکارهای کوچک جدید،
بهبود مدیریت در شرکتهای دولتی ،بندری جدید در ماریل (،)Mariel
گردشگریای که درهای آن به روی گردشگران (بالقو فراوان) آمریکایی
باز است و تجارت آزادتر با همه کشورها قاعدتا بایستی رونقی تازه پدید
آورند.
> منافع مستمر ایاالت متحده
تغییر خطمشی ایاالت متحده نه از خیرخواهی بلکه از دغدغههای
گستردهتری سرچشمه میگیرد .چیزهای زیادی در منطقه تغییر کرده
است که از جمله آنها میتوان به موفقیت سازمانهایی چون اتحادیه
بولیوار برای اهالی آمریکا ( ،)ALBA-TCPاتحادیه ملّتهای آمریکای
جنوبی ( ،)Unasurاتحادیه دولتهای آمریکای التین و کارائیب ()Celac
که در هیچ یک از آنها ایاالت متحده حضور ندارد اشاره کرد –تغییری
ناگهانی نسبت به گذشته که هیچ سازمانی در قاره آمریکا نمیتوانست از
دادن جایگاه افتخاری به ایاالت متحده خودداری کند .همزمان روسیه و
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> مدل کوبایی روزآمد

باالرفتن سن جمعیت خاص کشور کوبا نیست اما برای این کشور
چالشهایی پدید میآورد که خاص آن است .پیشرفتهای پزشکی
کوبا بدین معناست که مردمش نسبت به دهههای گذشته بیشتر عمر
میکنند؛ اما مهاجرت جمعیت جوان آمادهبهکار به خارج از کشور به
همراه شهرنشینی این تصویر را پیچیده کردهاست .کاهش درصد کارگران
جوان به خصوص طرحهای بهرهبرداری از زمین را با معضل روبهرو
میکند :طرحهای کشاورزی به نیروی جوان از جمله فارغالتحصیالن
رشته کشاورزی ،مدیریت خاک ،بازاریابی و رشتههای مرتبط نیاز دارد.
از سرشماری  2002تا سرشماری  ،2012برای نخستین بار پس از
جنگ استقاللطلبانه در سده نوزدهم ،جمعیت کوبا کاهش یافت .دلیل
این افت باروری پایین و مهاجرت است؛ طی این دهه بیش از 330000
کوبایی در ایاالت متحده اقامت دائمی قانونی گرفتند.
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کاریکاتورهای کوبایی ،اثر م .ویوئکر ،نشریه پولیتیکو

خصوصا چین ،آمریکای التین و کارائیب را درمینوردند.
همپیمانان سنتی از اصرار ایاالت متحده بر اینکه آنها هم با خطمشی
ایاالت متحده در رابطه با کوبا همداستان باشند ،خشمگین شدهاند:
سال پیش در سازمان ملل ،تنها اسرائیل به نفع محاصرهرأی داد.
ایاالت متحده نتوانست کوبا را از میان بردارد .در مقابل کوبا ازکشورهای
سراسر جهان احترام و قدردانی دید .در این نبرد پیروز میدان کوبا بود،
گرچه به صلح نمیتوان مطمئن بود.

مبنی بر محاصره کوبا تنها با رأی اکثریت مجلس نمایندگان و مجلس
سنا بیاثر میشود.
در سال  ،2018کوبا قاعدتا رئیسجمهور جدیدی خواهد داشت که به
احتمال قریب به یقین نخستوزیر فعلی ،میگوئل دیار-کانل ،باشد .او
اداره اقتصاد جدید و نیز جامعة جدید را به دست خواهد گرفت .او اعالم
کرده است کوبا کماکان سوسیالیستی باقی میماند حتی اگر نیروهای
بازار مجال فعالیت داشته باشند و طبقة کارآفرینان جای پای خود را
محکم کنند.

ایاالت متحده محتمل است که هر طور شده اهدافی را که از تبدیل
کردن کوبا به جزیرهای وابسته و نئولیبرال دارد دنبال کند .این بسیاری از کشورها امید دارند میان این ابرقدرت و آن جزیرة سرکش
پیشبینی صرفنظر از حزب یا رئیسجمهوری که در واشینگتن بر آشتی برقرار شود .این امر شدنی است .خطمشیهای جدید –خطمشی
سر کار است ،وجود خواهد داشت ،حتی اگر شرکتهای بزرگ ایاالت سیاسی ایاالت متحده ،خطمشی اقتصادی کوبا -آغاز عصری از مناسبات
برد-برد را میسر میکند هرچند  55سال اختالف نظر به همین زودیها
متحده فرصتهای تجاری سودمندی بیابند.
فراموش نمیشود.
> انتخابات سال  2016و 2018
اکنون یک چیز را میدانیم :ایاالت متحده و کوبا همچنان  90مایل از
چه در پیش است؟ ریاست جمهوری اوباما در سال  2016پایان خواهد یکدیگر فاصله خواهند داشت.
یافت .ممکن است که جمهوریخواهان به کاخ سفید راه یابند و هر دو
مجلس را به دست گیرد .اگر جمهوریخواهان بتوانند وارد کاخ سفید
شوند؛ اغلب کاندیداهای فعلی ریاستجمهوریشان به تغییر رژیم در
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
کوبا همچون وعدهای ناتمام متعهدند .دموکراتها هم تندروهای خود
را در مجلس دارند؛ کاندیدای اصلی ریاست جمهوریشان ،نئولیبرالی
>Rubén G. Rumbaut <rrumbaut@uci.edu
وفادار و حامی «قدرت نرم» گفته است که آمریکای التین و کشورهای
>Luis Rumbaut <lucho10@earthlink.net
حوزه کارائیب را به آنچه طی سالهای ریاستجمهوری شوهرش و
ن فدرال
پیش از انتخاب هوگو چاوز در ونزوئال بود بازمیگرداند .قانو 
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> در باب

نژادپرستی و انقالب

مصاحبهای با فعال کوبایی نوربرتو ِمسا کاربونل
از سـال  ،1959انقالب کوبا وقف برابری نژادی شـده اسـت.
در کشـوری کـه بـردهداری در سـال  1886الغا شـد ،انقالب
بـرای نخسـتین بـار از رهگـذر خطمشـیهای همگانـی
برابریخواهانـه و تعهـدی آشـکار بـه از بیـن بـردن تبعیـض
نـژادی ،بـرای بسـیاری از کوباییهـای سـیاه دسترسـی بـه
زمیـن و آمـوزش را میسـر کـرد .حتـی عالمـان انتقـادی
اسـتدالل میکننـد کـه گرچـه کوبـا هنـوز بـا دموکراسـی
نـژادی فاصلـه دارد ،بیـش از هـر جامعـة دیگـری در جهـت
ریشـهکن کـردن نابرابـری نـژادی گام برداشـته اسـت.
بـا ایـن حـال ،از «دورة خاص» کوبا کـه از اوایل دهه 1990
آغـاز شـد ،بـه این سـو منابع بـه شـدت کاهش یافته اسـت.
اصالحـات بازارمحـور بـه قیمت بـاال رفتـن نابرابریهـا تمام
شـده اسـت؛ نابرابریهایـی کـه بـه رنگ پوسـت هـم ارتباط
داشـتند :تنشهـای نـژادی بهطـرز چشـمگیری افزایـش
یافتـه اسـت .برخـی از هنرمندان و روشـنفکران سیاهپوسـت
سـپهر عمومـی بـرای مقابلـه بـا این جریـان صحنـة نمایش
ضدنژادپرسـتانة پرشـور و حرارتـی را آفریدهانـد کـه تـا
حـدودی با «مجمـع محلـی آفریقاییتباران آمریـکای التین
و کشـورهای کارائیـب» (که مخففش به اسـپانیایی میشـود
 )ARAACو تحـت حمایت مالی حکومت اسـت ،پیوند دارد.

لوییزا استویر :نوربرتو میتوانی کمی دربارة خودت بگویی؟
نوربرتـو مسـا کاربونل :به لحـاظ سیاسـی آدم پیچیدهایهسـتم .یکی
از نخسـتین نهضتهای بـزرگ انقالب ،نهضت سـوادآموزی کوبا ()1961
بـود؛ وقتـی آمـوزش خوانـدن و نوشـتن بـه دیگـران را شـروع کـردم ،به
زحمـت دهسـالم میشـد .در سـال  ،1963وقتی کـه طوفان فلـورا جزیره
را بـا خـاک یکسـان کرد سـیزده سـاله بودم در ایالـت اورینته بـا گروهان
مشـغول برداشـت قهـوه بودیـم .در مـه  1966کـه بسـیج نظامـی بزرگی
صـورت گرفـت ،حتـی شـانزده سـال هـم نداشـتم :مـا آنجا بودیم پشـت
توپهایـی کـه منتظـر قایقهـای آمریکایـی بودنـد .بـه عبـارت دیگـر بـا
انقلاب بـزرگ شـدم .از سـوی دیگـر زیـاد مطالعـه میکنـم .رهبـر گروه
کارگـری خـود بـودم و گردانندة هسـتة یـک حزب .

http://isa-global-dialogue.net/?p=4222
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نوربرتو مسا کاربونل

یکـی از رویدادهـای  ARAACایـن بـود کـه مصاحبهگـر،
لوییـزا اسـتویر برای نخسـتین بار با نوربرتو مسـا کاربونل
–مـرد شصتسـاله سیاهپوسـتی کـه بـر روی صندلـیاش به
جلـو خـم میشـود و چشـمانش آکنـده از حرارتی سیاسـی
اسـت  -مالقـات کـرد .آنچـه در ادامـه میآیـد گزیدههایـی
از مصاحبههـای طوالنـی اواخـر سـال  2014و اوایـل سـال
 2015اسـت .لوییـزا اسـتویر دانشـجوی دانشـگاه کوپنهـاگ
اسـت و در کوبـا مشـغول به تحقیق اسـت .نسـخة طوالنیتر
ایـن مصاحبه را در گلوبال اکسـپرس در ایـن آدرس خواهید
یا فت :
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انقلاب در زندگـیام اهمیـت چشـمگیری داشـت .امـا چیـزی در سـال
 1980روی داد کـه موجـب شـد از حـزب بیـرون بیایـم .طـی «مهاجرت
بنـدر ماریـل» بسـیاری از مـردم فقیـر و بسـیار از سیاهپوسـتان بـه خاطر
تنگدسـتی کوبـا را تـرک کردند .قـرار بود که بـا آنان بهمثابـه خیانتکار
رفتـار کنیـم و بـه سمتشـان تخممـرغ پـرت کنیـم .در جلسـهای حضور
داشـتم کـه یکـی از رفقـای جـوان به خاطـر اینکـه از شـرکت در این کار
امتنـاع کـرده بود مـورد انتقاد قـرار گرفت .از حزب اخراجـش کردند! پس
از تـرک جلسـه ،بـا خود فکـر کردم که اگـر برادرم بـا قایق اینجـا را ترک
کنـد و مـردم بخواهنـد با او مثل یـک آدم منفور و بیمصـرف رفتار کنند،
اول بایـد بـا مـن بجنگنـد .و ایـن گونـه شـد که من هـم اسـتعفانامه خود
را فرسـتادم .مسـئله مسـئلة وجدان بود.

همینگـوی سیاهپوسـتا نبایـد بـا مـردم ارتباط مسـتقیم داشـته باشـند».
ایـن حـرف از دهـان کسـی بیـرون آمـد کـه زمانی رهبـر یک حـزب بود!
مـن بـه کار احتیـاج داشـتم و از ایـن رو گفتـم «آه ،بلـه ،انبـار ،خیلی هم
خوبه [»]...

