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سال ششم / شمارۀ چهار / دسامبر 201۶

گفتـگوی جــهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانۀ 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.

پیامدهای  توصیف  به  مقاله  پنج  یونان،  اقتصادی  رکود 
ناخوشایند مذاکرات سطح باالی اروپایی درخصوص شرایط 

ادامه عضویت یونان در اتحادیه اروپا می پر دازند.

< ســـرمـقالـــه
نگاهی به عقب و نگاهی به روبرو

بر مجله  داریم  تأملی  دارد؛  روبرو  به  نگاهی  و  به گذشته دوخته  باز هم چشمی  شمارۀ حاضر 
گفت وگوی جهانی در شش سال گذشته و از جنبش های خروشان اجتماعی – جنبش خشمگین ها، 
جنبش اشغال، بهار غربی و غیره- به سوی جنبش های راستگرایانه ای رفته ایم که در مصر و ترکیه 
و لهستان و مجارستان و فیلیپین و آرژانتین و برزیل، موجب بر سر کار آمدن رژیم هایی اقتدارگرا 
شده اند. بخشی از این رویۀ جهانی را شاید بتوان در طوفان های سرمایه داری جهانی  پی گرفت که 
بی مهابا بر دولت ملت ها تاختند و استقالل دولتی آنها را تضعیف کردند و سیاست های رسمی و 
انتخاباتی را بی اعتبار ساختند و منجر به پوپولیسمی در هر دو جناح راست و چپ – البته به طور 

فزاینده ای در جناح راست-  شدند.

کنیم  آغاز  گیدنز  آنتونی  با  مصاحبه ای  با  را  شماره  این  ما  که  است  به جا  بسیار  بنابراین 
شدن   جهانی  خردکنندۀ  گردونۀ  را  آن  زمانی  که  است  چیزی  مروج  و  نظریه پرداز  که 
)juggernaut  of globalization) نامیده بود. او در قامت سیاسی اش به عنوان یکی از اعضای 
عصر  پیامدهای  و  اقلیمی  تغییرات  چون  دغدغه هایی  برای  مبارزه   به  همچنان  اعیان،  مجلس 

دیجیتال، که به عنوان یک جامعه شناس درگیر آنها بود ادامه می دهد.

الیۀ پنهان جهانی شدن را می توان در نمود سرنوشت سیریزا مشاهده کرد، جنبشی که می رفت تا 
اتحادیۀ اروپا را به زانو درآورد، اما سرآخر با قدرتی مغلوب، یونان را به زانو درآورد. ما در اینجا پنج 
مقاله داریم که عواقب فاجعه بار ریاضت اقتصادی در یونان را روایت می کند که از سوی اتحادیه 
اروپا به این کشور تحمیل شد و فقر بی حّد و حصری را برای یونان و البته ثروت بی اندازه ای را 

برای طبقات باالی این کشور به ارمغان آورد.

در آمریکای التین، در واکنش به یک دهه یا بیش از یک دهه حاکمیت سوسیال دموکراسی- که 
به اصطالح بدان موج صورتی می گفتند – کشورها یکی پس از دیگری در برابر تغییرات دست 
راستی سر فرود آوردند.  ما در این شماره سه مقاله در مورد جریان تغییراتی داریم که در مبارزات 
پیرامون سقط جنین بازتاب داشتند. اعتراضات نوآورانه در آرژانتین و مکزیک و پرو به درگیری با 
دولت منجر شد. موضوع جالب توجه، مبارزه بر سر استفاده از داروهای معمول برای جلوگیری یا 

پایان دادن به بارداری است. 

اولین گزارش درباره  با  اجتماعی عرب داریم. بحث  به علوم  این شماره سه چشم انداز  ما در 
وضعیت این رشته آغاز می شود که توسط محمد بامیه نوشته شده است. او این سمپوزیوم را با 
خالصه مقاله ای آغاز می کند و ستنی شامی آن را با تاکید بر اهمیت تغییر زیربنای علوم اجتماعی 
پی می گیرد. ادریس جابری سوالی انتقادی دربارۀ پیامدهای بهار عربی و پایان این نمایش مطرح 
می کند و این امکان را طرح می کند که بهار عربی همچنان به علوم اجتماعی حیات و مسیرهایی 

نو ببخشد.

توسط  که  کرده ایم  منتشر  را  ریتزر  جرج  سرشناس،  جامعه شناس  با  مصاحبه  از  چکیده ای 
ادوارد  است.  کوزوو  از کشور  مبتکر  و  که جامعه شناسی جوان  انجام شده،  کونوشفکی  البینوت 
تیریاکیان نگاهی اجمالی به گذشته و خاطرات خود از کنگره انجمن بین المللی جامعه شناسی را 
ارائه می دهد که اولین دوره اش در سال 1974 برگزار شد. ما این شماره را با معرفی تیم تحریریۀ 
ژاپنی به رهبری ساتومی یاماماتو به پایان می بریم؛ کسی که به دانشجویانش القاء می کند که  خود 
را برای عشق ورزیدن به ترجمه وقف کنند. در همین رابطه مشعوف هستم که گشایش هفدهمین 
زبان مجلۀ گفت وگوی جهانی را اعالم بدارم. زبان بنگالی که توسط تیمی از جامعه شناسان مشتاق 

مستقر در داکا )بنگالدش( سازماندهی شده و توسط حبیبول خوندکر اداره می شود.

< گفت وگوی جهانی را به 1۷ زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی دنبال کنید.

< نوشته هایتان را به نشانی burawoy@berkeley.edu بفرستید.

2

آنتونی گیدنز، جامعه شناس و نظریه پرداز برجستۀ بریتانیایی، 
که در حال حاضر سیاستمداری در مجلس عیان است، از فراز 
و نشیب هایی می گوید که یک جامعه شناس در سیاست با آن 

موجه است.   

آمریکای التین، سقط جنین در آمریکای  سقط جنین در 
التین. سه مقاله از این شماره به شرح مبارزات بر سر مسئلۀ 

سقط جنین در آرژانتین، مکزیک و پرو می پردازد

www.isa-sociology.org
mailto:mailto:burawoy%40berkeley.edu?subject=
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< شــورای ســردبـیـری< در این شماره
سردبیر: مایکل بورووی.

دستیار سردبیر: گی سیدمن.

سردبیران اجرایی: لوال بوسوتی، آگوست باگا.
همکاران تحریریه: تینا اویس، راکائل سوسا، جنیفر پالت، 

رابرت ون کریکن.
سردبیران مشاور: مارگارت آبراهام، مارکوس شولز، ساری 

حنفی، وینیتا سیناه، بنجامین تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال 
بارلینسکا، دیلک جینداگلو، فیلومین گوتیرز، جان هولموود، 
گویلرمینا جاسو، کاپاالنا کانابیران، مارینا ماریانا کورکچیان، 

سایمون ماپادیمنگ، عبدالمؤمن سعد، آیسه ساکتانبر، 
سلی سکالون، ساواکو شیراهاسه، گرازینا سکاپسکا، اونجلینا 

تاستسوگلو، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 
ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: ساری حنفی و منیر السعیدانی. 
آرژانتین: خوان ایگناسیو پیووانی، پیالر پی پویگ، مارتین 

اورتاسن.
بنگالدش: حبیبول حقو خوندکار، حسن محمود، جوول رانا، 

آس روکیا اختر، توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیرون نهار، 
عشرت جهان آیمون.

برزیل: گوستاو تانیگوتی، آندریزا گالی، آنجلو مارتینز جونیور، 
لوکاس آمارال، سلیا آریباس، بنو آلوز، خولیو داویس.

هند: ایشوار مودی، راشمی جین، جویتی سیدانا، پراگیا شارما، 
نیدهی بانسال، پانکاج بهاتناگار.

اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه 
کوسومادوی، فینا ایتریاتی، ایندرآ رآتنا ایراواتی پاتیناسرانی، 
بندیکتوس هاری جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس 

السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا.
ایران: ریحانه جوادی، عبدالکریم باستانی، نیایش دولتی، 

مرجان نمازی، وحید لنجان زاده.
ژاپن: ساتومی یاماموتو، یوتارو شیموکاوا، شینشا کامئو، 

میزوکی ایچیکوا، هایاتو ایشیهارا، هیروکی کاواباتا، هیرومی 
موراکامی، کنتا کاجیتانی، کنتو کوسودو، هیروتاکا تاناکا، جیه 

یامادا.
قزاقستان: آیگول زابیروآ، بیان اسماگامبت، آدیل رودینوکف، 

گانی مدی.
لهستان: جاکوب بارسژوسکی، آدریانا دروزدروشکا کریستف 

گوبانسکی، کینجا جاکیال، ژوستینا کوشسیسنکا، کامیل 
لیپینسکی، میکوالژ میرژویسکی، کرولینا میکولژوسکا، آدام 

مولر، سوفیا پنزا، ترسا تلژینسکا، آنا واندزل، ژوستینا زیلنیسکا، 
جاکک زیچ.   

رومانی: کوسیما روگینز، کورینا برآگارو، نیوکولتا-مادالیا 
آیلینجای، کوستینل آنوتا،  آدریانا بندور، آلساندرا سیوسانل، 

تاتیانا کوژوکاری، آندری دوبره، آیولین گابور، استفانیا 
کریستینا قیوجانو، آلکساندرا ایسباسیو، رودیکا لیسه آنو، 

مادولینا منه آ، آنسا میهای، آندره آ النا مولدوونو، رارش-میهای 
موشات، اوآنا النا نگره آ، میوآرا پارسچیو، ایون دنیل پوپا، 

سوزان پوپا، ایونا سیلیستارو، الیزا سوآره، آدریانا سوهودولینو، 
دیانا تیهان، النا تودور، کارمن وینه آ، رایسا گابریل زمفیرسکو.