پـس از مدتـی شـنیدم که دنبـال تعدادی دربـان میگردند و من مسـئول
حفاظـت از جایـی شـدم .مـا پنـج نفـر بودیم کـه دونفرمـان پشتشـان به
جایـی گـرم بـود و مـن و دو نفـر دیگر که هر سـه سیاهپوسـت بودیم قبال
زبـان انگلیسـی را یـاد گرفتـه بودیـم .وقتـی هتل نیـاز به اینهمـه دربان
نداشـت ،اولیـن کسـانی را کـه بـرای بازآمـوزی میفرسـتادند ،کـدام یک
از مـا بـود؟ البتـه کـه ما سـه سیاهپوسـتهایی که انگلیسـی هـم صحبت
میکردیـم! مـرا فرسـتادند کـه در نگهبانـی آمـوزش ببینـم .لحظـه ورود
انقلاب دسـتاوردهای مثبـت زیـادی از جمله برای سیاهپوسـتان داشـت .بـه جایـی کـه بـدان جا فرسـتاده شـدم را به یـاد مـیآورم .سیاهپوسـتان
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از نهادهـای حکومتـی یـاری میخواهـم و اندکـی در بخش گردشـگری حضور داشـتند امـا  %60کارمنـدان مازادی
برایشـان نامههـای سرگشـاده میفرسـتم؛ برخلاف مخالفـان سیاسـی ،کـه بـرای بازآموزی فرسـتاده شـدند ،سیاهپوسـت بودند.
همچنـان بـه آن نهادهـا نگاه مثبتـی دارم .و انقالبی مانـدهام منتها مطابق
ً
کاملا غیرقانونی از
بـا تعریـف فیـدل .اکثریـت سـیاهان بـا انقلاب همنوایـی دارنـد؛ اگـر بـه امـا اوضـاع از ایـن هـم بدتـر شـد :آنـان مـرا بـه طـور
همـه دسـتاورهایی کـه انقلاب بـرای سیاهپوسـتان داشـت ،نـگاه کنیـم کار اخـراج کردنـد .شـکایت خـود را بـه اتحادیـه بردم امـا اتفاقـی نیافتاد.
چنیـن همنوایـیای منطقـی هـم هسـت .امـا از ایـن گفتـه برنمیآید که تصمیـم گرفتـم کـه بـا اسـتناد بـه تعـرض به حـق برابـری کـه در قانون
مجـازات پیـش بینی شـده اسـت ،شـکایتی تنظیم کنم .نخسـت بـه دفتر
مـا بایسـتی تا ابـد «سـپاسگزار» باشـیم.
وکالیـی رفتـم و سـپس از آنجـا به دادسـتانی شهرسـتان فرسـتاده شـدم
وقتـی کـه دهـه  1990بـا کولهبـاری از نابرابریهـای روزافـزون از جملـه و از آنجـا بـه پاسـگاه پلیـس .بـه یـاد دارم کـه به مأمـور پلیـس گفتم که
نابرابریهـا نـژادی آمـد ،مـا [ Cofradía de la Negritudانجمـن اخـوت میخواهـم بـا اسـتناد به حق برابری شـکایت کنـم .نگاهی حاکـی از عدم
سیاهپوسـتان] را ایجـاد کردیم.تـا بـا تبعیض نژادی مبـارزه کنیم .در مورد درک بـه مـن انداخـت و گفـت« :تعـرض بـه حـق برابـری؟؟» ،در جـواب
انجمـن اخـوت چیـزی کـه تهدیدآمیـز اسـت این اسـت کـه نمیتـوان به گفتـم« :بلـه [ compañeraدوسـت عزیـز] ،میخـوام مدیـر هتـل رو بـه
مـا برچسـب مخالـف سیاسـی زد .بـه رغـم اینکـه منتقـد هسـتیم امـا در تبعیـض نـژادی متهـم کنـم!» .مأمـور پلیـس مـات و مبهوت بـود .رئیس
چارچـوب گفتمـان سوسیالیسـتی کار میکنیـم :مـا سوسیالیسـمی را که واحـد پلیـس شـکایت مرا پذیرفت و تحقیـق و تفحص را آغـاز کردند! این
بـا تبعیـض نژادی باشـد نمیخواهیم! سـعی میکنیم از حزب کمونیسـت هتـل شـلوغ بود و پرسـرو صـدا و از این رو مأمور تحقیـق موضوع را جدی
تقاضـا کنیـم کـه بـا معضـل نژادپرسـتی در کوبـا مقابلـه کنـد .مادامیکه گرفـت و مدیـر ایـن هتـل بـه هتـل دیگـری منتقـل شـد .اما دسـتآخر
حـزب آشـکارا ایـن معضـل را پیگیـری نکنـد نهادهـای دیگـر هـم مـردد نامـهای از مأمـور تحقیـق بـه دسـتم رسـید کـه در آن گفته بـود موضوع
شـکایت شـما جرم کیفـری نیسـت؛ تجدیدنظرخواهی هم ممکـن نبود .و
خواهنـد بود.
همیـن جا پرونـده مختومه شـد.
ی کوبا که بـا نژادپرسـتی در ارتبط
ل.س :معضلات عمـدة کنونـ 
اسـت کدامنـد؟ آیـا خـود شـما هـم تجربـهای از ایـن معضالت یـا کوبـا تور بـه دنبال اسـتخدام راهنمای گردشـگر بـود .به شـتاب رفتم؛
بـا تجربـه کار در هتـل و زبـان انگلیسـی کاملا بـرای چنیـن کاری واجد
داشـتهاید؟
شـرایط بـودم! به مـن گفتند مدیر تشـریف ندارنـد ،فردا بیایید .روز سـوم
ن .م .ک :سـازمانهای مربـوط بـه سیاهپوسـتان اغلـب بـه اتهـام منتظـر مدیـر بـودم کـه دو مـرد سفیدپوسـت جـوان وارد شـدند و دربارة
«نژادپرسـتی» سـرکوب شـدهاند .سـیاهان امـکان چندانـی بـرای شـکل کاری کـه انتظـارش را میکشـیدم ،صحبـت میکردنـد .ناگهـان مدیـر
دادن بـه هویتـی مثبت را نـدارد .این قضیـه را میتوانید در ایـده آدالنتور ظاهـر شـد! وقتـی خواسـتم همـراه آن دو جوان وارد شـوم به مـن گفتند
(حرکـت رو بـه جلـو) ببینید که بدین معناسـت کـه با ازدواج با شـخصی دیگـر جایـی وجود نـدارد.
سفیدپوسـت میتوانیـم از سیاهپوسـتی خـود خلاص شـویم! ایـن آرمان
سفیدپوستسـازی عرصـه را بـرای اینکـه مـردم بتواننـد از وضعیـت ایـن معضلات با همه مشـاغل بهتر در کوبا همراه اسـت .بیشـتر زندگیام
نژادیشـان شـناخت حاصـل کننـد ،تنگ میکند .ایـن آرمـان راه را برای را بـه عنـوان متخصـص ژنتیـک در یکـی از پیشـرفتهترین شـرکتهای
مقابلـه بـا جدیترین معضـل نژادی امـروز یعنـی راه ندادن سیاهپوسـتان فرآوردههـای لبنـی کار کـردم کـه گاوهـای هولشـتاین پـرورش مـیداد.
در آغـاز کار ،وقتـی در نشسـتهای اعضـای ردهبـاال بـودم و متوجه شـدم
بـه موقعیتهـای شـغلی پردرآمـد در اقتصـاد کوبـا ،ناهمـوار میکنـد.
تقریبـا همـه حضار سـفیدند ،چندان به آن فکـر نکردم .این روزها بیشـتر
مـن هـم تجربة مسـتقیمی از این نابرابریها داشـتهام .سـالهای سـال در توجـه میکنـم .بارها سیاهپوسـتانی را دیـدهام که کاملا از صالحیت الزم
مارینـا همینگـوی کار کردم .از سـال  1997در آنجا مشـغول به کار شـدم بـرای آن شـغل بهرهمنـد بودنـد اما سفیدپوسـتانی جـای آنـان را گرفتند.
و در آن زمـان یکی از همسـایگانم رئیس فروشـگاههای آنجـا بود .بنابراین ایـن اتفـاق هنگامـی روی داد که در کار اخیرم در شـرکت زیسـتدارویی
از او خواسـتم کـه در آنجـا بـرای مـن کاری دسـتوپا کنـد –بـه هر حال مشـهوری در کوبـا مشـغول بـودم :آنهـا تلاش میکردنـد کـه از دسـت
همروسـتایی بودیـم و ً
قبلا بـا هـم کار کرده بودیـم .پیش از ایـن تجاربی همـه متخصصیـن سیاهپوسـت و از آن هـم بیشـتر از شـر مـن بـه خاطـر
در بخـش پذیـرش هتلهـای بینالمللی داشـتم مضافاً اینکه میتوانسـتم کنشگریـم خلاص شـوند .بسـیاری از همـکاران سیاهپوسـتم بـه خاطـر
انگلیسـی صحبـت کنـم .بنابر این او گفـت« :نوربرتو میخـوام بهت کمک آزار و اذیـت آنجـا را ترک کردند .دسـتآخر ترجیح دادم که بازنشسـتگی
کنـم امـا گوش کـن ،حرف از کارکـردن تو پذیـرش یا مغازههـا نزن چون پیـش از موعـد بگیرم.
شـدنی نیسـت .تـو را میگـذارم انبـار تـا اونجـا کار کنـی چـون در مارینا
>>
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اظهارنظری دوپهلو و مبهم در باب جایگاه نژادپرستی در کوبای امروزAgua« .
[ »blanca, agua negraآب سفید ،آب سیاه] که بر روی مخازن آب کایخون همل
در هاوانای مرکزی نوشته شده است ،ابتکاری در زمینة هنر اجتماعمحور است برای به
رسمیت شناختن فرهنگ آفرقایی-کوبایی .عکس از لوییزا استویر.

زمینهـای آنـان را خریدنـد چراکـه اسـناد مالکیتشـان به درسـتی ثبت
نشـده بـود .چـه بر سـر این سیاهپوسـتان آمـد؟ البتـه آنان بـرای اعتراض
آمـاده بودنـد .بسـیاری از آنـان بـرای پـس گرفتـن مالکیت زمینشـان به
شـورش  1912در ایالـت شـرقی و بـا رهبـری حـزب فارغ از رنگ پوسـت
بـه پا شـد پیوسـتند .در سـرکوبی که بـه دنبال این شـورش اتفـاق افتاد،
بسـیاری از آنان کشـته شـدند.

سـال پیـش سـازمان مـا نامهای سرگشـاده بـه اتحادیـة مرکـزی کارگران
کوبـا ( )CTCنوشـت و از آنـان خواسـت کـه ایـن نژادپرسـتی را تقبیـح
کننـد امـا آیـا آنـان کاری هـم انجام دادنـد؟ هیچ .مـا نیاز به حـزب داریم
تـا رهبـری را بـه دسـت بگیـرد و تصدیـق کنـد کـه ایـن معضـل وجـود
دارد .تـا زمانـی کـه چنیـن اتفاقـی نیافتـد هیـچ سـازمان فعـال در حوزة
جامعـة مدنـی دربارة آن سـخن نخواهد گفـت« .بنا کردن سوسیالیسـمی
ثروتمنـد و پایـدار» دسـتور روز اسـت« .ثروتمنـد و پایـدار» خیلـی خوب
اسـت امـا نژادپرسـتی چـه؟! همـة ایـن اصالحـات جدیـد اقتصـادی ،بنابرایـن برنامـة اسـکان مجـددی کـه امروز وجود دارد ،پاسـخی اسـت به
سـرمایهگذاری خارجـی را جـذب میکنـد ،کارآفرینیهـای کوچـک را بیعدالتیهـای تاریخـی .دادن زمیـن بـه این مـردم بـرای حکومت کنونی
افزایـش میدهـد امـا ناگزیـر در عیـن حـال نابرابـری نـژادی را در ایـن میتوانـد حرکـت بزرگیباشـد .هـدف ایـن برنامـه بایسـتی کسـانی باشـد
کـه خواهـان آننـد –برنامـهای بـرای احقـاق عدالتـی کـه در طـول تاریخ،
کشـور وخیمتـر میکنـد.
خانوادههـای سـیاه از آن بیبهـره بودنـد ،امـا اگـر برخی از سفیدپوسـتان
ل .س :آیـا معضـل اقتصـادی نژادپرسـتی در کوبا غالبـ ًا دغدغة هـم بخواهنـد بـه این برنامـه بپیوندنـد ،چراکه نـه؟ اما برای سیاهپوسـتان
ایـن واقعـا یکـی از معـدود راههـای بهبـود اوضـاع و احوال اقتصادیشـان
کارگـران سیاهپوسـت ماهرتـر و آموزشدیدهتـر اسـت؟
است.
ن .م .ک :معضل اصلی نژادپرسـتی در کوبا فقر اسـت .بسـیاری از جوانان
سیاهپوسـت نمیتواننـد به دانشـگاه بروند .بسـیاری از آنان بـه جای درس ل.س :ایـن روزهـا را چگونه میگذرانـی ،آیا منابع مالـیای برای
خوانـدن ،بـه شـغلهای کوچـک روی میآورنـد تـا خانـواده را بچرخانند .سـازمان دادن بـه فعالیتهـای انجمن اخوت پیـدا کردهای؟
چگونـه ممکـن اسـت که تقریبا هـزار جوان پاکسـتانی را اینجـا بیاوریم تا
درس بخواننـد و هزینـه تحصیلشـان را هـم بدهیـم اما نتوانیـم پنج هزار ن .م .ک :بـا حقـوق بازنشسـتگیای زندگـی میکنـم که به پـزو پرداخت
جـوان کوبایـی فقیـر کـه بـرای درس خواندن بـه پول نیـاز دارنـد ،تأمین میشـود و معـادل چنـد دالر اسـت .زندگـی کـردن بـا ایـن پـول چندان
مالـی کنیـم؟ اگرانقالب قـرار بود «انقالب فرودسـتان و برای فرودسـتان» آسـان نیسـت .بـه خاطـر  30دالر در مـاه ،شـبها را در خانـه شـخصی
باشـد پـس چـرا اکنـون تنهـا آن خانوادههایـی کـه تمکـن مالـی دارنـد ثروتمنـد نگهبانـی میدهـم .با ایـن رقمهای اندک سـازماندهی دشـوار
اسـت –مـردم از جاهـای دور بـه اینجـا مسـافرت میکنند و انتظـار دارند
میتواننـد امـکان درس خوانـدن را بـرای کودکانشـان فراهـم کنند؟
که دسـتکم چیـزی برای خوردنشـان باشـد .گاهی مجبوریم نشسـتها
میدانیـد کـه در کوبا هـزاران جریب زمین بالاسـتفاده وجـود دارد چراکه را بـه وقـت دیگـری موکول کنیـم به این دلیل سـاده که اسـتطاعت مالی
مـردم نمیخواهنـد بـر روی زمیـن کار کننـد .همزمـان افـرادی بسـیاری نداریـم و همـه سـخت کار میکننـد تـا دخـل و خرجشـان برابـر شـود.
هسـتند کـه به شـهرها مهاجـرت کردهانـد امـا نمیتوانند مکان مناسـبی دسـتکم مـردم میداننـد کـه مـا از روی صداقـت کار انجـام میدهیـم
بـرای زندگـی بیابنـد .پیشـنهاد میکنـم خانوادههـای سیاهپوسـتی را نـه از روی انگیزههـای پنهـان .و بیشـک ادامـه خواهیـم داد .نمیتوانـم
بیابیـم کـه میخواهنـد بـه نواحی روسـتانی نقل مـکان کننـد و اجتماعی تصـور کنـم کـه نوههایـم با همـان معضالتـی که من بـا آنها مواجه شـدم
بـر مبنـای کشـاورزی برپـا کننـد .البتـه آنـان بـه حمایـت و کمکهـای و حتـی بدتـر از آنهـا روبـهرو شـوند و به همـان جایگاهی بازگردنـد که ما
مالـی و غیرمالـی ،تراکتـور و از ایـن قبیـل نیازمندنـد .چـرا از برخـی از پیـش از انقالب داشـتیم.
سـازمانهای مردمنهـاد تقاضـای حمایـت مالـی نکننـد؟ البته دولـت کوبا
بایسـتی مالکیـت ایـن زمینهـا را بـه آنهـا اعطـا کنـد .بـا توجه بـه اینکه
ایـن روزهـا در سراسـر آن نواحـی ،زمیـن فروختـه میشـود ،چـرا که نه؟
نامههایتان را به این نشانیها بفرستید:
اینجـا در کوبـا در سـده نوزدهـم برخـی از مـزارع خصوصـا کشـتزارهای
ایالـت اورینتـه متعلـق به سیاهپوسـتان آزاد بود .بسـیاری از سیاهپوسـتان
>Luisa Steur <luisasteur@yahoo.co.uk
آزاد در جنـگ اسـتقالل [بـر ضد اسـپانیا] جنگیدنـد و مزارع خـود را رها
>Norberto Mesa Carbonell <nmesacarbonell@gmail.com
کردنـد تـا بـه ارتـش آزادی بپیوندنـد .امـا شـرکتهای آمریکایـی همـة
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کامیون حمل زباله در هاوانای مرکزی.
عکس از لوییزا استویر.

همسـایة خـوآن ،مـاری ،اخبار را بـر روی شـبکة غیرقانونی میامی
در تلویزیـون صفحـة مسـطح کارفرمایـش تماشـا میکنـد .برنامـة
تلویزیونـی دربـاره دختـر خلبانـی آمریکایـی اسـت کـه هواپیمای
پدرش به وسـیلة ارتش کوبا سـرنگون شـد ،درسـت پـس از اینکه
یکـی از آن پنـج نفـر ،مقامـات کوبایـی را از چیزی باخبـر کرد که
آن دختـر «مداخلـة بشردوسـتانه» مینامـد و کوبـا آن را «حملـة
تروریسـتی» تلقـی میکنـد .کارفرمـای مـاری مالـک اقامـتگاه
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 ۱۷دسـامبر  ،2014روزی کـه اوبامـا اعلام میکنـد کـه ایـاالت
متحـده و کوبـا مناسـبات گذشـته را دوبـاره احیـا خواهنـد کـرد،
روزی بـه یـاد ماندنیدرهاوانـا اسـت .خـوآن ،مشـتزن سـابق که
رفتگـر شـده بـود و بـه فیـدل بسـیار وفـادار اسـت ،در تلویزیـون
نیمـه شکسـتهای کـه در سـطل آشـغال پیـدا کـرده و آن را بـه
دفتـر کوچک خدمات بهداشـت محله سـنترو هاوانـا آورده  ،اخبار
را میبینـد .خـوان همیـن کـه بخشهایـی از سـخنرانی رائـول
کاسـترو را میشـنود و باخبـر میشـود کـه هـر پنـج قهرمـان
کوبایـی هماکنـون آزاد شـدهاند غـرق در هیجان میشـود :باالخره
خواسـتههای مـا کـه سـالیان سـال در راهپیماییهـا و شـعارهای
دیـواری در سراسـر کوبـا دنبـال میکردیـم ،برآورده شـده اسـت.
امـا همان شـب وقتـی او را مشـغول تقالی هـرروزهاش مییابم که
آشـغالها را بـرای یافتـن قوطیهایـی که بتـوان فروختشـان زیر

و رو میکنـد ،میـان همکارانـش بحثی داغ درگرفته اسـت :ممکن
اسـت حقیقت داشـته باشـد که وقتی ایـن قهرمانـان بازگردند ،در
ازای همـه آن سـالهایی کـه در زنـدان بودنـد ،پـول بگیرنـد؟ یـا
حتـی ماشـین و خانـه بگیرنـد؟ اظهارنظـر خـوآن که گفـت رنجی
کـه آنـان در زنـدان یانکـی کشـیدند بـا پـول جبـران نمیشـود با
سـکوت نمیدانمگویانـه همکارانـش مواجـه شـده اسـت.

گردشـگریای اسـت که ماری تمیـزش میکند؛ او به مـاری اصرار
میکنـد کـه برگردد سـر کار .کارفرمـا غرغرکنان میگویـد« :تمام
فکـر و ذکـر ایـن دختـر شـده کار کـردن تـو مکزیکـو .نمیدونـه
کار کـردن بـرا سـرمایهداری یعنـی چـی» .همین کـه کارفرمایش
رفـت مـاری گسـتاخانه در مخالفـت بـا او میگویـد «آخـه بـدون
مـن کاری ازت برمیـاد ،جادوگـر .تنهـا دلیـل اومدن گردشـگرا به
اینجـا ،زحمتـای منـه» .وی بـا خوشبینـی سـخنش را ایـن گونه
ادامـه میدهـد کـه آنطـور کـه از اخبـار برمیآیـد دیگـر نیـازی
بـه رفتـن بـه مکزیکـو نیسـت :بیشـک اقتصاد کوبـا دوبـاره رونق
خواهـد گرفـت ،گردشـگرها بـه اینجا میآینـد و زندگـی پرفروغتر
خواهد شـد.
امـا آیـا زندگی برای افـرادی چون خوآن و مـاری پرفروغتر خواهد
شـد؟ همچـون بسـیاری از کوباییها ،آنهـا هم گمـان میکنند که
تغییـر مثبـت خواهد بـود .گشـایش در اقتصاد بدین معناسـت که
دالرهـا شـروع بـه سـرازیر شـدن کننـد؛ اسـتانداردهای زندگی به
سـطح زندگـی پیش از سـال  1989کـه کارت جیرهبنـدی ،غذای
کافـی را تضمیـن میکرد و شـهروندان کوبایی از خدمات سلامت
و فرصتهـای آموزشـی سـخاوتمندانه بهرهمنـد میشـدند،
بازخواهـد گشـت .افـراد کمـی ایـن احتمـال را میدهنـد کـه 7
دسـامبر  2014نشـانگر آغـاز مسـیر پسـا سوسیالیسـتی کوبا که
بـا خصوصیسـازی ،بازاریشـدن ،دگرگونـی دولـت و نابرابـری
مشـخص میشـود ،باشد.

میکنـد ،بازرسـان از کارفرمـا مطالبـة رشـوه میکننـد؛ وی آن
هزینههـا را بـه حسـاب مـاری میگـذارد و حقوقـش را بـه صفـر
میرسـاند و او را کاملا وابسـته بـه انعامهای گردشـگران میکند.
مـاری و کارفرمایـش هـر دو مدافـع آن چیزیانـد که گردشـگران
را جـذب میکنـد ،امـا مذاکـره بهلحـاظ سـاختاری نابرابـر اسـت:
مـاری حتـی بـا مزدهـا حداکثـر نزدیـک  25دالر در هفتـه در
مـیآورد حـال آنکـه کارفرمایـش تـا شـبی  50دالر هـم درآمـد
دارد .مـاری در آسـتانه فقـر زندگـی میکند و با ایـن آینده مواجه
اسـت کـه پیر شـود و پشـتش نه بـه مسـتمری بازنشسـتگی گرم
باشـد و نـه بـه پسانـداز.
شـوربختانه از ایـن داسـتانهای واقعـی طنیـن تجـارب اروپـای
شـرقی پساسوسیالیسـم بـه گـوش میرسـد .در اروپـای شـرقی
«تعاونیهـای جدیـد» امـوال بسـیاری از کارگـران را مصـادره
کردنـد ،حال آنکـه مدیران دولتی پیشـین امتیازات سازمانیشـان
را بـه حقـوق (شـبه) مالکانـه مبـدل کردنـد و مشـتاقانه از
خصوصیسـازی بیشـتر حمایـت کردنـد .در کوبـا ،کوالکهـای
شـهری –زمیندارانـی کـه از گردشـگری و معاملات ملکی منتفع
میشـوند -ممکـن اسـت از حـذف نظارتهـای دولتـی ،صیانت از
عناویـن مالکانـه و کاهـش مالیاتگیری دفـاع کنند .ایـن اقدامات
بـه هزینـه بیـکار شـدن کارگران عـادی تمام میشـود و آنهـا را از
چتـر حمایتـی سوسیالیسـتی محـروم میکننـد.
البتـه کوبـا اروپـای شـرقی نیسـت .سوسیالیسـم کوبـا از انقالبـی
برخاسـته اسـت کـه تـوده مـردم مدتهـا و صبورانـه انتظـارش را
میکشـیدند و خـود را برای آن آماده میکردنـد و حامی آن بودند
و از اشـغال شـوروی مایه نگرفته اسـت .سوسیالیسـم و انقالب در
کوبـا بومیانـد و ایـن واقعیت را میتـوان در عزتنفـس کارگران و
نیز در آداب معاشـرت پرشـور و عامهپسـند سوسیالیسـتیای دید
کـه شـاخصه مرکـز هاوانـا اسـت .در بافتـار بینالمللـی و آکنده از
دگرگونـی ،کوبـا شـاید بتوانـد بـه جـای در پیش گرفتن مسـیری
پساسوسیالیسـتی ،در مسـیری نئوسوسیالیسـتی گام بـردارد –
گرچـه بـرای اینکـه چنین چیـزی روی دهد ،شـاید الزم باشـد بر
خطراتـی کـه مسـیر پساسوسیالسـتی دربـردارد ،صحـه بگذاریم و
در سـطح عمومـی دربـاره آن بحـث کنیم.

خـوآن را در نظـر بگیریـد :رفتگـری کـه مسـتخدم دولت اسـت و
نزدیـک  800پـزو (حـدودا  32دالر) حقـوق میگیـرد – بیـش از
رئسـایش در همـان شـرکت .اما بسـیاری از رئسـای خـوآن درگیر
بـه چنـگ آوردن املاک و مسـتغالتاند تـا بـه گردشـگران اجاره
دهنـد (میانگیـن شـبانه  30دالر)؛ آنهـا شـبکههای بینالمللـیای
در دسـت دارنـد و امتیـازات سازمانیشـان را بـا منافـع مالـی کـه
در بازارهـا دارنـد گـره میزننـد .تنهـا امیـد خـوآن برای به دسـت
آوردن پـول اضافـی همـان گاری آشـغال قراضهاش و همسـایگانی
اسـت کـه بـه او پـول میدهنـد کـه کثیفکاریهـای مراسمشـان
را تمیـز کنـد .کارت جیرهبنـدی غذایـش تنهـا اقلام اساسـیاش
را تضمیـن میکنـد و نـه سـبزیجات و گوشـت و شـیری کـه زخم
مزمنـی را کـه بـر بدن دارد ،التیام بخشـد .پس از ده سـال زندگی
در هاوانـا ،او آدرس ثبـت شـدهای نـدارد؛ بایسـتی بـدون تجویـز
ُ
دکتـر قـرض امِپرازولـش را از بـازار سـیاه تهیه کنـد .اضطرابش را نامههایتان را به این نشـانی بفرستید:
شـایعات تبدیـل شـدن خدمـات شـهری دولتـی بـه «تعاونیهـا»،
>Luisa Steur <luisasteur@yahoo.co.uk
تشـدید میکننـد .ایـن فرآینـد ممکـن اسـت حقوقهـا را افزایش
دهـد امـا ریـزش کارگران که شـاید خوآن هم جزئشـان باشـد ،در
پی دارد.
دسـتکم مـاری آدرسـی ثبتشـده و پـول نقـد کافـی دارد
تـا کاری کنـد کـه خدمـات گوناگـون سوسیالیسـتی بـه سـوی
خانـوادهاش سـرازیر شـود .امـا او به عنـوان کارگری خود اشـتغال
(– )cuentapropistaمقولـهای روبهرشـد در کوبـا -تنهـا  40دالر
در مـاه درآمـد دارد و نـه امنیـت دارد و نـه مزایـا و نـه مسـتمری
بازنشسـتگی .چـون کارفرمایـش از رسـمی کـردن او خـودداری

 .1ایـن کار میدانـی را در هاوانـا و در فاصلـه سـپتامبر  2014تـا  2015و بـا همـکاری
پژوهشـی مرکـز پژوهشهـای فرهنگـی خـوآن مارینلـو انجـام دادم .از شـرکتکنندگان
«سـمینار بینالمللـی مردمشناسـی اجتماعی-فرهنگـی» -کـه هماهنگیاش بـا من بود-
و مهمانانـی از کارگـروه دگردیسـیهای جهانـی و مردمشناسـی مارکسـی وابسـته بـه
اتحادیـه بینالمللـی علـوم مردمشـناختی و قومشـناختی بـه خاطر بینشبخشیهایشـان
کـه در ایـن مقالـه بـه کار رفـت ،سـپاسگزارم .کارگرانی کـه در این مقاله تصویر شـدند
اسـم مسـتعار دارنـد و تـا حـدودی تخیلیاند.
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> جنبش گل آفـتـابگـردان
و جـامـعـهشنـاسی آمـادة نبـرد
مینگ-شو هو ،دانشگاه ملی تایوان ،تایوان
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جنبش گل آفتابگردان تایوان که نفش عمومی
جامعهشناسی را به چالش کشید.

دانشجویان دانشگاههای تایوان ،عصر روز  ۱۸مارس  ،۲۰۱۴در «تشویق مبادلة اقتصادی بینتنگهای» بیان میشود – مبادلهای که
اعتراض به توافقنامة گستردة آزادسازی تجارت با چین ،به مجلس معموالً تصور میشود به نفع شرکتهای بزرگ و به ضرر دموکراسی و
قانونگذاری یورش بردند که به شیوهای غیر قابل انتظار به اشغال حقوقبگیران است.
 24روزة پارلمان و متعاقب آن ،بحرانی سیاسی منجر شد .جنبش به
اصطالح گل آفتابگردان تا حدودی الهامبخش انقالب چتر هنگکنگ اجتماع جامعهشناختی تایوان ،چه استادان و چه دانشجویان ،عمیقاً
ِ
بود که شش ماه پس از آن رخ داد ،و اغلب به آن پیوند داده میشود .در این اعتراض بیسابقه درگیر بودند .درپاسخ به فراخوان رهبران
به احتمال قوی ،بزرگترین و طوالنیترین بخش ستیزة جمعی در گل آفتابگردان برای بایکوتی در سطح ملی ،دپارتمان جامعهشناسی
کومینتانگ محافظهکار دانشگاههای چینهوا ،تایپه و سان یاتسن فعالیتهای آموزشی را تعلیق
ِ
فعالیت ( ،)activismاز زمانی که
تایوان بود که ّ
قدرت ملی را در سال  ۲۰۰۸باز به دست آورده بود ،افزایش مییافت .کردند و مقامات اجرایی ردهباال و وزارت آموزش را به مبارزه طلبیدند.
پارلمان محاصرهشده و هم
در پایان ،جنبش گل آفتابگردان با مسالمت به پایان رسید و توافق بسیاری از جامعهشناسان حرفهای هم اطراف
ِ
در محوطة دانشگاه ،جلسات غیررسمی برگزار کردند .در کوششی تجربی
مناقشهبرانگیز تجارت آزاد در پروسة قانونگذاری متوقف شد.
برای دموکراسی شورایی میان مشارکتکنندگان در اعتراض ،تعدادی از
تایوان فاقد هرگونه س ّنت نافرمانی مدنی است و فرهنگ سیاسی دانشجویان و معملمان در مباحثاتی مشترک علیه تجارت آزاد ،بیکاری
عموماً محافظهکارش زمینة باروری برای اعتراضات افراطی نیست .با جوانان و دیگر موضوعات شرکت کردند .بسیاری دیگر از دانشجویان
دلیل همپوشان ،از جامعهشناسی ،در پارلمان محاصرهشده اردو زدند ،از چن وی-تینگ
این حال جنبش گل آفتابگردان دستکم به سه
ِ
حمایت عمومی چشمگیری بهره برد :نخست ،به دنبال دفاع از فرآیند (رهبر کاریزماتیک گل آفتابگردان از دانشگاه چینهوا) تا داوطلبان و
دموکراتیک بود و خواستار شفافیت و نظارت بیشتر روی مذاکرات مشارکتکنندگان گمنام .بعد از یک رأیگیری آنالین گمنام توسط
بینالمللی بود؛ دوم ،علیه تجارت آزاد اعتراض میکرد؛ سوم ،بسیجی رؤسای انجمن جامعهشناسی تایوان ،انجمن در ۲۵مارس ،بیانیهای در
ملّی علیه چین را به راه انداخت .ح ّتی عناصری از حمایت اجتماعی حمایت از گل آفتابگردان منتشر کرد .در نوامبر ،در اقدامی برای به
فعالیت دانشجویی ،انجمن جامعهشناسی تایوان از وی
ضد
پولنیایی در این اعتراض ّ
ِ
رژیم غیرمعمول وجود داشت ،چرا که رسمیت شناختن ّ
جاهطلبی ارضی جمهوری خلق چین نسبت به تایوان ،اکنون با عبارت یانگ ،یک فعال اصلی دانشجویی دعوت کرد تا در گردهمایی ساالنة
>>
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انجمن سخنران اصلی باشد.
قطعاً ،اقلیتی از صداهای مخالف در میان جامعهشناسان تایوانی از این
درگیری و مشارکت حرفهای ابرو در هم کشیدند .وقتی خبرنامة انجمن
جامعهشناسی تایوان یادداشتی منتشر کرد و براساس «بیطرفی ارزشی»
علیه مشارکت سیاسی استدالل کرد ،با بحثی مدافع مشارکت دربارة
ربطِ معاصر این مفهوم وبری ،به آن یادداشت پاسخ داده شد .نکتة مهم
اینکه این بحث دربارة مأموریت و نقش عمومی جامعهشناسی ،نشانگر
سالمتی و سرزندگی این رشته بود.
درگیری ردهباالی اجتماع جامعهشناختی تایوان طبیعتاً واکنش شدید
محافظهکاران را به همراه داشت .یک نمایندة مجلس [از حزب]
کومینتانگ بعدتر به صورت عمومی جامعهشناسان را بهخاطر «کاری
نکردن غیر از تحریک دانشجویان برای رفتن به خیابان» به باد انتقاد
گرفت و از وزیر آموزش خواست تا مراقب گروههای جامعهشناسی در
دانشگاههای دولتی باشد .چنین افترایی پاسخی فوری را برانگیخت و
بسیاری از دانشجویان و استادان یادداشتهایی در روزنامهها نوشتند
تا از روح انتقادی جامعهشناسی دفاع کنند که موقعیتی ارزشمند
تلفنی
برای اثبات عمومی اهمیت این رشته بود .موجی از تماسهای
ِ
اعتراضی به گروههای جامعهشناسی ناراحتکنندهتر بود ،چرا که بسیار
از کسانی که تماس میگرفتند از معرفی خودشان سر باز میزدند و
از زبانی تند استفاده میکردند که تا آزار کارکنان آموزش پیش رفت.
گروه جامعهشناسی دانشگاه سان یاتسن تماسی از فردی دریافت
کرد که خود را یکی از والدین معرفی ،و تصمیم دانشکده برای تعلیق
آموزشهای عادی را محکوم کرد چرا که مدعی بود به آیندة دخترش
که میگفت سه ماه دیگر فارغالتحصیل میشود ،آسیب میزند (اما در
واقع ،گروه به تازگی تأسیس شده است و هیچ دانشجویی نداشت که در
زمان اعتراض سال چهارم باشد).