تایوان: جینگ موآ هو.
ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

مشاور رسانه ای: گوستاو تانیگوتی.

سرمقاله: نگاهی به عقب و نگاهی به روبرو

جامعه شناسی، سیاست و قدرت: مصاحبه با آنتونی گیدنز
پیتر کوالرز، بریتانیا

< رکود اقتصادی یونان
یونان: سیری تاریخی از ژئوپولیتیک  و ورشکستی

واسیلی کی. فوسکاس، بریتانیا
ریاضت دولتی  در یونان

ماریا مارکانتوناتو، یونان
سیریزا: از براندازی تا پراگماتیسم

جان میلیوس، یونان
برندگان و بازندگان در بحران مالی یونان

سپیروس ساکالروپولوس ، یونان
طرح های نجات مّلی یونان به مثابه جرم دولتی-شرکتی

استراتوس گئورگوالس ، یونان

< کشمکش ها برای سقط جنین در آمریکای التین
کنش گری آرژانتین برای سقط جنین در عصر میزوپروستول

جولیا مک رینالدز پِرز ، ایاالت متحده آمریکا
بازگشت از حق سقط جنین در مکزیک

سوزانا لرنر، مکزیک، لوسیا ملگر، مکزیک، اگنس گیومپِرز، فرانسه
سقط جنین به  مثابۀ خشونت: کشمکشی در پرو

اریکا بوسه، پرو

< علوم اجتماعی در جهان عرب
معرفی: علوم اجتماعی در جهان عرب

محمد ای. بامیه،  ایاالت متحده آمریکا
زیرساخت های جدید برای علوم اجتماعی در منطقۀ عربی

ستنی شامی، لبنان
علوم اجتماعی عربی- پیش از بهار و فرای آن

ادریس جباری، لبنان
< ستون ویژه

جرج ریتزر دربارۀ مک دونالدیزه شدن و توصرف 
 البینوت کونوشفکی، کوزوو

کنج تاریخ: چهل سال با جامعه شناسی بین المللی
ادوارد تیریاکیان، ایاالت متحده آمریکا

معرفی دومین گروه سردبیری ژاپن
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< جامــــعه شناسی، سیاست
   و قــــــدرت

     گفت وگو با آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز

>>

سال ششم / شمارۀ چهار / دسامبر 201۶

آنتونی گیدنز در دهه 70 میالدی با کتاب پیشگامانۀ خود 
دربارۀ نظریۀ اجتماعی که در آن کالسیک ها را به تناسب عصر 
را  بریتانیا  شناسی  جامعه  دوباره  تولد  بود،  کرده  تفسیر  مدرن 
پیوند  و  ساختارمند  جهان  در  عاملیت  مسئلۀ  او  کرد.  رهبری 
فرآیندهای خرد با نیروهای کالن و ارتباط جهانی شدن با زندگی 
روزمره را مورد مداغه قرار داد. وی اخیرًا به پیامدهای انقالب 
اقلیمی  تغییرات  سبب  به  انسان  موجودیت  تهدید  و  دیجیتال 
و  سابق  مدیر  و  کتاب   30 از  بیش  مؤلف  او  است.  پرداخته 
 2004 سال  از  و  است  لندن  اقتصاد  مدرسۀ  بازنشستۀ  استاد 
عضو مجلس اعیان بوده است. وی در مصاحبۀ پیش ِ رو در مورد 

جایگاه جامعه شناسی در سیاست تأمل و تعمق کرده است.

بریتانیا  ساسکس  دانشگاه  از  را  خود  دکتری  کوالرز،  پیتر 
تحقیقی  مشاور  او  است.  کرده  اخذ  جامعه شناسی  رشته  در 
مطالعات  و  است  تکنوپولیس  گروه  در  سیاست گذاری 
وزارتخانه های  برای  متعددی  ارزیابی های  و  سیاست گذاری 
بریتانیا و کمیسیون اروپا انجام داده است. کتاب وی با عنوان 
»گیدنز و سیاست فراتر از راه سوم: رئالیسم تخیلی در مدرنیتۀ 
منتشر  مک میالن  پالگریو  انتشارات  توسط   »)2016( متاخر 
عیان  مجلس  در   2016 ژوئن   8 در  مصاحبه  این  است.  شده 

بریتانیا صورت گرفته است.

پیتر کوالرز: شما در طیف گسترده ای از موضوعات قلم زده اید: 
نظریۀ ساختاربندی، ماتریالیسم تاریخی، مدرنیته متاخر و جهانی 
شدن، تحوالت زندگی شخصی و سکسوالیته، راه سوم، تغییرات 
اقلیمی، آیندۀ اتحادیۀ اروپا و اخیراً نیز بحث هایی در مورد انقالب 
دیجیتال داشته اید. آیا می توان گفت که ساقه ای هست که تمام 

این شاخه های کاری شما را به یکدیگر متصل می سازد؟
آنتونی گیدنز: دستور کار کلی من نگریستن به ماهیت مدرنیته است 
– ظهور نظم صنعتی و گسترش آن در سراسر جهان که تا حدود زیادی 
انقالبی ترین و تحولی ترین دوره تا به اآلن بوده است. تاریخ برای من بسیار 
گسسته است: هیچ مدل تکاملی تاریخی ای جوابگو نیست. همواره انسان ها 
زیست محیطی،  خاص  زمینه های  در  و  دارند  قرار  خاصی  وضعیت  در 
اجتماعی و جغرافیایی  کارهایی را انجام می دهد. زمینه هایی که هر کاری 
انسان انجام می دهد را مشروط می کند، اما انسان نیز به آن پاسخ داده و 
آن را به شکل های مختلفی تغییر می دهد. من نگرش دورکیمی در علوم 
اجتماعی را اشاعه نمی دهم که در آن گویی فقط مانند عامالن منفعل 
به نظر می رسیم تا موجودات آگاهی که همۀ ما هستیم. اروین گافمن- که 
به نظر من بزرگترین جامعه شناس دنیا است- بر ماهیت ماهرانۀ کارهایی 
تاکید می ورزدکه مردم در زندگی روزمره شان انجام می دهند، بدون آن که 
لزوماً بدانند آن را انجام داده اند. آرزوی من مرتبط ساختن این چشم انداز 
به فرایندهای ساختارهای کالن است.  انجام این کار آسان نیست اما به 
نظر من حیاتی است:  بخش اعظم جامعه شناسی در زمان های گذشته 
این طور نشان داد که ما فقط بازیچۀ علل اجتماعی بزرگتر هستیم.  من 
قصد داشتم ظرافت های روابط میان این چیزها را کشف کنم.  این یکی از 

دالیلی است که همیشه به تحوالت ارتباطات و اتصاالت عالقمند بوده ام. 
تحول زندگی روزمره و هویت همان قدر مهم است که تحول نظام ها و 

مشکالت بزرگ تری که می کوشیم با آنها مواجه شویم. 
پ.ک: بنابراین اگر تنها یک عنصر در بدنۀ کار شما باشد که شما 
آن را برای آنهایی مهم می دانید که تغییرات سیاسی و اجتماعی را 

پیگیری می کنند، آن عنصر چه خواهد بود؟
آن  دربارۀ  حال صحبت  در  که  باشد  قالبی  می تواند  عنصر  آن  آ.گ: 
را  زندگی شان  مردم  که  شیوه ای  بین  ظریف  بسیار  تعامل  هستیم: 
می سازند و همزمان شیوه ای که سازندۀ ساختارهای بزرگتری هستند که 
خود بخشی از آنند.  این امر در سیاست  هم همچون دیگر حوزه ها صدق 
می کند. سیاست های خوش نّیتانه هرگز کافی نیست و اغلب به خانۀ اول 

باز می گردد. 
پ.ک: در کتابم با عنوان گیدنز و سیاست فراتر از راه سوم که 
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برجسته  را  تخیلی  رئالیسم  مفهوم  منتشر شده،  در سال 2016 
موافق  آن  با  هم  هنوز  شما  که  است  مفهومی  این  آیا  کرده ام. 

هستید؟
از آن استفاده  آ.گ: رئالیسم تخیلی مفهومی است که من هنوز هم 
می کنم. مسئلۀ اصلی ایجاد پیوند بین رئالیسم تخیلی و رئال پولیتیک 
)سیاست واقعی( است- درحالی  که ظاهراً ضّد یکدیگرند.  سیاستی عاری 
از آرمان ها،  فاقد هدفی رهنما خواهد بود. ما باید در هر زمان وضعیت امور 
را با سویۀ دیگر وضعیت موجود در نظر داشته باشیم. در عین حال آرمان ها 
به خودی خود تهی هستند.  به نظر من مفهوم رئالیسم تخیلی از یک سو 
روشی مفید برای حساس کردن ما به نقش آرمان ها، برای فرا رفتن از 
این  نشان می دهد که  دیگر  از سوی  اما همزمان  است،  اکنون  و  اینجا 
آرمان ها برپایۀ واقعیت قرار گرفته است. این مفهوم ابزار ایجاد حساسیت 
برای تفکر دربارۀ سیاست و جهان است. در سیاست دموکراتیک نه حزبی 
که خود را صرفاً وقف برنده شدن در انتخابات کند در واقع می تواند برندۀ 
انتخابات شود و نه حزبی که آرمان هایی رفیع دارد اما نتواند نشان دهد که 
چگونه آنها را با ضروریات دغدغه ها و خواسته های مردم مرتبط می سازد. 
همان طور که همۀ ما می دانیم هماهنگ کردن این چرخه بسیار دشوار 