به شکل متوازن ،تأثیر بیواسطة جنبش گل آفتابگردان روی
جامعهشناسی تایوان به طور تقریباً قاطع مفید است .با جلسات
غیررسمیمان ،دموکراسی شورایی ،و یادداشت در روزنامهها ،پدیداری
عمومی رشتة ما افزایش یافت .تعداد فزایندهای از دانشجویان
مشارکتکننده اکنون به جامعهشناسی عالقمندند چرا که ابزارهای
مفهومیاش برای بررسی اینکه قدرت در جامعة معاصر چگونه حفظ
میشود ،اعمال میشود و به چالش کشیده میشود ،بسیار مناسباند.
داوطلبان ثبتنام در مقطع تحصیالت تکمیلی جامعهشناسی در دانشگاه
ملّی تایوان در سال  ۲۰۱۵دو برابر شد ،و بسیاری از داوطلبان تجربة
شخصیشان در طول جنبش گل آفتابگردان را به عنوان انگیزة اصلی
برای مطالعات بیشتر عنوان کردند.
در حالیکه تأثیر بلندمدت جنبش گل آفتابگردان را نمیدانیم ،تجربة
گذشته میتواند به عنوان راهنمایی تقریبی به کار رود .جنبش سوسن
وحشی سال  ،1990اعتراض موفق دموکراسیخواه دانشجومحور،
جریانی از خون تازه را به رگهای رشتة ما وارد کرد .بسیاری از فعاالن
دانشجویی سابق اکنون جامعهشناسانی حرفهای در میانة دهة پنجم و
اوایل دهة ششم زندگیشان هستند .آموزش و پژوهششان خصوصیت
درگیرانه و آمادة نبر ِد جامعهشناسی تایوان را افزایش داد .به طور مشابه،
با گذشت زمان ،نسل گل آفتابگردان قطعاً مسیر رشتة ما را تغییر
خواهدداد.
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
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> کدامیک اولویت دارد؟
جـنبش کـارگری یا محیـطزیست؟
هوا-ژن لیو ،دانشگاه م ّلی تایوان ،تایوان و خزانهدار کمیتة پژوهشی جنبش کارگری ( )RC44انجمن بینالمللی جامعهشناسی
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راهپیمایی ضدهستهای تایوان پس از فاجعة فوکوشیما ۳۰ ،آوریل  .۲۰۱۱عکس از هوا-ژن لیو.

چهار ماه زودتر ،در تایوان 95 ،کشـاورز تایوانی نـه اعتـراض چـان و نـه درخواسـتهای
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 ۱۳نوامبـر  ،1970چان تائهایل ،کارگر نسـاجی
کـرهای تظاهراتـی در اعتراض به شـرایط کاری
وخیـم بـه راه انداخـت و «نه سـاعت کار روزانه
بـا چهـار روز مرخصـی در مـاه» را خواسـتار
شـد .زمانـی کـه مقابلـه به پایـان رسـید ،چان
در حالیکـه فریـاد میزد «ما ماشـین نیسـتیم!
قانـون کار را اعمـال کنیـد» ،خـود را بـه آتش
کشـید .خودسـوزی چان و کشمکشی که الهام
ِ
دموکراتیک
بخشـید ،یک جنبـش اتحادیـهای
شـکوفا را بشـارت داد و تضادهـای عمیـق
سـرمایه-کارگ ِر تحتتأثیـر برنامـة توسـعة
ابداعـی دولـت نظامـی را آشـکار کرد.
ِ

خواسـتار پرداخـت غرامت مالـی و تغییر مکان
یـک تأسیسـات فـراوری مـواد غذایـی شـدند؛
کارخانـهای کـه سـموم مایـع را مسـتقیماً در
یـک سیسـتم آبیـاری محلـی تخلیـه میکـرد
محصـول زمینهـای
و موجـب آسـیبدیدن
ِ
کشـاورزان در دو سـال پیاپـی شـده بـود .ایـن
حادثـه ،همـراه بـا  ۶۴دادخواسـت مشـابه،
اعتصـاب و اقدامـات مقابلهجویانـه کـه در
همیـن سـال اتفاق افتاد ،نخسـتین اوج بسـیج
ضدآلودگـی تایـوان را رقـم زد کـه هدفـش
محدودکردن توسـعة صنعتی نامحـدود بود که
توسـط دولـت توسـعهگرا ترویـج میشـد.

کشـاورزان تایوانـی رویدادهای منفـرد نبودند و
بنابرایـن مسـائل بغرنج بعـدی را پدیـد آوردند.
مشـابهتها در میـراث اسـتثماری ،حکمرانـی
اقتدارگـرا ،و صنعتیشـدن شـتابنده شـرایط
کاری سـخت و محیطزیسـت تخریبشـده
مشـابهی را در هـر دو کشـور ایجـاد کـرد.
بـا ایـن حـال جنبشهـا مسـیرهای بسـیار
متفاوتـی را طـی کردنـد .هرچنـد جنبـش
کارگـری کـره و جنبـش محیطزیسـتی تایوان
در زمـان مشـابهی شـروع بـه شـکل گرفتـن
کردنـد ،یـک دهـه زمـان الزم بـود تـا تخریب
محیطزیسـت کـره و مصیبـت کارگـری تایوان
همـان سـطح از اشـتیاق عمومی را دامـن زند.
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تشییع جنازة دو کارگری که در تظاهرات ملی کارگری
خودکشی کردند ۱۳ .نوامبر  .۲۰۰۳عکس از هوا-ژن لیو.

راز ،در فهمکـردن و در محدودیـت دو نـوع از
قـدرت جنبـش (خصوصیتـی خـاص کـه بـه
هـر جنبـش ایـن توانایـی را میدهـد کـه بـر
جهـان تأثیـر بگـذارد) در بافـت دولتهـای
توسـعهگرا و اقتصادهای شـرکتی نهفته اسـت.
قـدرت نفـوذ کارگـران سـازمانیافته بـر نقـش
اجتنابناپذیـر کارگـران در ایـن نظـام بازتولید
و خدمترسـانی اسـتوار اسـت .کارگـران بـا
داشـتن قـدرت کارگـری ،از کسـب سـود
دریغ
ِ
سـرمایهداران جلوگیـری میکننـد .در مقابـل،
جنبـش محیطزیسـت هیـچ قـدرت نفـوذ
سـازمانیای نـدارد امـا بـر توانایـی گفتمانـی
بـرای قانعکـردن عمـوم درخصـوص ایدئولوژی
جدیـد تکیـه میکنـد ،براسـاس ادعایـش کـه
به سـوی خیـر جمعـی و جهانشـمول حرکت
میکنـد.
هرچنـد در دهـة  ۱۹۸۰دولتهـای کـره و
تایـوان هـر دو اقتدارگـرا بودنـد ،بـا ایـن وجود
راهبردهـای متفاوتـی را بـرای برخـورد بـا
جنبشهـای اجتماعـی بـه کار بردنـد :دولـت
کـره سـرکوب شـدید را بـه کار بـرد و دولـت
تایـوان الحـاق حیلهگرانـه را .ایـن راهبردهـای
متفـاوت در مهـار جنبـش محیطزیسـت کـره
و جنبـش کارگـری تایـوان موفـق بودنـد امـا
جنبـش کارگـری کره راهـی برای حـل وفصل
کـردن سـرکوب یافـت درسـت همانطـور که
کشـاورزان تایوانـی توانسـتند بـه پذیـرش بـه
عنـوان همـکار پاسـخ گوینـد.
وقتی کارگران کره شـدیدا ً سـرکوب میشـدند
و بـه نارضایتیشـان بیتوجهـی میشـد،
اعضـای اتحادیـة کارگـری راههـای فـراری
یافتنـد تـا زیرسـاختهای سـازمانی را تقویـت

همین کـه این دو جنبش زودهنگام خودشـان
را بـه عنـوان نیروهـای غالـب مخالـف تثبیـت
کردنـد ،الگوهـای ملّـیای را بـرای ایجـاد
قـدرت جنبشـی آغـاز کردند .جنبـش کارگری
کـره میراثـی از سـتیزهجویی انعطافناپذیـر
و خودسـازمانی برجـا گذاشـت ،در حالیکـه
محیطزیسـتگراهای تایـوان بـه تکیـه بـر
راهبردهایـی ادامـه دادنـد کـه عملگرایـی،
مذاکرات سیاسـی و سـازش را شـامل میشـد.
در کره جنبشـی محیطزیسـتی در پی جنبش
کارگـری آمـد و در تایـوان جنبـش کارگری به
دنبـال جنبش محیطزیسـتی؛ این جنبشهای
جایگزیـن از ایـن «نمونههای زودهنـگام» برای
راهبردهـای فرهنگـی و سازمانیشـان بهـره
گرفتنـد و بـه آن واکنـش نشـان دادنـد.
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بـا ایـن حـال بـه حداکثـر رسـاندن قـدرت
هزینهبـردار اسـت .نیـروی کارگـری سـازمان
یافتـه با ادعاهایی دربارة اینکه «اریستوکراسـی
کارگـری» را نمایندگـی میکنـد ،آلـوده شـده
اسـت که به قیمت کاهـش حمایت عمومیاش
تمام شـده اسـت .حمایتش بیشـتر نیز کاهش
یافـت وقتـی که پایتخـت کارخانههـا را منتقل
کـرد ،ضمانتهـای اشـتغال مادامالعمـر را
حـذف کـرد و کارگـران مشـروط و مهاجـ ِر
«سـاماندهیناپذیر» را مسـتقر کـرد.
در ایـن بیـن در هـر دو کشـور ،در حالیکـه
حفاظـت زیسـتمحیطی بخشـی از گفتمـان
عمومـی میشـد ،رقیبـی جدیـد و قدرتمنـد
ظاهـر شـد .سـازمانهای دولتـی حفاظـت
از محیطزیسـت ،شـرکتهای مشـاور
زیسـتمحیطی و اندیشـکدههای خصوصـی
همـه بـه میـان آمدنـد تـا انحصـار جنبشهـا
در گفتمانهـای محیطزیسـتی را بـه چالـش
بکشـند .افـزون بر ایـن ،جنبش محیطزیسـتی
تایـوان و کـره همچنـان در نبـرد علیـه قـدرت
شـرکتهای بـزرگ شکسـت میخورنـد،
تـا حـدودی بـه ایـن خاطـر کـه چشـمانداز
زیسـتمحیطی آنهـا در گنجانـدن دغدغههـا
درخصـوص نجـات اقتصـادی فقیـران و
بیبهـرهگان نـاکام بـوده اسـت.
>>

بـا توجه به شـباهتهای سـاختاری بین تایوان
و کـره ،چـرا توالـی جنبشهـای کارگـری و
محیطزیستیشـان بـه صـورت معکـوس ظاهر
شد ؟

کننـد و در میـان کارگـران اتحاد ایجـاد کنند؛
سـرکوب نمیتوانسـت آنهـا را از دسـتیابی به
تـوان قدرت نفوذشـان بـازدارد .زمانی که دولت
ظاهـرا ً قـدر قـدرت تایـوان در حـل مشـکالت
مرتبـط بـا آلودگی هـوای عنانگسـیخته ناکام
ماند ،قربانیان آلودگی و حامیان محیطزیسـت
آموختند که به مسـئوالن ردهباالتر دادخواست
بنویسـند ،کنشهـای سـتیزهجویانه در پیـش
گیرنـد و دربـارة دغدغهشـان بـا هـر کـس که
گـوش میدهـد از جملـه رسـانهها ،سـخن
بگوینـد .نتیجـه ،اشـاعة گسـتردة ایدههـای
محیطزیسـتی و انباشـت تدریجـی قـدرت
ایدئولوژیـک بـود .از قضا ،گرچه زمینة سیاسـی
میتوانسـت بـه ویـژه در آغـاز از پیامدهـای
موفـق جنبـش جلوگیـری کنـد ،ایـن زمینـه
بـه انـواع مشـخصی از راهبردهـا عالقمنـد بود.
بـه ایـن ترتیـب جنبـش کارگـری کـره تـوان
قـدرت نفـوذش را تثبیـت کـرد در حالیکـه
جنبـش محیطزیسـتی تایـوان ظرفیتهـای
ایدئولوژیکـش را توسـعه داد و بنابرایـن ادغـام
زودهنـگام بـا دیگـر جنبشهـا را رقـم زد.

ایـن مقایسـه دو خـط سـیر جنبشـی بسـیار
متمایـز را نشـان میدهـد کـه پیرامـون قدرت
جنبشـی سـاخت یافته اسـت .در هر دو کشور،
جنبشهـای کارگـری قـدرت نفوذشـان را
بـا سـازماندهی صنایـع راهبـردی همچـون
خـودرو ،پتروشـیمی ،خدمـات پسـتی و
کشتیسـازی بهبود بخشـیدند و افزایش دادند؛
هـر دوی جنبشهـای محیطزیسـتی قـدرت
ایدئولوژیـک را بـا مهـارت در هنـر کمپینهای
تصـرف سـرخطهای خبـری
روابـط عمومـی و
ّ
بـه حداکثـر رسـاندند.
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کشمکش ملی کارگری کرة جنوبی ۱۳ ،نوامبر .۲۰۰۳
عکس از هوا-ژن لیو.

در طـول بحـران ،هـم جنبشهـای کارگـری و
هـم جنبشهـای محیطزیسـتی تلاش کردند
تـا منبـع قـدرت ثانویـهای بهدسـت آورنـد ،تـا
محدودیتهـای مزایـای اصلیشـان را جبـران
کنـد .بنابرایـن ،جنبشهـای کارگـری بـه
دنبـال بیـان دغدغههایشـان بـر حسـب
منافـع عمومـی گسـترده بودنـد ،در حالیکـه
جنبشهـای محیطزیسـتی تلاش داشـتند
قـدرت نفـوذ بزرگتـری بسـازند تـا بـا تفـوق
شـرکتهای بـزرگ مقابلـه کننـد.
همچنیـن در لحظات بحرانی اسـت که احتمال
اتحـاد واقعـی کارگری-محیطزیسـتی افزایش
مییابـد ،چـرا کـه هـر دو طـرف شـروع بـه
همدلـی بـا یکدیگـر میکننـد و مهارتهـای
انباشـته شـده و مخمصههـای دیگـری را درک
میکننـد .جنبش کارگری در هر دو مورد ثابت

کـرده کـه در سـاماندهی جماعتهـا و مـرد م
عـادی نیرومنـد امـا در تولیـد گفتمـان ضعیف
اسـت ،در حالیکـه جنبـش محیطزیسـتی
تمایـل داشـته تـا در تولید گفتمـان نیرومندتر
باشـد و در سـاماندهی بـه جماعـات و مـردم
عـادی ضعیـف .هـر جنبـش مجموعـهای از
تواناییهـا و اسـتعدادهای طبیعـی را دارد کـه
همتایـش نـدارد و بـه آنهـا نیازمند اسـت.

مقایسـه باید دانشـگاهیان و همچنیـن فعاالن
را برانگیـزد تـا گذشـته و حـال جنبشهـای
کارگـری و محیطزیسـتی را دوبـاره ارزیابـی
کننـد ،دو نیرویـی کـه به شـیوهای چشـمگیر
حیـات اجتماعی – و تصویر مـا از آینده -را در
دوران مـدرن شـکل دادهانـد.۱

ایـن مقایسـة بینجنبشـی ،بـر مکملبـودن
مشـترک جنبشهـای کارگـری و
محیطزیسـتی تأکیـد میکنـد .مـورد تایـوان
و کـره ،بـا اسـتفاده از «قـدرت جنبـش» بـه
مثابـه یـک مفهـوم راهنمـا بـرای تغییرجهـت
گفتمانهـا درخصـوص شـکلگیری ،توالیهـا
و خطسـیرهای جنبـش ،پایههـای اتحـاد
کارگری-محیطزیسـتی را آشـکار میکند .این

نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
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جامعهشناسی در تایوان

> پـدر و مــادر 
ی
فـــــشــرده
در تایـوان

پی-چیا الن ،دانشگاه ملی تایوان ،تایوان و عضو کمیتة پژوهشی خانواده ( )RC06و جنبشهای کارگری ( )RC44انجمن بینالمللی جامعهشناسی

نرخ زاد و ولد تایوان اکنون یکی از پایینترینها در دنیاست .پدرومادران
تایوانی که فرزندان بیش از همیشه ارزشمند و آسیبپذیرشان را بزرگ
میکنند ،پیوسته ،نظرات کارشناسان که اغلب از غرب ترجمه شدهاند
به پدرومادرها توصیه میکنند که به نیازها و احساسات فرزندانشان
رسیدگی کنند .چرا پدرومادرها امروزه علیرغم دسترسی گسترده به
منابع فرهنگی و خدمات بازار ،حتی با فشار تشدیدیافته ،اضطراب و
عدمقطعیت بیشتری روبرو هستند؟ پژوهش من این مسئلة بغرنج را
براساس مشاهدات مدرسه ،تحلیل گفتمان ،و مصاحبههای عمقی با
پدرومادرهای بیش از  ۵۰خانواده از طیفهای گوناگون اجتماعی و
سیاسی میکاود.
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پیوند بین پدرومادری و نابرابری طبقاتی برای مدتی طوالنی موضوعی
اساسی در جامعهشناسی بود ،اما این ادبیات عموماً از آن چیزی رنج
میبرد که آندریاس ویمر ونینا گلیک شیلر «ملیگرایی روششناختی»
مینامند .محققان گرایش دارند تمایز طبقاتی را در یک جامعة واحد
به عنوان یک واحد بستة تحلیلی ،تحلیل کنند و از این چشم بپوشند
که جوامع چگونه توسط روابط مبادله با یکدیگر و تأثیر بر یکدیگر
شکل میگیرند

مجموعة در حال رشد توصیه به والدین تایوان ،خانوادة هستهای طبقة متوسط
را به عنوان هنجار ایدهآل در نظر میگیرد .این تصویر ،روی جلد کتاب راهنمای
خانوادة خوشبخت  ۱۲۳است که توسط حکومت جدید شهر تایپه منتشر شده
است.

بسیاری از تحلیلگران باور دارند که صنعتیشدن ،شهریشدن و
کاهش باروری مفاهیم نوین کودکی و پدرومادری را به وجود آوردهاند؛
نگاهی که تهرنگ و پسزمینة نوسازی را دارد و با تجربة مدرنیتة غربی
سال پنجم  /شـمارۀ چهارم  /دسامبر 2015

>>

تایوان یک فضای پژوهش راهبردی برای جامعهشناسی جهان ارائه
میدهد؛ رهیافتی که فضای جغرافیایی را به عنوان مرک ِز شکلدهی
دانش معرفی میکند و نظریهها و مفاهیم جامعهشناسی اروپامحور را
استانی و محلی میکند .من از پدرومادری به عنوان لنزی تجربی استفاده
کردم برای نگریستن به شیوههایی که در آن جهانیشدن ساحتهای
خرد زندگی خانوادگی و نابرابری طبقاتی را شکل میدهد .گفتمانهای
عمومی دربارة پرورش کودک به شکلی اساسی در تایوان پساجنگ
دگرگون شدهاند ،همانگونه که جایگاه فرزندان از نگریستن به آنها
در درجة اول به عنوان اندامهایی زحمتکش وکاری که برای خدمت به
ملیگرایی نظامی در دسترساند ،به نگریستن به آنها به عنوان اندامهایی
سالم که در معرض حکمرانی زیستسیاست هستند ،تغییر کرده است.
به شکلی مشابه ،نقش پدرومادرها دگرگون شده است؛ به جای آنکه در
درجة اول تحمیلکنندة نظم به فرزند باشند ،به شکل فزایندهای با آنها
به عنوان دریافتکنندگان توصیههای پدرومادری رفتار میشد.

جامعهشناسی در تایوان
همچون الگویی جهانشمول برخورد میکند و نابرابریهای قدرت و
خصوصیتهای فرهنگی سراسر جهان را نادیده میگیرد.

سپری کنند ،اما اغلب محیطهای کاری در تایوان از لحاظ فرهنگی
و سازمانی خانوادهدوست نیستند .پد رومادرهایی که هر دو شاغلند،
برای نگهداری از فرزندان شدیدا ً به برنامههای پس از ساعات رسمی
مدرسه و یا شبکههای خویشاوندی وابستهاند .برخالف روایتشان از
«گسیختگی نسلی» ،پدرومادرها برای تربیت مشترک فرزندانشان
باید به پدربزرگها و مادربزرگها تکیه کنند که با خود آنها و یا در
نزدیکیشان زندگی میکنند.

اکنون به دومین بعد پدرومادری فشرده میرسیم .در حالیکه این
نسخههای فرهنگی پدرومادری تأثیرات جهانی جدید را بازتاب میدهد،
اغلب با واقعیات تایوان در تضاد است .به طور مثال ،پیاپی به پدرومادرها
توصیه میشود که زمان قابلتوجهی را برای ارتباط و تعامل با فرزندان

نامههایتان را به این نشانی بفرستید:

جهانی پدرومادری و کودکی را به
دیگر نگرشهای مشترک ،همگرایی
ِ
عنوان نمونهای از مکدونالدیشدن تحت نیروی گستردة سرمایهداری
جهانی و یا به عنوان نتیجة گردش جهانی دانش علمی درخصوص
توسعه و آموزش اولیة فرزندان میبینند .هر دوی این دیدگاهها در
خطر تقلیل جهانیشدن به یک متغیر بیرونی و نادیدهگرفتن تالشهای
ً
جوامع محلی برای درککردن ،بومیکردن و پیوند دادن عناصر جهانی افزون بر این ،پدرومادرها معموال با گسیختگی شدیدی بین ارزشهای
پد رومادری و محیط نهادی گستردهتر روبرو میشوند .برخالف مفاهیم
هستند.
پذیرای کودکی شاد ،آنها نگران تواناییهای فرزندانشان برای جان به در
چانگ کیونگ-سوپ ،محقق اهل کره جنوبی از واژة «مدرنیتة فشرده» بردن در رقابتهای شدید برای راهیافتن به دبیرستانها و دانشگاههای
برای توصیف شرایط تمدنیای استفاده کرده است که در آن تغییرات پیشرو هستند .آنان همچنین اغلب نگرانند که آیا فرزندان رکگو و
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به سرعت رخ میدهند و زمان خودرأیشان در آینده به خوبی [با شرایط] سازگار میشوند چرا که
و مکان ،هر دو را ،متراکم میکنند .اجزاء متنوع تمدنهای چندگانه بسیاری از شرکتها در تایوان همچنان با فرهنگهای جمعی و اقتدار
–سنتی ،مدرن و پسامدرن و عناصر بومی ،خارجی و جهانی -در این سلسلهمراتبیشان شناخته میشوند.
جوامع با هم همزیستی دارند ،با هم رقابت میکنند و بر یک دیگر
تأثیر میگذارند .من مفهوم «پدرومادری فشرده» ( compressedدر پایان ،پد رومادری فشرده نسخههای متفاوت ویژة طبقات دارد:
 )parenthoodرا برای توصیف اقدامات متغیر ،پیچیده و گاهی پدرومادرها در طول طیف طبقاتی جهانیشدن و مدرنیتههای فشرده
متناقض پدرومادری در زمینة مدرنیتة فشرده پیشنهاد میدهم؛ الگویی را به شکلی نامتوازن تجربه میکنند .جهانیشدن ،فرصتها و منابع
که میتواند در تایوان و همچنین بسیاری از مناطق دیگر در جهان بیشتری در اختیار خانوادههایی قرار میدهد که سرمایة اقتصادی و
فرهنگی کافی دارند؛ آنهایی که نمیتوانند هزینة جابجایی را پرداخت
جنوب به کار رود.
کنند در معرض محرومیت و به حاشیه رانده شدن هستند.
این مفهوم سه بعد دارد .نخست ،توسعة اقتصادی و سیاسی فشرده
و مختصر تایوان ،از جمله صنعتیشدن و دموکراتیکشدن شتابنده ،خروج سرمایه و ورود نیروی کار در چند دهة گذشته در تایوان ،به
به تحرک بیننسلی و یک جامعة مدنی سرزنده منجر شده است .طور ویژه امنیت شعلی مردان طبقة کارگر را متأثر کرده است .بسیاری
پدرومادرهای طبقة متوسط سوگوار «کودکی گمشده» خودشان در از آنان که مورد پسند زنان محلی قرار نمیگیرند به دنبال عروسان
تایوانی فقیر و اقتدارگرا هستند؛ آنها مصمماند تا سنتهای پرورش خارجی از جنوب شرق آسیا و چین هستند و نوع جدیدی از خانوادة
کودک را زیر پا بگذارند و به فرزندان خود شادی و استقالل بیشتری جهانی را شکل میدهند .افزون بر این ،نسخههای جدید پدرومادری،
ببخشند .سبکهای در حال تغییر پرورش فرزند زیر تأثی ِر نشاندا ِر به ویژه ممنوعیتهای جدید تنبیه بدنی در خانه و توقعات افزایشیافتة
فرهنگ امریکا یک نشانة هویتی شده است که از طریق آن بسیاری از مشارکت پد رومادرها در مدرسه ،حاوی فرضهایی ضمنی دربارة
ِ
مشغولیت جهانوطنی خانوادههایشان انعطاف زمانی پدرومادرها و ظرفیت آنها برای ارتباط با فرزندان است.
پدرومادرها تحرک رو به باال و
پدرومادرهای طبقة کارگر ،مادران مهاجر ،و دیگر پدرومادرهای محروم
را نشان میدهند.
به شکلی فزاینده در معرض انتقاد اجتماعی و برچسب «خانوادههای با
با این وجود ،پدرومادرهای تایوانی طبقة متوسط ،جهتگیریهای ریسک باال» هستند.
مشخصی را به سوی آیندهای جهانی بسط میدهند که برای فرزندانشان
تصور میکنند .بسیاری به دنبال «پرورش رقابت جهانی» هستند و مقایسة زمانی و مکانی به توضیح این نکته کمک میکند که چرا
در اقدامی راهبردی فرزندانشان را به مهدکودکهای انگلیسی زبان ،پد رومادری در تایوان معاصر ،پروژهای باارزش ،وقتگیر و در عین حال
مدارس نخبه ،و اردوهای تابستانی آمریکایی میُفرستند با این امید که سخت شده است .ادبیات غربی که از چشمانداز جامعهشناسی جهانی
تحلیل شده است ،تمایل دارد دگرگونی گفتمانهای پدرومادری را به
سرمایة فرهنگی جهانیشان را بپرورند.
فرآیندی درونزاد تقلیل دهند و در سنجش ساختهای تاریخی منحصر
ِ
فرهنگ خانواده بازمیماند .ما نیاز داریم که تحقیق کنیم چگونه
از سوی دیگر ،تعداد فزایندهای از پدرومادرها راهبردی متضاد را پی به
میگیرند ،و به دنبال «هماهنگکردن رشد طبیعی» هستند؛ «رشد زمینههای اساسی جهانیشدن ،راهبردهای پدرومادری انباشت سرمایه
طبیعی» فرزندان را بر آنچه آنان به عنوان مداخلهای مضر از سوی نهادها را شکل میدهند و چگونه کودکیهای نابرابر را در طول تقسیمات
و پد رومادرها میبینند ،ترجیح میدهند .بسیاری از این پدرومادرها طبقاتی و ملی شکل میدهد.
برنامههای آموزشی جایگزین را انتخاب میکنند و تربیت غربی را به کار
میگیرند و کتابهای درسی و امتحانات را کنار میگذارند.
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>Pei-Chia Lan <pclan@ntu.edu.tw
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جامعهشناسی در تایوان

> تــدارک
فــروپــاشی:
تایـوان در قرن بیـست و یکم
ثونگ-هونگ لین ،آکادمیا سینیکا ،تایوان و عضو کمیتة پژوهشی قشربندی اجتماعی ( )RC28و جامعهشناسی فاجعه ( )RC39انجمن بینالمللی جامعهشناسی

و اجتماعی گستردهای را تجربه کرده است .هرچند ،بیشتر ادبیات • نرخ باالی تحرک رو به باال که از خوداشتغالی کسبوکارهای کوچک،
جامعهشناختی دربارة تایوان هنوز صرفاً بر داستان توسعة موفقاش اشتغال کامل و یک طبقة متوسط در حال گسترش ناشی شده است.
تمرکز میکند .خرد متعارف معموالً شامل این موارد میشود:
در سوی نهچندان روشن اما ،روایت متعارف میپذیرد که تایوان
• یک «دولت توسعهگرای» عقالنی و قوی که زیر سلطة فنساالران جامعهای است پدرساالرانه که تبعیض جنسی که از فرهنگ سنتی
اقتدارگرای کومینگتانگ ( )KMTاست که با سیاست انتخاب صنایع کنفوسیوسی متأثر شده است ،در خانوادهها ،آموزش و بازار کار همچنان
ادامه دارد .این روایت معموالً با گذار دموکراتیک صلحآمیز بر پایة یک
پیشرو ( )picking winnersبه ارتقای صنعتی دست یافت؛
طبقة متوسط میانهرو پایان میپذیرد .جدول زیر را ببینید.
فعال صادراتمحور براساس اصالحات ارضی
(جهانی)
• یک اقتصاد
ِ
ِ
موفق ،همراه با ساختاری صنعتی زیر سلطة بنگاههای کوچک و متوسط؛
رهیافت در حال تغیر توسعة تایوان

رهیافت «معجزه»

رهیافت «فروپاشی»

دولت

اقتدارگرا ،خودمختار و توسعهگرا

غارتگر و فاسد ،تا ایجاد دموکراسی پاسخگو نخواهد بود

اقتصاد

بومی بخش خصوصی بر
بنگاههای کوچک و متوسط
ِ
اقتصاد صادراتمحور مسلّط است.