است.
پ.ک: با توجه به کار سیاسی شما در دهۀ 09 میالدی بر روی 
و  سیاسی  چشم انداز  به  اکنون  اگر  سوم،  راه  و  شدن  جهانی 
سیاست گذاری بنگرید قضاوت شما چه خواهد بود؟ آیا چیزی از 
آن بحث هست که به اندازۀ کافی با آن درگیر نشده ایم و اکنون 

هنوز آن را مهم بدانید؟
آ.گ: اآلن به خاطر آوردنش سخت است، اما در آن زمان مفهوم جهانی 
شدن به خصوص در بستر سیاسی کاماًل تازه بود. مفهومی که به معنای 
افزایش وابستگی متقابل افراد و سازمان ها و دولت های سراسر جهان است. 
به آن  توجه جدی  برای  واداشتن رهبران سیاسی  برای  ابتدا تالش  در 
دشوار بود. آنها فقط به من نگاه بی معنا می کردند. سپس همه چیز تقریباً 
یک شبه تغییر کرد. دیگر نمی توانستید جلوی صحبت هایشان دربارۀ آن 
موضوع را بگیرید، ولو آن که  اغلب هم در سطح بسیار خامی بود. متاسفانه 
اغلب سیاستمداران و حتی بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از این 
مفهوم برای اشارۀ ابتدایی یا کلی به گسترش بازارهای جهانی استفاده 
کرده اند. با پیشرفت خارق العادۀ انقالب دیجیتالی نیروی محرکۀ جهانی 
شدن چه در آن زمان و چه در حال حاضر فراتر از همۀ انواع ارتباطات به 

خصوص ارتباطات الکترونیکی قرار گرفته است.
من از اصطالح »راه سوم« با کمی اکراه استفاده کردم. این اصطالح نزد 
من به معنای توسعۀ موضعی »بینابینی« بین چپ و راست و نوعی راه 
میانه نیست. من آن را چندان به منزلۀ نسخه ای از نئولیبرالیسم نمی دانم، 
که نوعی اعتقاد به خرد بی حدوحصر  بازاِر بی قید و بند است. همان طور 
که در سال 8891 در کتاب »راه سوم« خود نوشته ام، »تنظیم بازارهای 
مالی مهمترین مسئله در اقتصاد جهانی است«. من  چه در آن زمان و 
 )active government( چه امروز معتقد به اهمیت اساسی حکومِت فعال
هستم – که البته به طور کامل  برابر با دولت  )state( نیست و می تواند 
از طیف وسیعی از دیگر عامالن نشأت بگیرد. من  چه در آن زمان و چه 
امروز معتقد به سازوکارهای حاکمیت جهانی هستم که البته شدیداً با آن 

مخالفت شده و در آن تردید به وجود آمده است.
نابرابری از نظر من مسئله ای کلیدی است، به طوری که هر کسی که 
برای فهم چیزهایی که من نوشته ام مشکل دارد هم به وضوح می تواند 

آن را ببیند. این مسئله درحال حاضر بزرگتر هم شده است، به سبب 
نابرابری های شدیدی که خودش را در باالی هرم ثروت و عدم افزایش 
بهره وری و بنابراین در دستمزدهای افراد زیادی نشان داده که در مشاغل 
سطح پایین کار می کنند. کتاب توماس پیکتی با عنوان »سرمایه در قرن 
12« در سطح جهانی به موفقیت دست یافته است چرا که تفسیری قوی 
از دالیل ساختاری ای ارائه می دهد که این اختالف خیره کننده را موجب 
شده است و همچنین بعضی از استراتژی های ممکن برای کاهش آن را 

نیز در اختیار می گذارد.
البته سیاست ها، ملّی است و دنیا، امری جهانی. پس همچنان چیزی 
کلیدی وجود دارد: ما هنوز هم این مورد مسئله داریم که چه طور می توانیم 
سیاست های ملّی را با جهان ذاتاً جهانی آشتی دهیم. بخش بزرگی از 
منابع پوپولیسم از همین مشکل سرچشمه می گیرد و از این واقعیت که 
همه می دانند سیاستمداران آن میزان قدرتی را که ادعا می کنند ندارند. 

بین  تعارض  این  برای فرو شکست  راهی  آیا شما هیچ  پ.ک: 
سیاست های مّلی و تحوالت جهانی و نابرابری ها در نظر دارید؟

لزوم  اروپا در مورد  باشد و من در کتابم دربارۀ  باید راهی  بله،  آ.گ: 
پیگیری  از  و  کردم  مالیاتی صحبت  پناهگاه های  به  هماهنگ  حمله ای 
که  زدم  حرف  غرب  اقتصاد  در  صنعتی زدایی  روند  کردن  معکوس 
با  البته در شکلی کاماًل متفاوت  تولید منجر خواهد شد،  بازآفرینی  به 
گذشته. این مسئله با انقالب دیجیتال هم پوشانی دارد، چرا که وقتی پول، 
الکترونیکی است می تواند بالفاصله به سراسر جهان منتقل شود؛ و این 
یکی از عواملی است که به تعمیم پناهگاه های مالیاتی کمک کرده است. با 
وجود این در همین راستا مخفی کردن چرخش عظیم پول های فاسد در 
سراسر جهان سخت تر از گذشته شده است. من فکر می کنم افکار عمومی 
جهان نیز به شدت در برابر این ایده قرار گرفته است که شما به راحتی 
بتوانید ثروت عظیمی را در سطحی جهانی مخفی نگاه دارید و انتظار 

داشته باشید هیچ کس به آن توجهی نکند .
در عین حال حاکمیت جهانی موثر )چه رسد به دموکراتیک( امیدی 
واهی است، اما ما طیفی از عامالن و گروه های ملّی و سازمان های بین المللی 
را داریم که در تالش برای کار با یکدیگر برای مقابله با مشکالت جهانی 
هستند. جالب خواهد بود که ببینیم در نتیجۀ توافقات تغییرات اقلیمی 
پاریس چه اتفاقی خواهد افتاد: آیا مشخص می شود که تهی هستند یا 
خیر؟ ما در این لحظه چیزی نمی دانیم، اما آنها قطعاً با هر زمان دیگری 
در گذشته فرق کرده اند که روی کاغذ توافق می کردند. می توان دید که 
اثر  فسیلی  صنایع سوخت های  موضع  بر  به شدت  واقعاً  هم اکنون  آنها 
می گذارند همان طور که ارزش سهام هایشان هم پایین می آید. دستِ کم 
امکان تحقق انقالبی واقعاً جهانی به سمت انرژی های کم کربن وجود دارد 
و سوال بنیادین این است که چه اندازه سریع یا کند به پیش خواهد رفت. 
مارکس گفتۀ مشهوری دارد: »هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود 
و به هوا می رود« و این موضوع شاید ترجمه ای از این اصل  بشود؛ خواهیم 
دید. در اینجا تأثیرگذار اصلی، موج جدید جهانی شدن است که دامنه  و 
سرعت خیره کننده ای را به ارمغان آورده و از خالل آن انقالب دیجیتالی 

در حال پیشرفت است. 
موضوع  مکان  و  زمان  انقباض  مثابۀ  به  شدن  جهانی  پ.ک: 
مکرری در کارهای شما است، که از خالل تکنولوژی اطالعات و 
ارتباطات و مخاطرات و فرصت های آمیخته با آن ایجاد شده است. 
آیا فکر می کنید هدایت این تحوالت یا آن طور که خودتان یک بار 
گفتید »به دست گرفتن مهار گردونۀ خرد کنندۀ جهانی شدن«، در 



مسیری منطقی و سازنده ممکن باشد، یا ما باید فقط »با آن پیش 
برویم« و تماشا کنیم که چه اتفاقی می افتد؟

آ.گ: اینترنت به سبب تاثیرش پدیدۀ فوق العاده ای است. جهانی فراتر 
از هر چیزی است که ما تاکنون پیش بینی کرده بودیم. اینترنت خلوت 
خویشتن را به سرتاسر جهان پیوند می دهد. به هر تقدیر این تنها یکی 
از عناصر انقالب دیجیتال است که به درستی درک شده است. عناصر 
حلقۀ  را  رایانه ها  ابر  دارم  قصد  من  هستند.  رباتها  و  رایانه ها  ابر  دیگر، 
نخست اتصال بدانم.  گوشی های هوشمند در جیب شما قدرتمندتر از ابر 
رایانه های چند دهه پیش است. این قدرت عظیم الگوریتمی در دسترس 
کاربران این جهان و همین طور سازمان ها و شرکت ها و دولت ها است. 
تقریباً هر جنبه ای از جامعۀ جهانی تاثیر پذیرفته و تحول یافته است. این 
جهانی است که تقریباً همه چیز در آن برای همه قابل مشاهده است، 
چرا که گوشی های هوشمند حتی در بعضی از فقیرترین جوامع جهان 
نیز توزیع شده است. بسیاری از مهاجرانی که مناطق تحت سرکوب را 
برای یافتن پناهی در جای دیگر ترک می کنند از گوشی های هوشمند و 
جی پی اس برای ردیابی مسیرهای مورد نظر خود استفاده می کنند. این 
مهاجرت قرن بیست ویکمی است – همین طور که دولت اسالمی )داعش( 
که سطوح قرون وسطایی خشونت را با تسلط به تکنولوژی دیجیتال در 