بنگاههای کوچک و متوسط محو میشوند؛ گریز
سرمایة انحصاری به چین که کارگران مهاجر را
استثمار میکند

قشربندی اجتماعی و تح ّرک

خوداشتغالی بنگاههای کوچک و متوسط ،برآمدن و
تحرک اجتماعی نیرومند و نرخ
رشد طبقات متوسطّ ،
پایین بیکاری

صنعتزدایی و افزایش نابرابری طبقاتی؛ بازتولید
تحرک طبقاتی؛ نرخ باالی بیکاری
طبقاتی به جای ّ
جوانان

پویایی و شکافهای سیاسی

حزب-دولت اقتدارگرای کومینگتانگ در مقابل جامعة
مدنی بومی؛ شکافی اساسی بین هویت قومی و ملّی
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افزایش ارزشهای دموکراتیک ،آگاهی طبقاتی و درک
بیعدالت نسلی میان جوانان؛ جنبش گل آفتابگردان
علیه تأثیر چین

>>

جنسیت؛
خانواده و جمعیتشناسی

خانوادة پدرساالر کنفوسیوسی ،تبعیض جنسیتی در
آموزش و بازار کار ،ازدواج زودهنگام ،نرخ طالق پایین،
اما کنترل موفق زاد و ولد

کاهش نابرابری جنسیتی؛ درهمشکستن خانواده :نرخ
طالق همانقدر باالست که در ایاالت متحده ،نرخ
باروری بسیار پایین؛ جامعهای به سرعت در حال پیری
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جامعهشناسی در تایوان
نشان میدهند که ازدواج ممکن است زنان را کمتر خوشحال کند .در
واقع ،زنان تایوانی کارمند تمایل دارند از ازدواج و بارداری خودداری
کنند تا کارها ،استقالل و درآمدشان را حفظ کنند ،که این به کاهش
نرخ ازدواج ،نرخ طالقی که به اندازة نرخ طالق ایاالت متحده باالست ،و
یکی از پایینترین نرخهای باروری جهان منجر شده است.

هرچند از سال  ،۲۰۰۷این حکایت «معجزة تایوانی» توسط بحران مالی
آسیا و رکود بزرگ زیر سؤال رفته است .وقتی نخبگان کومینگتانگ
سابقاً اقتدارگرا دوباره در سال  ۲۰۰۸به قدرت بازگشتند ،فنساالران
استقالل
آشوب سیاسی را به گردن دموکراسی و سیاستهای مدافع
ِ
ِ
دولت حزب پیشروی دموکراتیک انداختند .دولت کومینگتانگ
دستورکار سیاستگذاری توسعهگرای نئولیبرالتر را دنبال کرد و بر
گسترش تجارت با چین تأکید کرد .از مارس سال  ،۲۰۱۴زمانی که این تغییرات اقتصادی و اجتماعی چشمانداز سیاسی تایوان را تغییر
نگرانی عمومی بهخاطر افزایش «تأثیرات چین» به بزرگترین جنبش داده است .ادبیات علوم سیاسی معموالً روی تضادهای بین دولت-
دانشجویی تایوان از سال  ۱۹۹۰انجامید ،بحثهای محبوبی «پارادایم حزب اقتدارگرای کومینگتانگ و جامعة مدنی بومی متمرکز است ،اما
معجزه» را به چالش کشید؛ بحثهایی از جمله انتقادهایی از روابط از زمان گذار دموکراتیک در دهة  ،۱۹۹۰نابرابری اقتصادی فزاینده
دولت تایوان با چین و انتقاد از گرایش کومینگتانگ به همپیمانی با و بیعدالتی نسلی ،به شکافهای سیاسی جدیدی دامن زده است.
کسبوکارهای بزرگ در حالیکه بنگاههای کوچک و متوسط محلی و برخی مطالعات انتخاباتی نشان میدهند که بیشترین حمایت از حزب
پیشروی دموکراتیک از سوی کارگران یقه آبی و دهقانان (عمدتاً مردان)
اشتغال جوانان را نادیده میگیرد.
و تایوانیهای جوانتر با ارزشهای لیبرال بیشتر ،صورت میگیرد.
مطالعات اخیر «دولت توسعهگرا»ی تایوان را نقد کرده و استدالل کرده
است که ائتالف سیاسی فاسد و محافظهکار در خدمت اقتدارگرایی از سال  ،۲۰۰۸دولت کومینگتانگ تالش کرده است تا اقتصاد را با
کومینگتانگ بوده است و بنگاههای کوچک و متوسط ف ّعال و مشارکت همکاری با حزب-دولت چین و تشویق همکاری بین کسبوکارهای
سیاسی تایوانیها را کنار گذاشته است .این مطالعات توجه را به بزرگ چینی و تایوانی ،تحریک کند .گمان میرود آنچه ژیهمین وو
انتقاداتی مشابه نسبت به توسعة اقتصادی پرشتاب چین و «مقاومت «ائتالف سرمایهداری اقتدارگرای کسبوکارهای دولتی تنگه» نامید ،به
اقتدارگرای» دولت-حزب کمونیست جلب میکنند .در بافت کاهش دنبال اتحاد اقتصادی و سیاسی چین و تایوان از راه دستورکار تجارت
رونق اقتصادی ،دولتهای محلی و مرکزی چین بیشتر غارتگر به نظر آزاد باشد .دولت این دستور کار را از راه ایدئولوژی «نشست اقتصادی»
اتحاد بین ( )trickle-downترویج کرده است که از نوستالژی ضمنی برای
میآیند تا توسعهگرا .با بازنگری تجربة تایوان ،توضیح بهتر ّ
رشد اقتصادی و دولت قوی اقتدارگرا نشان میدهد که اولی دومی اقتدارگرایی کومینگتانگ نشئت گرفته است؛ دستورکاری که تنش را
را خنثی میکند و نه برعکس ،در حالیکه دولت رفاه تایوان و نظام میان تقسیمات طوالنیمدت ملیتی ،طبقاتی و نسلی در تایوان بیشتر
کرده است.
شهروندی تنها بعد از دموکراتیکشدن دغدغهای سیاسی شد.
در نتیجة سرمایهگذاری فراوان گروههای کسبوکار بزرگ تایوان در
چین از اوایل دهة  ،1990ساختار صنعتی تایوان به شیوة اساسی تغییر
کرد .سهم بنگاههای کوچک و متوسط از ارزش صادرات از ۷۶درصد
به ۱۸درصد کاهش یافت .امروز ٪82 ،صادرات تایوان از شرکتهای
بزرگ است؛ سلطة بنگاههای کوچک و متوسط با سرمایة انحصاری
و چندملّیتی جایگزین شده است .به طور مثال ،درآمد کل بزرگترین
بنگاه تایوان ،گروه هونهای (فاکسکون)  ٪۲۱تولید ناخالص ملّی
تایوان در سال  2013بود؛ و همانطور که تضادهای کارگری فاکسکون
نشان میدهد ،تمرکز سرمایة تایوانی از استثمار کارگران مهاجر در
ِ
حزب-دولت اقتدارگرای
سرزمین اصلی چین و از تملک اراضی ،تحت
چین بهره برده است.
ساختار صنعتی در حال تغییر تایوان ،قشربندی اجتماعی را نیز تغییر
داده است .در دهة  ،۱۹۹۰طبقة متوسط شهری متشکل از کارفرمایان
تحرک
بنگاههای کوچک و متوسط و کارگران ماهر بود که به نرخ باالی ّ
منجر شده بود .هرچند ،وقتی اقتصاد کند شد ،نابرابری ثروت و درآمد
تحرک طبقاتی کاهش یافت .همچون دیگر کشورهای
افزایش یافت و ّ
امنیت شغلی تضعیف شد و هم شغلهای متزلزل و هم
پساصنعتیّ ،
تعداد فقرای کارگر افزایش یافت.
تنها خبر خوب ممکن است کاهش نابرابری جنسیتی باشد .تفاوتهای
جنسیتی در آموزش و حقوق کاهش یافته است ،و کمتر از همسایگان
شرق آسیای تایوان است .هرچند ،تبعیضهای بازار کار و خانوادهمحور
ممکن است چندان بهبود نیافته باشند .جالب اینکه برخی پژوهشها

دگرگونی تایوان ،خط بطالنی است بر تصویر این کشور به عنوان یک
الگوی توسعه .بنگاههای کوچک و متوسط تایوان که زمانی طوالنی به
آنها به مثابه موتور رشد کشور نگاه میشد ،در حال محو شدند .تاجران
بزرگ و تکنوکراتهای کومینگتانگ ،که نیرویشان به دولت نیرومند
تایوان وابسته است ،اکنون هوادار بازبودن اقتصادی و تجارت آزاد با
چین هستند .جوانان تایوانی با بیکاری ،تحرک رو به پایین ،عدمامنیت
شغلی و دستمزدهای راکد و همچنین مالیات و نرخ بیمة اجتماعی
باالتر روبرو هستند .در کتابی که به شیوهای غیرمنتظره پرفروش ،و
منبعی برای ایدههای جنبش گل آفتابگردان شد ،من استدالل کردم
که این تغییرات اجتماعی تضاد نسلی شدیدی ایجاد میکنند که مسیر
تقسیم طبقاتی در حال گسترش را دنبال میکند .1در تضاد با معجزة
اقتصادی قدیمیمان ،برخی دانشمندان جوان ،اکنون خواستار تغییر
پاردایم در جامعهشناسی تایوان هستند و بر فروپاشی اجتماعیای تأکید
میکنند که ممکن است در آیندهمان رخ دهد.
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
>Thung-hong Lin <zoo42@gate.sinica.edu.tw

1.Thung-hong Lin et al. (2011) A Generation of Collapse: Crises of

Capitalism, Youth Poverty and the Lowest Fertility Rate in Taiwan.
Taipei: Taiwan Labor Front.
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> عــامبــودن و
خــاصبــودن
در جامعهشناسی تایوان

ثونگ-هونگ لین ،آکادمیا سینیکا ،تایوان و عضو کمیتة پژوهشی قشربندی اجتماعی ( )RC28و جامعهشناسی فاجعه ( )RC39انجمن بینالمللی جامعهشناسی