هم می آمیزد نیز تروریسم قرن بیست ویکمی است.
پاره  پاره  جهانی  تولیدکنندۀ  را  دیجیتال  انقالب  مردم  از  بسیاری 
می دانند اما پیشگام اغلب نوآوری ها مداخلۀ دولتی بوده که اغلب با اهداف 
شبه نظامی صورت گرفته است. اینترنت ناپایدار به نظر می رسد اما در شکل 
کابل های زیر اقیانوس ها و ماهواره ها در آسمان موجودیتی فیزیکی دارد 
-  چیزی که نهایتاً دولت ها و قدرت ها آن را تضمین می کنند.  بنابراین من 
فکر می کنم تجدید حیات جغرافیای سیاسی آن طور که بقیه فکر می کنند 
شگفت آور نیست. بنگاه های بزرگ و تبلیغاتی که در همه جا دیده می شوند 
نیز نیروها را پیش می رانند. این محیط جدیدی است و میانجی بسیاری 
از تغییراتی بر ما اثر می گذارد، فرایندهای سیاسی نیستند، بلکه قدرت 
دولت ها یا بنگاه های عظیم است. هیچ کس جهانی را نمی پذیردکه در آن 
پورنوگرافی آزادانه و رایگان در دسترس است. این جهان شاید بی ضرر 

باشد و شاید هم نه. ما نمی دانیم چون همۀ اینها بسیار جدید هستند. 
آیا  بیایید در مورد سیاست هایی کنونی صحبت کنیم:  پ.ک: 
شما فکر می کنید در حال حاضر بیشتر بحث های سازنده حول 

آیندۀ چپ می گردد؟
آ.گ: ما باید بکوشیم و نسخۀ جدیدی از چپ میانه را ایجاد کنیم که 
بافت جامعۀ جهانی و در  از تغییراتی در  به لحاظ جامعه شناسانه  خود 
زندگی روزمره آغاز می شود که قبال ذکر آن رفت. بحث راه سوم از تحلیل 
تغییرات عمده ای پدید آمد که در آن زمان زندگی ما را متحول کرد، و 
امروز هم ما باید از خالل عملکرد مشابهی پیش برویم. باید به تغییرات 
بزرگ در دنیا بنگریم، ببینیم از نظر سیاسی چه کششی در آن تغییرات 
می توان یافت، ببنیم به چه نحو در درون چارچوب سیاست های ملّی و 
فراملّی قرار می گیرند. اتفاقی که با ظهور جرمی کوربین در حزب کارگر 
افتاد به نظر من اتفاقی چندسویه است – چرا که نسل جوان دیجیتال را 
مستقیماً درگیر کرد اما بخشی از ایده ها از سال های گذشته گرفته شده 

است.
ما در جناح چپ باید به سمت آینده پیش برویم. ما اکنون فراتر از به 
اصطالح بحث راه سوم هستیم و ضرورتاً به ایده های جدید  نیاز داریم. 
من در ضمن مخالف این ایده هستم که همه چیز تکه تکه و نامتصل شده 

است و فکر نمی کنم درست باشد. ما هنوز با سیاست  قدرت ها سرو کار 
با مسائل بزرگ دست و پنجه نرم می کنیم، مسائلی مثل  داریم، هنوز 
این که چطور می توانیم در بستر بنگاه های جهانی به جوامعی برابری خواه تر 
برسیم و چطور می توانیم سودهای نامشروعی را که در پناهگاه های مالیاتی 
انباشته  شده اند را بازیابی کنیم؟ پس قدرت هنوز هم اهمیت زیادی دارد. 
همکاری میان ملت ها و بنابراین سیاست های دموکراتیک میان ملت ها و 

درون اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد. 
به آخرین سوال من منتهی می شود. شما  این موضوع  پ.ک: 
بسیار موفق تر از خیلی ها از دانشگاه به سیاست رسمی نقل مکان 
کردید. من عالقمندم نظرات شما دربارۀ حضور یک جامعه شناس 
در سیاست را بشنوم و در ادامه بدانم که آیا توصیۀ خاصی برای 
شوند  مطمئن  می خواهند  که  دارید  اجتماعی  علوم  دانشمندان 
تاثیرگذاری  چیزهای  به  شاید  و  دارد  سیاسی  کشش  کارشان 
عالقمندند در جاهایی مثل اینجا )یعنی مجلس اعیان( در جریان 

است.
آ.گ: خوب من در سیاستم اما از سیاست نیستم. من یک دانشگاهی 
بودم و هنوز هم یک دانشگاهی هستم.  بهترین محیط برای من دانشگاه 
است چرا که جایی است که من در آن بیشتر احساس می کنم در خانه ام 
تحقیقات  و  ایده ها  و  تاکیدات  کرده ام  که من تالش  آن جا  از  و  هستم 
واقع نگرانه در فضای سیاسی میزان فوق العاده ای اهمیت پیدا کند.  یکی 
این  می شود  سیاست  درگیر  که  دانشگاهی  فرد  هر  برای  مشکالت  از 
است که ممکن است ارتباط خود را با هردو حوزه از دست بدهد. از نظر 
دانشگاهیان شما به عینیت آکادمیک خود خیانت کرده اید در حالی که 
از نظر سیاستمداران شما کسی هستید که هیچ درکی از خواسته های 
جهان،  دو  این  بین  است  ممکن  شما  ندارید.  سیاسی  روزمرۀ  زندگی 

متروک بمانید.
باهم فرق می کنند و کمتر کسی  دنیای دانشگاهی و سیاسی بسیار 
مستقیماً برای پل زدن بین آنها تالش کرده است. اتاق های فکر نقشی 
میانجیگرانه بین دانشگاه و سیاست ایفا می کنند. این اتاق های فکر اساساً 
متکی بر تحقیقاتی هستند که در دانشگاه ها انجام می شود. آنها در کار 
برگرداِن تحقیقات دانشگاهی به طرح های سیاسی عملی هستند و نسبت 
دارند. در  نزدیک تری  ارتباطات  با رسانه ها  به رویۀ معمول دانشگاهیان 
میان چنین سازمان هایی، بهترینشان غالباً با دولت های وقت و یا طیف 
وسیع تری از بازیگران سیاسی در ارتباط نزدیکی هستند. من ادعا نمی 
کنم که این تنها راه است اما وقتی در اواسط دهۀ 0991 تصمیم گرفتم 
که کمی مستقیم تر در سیاست درگیر شوم به موسسۀ تحقیقات سیاست 
آن  به  قباًل  دانشگاهی  فرد  دو  یکی  - می دانستم  نزدیک شدم  عمومی 
وارد شده بودند. از آنجا بود که فهمیدم توسعۀ شبکۀ وسیع تر مردم در 
حوزۀ سیاسی ممکن است.  موسسۀ تحقیقات سیاست عمومی و شبکۀ 
ایاالت متحده، ارتباط  وسیع تِر پیرامون آن با کشورهای دیگر از جمله 
خوبی داشت. من هیچ گاه مشاور سیاسی رسمی کسی نبوده ام و همچنان 

در درجۀ اول به خود به عنوان یک فرد دانشگاهی نگاه می کنم. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
 Anthony Giddens >Ax.Giddens@lse.ac.uk>
Peter Kolarz >kolarz.peter@gmail.com>
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ورشکستگی و نه پرتاب دیکس نماد تاریخ یونان است. 
تصویرسازی از آربو. 

جنوبی ترین  در   – یونان  دولت  پایه ریزی 
روملیای  پلوپونز،  که  بالکان  شبه جزیرۀ  ضلع 
جنوبی، وابیه و مجمع الجزایر سیکلدیز را در 
رویدادی  از   ،1830 سال  به   - می گرفت  بر 
ژئوپولیتیکی و امپریالیستی مایه می گرفت نه 
از گسترش نفوذ اقتصادی بورژوازی صنعتی. 
در نگاه امپراتوری های غربی دولت دست بسته 
یونان به جای آنکه بازتابنده فرآیندهای ملّی–

علیه  صنعتی  سرمایه  وسیلۀ  به  که  انقالبی 
رویدادی که   – افتاد  راه  تولید  فئودالی  شکل 
مثال برای یونکرهای پروس یا پیمونته ایتالیا 
نیز پیش آمد – باشد، ضرورتی ژئواستراتژیک 
بازداشتن  برای  تالش  از  بخشی  یعنی  بود، 
روسیه و مصر از توسعه سرزمینی در مدیترانه 
شکل گیری  در  ژئوپولیتیکی  عوامل  شرقی. 
یونان جدید بسیار اهمیت داشتند – و امروزه 
پرسش های ژئوپولتیکی/ژئواستراتژیک در فهم 
خاستگاه تاریخی بحرانی بدهی یونان اهمیت 
دولت  پایه گذاری  زمان  از  دارد.  چشمگیر 
مدرن یونان، غرب از موقعیت جغرافیایی مهم 
یونان نه به نفع جامعه یونان بل به نفع خود 

بهره گرفته است. 
مالی  امور  با  نوزدهم  پیوندهای سده   >

جهانی 
نخبگان یونانی به منظور تأمین هزینه های 

< یـــونان: سیری تاریخی از   
     ژئـــــــوپــــــــــولیــــتیک

    و ورشـــــــــکـــــستی
واسیلی کی. فوسکاس، دانشگاه لندن شرقی، انگلستان

رکود اقتصادی یونان
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مبلغ  عثمانیان،  ضد  بر  استقالل  طلبی  جنگ 
در  گرفتند.  وام  غرب  از  پول  توجهی  درخور 
دهه 1820، یونان دو بار، یک بار  800000 
گرفتند.  وام  پوند  میلیون   2 بار  دیگر  و  پوند 
دستگاه دولتی یونان نخستین ورشکستگی را 
از سال 182۴ تا 182۵ – که نتواست وام هایی 
تأدیه  را  بود  گرفته  انگلستان  و  فرانسه  از  که 
و   1832 سال های  بین  کرد.  تجربه   - کند 
فرانک  )به  میلیونی  وامی۶0  قرارداد   1833
هزینه های  صرف  همه اش  و  شد  بسته  طال( 
وام  این  شد.  ارتش  حفظ  و  سلطنت  نیابت 
به سال 18۴3 گرفتار ورشکستگی  را  یونان 

دیگری کرد. 
بین سال های 182۷ و 18۷۷-18۷8، یونان 
طی  کردند.  اخراج  غربی  مالی  بازارهای  از  را 
این پنج دهه و پس از آن دولت ها به استقراض 
و  آوردند  روی  داخلی  ناموفق(  )کمابیش 
سرمایه  که  را،  خارج  مقیم  ثروتمند  یونانیان 
یهودی  تجار  سرمایه  همراه  به  کمپرادورشان 
و ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی چشمگیر 
بود، تشویق به سرمایه گذاری در طرح ها کردند. 
سطح  که  را  یونان  نوزدهم،  سده  سراسر  در 
توسعه صنعتی پایینی داشت و به سبب حجم 
بسته  صرفه جویی  از  نمی توانست  تولید  کم 
و  عقب مانده  اقتصاد  به  برد،  بهره  مقیاس1  به 
پیرامونی و نظام حکومتی ای عمیقا وابسته اش 
دیگر  بار  یونان  می شناختند؛ در سال 1893، 

اعالم ورشکستگی کرد. 
و  مالی  اسف بار  وضع  رغم  به  حال  این  با 
بخش های بانکی و صنعتی ابتدایی و عقب مانده 
منافع  دریچه  از  غربی  قدرت های  یونان، 
کشور  بدین  ژئوپولیتیک شان  و  امپرالیستی 
اتریش-مجارستان  امپراتوری  می نگریستند. 
به  تازه ای  و عثمانی که پس نشستند، فضای 
روی امپریالیسم روسیه و اروپای غربی، که با 
ایتالیا،  و  آلمان  همچون  تازه،  بازیگرانی  ورود 
جان تازه ای گرفته بود، گشوده شد. دولت های 
فرصت های  مسیحی نشین  بالکان  کوچک 
این  و  گذاشتند  غربیان  پای  پیش  بی نظیری 
کوچک  دولت های  این  از  نیابت  به  قدرت ها 
وارد جنگی  درازمدت با ترکان عثمانی شدند. 
جنگ جهانی اول که به پایان رسید، عثمانیان 
به بیرون از اروپا رانده شدند و مرزهای بالکان  و 
اروپای شرقی از یک سو و خاور نزدیک و خاور 

میانه بار دیگر ترسیم شد.     
یونان، که خاک اش وسیع تر و به نفوس اش 
– که همه شان یونانی نبودند – اضافه شده بود، 
در دهه نخستین سده بیستم و تحت رهبری 

الفتریوس  نام  به  لیبرال-ملّی گرا  شخصی 
چشمگیری  صنعتی  فعالیت  شاهد  ونیزلوس 
بریتانیا جنگ  مالی  پشتوانه  به  ونیزلوس  بود. 
نیروهای  برضد  را  ازپیش باخته ای  نیابتی 
آسیای صغیر رهبری  در  کمالیستی-ملیت گرا 
کرد. پیامد این نبرد هم برای یونان و هم برای 
یونان  گرچه  بود.  فاجعه    یکسره  مدرن  ترکیه 
پناهنده  میلیون   1/۴ نزدیک  هجوم  شاهد 
مسیحی بود، نخستین بار در تاریخ اش همگنی 
طبقات  ترکیه  آنکه  حال  کرد  پیدا  قومی 
شکل  به  و  داد  دست  از  را  بلندپروازش  تجار 
اقتصادی  توسعه  دولت راهبر  و  اقتدارگرایانه 
سخت متکی شد و نتوانست همگنی قومی یا 

دینی به دست آورد. 
کم مایه  اقتصادی  شالوده  سبب  به  یونان 
حاکم اش  سیاسی  نخبگان  نزدیک  پیوند  و 
مزایای  از  نتوانست  امپریالیستی،  منافع  به 
ژئواستراتژیک اش بهره برد. از این رو، موقعیت 
باشد  موهبتی  آنکه  به جای  یونان  جغرافیایی 
به  دردسر  این  شد.  همیشگی  دردسر  مایه 
دائمی  نیاز  نیز  و  پرداخت  تراز  صورت معضل 
به استقراض داخلی برای تأمین مالی دستگاه 
دولتی دست نشانده و فاسد در آمد و در نتیجه 

به کرات دیون تحمل ناپذیری به بار آورد.  
< بحران مالی 1929 و پیامدهای آن 

در پی بحران مالی جهانی 1929، در سال 
ورشکستی اش  چهارمین  گرفتار  یونان   1932
ایوانیس  نام  به  دیکتاتوری  سپس  شد. 
جایگزین  صنعتی سازی  خط مشی  متاکساس 
واردات را پی گرفت و تراز پرداخت های کشور 
را به نحو چشمگیری بهبود بخشید. افزون بر 
پیشوای  دست  به  که  امپراتوری  مشعل  این، 
سرد  جنگ  افتاد،  متحده،  ایاالت  جهان،  تازه 
ژئوپولیتیک  اهمیت  بود:  رویداد  دو  آبستن 
یونان خیل سرمایه و وام هایی آمریکایی را به 
نیروهای چپ  زمان  هم  و  کرد  سرازیر  کشور 
سرمایه داری«  »عصر طالیی  در  را  کمونیست 

به حاشیه راند. 
و  پیرامون  در  دیگر  بار  یونان  همه،  این  با 
انتظارش  که  همان طور  ماند.  وابسته  عمیقا 
وقت  رئیس  وقتی   ،19۶0 دهه  در  می رفت، 
نزد  زولوتاس،  گزنفون  یونان،  مرکزی  بانک 
سفیر ایاالت متحده در آتن رفت تا درخواست 
به  پاسخ  در  متحده  ایاالت  سفیر  کند،  وام 
واقع،  به  کرد.  اشاره  ژئوپولیتیکی  کشمکشی 
وام  یونان  اگر  که  گفت  متحده  ایاالت  سفیر 
می خواهد، ناچار است که به طرح دین اچسون 
برای قبرس – طرحی سری که نیروهای عضو 

مقصود  و  نشستند  مذاکره  به  آن  درباره  ناتو 
یونان  میان  قبرس  جزیره  که  بود  این  آن  از 
را،  ماکاریوس  اسقف  و  شود  تقسیم  ترکیه  و 
یکی  و  قبرس  منتخب  رهبر  زمان  آن  در  که 
کنار  بود،  غیرمتعهدها  جنبش  پایه گذاران  از 
زنند – تن دهد. بنا بر این، مسئله ژئوپولیتیکی 
قرار  معامله  موضوع  صریحا  دیون  معضل  و 
غرب  و  ناتو  برای  قبرس  اهمیت  گرفتند. 
طریق  از  آمریکا  متحده  ایاالت  که  بود  چنان 
سی  آی ای در یونان دیکتاتوری ای نظامی به راه 
که   19۷۴ سال  در  تنها  دموکراسی  انداخت؛ 

قبرس تجزیه شد به یونان بازگشت.   
یونان   ،19۷0 دهه  میانه  تا   19۵0 دهه  از 
نتوانست عقب ماندگی اش را از دولت های غربی 
مرکز جبران کند. با این حال، در سراسر این 
دوره - و در ضدیت با خط مشی های تقاضاراهبر 
پی  را  خطی مشی های  یونان   – غرب  کینزی 
نئولیبرال  خطی مشی های  بعدها  که  گرفت 
حدود  تا  یونان  اقتصادی  توسعه  شد.  خوانده 
زیادی به دلیل سیاست جنگ سرد تقاضاراهبر 
کمونیست  چپ های  گرچه  بود.  پول گرایانه  و 
هوادار شوروی در جنگ داخلی )19۴۴-۴9( 
حمایت  از  همچنان  بودند،  خورده  شکست 
یعنی  این  و  بودند  برخوردار  فراگیر  مردمی 
درهای  که  می ترسید  محافظه کار  حکومت 
بگشاید. هم  به روی جامعه مدنی  را  سیاست 
مشارکت سیاسی و هم خطی مشی تقاضاراهبر 

تا سال 19۷۴ پا در هوا ماند.   
بعدی  کابینه های   ،19۷۴ سال  از  پس  اما 
راست،  جناح  رئیس جمهور  کابینه  یعنی 
و   ،)19۷۴-81( کارامانلیس  کنستانتین 
آندرئاس  سوسیالیست،  رئیس جمهور  کابینه 
 ،)1993-9۶  ،1981-89( پاپاندرئو  جی. 
تقاضا  چرخه  به  را  یونان  خط مشی گذاری 
با  را  دولت  دستگاه  پست های  بازگرداندند، 
پرسنل سیاسی حزب شان پر کردند، بنگاه های 
در  خاصه  و  ساختند  ملّی  را  بزرگ  خصوصی 
دهه 1980 بودجه دولت رفاه یونان را از طریق 
داخلی(  و  )خارجی  غیراصولی  استقراض های 
کردند.   تأمین  مالیات گیری  طریق  از  نه  و 
اتحادیه  وارد  که   1981 سال  در  حتی  یونان 
که  زمانه ای  در  شد،   )EEC( اروپا  اقتصادی 
بیشتر کشورهای غربی آغوش شان را به روی 
نئولیبرال  مالی  جهانی شدن/سرمایه داری 
خط مشی های  پیگیری  به  بودند،  گشوده 

تقاضاراهبر ادامه داد.  
مالحظات ژئوپولیتیکی به کرات و به نحوی 
مشهود به نمایش گذاشته شد: پنج سال زودتر 