یک گزارش کامل از وضعیت کنونی جامعهشناسی در تایوان غیرممکن یک وبالگ بسیار محبوب به نام «جامعهشناسی گوشة خیابان» (مقالة
است؛ به جای آن ،من چند مثال میآورم که نشان میدهد جامعهشناسان هونگ-زن وانگ در این شماره را ببینید) که به عنوان مکانی فوری برای
چگونه در تایوان «جامعهشناسی میکنند» .از تازهترین نشست ساالنة [انتشار] یافتههای تجربی و بحث دربارة موضوعات روز به کار میرود.
انجمن جامعهشناسی تایوان در نوامبر  ۲۰۱۴آغاز میکنم .در بیست
سال گذشته ،نشستهای ساالنة انجمن رویداد اجتماعی مهمی برای اعضای انجمن جامعهشناسی تایوان با اعضای دیگر انجمنهای علمی،
اعضایش که اکنون به  ۵۰۰نفر رسیده ،بوده است .امسال ،نشست در شامل انجمن محققان فمینیست تایوانی ،انجمن مطالعات فرهنگی،
دانشگاه چینهوا برگزار شد که شامل  ۶۴جلسه و  ۱۸۰مقاله دربارة انجمن رفاه اجتماعی تایوان ،انجمن علم ،تکنولوژی و جامعه ()STS
موضوعاتی از مطالعات اقتصاد سیاسی گرفته تا سوژگیهای پستمدرن ،و غیره همپوشانی دارند .این روابط «در حال چرخش» و «کریولی»
و همچنین فرومهایی دربارة منطقة شرق آسیا و دگرگونیها در چین با رشتههای مجاور و موضوعات مرتبط ،هم به جامعهشناسی و هم به
بود .مهمانان ویژهای که نمایندة انجمن جامعهشناسی ژاپن و انجمن اجتماع بزرگتر علوم اجتماعی انرژی میبخشد.
جامعهشناسی کره بودند و همچنین محققان چینی از دانشگاههای
در ادامه ،من سه مجلد گردآوریشده را توصیف میکنم که در در
هنگکونگ برای حضور در نشست دعوت شده بودند.
ده سال گذشته منتشر شده است ،با این هدف که عالیق اساسی
یکی از رویدادهای بسیار قابل توجه برنامة امسال سخنرانی افتتاحیه جامعهشناسی تایوان را به تصویر بکشم .هر یک از این مجلدها شیوهای
بود .با دوری از سنت ،از یک دانشجوی جوان مقطع تحصیالت خاص را نمایندگی میکند :نوع ( )۱مرسوم یا «جریان اصلی»)۲( ،
تکمیلی ،یانگ وی خواسته شد دربارة فعالیتهایش صحبت کند و «فراملی» و جهانی ،و (« )۳عمومی» .این مجموعه بسیار محدود است
نظرش را درخصوص کمپینی بگوید که ساختمان پارلمان را اشغال اما از همة آنها به خوبی استقبال شد و میتوانند به عنوان نمایندة
کرد و به «جنبش گل آفتابگردان» معروف شد (مقالة مینگ-شو چنین انتشاراتی در نظر گرفته شوند.
هو را در همین شماره بخوانید) .این سخنرانی غیرمرسوم چشمانداز تغییر اجتماعی در تایوان۲۰۰۵-۱۹۸۵ ،؛ ارتباطات جمعی و رفتار
عمومی جامعهشناسان تایوانی را بازتاب میدهد که بسیاری از آنها
سیاسی (گردآوری توسط ام .چانگ ،و .لو و اچ .شیو )۲۰۱۳ ،نمایندة
رهیافتهای سنتی را با بحثهایی جدی دربارة نابرابری ،دموکراسی،
چیزی هستند که ممکن است جریان اصلی جامعهشناسی تایوان بنامیم
عدالت و شهروندی به چالش کشیدهاند.
که شامل مقاالتی است که مشارکت سیاسی و ارتباطات جمعی در حال
اما همچون بسیاری از دیگر جاها ،اعضای انجمن جامعهشناسی تایوان تغییر در تایوان در دوران دموکراتیکشدن را میسنجند .این مطالعات
مواضع سیاسی و اجتماعی متنوعی دارند و در تخیالت و اقدامات براساس دادههای ملی است که از سال  ۱۹۸۹توسط پروژة پیمایش
جامعهشناختیشان با هم تفاوت دارند .در راهروهای نشست ساالنه ،تغییر اجتماعی تایوان گردآوری شده است .این پیمایشها «عکسهایی
ِ
ساخت گرایشهای در طول زمان
اعضا آزادانه عقاید مخالفشان را دربارة چیزی ابراز میکردند که به فوری» هستند که میتوانند برای
نظر میرسد تأیید رسمی جنبش اشغال باشد .برخی از اعضا درخصوص درخصوص شهروندی ،هویت ملی ،مذهب ،جنسیت ،خانواده ،اشتغال،
سیاسیشدن انجمن با فعالیتهای اجتماعی دغدغ ه داشتند و نگران جهانیشدن و دیگر مفاهیم کلیدی جامعهشناسی جریان اصلی به
بودند که ممکن است جایگاه حرفهای سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و کار روند .از سال  ،۲۰۰۲پروژه همچنین الگوهایی از برنامة پیمایش
به هویت انجمن جامعهشناسی تایوان به عنوان یک انجمن علمی آسیب اجتماعی بینالمللی ( )ISSPو پیمایش اجتماعی شرق آسیا ()EASS
رساند .تایوان سهم خود را از بحثها دربارة این سرشت داشته ،میراثی را افزوده است .مجموعة دادهها در دسترس محققان سراسر دنیاست و
برای مطالعات تطبیقی مفید است.
که از بنیانگذاری اولیة رشتة ما به ارث رسیده است.
تایوان فراملی ،فراملیت تایوان (گردآوری توسط اچ.
اما انجمن جامعهشناسی تایوان همچنین برای دیگر فعالیتها نیز مهم گذشتن یا نگذشتن:
ِ
است .بهطور مثال ،یک مجلة دوساالنة علمیپژوهشی برجسته یعنی وانگ و پیو گوو )۲۰۰۹ ،مصداق بارز شخصیت «فراملی» جامعهشناسی
مجلة جامعهشناسی تایوان را منتشر میکند ،و همچنین سه خبرنامه و تایوان است .در این کتاب جامعهشناسان ،انسانشناسان و تاریخدانان
>>
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«امروز ،جامعهشناسی بهشکلی
ارگانیک درون جامعه جاسازی
شده است».
میگویند که زمینة معاصر تحرک باال و جهانیشدن سریع ،از ما
میطلبد که فراتر از «دولت-ملت» بنگریم .این مجلد نمایندة دانش در
حال پیدایش ،از منظر تایوان ،دربارة جریان مردم ،فرهنگ و سرمایه
است که از مرزهای جغرافیایی و اجتماعی میگذرند .مقاالت این مجلد،
با هم ،مفروضات سرزمینی موجود دربارة جامعه را به چالش میکشند.
موضوعاتی که در این مجلد هستند شامل این موارد است :مطالعات
کارگران خانگی زن از جنوبشرق آسیا ،توسعة جهانی انجمنهای
بودایی تایوان ،مسائل هویت و جنسیت در ازدواجهای مهاجران ،و
تاجران زن و مرد تایوانی که بین چین و تایوان گیر کردهاند.
بخش عمومی جامعهشناسی تایوان توسط تازهترین انتشارات،
جامعهشناسی گوشة خیابان (گردآوریشده توسط اچ .ونگ)۲۰۱۵ ،
نمایندگی میشوند .کتاب شامل  ۳۴مقاله از  ۳۷نویسنده است که
از آنها خواسته شده بود جستارها یا نظرهایی کوتاه به زبانی ساده
بنویسند و یافتهها و استدالالت جامعهشناختی را برای خوانندگان
عمومی توضیح دهند .جستارها در پنج زمینه سامان یافتهاند :زندگی
سیاسی ،زندگیهای سخت و دشوار ،مسائل جنسیتی ،زندگیهای در
حاشیهها ،و راه جایگزین .همة مقالهها نخست به عنوان پستهایی
در وبالگ جامعهشناسی گوشة خیابان ظاهر شدند (مقالة هونگ-زن
ونگ در این شماره را ببینید) .صفحة فیسیوک در فوریه  ۲۰۱۴ایجاد
شد و در یک ماه بیش از  ۳۰۰۰مخاطب در هر روز جذب کرد .در
سال  ،۲۰۱۴هر مقاله به طور متوسط  ۶۷۰۰بازدید داشت که بسیار
بیش از دیگر فرومها در همان دوره بود .علیرغم این واقعیت که همة
پستها در دامنة عمومی بودند ،فروش مجلدهای چاپی همة رکوردهای
انتشارات علوم اجتماعی در تایوان را شکست.
در گذشته ،منتقدان گفته بودند که جامعهشناسی تایوان فاقد شخصیتی
از آن خود است و آن را به وابستگی زیاد به جامعهشناسی غرب متهم

کرده بودند .به بیست سال پیش اگر بخواهم فکر کنم ،با این نظر
موافقم .هرچند ،نسلهای متوالی جامعهشناسان با چالشهای بسیاری
روبرو شدهاند ،از جمله فشار برای همکاری از سوی دولتی اقتدارگرا،
سوءظنهایی از سوی محافظهکاران فرهنگی ،بحثها دربارة بومیسازی
علوم اجتماعی در برابر تأثیرات غرب ،و کشمکشهای رهیافتی بین
چینمحوری و تایوانمحوری .امروز ،جامعهشناسی بهشکلی ارگانیک
دانش عموم و دانش برای
درون جامعه جاسازی شده است .پیشرفت
ِ
عموم را پذیرفته است .برخی از مفاهیم بزرگ همچون طبقه ،بازتولید
طبقاتی ،دولت ،سلطه ،قدرت ،جنبش اجتماعی ،جنسیت ،جامعة مدنی،
شهروندی ،و جهانیشدن به آموزش دبیرستان و زبان رسانههای جمعی
راه یافتهاند.
برخالف این موفقیتهای ظاهری ،چالشهای جدیدی از دور نمایان
میشوند .یکی از چالشها جمعیتی سالخورده و کاهش جمعیت
دانشجویان واجد شرایط دانشگاه است .چالش دیگر قدرت فراگیر
بنیادگرایی بازار و رقابت جهانی است .جامعهشناسان و نهادهای
جامعهشناسی تحت فشار مدیریتی برای استانداردکردن ارزیابی
پژوهشی هستند که توجیه منطقی برای خارجکردن منابع از رشتههای
علوم انسانی و علوم اجتماعی را فراهم میکنند که اینگونه برداشت
میشود که سودمندی اندکی دارند .افزون بر این ،همة این چالشها
در زمان نابرابری عمیق رخ میدهند .اما این چالشها جامعهشناسی
تایوان را از جامعهشناسیهای دیگر مکانها متمایز نمیکند .پس
جامعهشناسان جهان پهلو به پهلو به سوی آینده قدم برمیدارند.
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
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> جامـعهشـناسـی
گـوشـة خـیابان
هونگ-زن وانگ ،دانشگاه سون یات-سن ،کاوهسیونگ ،تایوان و عضو کمیتة پژوهشی مهاجرت ( )RC31انجمن بینالمللی جامعهشناسی

اشاعة دانش حرفهای در محیط دانشگاهی کنونی تایوان کار سادهای
نیست :ادارههای آموزش دانشگاهها چنین کار «غیرمولد»ای را تشویق
نمیکنند .هر عالم اجتماعی که بخواهد در امور عمومی درگیر شود
با خطر برجسبخوردن به عنوان «غیردانشگاهی» روبرو است .برخی
محققان وبالگهای خاص خودشان را مینویسند ،اما معموالً پایدار
نیستند چرا که وقت زیادی میبرند.
در سال  ،۲۰۰۹چند جامعهشناس تایوانی برای آزمایش یک وبالگ
جمعی به نام  guavanthropologyراهانداختند که هر هفته تفسیری
کوتاه برای اشاعة پژوهش انسانشناختی ارائه میکرد .وبالگ در چند
سال آغازینش توجه زیادی را جلب نکرد ،اما الگویی برای اجتماع
جامعهشناسی بود.
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جامعهشناسی گوشة خیابان با حمایت جامعهشناسان تایوانی در فوریه
 ۲۰۱۳آغاز به کار کرد .در دو سال بیش از  ۱۳۰مقاله منتشر کرد که
توسط بیش از  ۱۰۰جامعهشناس نوشته شده بود ۲.۲ .میلیون بیننده
داشته است و بسیاری از پستهایش توسط رسانههای جمعی متفاوت
دوباره منتشر شدهاند.

تصویرسازی از آربو

یک عامل اساسی در موفقیت جامعهشناسی گوشة خیابان حمایت
گستردهای است که از اجتماع جامعهشناختی تایوان دریافت
کرد .جامعة جامعهشناسی ژاپن بیش از  ۳۰۰۰عضو دارد و انجمن
جامعهشناسی کره بیش از  ۱۰۰۰عضو؛ در مقابل ،تایوان کمتر از
 ۳۰۰جامعهشناس فعال دارد .کمیتههای فرعی متفاوت انجمن
جامعهشناسی کره دربارة موضوعات متفاوت کتاب درسی ،به طور
سال پنجم  /شـمارۀ چهارم  /دسامبر 2015

>>

پیش از آنکه جامعهشناسی گوشة خیابان ایجاد شود ،تایوان به چندین
وبالگ علمی محبوب همچون  PanSciو  Mapstalkمیبالید که در
چند سال میلیونها بازدید به دست آورده بودند .آشکار است که
افرادی که امروزه به دنبال اطالعات به روز هستند یاد گرفتهاند که در
اینترنت جستجو کنند .بر این اساس ،اگر عالمان اجتماعی میخواهند
افکار عمومی و سیاستهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند ،باید در
بحثهای روی اینترنت درگیر شوند .افزون بر این ،بسیار از افراد صبر
الزم برای خواندن مقالههای طوالنی را از دست دادهاند .به گفتة یک
ناشر ،یک مقالة کوتاه که بشود در سه تا پنج دقیقه آن را خواند ،اندازة
بهینه برای خوانندگان اینترنتی است .بنابراین ،از آغاز ،به نویسندگان
مهمان جامعهشناسی گوشة خیابان توصیه شده بود تا کمتر از ۵۰۰۰
واژة چینی ،حدود  ۱۵۰۰واژة انگلیسی بنویسند که برای ستون افکار
عمومی یک روزنامه طوالنی اما برای یک پست وبالگی برای درگیری
در مباحث عمومی کافی است.

جامعهشناسی در تایوان
مثال مهاجرت یا نظریة اجتماعی ،مینویسند تا دانش جامعهشناسی را
اشاعه دهند .در ژاپن ،به شکل مشابه ،مجموعهای از کتابهای راهنمای
جامعهشناسی در ارتباط با موضوعات مهم جامعهشناختی هست .آشکار
است که این تالشها فراتر از توان اجتماع جامعهشناختی کوچک
تایوان است .بنابراین ،تفسیرهای کوتاه جامعهشناختی در سپهرهای
متفاوت ،که به صورت جمعی نوشته میشوند ،کانالی مؤثرتر برای اشاعة
مشارکتهای جامعهشناختی است .به عنوان اجتماعی کوچک ،که در
آن اکثر جامعهشناسان یکدیگر را به خوبی میشناسند ،بسیاری از
جامعهشناسان تایوانی نشان دادهاند که مایلند تقریباً هر دو سال یک
بار در تفسیری کوتاه مشارکت کنند .
در چند سال گذشته ،افزایش عالقة عمومی به مسائل اجتماعی و
سیاسی در محبوبیت وبالگ سهیم بوده است .نارضایتی از مشکالتی که
بر اثر جهانیشدن اقتصاد ،توسعة چین ،و دولت دستراستی محافظهکار
کنونی ایجاد شده است ،اعتراض گستردة دانشجویی را در مارس ۲۰۱۴
برانگیخت؛ در طول  ۵۰روز اشغال و اعتراض ،جامعهشناسی گوشة
خیابان بیش از  ۱۷مقاله در حمایت از جنبش منتشر کرد و حدود
 ۱۰۰۰۰بازدیدکننده هر روز از سایت دیدن کردند؛ در حالیکه ماه
پیشاش تنها  ۱۷۰۰بازدید بود .وبالگ ،فضای مهمی شد که حامیان
ت عمومی بحث کنند .حتی مقامات
جنبش میتوانستند دربارة سیاس 
دولتی به وبالگ آمدند تا از سیاستهایشان دفاع کنند.
جامعهشناسی گوشة خیابان ،پنجرهای برای آنانی شده است که به
جامعهشناسی تایوان و یا توسعة سیاسی و اجتماعی در منطقه
عالقمندند .همچنانکه جامعهشناسی گوشة خیابان بیشتر شناخته
میشود ،دانشآموزان دبیرستانی بیشتر و بیشتری وبالگ را میخوانند
تا این رشته را بفهمند .این امر بهویژه از این نظر اهمیت دارد که

در گذشته جامعهشناسی اغلب با مددکاری اجتماعی اشتباه گرفته
میشد .افزون بر این ،سایر رسانههای خبر در تایوان دربارة مقالههای
منتشرشده روی وبالگ گزارش میدهند که به چشماندازهای دانشگاهی
پدیداری بیشتری میبخشد .مقالههای روی سایت همچنین توسط
سایتها در چین و هنگکنگ بازنشر داده میشود .احتماالً شگفتآور
نیست که سایتهای چینی عمدتاً مقالههایی را بازنشر میکنند که
کمتر موضوعات سیاسی حساس دارند ،همچون جامعهشناسی هنر،
جامعهشناسی گردشگری یا توسعة اجتماع .در مقابل ،وبالگهای
هنگکنگی به مسائل سیاسیتر عالقمندند که درگیر پرسشهایی
دربارة دولت و کودکی ،یا مسائل مربوط به هنگکنگ ،تایوان و چین
هستند.
بیشتر مقالههای دانشگاهی توسط کمتر از ده نفر خوانده میشوند ،و
به حدود یک سوم مقالههای علوم اجتماعی هرگز ارجاع داده نمیشود.
ش زمانبر ما هیچ خوانندهای ،حتی همکاران دانشگاهیمان
اگر پژوه 
را جذب نکند ،بسیار ناامیدکننده خواهد بود .در مقابل ،جامعهشناسی
ن چند مؤلفی نشان میدهد که کار جمعی میتواند
گوشة خیابا ِ
تأثیرات اجتماعی نیرومندی داشته باشد و همچنین نشان میدهد که
جامعهشناسان میتوانند به صورت جمعی بدون قربانیکردن پژوهش
دانشگاهیشان در امور اجتماعی مشارکت کنند.
نامههایتان را به این نشانی بفرستید:
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>Hong-Zen Wang <hongren63@gmail.com
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> یـورگـن هـارتـمن،
فداکاری معتقد به همکاری بینالمللی
لیودمیال نورس ،از بنیانگذاران و مدیر اندیشکدة بیست و یکم آکسفورد انگلستان ،و عضو سابق هیئت مدیرۀ کمیتۀ پژوهشی جوانان ( )RC34انجمن بینالمللی
جامعهشناسی و سیلویا ترنکا عضو سابق هیئت مدیرۀ کمیتۀ پژوهشی جوانان ،اتریش.
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یورگن در 18مارس  1944در رمشاید -لِنِپ
(آلمان) متولد شد .از آنجایی که پدرش در
جنگ کشته شد ،مادرش یورگن را بزرگ کرد.
یورگن به عنوان یک کودک بعدازظهرهای
زیادی را در کتابفروشی محلّی به سر
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>>

همیشه بشّ اش و دوستانه ،مهربان ،روشنفکر،
پذیرا ،مثبت ،همیار ،کمککننده ،بامحبت،
فهمیده ،یک دانشمند فعال بینالمللی ،یک
سازماندهندۀ ماهر ،یک شخصیت الهامبخش
– دوستان و همکاران یورگن هارتمن که در
 2مارس  2015درگذشت ،اینگونه از او یاد
میکنند.