>>
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اتحادیه  به  یونان  ورود  با  اسپانیا  و  پرتقال  از 
اقتصادی اروپا موافقت شد و این موافقت سریع 
بخشیدن  ثبات  برای  بود  راهبردی  از  بخشی 
چشمه  که  زمانی  در  ناتو  جنوبی  جبهه  به 
یونان  در  متحده  ایاالت  ثابت  سرمایه گذاری 
 ،1980 دهه  در  بود.  گذاشته  خشکی  به  رو 
نحوی  به  فرانسوی  و  آلمانی  سرمایه های 
فزاینده بر اقتصاد یونان مسلط بود و کشور را 
اتخاذ  نئولیبرال  وادار کردند که دستور کاری 
کند تا بتوانند از یونان برای گستردن خدمات 

مالی در سراسر بالکان استفاده کنند.   
اوضاع  گذاشتن  وخامت  به  رو   >

اقتصادی در منطقه یورو
ورود  از  پس  خاصه  و  بعد  دهه  دو  طی 
جایگاه   ،2001 سال  در  یورو  منطقه  به  یونان 
گرفت.  سستی  یک باره  یونان  رقابت جویانه 
صنایع ازقدیم سودآور، مانند صنایع پارچه سازی، 
ناپدید شدند. خدمات مالی و بانکی بر اقتصاد 
یونان سایه افکندند و در بالکان و خاور نزدیک 
پس  یکی  عمومی  اموال  یافتند.  گسترش  نیز 

به  کشور  وابستگی  شد.  خصوصی  دیگری  از 
رسید  درجه ای  به  داخلی  و  خارجی  استقراض 
که نظر به گشوده شدن اموال عمومی به روی 
سرمایه های خارجی و فقدان استقالل پولی، ما را 
به فکر فرو می برد که آیا اصطالح »وابستگی« 
به حد کافی جایگاه اقتصادی کشور در جهان را 

توصیف می کند یا خیر.   
به  آهسته آهسته  جهانی  مالی  بحران  وقتی 
همه  از  بیش  یونان  گذاشت،  پا  یورو  منطقه 
حلقه  سست ترین  یونان  چراکه  شد،  متضرر 
زنجیره مالی نئوامپریالیستی در انباشت سرمایه 
است. بیست سال سرمایه داری مالی نئولیبرال 
و پس از آن اقدامات ریاضتی شدید و طرح های 
اقتصادی  معضالت  از  یکی  هیچ  مالی  نجات 
تاریخی یونان را حل نکرده است: عقب ماندگی 
توجه  درخور  کسری  نهادی؛  رخوت  صنعتی؛ 
تولید  با  دیون  توازن  عدم  و  جاری  حساب 
درخورتوجه  بودجه  کسری  داخلی؛  ناخالص 
است  نیاز  بدان  آنچه  مالی.  معضالت  و 
برای  کوشش  قاطعانه،  عمومی  سرمایه گذاری 

جدید  کشاورزی  و  صنعتی  بخش های  ساختن 
انرژی خورشیدی و  پایه تولید خاص، مانند  بر 
است.. هم زمان سیاست خارجی ای  رشد سبز، 
ژئواستراتژیک  موقعیت  از  می تواند  مستقل 
منطقه  در  صلح طلبانه اش  رسالت  و  کشور  این 
بهره برداری  نزدیک  خاور  و  بالکان  پرآشوب 
نیافتد،  یورو  منطقه  در  اتفاقی  چنین  اگر  کند. 
این منطقه یورو است که این منطقه یورو است 

که این مشکل را دارد نه یونان.
 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Vassilis Fouskas >v.fouskas@uel.ac.uk>

economies of scale  .1: مفهومی در اقتصاد خرد است که 
به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره 

دارد. ]م[

اقتصاد یونان در ورطه ویرانی.

رکود اقتصادی یونان
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است  گرفته  پی  را  طرح هایی  شکل گیری اش  زمان  از  یورو  منطقه 
خط مشی  خصوصا   - هایک  فردریش  لیبرال،  بزرگ  اقتصاددان  از  که 
جدانگه داشتن امور مالی و پولی از سیاست ملّی و بنا بر این از فرآیندها 
مرکزی ای  بانک  طریق  از  طرح  این  متأثراند.   – دموکراتیک  کنترل  و 
اقتصادهای  که  است  شده  محقق  نهادی  چارچوبی  و  مستقل  ظاهرا 
به مقررات سختگیرانه پولی می کنند ولو  به وفاداری  را ملزم  ناهمگن 
اینکه این مقررات، به نحوی برابر به سود همه کشورهای عضو نباشد – 
چنان که در دوره استاندارد طال این گونه بود. جهت گیری بازاری منطقه 
یورو از زمان آغاز بحران جهانی آشکارتر شده است. به رغم اینکه برخی 
از نیروهای سیاسی داخل در طرح اروپای یکپارچه در آغاز حامی رفاه 
اجتماعی بودند، از سال 2010 به این سو، مدیریت بحران، خاصه در 

رابطه با یونان، خبر از ناکامی خیال »اروپایی متحد« داده است.   
از سال 2010 به این سو، نوعی لیبرالیسم اقتصادی مطلق را بر یونان 
بین المللی  بازارهای  از  کشور  این  اخراج  زمان  از  که  کرده اند  تحمیل 
آغاز شد. طی شش سال اخیر، دولت هایی که جهت گیری های سیاسی 
چپ،  جناح  راست،  جناح  )سوسیال دموکرات،  داشتند  گوناگونی 
فن ساالر، موقت و ائتالفی( شتابزده ده ها قانون و مقرره را در چهارچوب 
اصطالحا »یادداشت تفاهم« - یعنی مجموعه ای از توافقات میان یونان 
به  دسترسی  منظور  به  یونان  کرد.  وضع   – بین المللی اش  طلبکاران  و 

و  ریاضتی   اقدامات  به  تن  ناگزیر  دیون اش،  و  بدهی ها  تأدیه  برای  وام 
نیز قوانین موافق باکسب وکار، خصوصی سازی و کوچک تر سازی دولت  
رفاه – که از میانه دهه 1990 تا آن زمان نیز به قدر کافی کوچک شده 

بود – داد.  
به  مالی  انضباط  سوم  یادداشت  تا  نخست  تفاهم  یادداشت  آغاز  از 
از  آشکار  روانی  ترور  و  فشار  تهدیدها،  است.  شده  بدل  جدید  آموزه 
جانب طلبکاران در رابطه با اثرات »خروج یونان« )از اتحادیه اروپا( به 
رغم مقاومت های شدید، از جمله صدها اعتصاب، تظاهرات، اعتراض ها و 
اشغال اماکن و جنبش های اجتماعی جدید و احزاب سیاسی مخالفت با 

توافق های ریاضتی، حکم  فرما شده اند.    
تولید  این سو،  به  از سال 2010  ریاضتی،  نتیجه خط مشی های  در 
ناخالص داخلی یونان بیش از ۷2% سقوط کرد – کاهشی که می توان 
 1930 دهه  در  متحده  ایاالت  داخلی  ناخالص  تولید  سقوط  با  را  آن 
مقایسه کرد. استانداردهای زندگی به شدت افت کرده اند؛ دستمزدها و 
مستمری ها بین 20 تا ۵0 درصد کاهش و هم زمان مالیات اضطراری 
فقر کشیده شده اند.  به  یافته است؛ بخش های عمده جمعیت  افزایش 
در بخش عمومی، مخارج به سرعت کاهش یافته است، هزاران نفر را 
اخراج کردند و استخدام متوقف شد؛ هم زمان رویه های تندروانه راه را 

از  بیرون  را  لباس هایش  خیابانی   فروشنده ای 
کرکره های مغازه ای در مرکز آتن روی هم می گذارد. 

عکس از پتروس جیاناکوریس

< ریــــــاضـــــت دولتی
     در یــونــــان

ماریا مارکانتوناتو، دانشگاه اژه، یونان
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برای دولت باز کرد تا بسیاری از اموال دولتی باقی مانده را نیز خصوصی 
سازد. سازمان های عمومی – از بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت عمومی 
یا   – پناهندگان  اردوگاه های  یا حتی  بیمارستان ها  تا  گرفته  مدارس  و 
نهادهای  کار  حجم  شدند.  ادغام  هم  در  حساب  بی  یا  شدند  تعطیل 
اجتماعی  نیازهای  نمی توانستند  که  بود  سنگین  آن چنان  باقی مانده 
فزاینده را برآورند و این امر به تنزل شدید خدمات عمومی، از جمله 

بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی انجامید.   
با اوج گرفتن نرخ بیکاری از نزدیک 9% در سال 200۶ به ۷2% در 
سال 201۴، طبقات کارگری یونان دیگر آینده  بهتری را پیش چشمان  
خود نمی بینند: معلوم است که اقتصاد به این زودی ها به وضع عادی 
بیکاراند  از جمعیت جوان  از نیمی  بازنمی گردد. در شرایطی که بیش 
ناپایدار است، تازه واردان به بازار کار با معضالت  و اوضاع کار به شدت 
و  دستمزد  کاهش  دلیل  به  خانواده ها  گریبان اند.  به  دست  سختی 
دارند  از کودکان و سالخوردگان  برای حمایت  توان کمتری  مستمری 
و این امر مدل خانواده گرا و دولت رفاه نیمه جانی را نیز که هیچ گاه به 
این  به خطر می اندازد. گرچه  بود،  نیافته  توسعه  اروپای شمالی  اندازه 
مدل خانواده گرا گاهی نشانه ای از نوعی سرمایه داری توسعه نیافته تلقی 
می شود – دیدگاهی که در اصالحات »مدرن گر« مندرج در تفاهم نامه 
اتحادیه اروپا بازتاب یافته است- اینک از شواهد بر نمی آید که یونان به 
سوی نوعی دولت رفاه اروپایی رهسپار باشد. طلب کاران مدل خانواده گر 
و دولت رفاه نیمه جان یونان را نیازمند »اصالح« می پندارند و از این رو 
بر حذف نظارت دولت و تغیر شکل به نوعی مدل بازاری پای می فشارند 
– این یعنی امروزه حمایت اجتماعی تنها در دسترس کسانی است که 

بضاعت  بهره گیری از آن را دارند.
کنشگران  میان  گفت وگو  نوعی  پیامد  دولت  نظارت  حذف  این 
بین المللی  و  ملّی  تصمیمات  است.  نبوده  اجتماعی  توافق  یا  اجتماعی 
که به شیوه های ناشفاف و از رهگذر »رویه های اضطراری« - که معرف 
اولویت های طلب کاران و نخبگان داخلی است – گرفته شد با هم یکی 
مسئولیت های  و  تکالیف  میان  مرزبندی های  قیاس  به همین  و  شدند 
ملّی و بین المللی کنش گران سیاسی به بوته ابهام رفت. رأی دهندگان 
یونانی از تصمیمات سیاسی کنار گذاشته شدند و گردهمآیی های »گروه 
یورو« و »شورای امور اقتصادی و مالی« کارکردهای پارلمان را به جای 
این نهاد انجام می دهند. تحمیل »حکومتی فن ساالر« در سال 2011، 
که نخست وزیر آن بانک داری بین المللی است، نقطه اوج این فرآیند بوده 
است. در این اثنا، ابزارهای دموکراتیک بی اثر ماندند و در سراسر دوره 

بحران همه پرسی لغو شد یا لغوشده تلقی شد.   
اقتصاد و  با جدایی  بازاری ذاتا  لیبرالیسم  ایده کارل پوالنی که  این 
جامعه گره خورده است، هیچ کجا بهتر از یونان امروز مشهود نیست.  
این جدایی شکلی از لیبرال سازی را رقم می زند که دست پرورده مداخله 
دولت است. چنان که پوالنی توضیح می دهد، در اینکه نظام بازار همیشه 
الگو در  این  نیست.  تناقضی  است هیچ  فرآورده مداخله عمدی دولت 
تفاهم نامه ها، که شاید گسترده ترین و تفصیلی ترین مداخالت سیاسی 

در تاریخ اتحادیه اروپا را رقم زده است، پیدا است.  
یا  بحران  لیبرال ها  نوزدهم،  سده  سرمایه داری  از  پوالنی  تفسیر  در 
اجتماعی خاص  بر گردن گروه های  را  بازار خودتنظیم گر  کژکارکردی 
را  جامعه  غالب  روایت  معاصر  یونان  در  قیاس،  همین  به  انداختند. 
بابت وضعیت کشور مقصر می داند: دستمزد کارگران زیاده باال، شمار 
اندازه زیاد، مزایای اجتماعی زیاده  از  مستخدمان بخش عمومی بیش 

سخاوت مندانه و اموال عمومی بیش از اندازه گسترده بود. بنا بر این، 
را مجازاتی مشروع معرفی کردند که طراحی شد  نظارت شده  ریاضت 
و  بی حساب  رفتار  به  طبیعی  حال  به  بازار  بازگرداندن  منظور  به  تا 

اسراف کارانه عمومی پایان دهد.     
نهادی سازی  برای  بود  راهبردی  از  جزئی  یونان  بحران  مدیریت 
پیمانی  ابزارها  این  از  یکی  یورو.  منطقه  سراسر  در  اقتصادی  ریاضت 
نظارت  اروپایی حق  مقامات ظاهرا غیرسیاسی  به  است که  بوده  مالی 
نارسایی های  یونان  بحران  اما  می دهد.  را  ملّی  بودجه های  بر  بیشتر 
ساختاری و شکنندگی »اتحادیه پولی اروپا« را آشکار می سازد. از آنجا 
تأثیر  نوسوداگرایی جذب شدند،  به سوی  یورو  اقتصادهای منطقه  که 
است.  یافته  افزایش  نئوفاشیست  و  افراطی  راست  نیروهای  انتخاباتی 
اشتیاق  به  را  خود  جای  رفته رفته  اروپا  یکپارچی  درباره  خوش بینی 
سیاسی به حاکمیت ملّی و دولتی – مفاهیمی که تا چندی پیش کهنه 
و منسوخ تلقی می شد – داد.  پیشنهادهای هواداران »اروپای بزرگ تر« 
و »یکپارچگی سیاسی بیشتر« اکنون لفاظی به نظر می رسد؛ نخبگان 
منطقه یورو بیشتر دل مشغول نیرومند کردن لیبرالیسم اقتصادی اند و 
با هر کوششی که ریاضت یا انضباط مالی را برای کشورهایی که تحت 
برنامه های تنظیم ساختاری اند تخفیف می دهند یا بودجه سرمایه گذاری 
کاری و عمومی را افزایش می دهد مخالف اند چه رسد به کوشش ها برای 

خالصی یونان از بدهی.      
ریاضت تنبیهی، انضباط مالی متکی به قانون اساسی و استعمارگری 
نئولیبرال و درون اروپایی شرایط را برای کار بدتر و ناپایداری بیشتری 
یونان  در  سیاسی  بی ثباتی  و  جامعه  در  دولتی  نظارت  حذف  و  ایجاد 
طرح  هیچ  که  مادامی  است.  کرده  تعمیق  را  دیگر  کشورهای  و 
عدم  باشد،  نداشته  وجود  ریاضت  از  رفت  برون  برای  مجاب کننده ای 
خواهد  افزایش  طبقاتی  نابرابری های  و  ملّی  اقتصادهای  میان  تناسب 
مختلف  کشورهای  عادی  شهروندان  میان  در  را  حس  این  و  یافت 
تقویت می کند که تصمیمات کلیدی در جایی دیگر و به وسیله نخبگان 
اروپا،  اتحادیه   در  تشکیک  جو،  این  در  می شوند؛  گرفته  بین المللی 
تقاضاهای ضدجهانی شدن و استدالل های مدافع فروپاشی منطقه یورو 
گوش شنوای بیشتری یافته است. پرسش این است که این تقاضاها و 
استدالل ها چه شکلی به خود خواهند گرفت و چه نیروهای اجتماعی ای 
مسلط خواهند شد. آیا این نبرد در جهت دموکراتیک سازی و گسستن 
اروپا می تواند  افراطی  راست  آیا  یا  پیروز خواهد شد؟  نئولیبرالیسم  از 
آونگ  از  پوالنی  تعبیر  آورد؟  پدید  را  عمیق تری  ملّی گرایانه  چرخش 
»حرکت دوگانه« که داللت بر آن دارد که نیروهای بازار و نمایندگان 
و  زده اند  زخم  دموکراسی  پیکر  بر  شده اند،  ظاهر  پیروز  سیاسی اش 

چشم انداز تاریکی از آینده با خود آورده اند تا به امروز صادق است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Maria Markantonatou
 >mmarkant@soc.aegean.gr>

رکود اقتصادی یونان

mailto:mmarkant@soc.aegean.gr
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گردهم آیی سیریزا در آتن

رکود اقتصادی یونان

< ســیـریــزا:
   از بـــــــــــــرانــــــــــدازی

   تا پــــــــراگماتـــیسم
جان میلیوس،  دانشگاه فنی مّلی آتن، یونان

گرفت  شکل  نامنسجم  و  آشفته  ائتالفی  قالب  در   200۴ در  سیریزا 
و بیش از ده جریان و گروه سیاسی چپ را در خود جای داد. تشکیل 
این حزب رهاورد فرآیندی بود که در سال 2000 آغاز شد. در این سال 
بیشتر گروه های سیاسی ای که چندی بعد سیریزا را تأسیس کردند هم 
زمان در جنبش یونانی ضدجهانی شدن و جنبش اروپایی ضدجهانی شدن 
در  یونانی  از چپ گرایان  نفر  هزار  به سال 2001، چند  داشتند.  حضور 
اعتراض به نشست سران گروه جی هشت در جنوا، که احتماال بزرگ ترین 
تظاهرات ضدجهانی شدن اروپا تا آن زمان بود، شرکت کردند؛ بسیاری از 
این شرکت کنندگان به سازمان های سیاسی ای تعلق داشتند که چندی 
در صحنه  که  بود  سرسختی  از چپ گرایان  ائتالفی  که   – را  سیریزا  بعد 

>>



 

13

سال ششم / شمارۀ چهار / دسامبر 201۶

>>
سیاسی و پارلمان یونان پدیدار شدند – شکل دادند.   