میبُرد .او که مطالعهگر حریصی بود ،خیلی
زود با مالک آنجا دوست شد ،کسی که به او
اجازه داد تا در اتاق پشتی مغازه بدون آنکه
پولی بپردازد ،کتابهایش را بخواند .یورگن
بهطور قدرشناسانهای جذب هرآنچیزی شد
که توانست در اختیار داشته باشد :او دربارۀ
کشورها و فرهنگها مطالعه کرد .نقشهها و
حتی جدول زمانی قطارها را بررسی کرد.
همین جرقۀ آرمانهای علمی او را زد و
الهامبخش آرزویش برای سفر به جهان گردید.
این به او کمک کرد تا به سرعت برق و باد
مطالعه کند ،و همواره میتوانست راهش را
پیدا کند ،بدون توجه به جایی که بود ،و مثل

یورگن هارتمن ،رئیس کمیتۀ پژوهشی جامعهشناسی
جوانان ( ،)1990-1986معاون امور مالی انجمن
بینالمللی جامعهشناسی ( )1998-1994که در دوم
مارس  2015درگذشت.

یورگن کارشناسی ارشد خود در رشتۀ اقتصاد
را در سال  1969دانشگاه کلن گرفت .او به
عنوان یک دانشجو ،شغلی تابستانی در استکهلم
گرفت و برندۀ بورس تحصیلی دانشگاه اوپساال
شد ،جایی که در آنجا با همسر سوئدیاش
سول ِوی آشنا شد .در سال  ،1973دکترای خود
را با پایاننامهای یا موضوع شورش دانشجویان
سوئد دریافت کرد .وی پس از فارغالتحصیلی
تا سال 1993در گروه جامعهشناسی دانشگاه
اوپساال مشغول به کار شد و در سراسر سوئد
سخنرانی هایی را ارائه داد .از  1980تا ،1982
در وین به عنوان رئیس پژوهش در مرکز
اروپایی رفاه اجتماعی آموزش و پژوهش،
که یک سازمان وابسته به سازمان ملل بود
فعالیت کرد؛ از  1983تا  ،1986با آغاز حرفۀ
جهانی ادغام جوانان در
بینالمللیاش ،طرح
ِ
جامعه را سرپرستی کرد.
اولین برخورد یورگن با انجمن بینالمللی
جامعهشناسی به نهمین کنگرۀ جهانی
جامعهشناسی که در جوالی  1978در اوپساال
برگزار شد برمیگردد .دبیر اجرایی انجمن
بینالمللی جامعهشناسی ،ایزابال بارلینسکا،
که در آن زمان دانشجوی جوانی بود که به
دبیرخانۀ کنگره کمک میکرد ،مالقات با
یورگن بر سر میز اطالعات را به یاد میآورد.
در آن هنگام ،یورگن که استاد جوان دانشگاه
اوپساال بود احساس کرد که شاید به کمک او
به عنوان نمایندهای از جامعۀ محلی دانشگاهی
نیاز باشد .و قطعاً همینطور بود! هر دوی آنها
در ساختار انجمن بینالمللی جامعهشناسی
بیتجربه و جدید بودند ،اما هردو مشتاق بودند
که به یکدیگر کمک کنند .آنها برای همیشه
دوست ماندند.
کار کردن در یک مجموعۀ بینالمللی با
همکارانی از بخشهای مختلف جهان برای
یورگن حیاتی بود .او به کمیتۀ پژوهشی
جامعهشناسی جوانان ( )RC34انجمن
بینالمللی جامعهشناسی پیوست ،به عنوان
صندوقدار خدمت کرد ( )1982-86و در سال
 1986به عنوان رئیس آن انتخاب شد .سلَ ِ
ف
او ،پیتر امیل میکتِف اشاره میکند که «یورگن
در طول جنگ سرد در تبدیل کمیتۀ پژوهشی
 34به مدلی برای همکاری بین پژوهشگران
جوان اروپای غربی و شرقی سهم خطیری
ِ
ایفا کرد .پژوهشگران جوان از اروپای غربی
و شرقی همواره میتوانستند روی حمایت
خیرخواهانه و از خودگذشتگیهای حقیقی او
در اهداف علمی مشترک حساب کنند».

یورگن به عنوان دانشمندی بینالمللی ،موفق
به آغاز همکاری با پژوهشگران چینی جوان را
زیر چتر کمیتۀ پژوهشی  34شد .اینکه در دو
دورۀ ریاست وی ،معاونهای کمیتۀ پژوهشی
 34در آسیا از چین بودند ،تصادفی نبود.
یورگن در هموار کردن مدبرانۀ راه برای اولین
همایش کمیتۀ پژوهشی  ،34نوسازی آسیایی
و جوانان ،که تنها همایش این کمیته بود که
تاکنون در چین برگزار شده ،نقشی کلیدی ایفا
کرد (شانگهای.)1993 ،
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دانشگستردۀ یورگن ،تجربۀ آموزنده و
تواناییاش در توضیح مسائل پیچیده به وضوح
از او سخنرانی محبوب ساخت .در این سبک
ارائه چیز خاصی وجود داشت :حتی زمانیکه
او برای مخاطبان پرتعدادی سخن میگفت،
شنوندگان احساس میکردند که او دارد به
طور جداگانه با آنها صحبت میکند.
پس از ریاست او در کمیتۀ پژوهشی ،34
به عنوان کمیتۀ اجرایی انجمن بینالمللی
جامعهشناسی انتخاب شد :او بین سالهای
 1990تا  1994در کمیتۀ مالی ،و بین
سالهای  1994تا  1998به عنوان معاون
مالی خدمت کرد .او در این نقش به کنگرۀ
جهانی انجمن بینالمللی جامعهشناسی کمک
کرد تا جامعهشناسان را به بیلفلد (،)1994
مونترال ( )1998و بریزبن ( )2002بیاورند.
یورگن در کنار پژوهش دربارۀ جوانان ،در
مورد باال بردن فهم بینالمللی از طریق در
معرض گذاشتن و تجربه ،شورو شوق زیادی
داشت؛ او سفر جوانان را ،از مبادالت گرفته تا
گردشگری ،امری محوری میدانست .لیودمیال
نورس اتفاقی در اکتبر  1992در موسکو را به
وضوح یادآوری میکند ،جایی که او همایش
بینالمللی جوانان و تغییرات اجتماعی در اروپا:
ادغام و قطبیشدن را سازماندهی میکرد .در
روز اول همایش ،مدیر موسسۀ جوانان از سوی
وزارت علوم و فناوری ،که دستاندر کار توسعۀ
سیاستهای جدید جوانان در روسیه بود،
تماسی تلفنی دریافت کرد .آنها میخواستند
با برخی از متخصصان غربی که در همایش
شرکت کرده بودند ،مالقات داشته باشند.
>>

اینکه او یک قطبنمای انسانی بود .یورگن،
همچنین به عنوان پسر یک مادر شاغل ،خیلی
زود یاد گرفت غذاهای خوشطعمی آمده کند،
مهارتی که او در طول زندگیاش تکمیل کرد.

«رهبری یورگن در کمیتۀ پژوهشی  34در
زمانی خطیر ،او را در موقعیتی قرار داد که
تغییرات عظیم موقعیت جوانان که توسط
گالسنوست و پروستریکا به راه افتاده بود را
کام ً
ال مشاهده و درک کند» این چیزی است
که جان بینر میگوید ،کسیکه وقتی با یورگن
در پروژۀ تطبیقی جوانان اروپا و فناوری جدید
کار میکرد ( ،)1987-1990به تحسین دیدگاه
تحلیلی ژرف و نظرات روشنگرانۀ او میپرداخت،
پروژهای که توسط مرکز اروپایی همکاری برای
پژوهش و مستندسازی در علوم اجتماعی
در وین اجرا میشد .این پروژه که از سوی
کمیتۀ پژوهشی  34حمایت میشد ،به واسطۀ
در برگرفتن سقوط دیوار برلین و فروپاشی
ش منحصربه فردی
اتحاد جماهیر شوروی ،ارز 
داشت .بینر ،یورگن را اینگونه توصیف میکند
«یک معتقد راستین به همکاری بینالمللی که
لزوم دور شدن از دیدگاههای کوتهبینانۀ ملّی
و حرکت به سوی فهمی از تفاوتهای نسبی
در فرضیات فرهنگی و اولویتهای ملّی را ،به
ویژه در اروپای شرقی که عالیق غیرنظامی و
مصرفی در تکنولوژی ارتباطات هنوز محدود
بود ،برای کسانی چون من که کمتر مبتکر
هستیم ،روشن کرد .جوانان ،از خالل تقاضای
روبه رشدشان در مورد قابلیت تکنولوژی
ارتباطات و دسترسی فراملّی به رسانهها ،و
همچنین به عنوان نسل آینده ،نتیجتاً داشتند
به یکی از جلوداران اصلی تغییر بدل میشدند.
در حال حاضر سخت است که درک کنیم که
ایدۀ یورگن در مورد یک گواهینامۀ صالحیت
کامپیوتر ،که منزلتی مانند گواهینامۀ رانندگی
داشته باشد ،در آن زمان همچون اتوپیایی در
کشورهای شرقی دیده میشد .او خیلی زود به
تغییرشکل انتقال به بزرگسالی پی ُبرد که از
خالل تکنولوژی جدید اتفاق افتاد و همچنین
از خالل پیامدهای فردگرایی ،قطبی شدن
و نابرابری گسترده در دنیای بیش از پیش
پس آن آمد  .اینکه ما
جهانی شده ،که در ِ
امروزه با اینچیزها به مثابۀ مسئلۀ مرکزی
سیاستها و سیاستگذاری جوانان دست و
پنجه نرم میکنیم ،به سبب تاثیرات یورگن
است که این روزها میتوانیم مغتنم بشماریم».

یورگن در ضمن یک شبکهساز بسیار خوب هم
بود .هلنا هِلو ،هماهنگکنندۀ پژوهش جوانان
اسکاندیناوی ( )1998-2004و رئیس کمیتۀ
پژوهشی  ،)2002-2006( 34یورگن را یکی
از پیشگامان تحقیقات جوانان اسکاندیناوی
میداند .هلنا  ،به واسطۀ «سخنرانی جالبی که
یورگن دربارۀ جنبشهای جوانان در اروپا در
دههای  1960و  1970در همایش تحقیقات
جوانان اسکاندیناوی ارائه داد ،تحت تاثیر قرار
گرفت .یورگن فعاالنه همکاری پژوهشگران
جوان اسکاندیناوی را ارتقا بخشید .او از
بنیانگذاران سمپوزیوم تحقیقات جوانان
اسکاندیناوی ( )NYRISو هماهنگی تحقیقات
جوانان اسکاندیناوی بود .کار خود او بینالمللی
شده است و تحقیقات جوانان اسکاندیناوی را
به سراسر جهان شناسانده است ».ضمناً یورگن
عضو حلقۀ همکاری پژوهشی جوانان در اروپا
( )CYRCEهم بود که در سال  1990توسط
جانشین او ،زیبیل هوبنر -فونک بنیانگذاشته
شد ،که به ایجاد و تقویت پژوهش جوانان اروپا
کمک کرد.
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یورگن بهخاطر این واقعیت که همایش توجه
دولت روسیه را جلب کرده بسیار مشتاق بود .ما
از اینکه به کرملین دعوت شده بودیم هیجان
داشتیم ،جایی که گروه کوچک ما از سوی
گِنادی بوربولیس مورد استقبال قرار گرفت،
وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه که به نظر
میرسید پس از رئیسجمهور بوریس یلتسین،
دومین سیاستمدار بانفوذ روسیه باشد .در
این نشست ،تمرکز اصلی در مورد نحوۀ تعامل
جوانان روسیه در روندهای دمکراتیک بود.
یورگن اولین کسی بود که با یک پیشنهاد
پاسخ داد که به نظر بسیار ساده و مستقیم به
نظر میرسید :جوانان روسیه باید اجازه داشته
باشند به خارج سفر کنند و دنیا را ببینند .در
وهلۀ اول ،همه فکر کردند که این کار ساده
است؛ سپس یورگن شروع به توضیح این
مسئله کرد که در عینحال کشور باید برای
ِ
برگشت جوانان تغییر کند و جذاب باشد .بحث
جذابی درگرفت و یورگن بابت اینکه پیامش
تحرک جوانان به خوبی دریافت شده
در مورد ّ
بود حس رضایت فوقالعادهای داشت.

تحرک و سفر جوانان نقش
کار یورگن بر روی ّ
مهمی در شکل دادن به تحقیقات جوانان در
این زمینه کرد .او دالیل سفر کردن را بهطور
نظاممند تجزیه و تحلیل کرد و نمایی از
مسافران جوان ترسیم کرد .وی در آثار خود
تحرک و سفر جوانان در اروپای غربی،
در مورد ّ
«تحرک
سیاستهای اتحادیۀ اروپا و مفهوم
ّ
جوانان» را به ظهور یک آگاهی اروپایی و
همکاری مفید در اقتصاد ،سیاست و فرهنگ
مرتبط ساخت ،با این استدالل که مث ً
ال بلیت
خط آهن اروپا بسیار بیشتر از هر برنامۀ
تبادل نهادمندی در تجربۀ جوانان سوئدی
از «اروپایی بودن» نقش داشته ،و تمایل این
جوانان به سفر با تواناییشان در صحبتکردن
به زبانهای خارجی همبستگی داشته است.

تبدیل کند ،فرصت را از دست نداد ،و مدیر
بخش سوئدی این برنامۀ کارشناسی ارشد شد
( .)1994-2008او عاشق تدریس بود و پس
از بازنشستگی هم به ارائه درسگفتار ادامه داد.
یورگن برای بسیاری یک دوست واقعی و برای
همۀ اعضای کمیته پژوهشی 34یک همکار
بزرگ بود .همۀ ما برای روحیۀ گروهیاش،
لبخند و آغوش شادش ،خندۀ دلچسبش،
ذهن پرسشگرش ،اندرز و تشویق عاقالنهاش
دلتنگ خواهیم شد .اگر ما میراث غنیای که
وی از خود برجای گذاشت را پایۀ کارمان قرار
دهیم ،او در کار و خاطرات ما به زندگی ادامه
خواهد داد.

وقتی دانشگاه دارلنا به همراه پنج دانشگاه
اروپایی دیگر برای ایجاد برنامهی دانشگاهی
>Sylvia Trnka <sylvia.trnka@aon.at
در رشتۀ مدیریت گردشگری اروپا ()ETM
وارد یک همکاری شد ،یورگن برای اینکه
>Lyudmila Nurse <lyudmilanurse@oxford-xxi.org
عالقهاش به گردشگری را به حرفۀ خود
نامههایتان را به این نشانیها بفرستید:
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