سنتی  گرفت:  مایه  عمده  سنت  چهار  از  سیریزا  تاریخی،  لحاظ  به 
و  شوروی  سابق  هواداران  میان  تنش  آن  مشخصه  )که  کمونیستی 
برون پارلمانی  بود(؛ سنت چپ  اروپایی  کمونیسم  به  وابسته  گروه های 
)که مشخصه آن تنش های درونی میان تروتسکیست ها، مائوییست ها و 
سنت های وابسته به کمونیسم اروپایی بود(؛ »جنبش ضدجهانی شدن« 
یونان،  اصالح طلب  سوسیال دموکرات  سنت  و  2000؛  دهه  اوایل  در 
حزب  که   2012 سال  سرنوشت ساز  انتخابات  از  پس  خصوصا 
هم  از  پاسوک(   - پان هلنی  سوسیالیستی  )جنبش  سوسیال دموکرات 
پاشید. سیریزا که، در سال 2009، در انتخابات ملّی ۴/۶ درصد آراء را 
کسب کرده بود، در سال 2012 این رقم را به 2۷ درصد رساند. در این 
اثنا، آراء پاسوک سقوط کرد و از نزدیک ۴۴ درصد در سال 2009 به 
13/8 درصد در سال 2012 رسید. از آن زمان که حکومت نظامی در 
سال 19۷۴ به پایان رسید، قدرت بین پاسوک و حزب جناح راستی 
آراء  ژانویه 201۵،  در  اما  به دست می شد،  نوین« دست  »دموکراسی 
پاسوک به ۴/۶ درصد سقوط کرد، حال آنکه سیرایزا با تصاحب 3۶ در 

صد آراء، حزب حاکم شد. 
وقت  دولت  مخالف  بزرگ ترین حزب  به  که  سال 2012  از  سیرایزا 
بدل شد، به رشد خود ادامه داد و رفته رفته موضعی اصالح طلبانه اختیار 
کرد و به سوی »پراگماتیسم« تغییر جهت داد و میان »سیریزای قدیم 
۴ درصدی« و »سیریزای جدید 2۷درصدی« فرق گذاشت؛ همچنین، 
در این دوره، بسیاری از اعضای سابق پاسوک به سیریزا پیوستند. در 
انتخابات پارلمان اروپا به سال 201۴، سیریزا با 2۶/۵ درصد پیشتاز شد 
و به نظر می رسید که آماده  است که در انتخابات ملّی بعدی به عنوان 
حزب پیشتاز دولت تشکیل دهد. بسیاری از رهبران سیریزا از اعضای 
انتخاباتی شان«  پیروزی  »حفظ  و  »اثرگذاری«  به  که  خواستند  حزب 
توجه داشته باشند و از این رو خود دست به مذاکره با سیاست مداران 

چپ میانه  و تشیکالت سیاسی راست  میانه زدند.   
زبان رسمی حزب در رسانه جمعی، شعارها و اهداف سابق اش شروع 
به تغییر کردند. سیریزا از شعار سابقش -یعنی »به سوی دولتی چپ« 
- دست برداشت و خود را رفته رفته »دولت نجات ملّی« توصیف کرد؛ 
شعار »بازتوزیع قدرت، ثروت و درآمد به سود کارگران« جای خود را 
به »بازسازی تولیدی کشور« داد. برنامه ها – از جمله کنترل دموکراتیک 
جامعه و اقتصاد به دست مردم، تولید خودگردان و تعاونی و اقتصادی 

سوسیال و غیربازاری – به یک سو نهاده شد. 
برنامه پیش از انتخابات سیریزا وعده داد که خط مشی های ریاضتی 
را پایان دهد و برای تأمین بودجه بخش عمومی یونان با طلبکاران وارد 
معامله شود؛ چند هفته پس از به قدرت رسیدن سیریزا، آن وعده ها جای 
خود را به مذاکرات برای یادداشت تفاهمی مالیک تر و توافقی مقدماتی 
واروفاکیس،  یانیس  اقتصاد،  وزیر  امضای  به   201۵ فوریه  در  که  داد 
جریان های  حامی  نه  و  بود  سیریزا  عضو  نه  هرگز  واروفاکیس  رسید. 
برنامه های  از  علنا  وزارت،  مقام  به  انتصاب  از  پس  اندکی  او  چپ گرا؛ 
سیریزا فاصله گرفت. او خطرات بحران را برای همه طبقات اجتماعی 
یکسان توصیف کرد و بر ضرورت مدل اقتصادی ای صادرات مدار پا فشرد 
و با افزایش دستمزد مخالفت کرد چرا که از نظر او خصلت رقابتی بودن 
را تضعیف می کند. از این رو، ادعای عمومی بارها تکرار شده او که ۷0 
درصد اقدامات تفاهم نام برای یونان ثمربخش است تصادفی نیست.    

با وجود این، سیریزا با این وعده که ۷0 درصد اقدامات تفاهم نامه را 

محقق کند به قدرت نرسید. اگر چنین بود، سیریزا در نقشه پارلمانی 
یونان نبود چه رسد به اینکه نقشی کلیدی در آن ایفا کند. بینشی که 
در اظهارات واروفاکیس بازتاب یافت، اختیارات سیریزا را بازتعریف کرد 
اتحادی  شکل  تغییر  برای  کوشش  با  بود  مساوی  عمل  در  کار  این  و 
اجتماعی که تا آن زمان از تجربه تاریخی دولتی جناح چپی در یونان 

حمایت کرده بود.  
توافق نامه فوریه  201۵، معلوم ساخت که دولت یونان در چارچوب 
اروپایی و نئولیبرالی ریاضت مذاکره می کرده و صرفا در پی آن بوده که 
سازش هایش را الپوشانی کند. این الپوشانی از یک سو شامل برنامه ای 
معتدل برای پایان دادن به »بحران انسانی« )با تأمین یارانه های انرژی 
و بن غذا برای به غایت تهیدستان و غیره( و از سوی دیگر شامل تن 
زدن از کاهش اسمی و مستقیم دستمزدها و مستمری ها اما همزمان 
حفظ دستورالعمل های مرتبط با تعدیل نیرو و ضریب های پایین مالیات 
از  دولت  بود.  مشخص  اساسی  مصرفی  کاالهای  برای  ارزش افزوده  بر 
برنامه پیشاانتخاباتی اش دست کشید و در عوض در پی توافقی بود که 
چارچوب دست نخورده نهادی و اقتصادی نئولیبرال یونان را کنار بگذارد 
به این امید که از اقدامات ریاضتی بیشتر در خصوص درآمدهای پایین 

و متوسط جلوگیری کند. 
با این حال، طلبکاران هرگز این طرح های را نپذیرفتند و در عوض 
طرحی )»طرح یونکر«( پیشنهاد کردند که در ازای اتخاذ خط مشی های 
به  مستمری ها  و  دستمزد  بیشتر  کاهش  جمله  از  عمیق تر  نئولیبرال 
یونان کمک مالی بیشتری کنند. پنج ماه دیگر از مذاکرات گذشت و 
به  دیونش  ادای  به  عمومی  بودجه  کشیدن  ته  قیمت  به  یونان  گرچه 
بانک مرکزی اروپا )ECB( و صندوق بین المللی پول )IMF( ادامه داد 
و در اواخر ژوئن 201۵ ناچار شد جریمه دیرکرد بدهی اش به صندوق 
بین المللی پول را بدهد در حالی که پولی در بساط نداشت، طلبکاران 
هیچ یک از کمک های مالی ای را که به دولت یونان وعده   داده  بودند 
سیپراس،  آلکسیس  نخست وزیر،  ژوئن،  ماه  آخر  هفته  نکردند.  محقق 
بیم  از  یونان  دولت  کرد.  یونکر« درخواست همه پرسی  باب »طرح  در 
عواقب رأی گیری، ناچار بود برداشت پول  از بانک های یونان را محدود 
کند )در عمل بانک ها را تعطیل و سرمایه  را کنترل کند( چراکه بانک 
یونان خودداری  بانک های  به  اضافی  پول  دادن  قرض  از  اروپا  مرکزی 
بانک ها  این  از  را  کرد و هم زمان سپرده گذاران مضطرب پس اندازشان 

خارج کردند.  
پرده  را، که دهه ها در  اجتماعی ای  و  همه پرسی تقسیمات طبقه ای 
فقرا،  بودند:  نبرد  در  یکدیگر  با  »یونان«  دو  کرد.  برمال  بود،  مانده 
مزدبگیران، بیکاران، و بسیاری از کارآفرینان خرده پا رأی منفی دادند، 
حال آنکه طبقات فرادست رأی مثبت. با بسته شدن بانک ها تبلیغات 
رسانه های جمعی هشدار دادند که رأی منفی فاجعه به بار می آورد و 
با  رأی مثبت دهند؛  آوردند که  فشار  به کارگران  کارفرمایان  هم زمان 
اما  دادند.  منفی  رأی  )۶1/3 درصد(  یونانیان  تقریبا دوسوم  این همه، 
به  را  منفی  آرای  محافظه کار  مخالفان  همکاری  با  دولت  پارلمان،  در 
آرای مثبت تبدیل کرد. در جوالی 201۵، سیریزا تفاهم نامه جدیدی را 
امضا کرد. این متن در عمل نسخه دیگری از »طرح یونکر« بود و باجی 
توصیف شد که یونان پس از شکست از طلبکارانش و نخبگان اروپایی 

جزم اندیش، به آنها داده است. 
که  بازمی تابد  را  سیریزا  درون حزبی  نظرهای  اظهار  تفسیر  این 
تفاهم نامه ها را اشتباهی اقتصادی تلقی کردند که رشد را باال نخواهد 

رکود اقتصادی یونان
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برد یا هجوم »منافع خارجی« به یونان. بنا بر این آخرین کاپیتوالسیون 
سیریزا به تعبیر برخی از اعضای حزب »شکستی قهرمانانه در پیکاری 
نابرابر« معرفی شد که در آینده می توان آن را با اقدامات دولتی مانند 
تالش برای مبارزه با فساد و مدرن سازی ساختارهای دولتی به پیروزی 
بل  نادرست«  »خط مشیی  نه تنها  ریاضت  حال،  این  با  کرد.  تبدیل 
از منافع صاحبان سرمایه در مقابل منافع  راهبردی طبقاتی است که 
کارگران، بیکاران، زندانیان و اقشاربه لحاظ اقتصادی آسیب پذیر حمایت 
می کند؛ پیادهای این خط مشی از این قرار بود: حقوق )rights( کمتر 
برای کارگران، حمایت اجتماعی ضعیف، دستمزد پایینی و فقدان قدرت 

چانه زنی معنادار   
حیات  بخش های  همه  فرمانبرداری  خاص،  محدودیت های  ورای 
اجتماعی از بازارهای آزاد و بدون نظارت ممکن است آبستن خطراتی 
برای نظام نئولیبرال باشد چرا که می تواند سبب فوران کنترل ناشدنی 
دست  به  نیرومند  سیاسی سالحی  خطر  این  شود.  اجتماعی  اعتراض 
طبقه کارگر یونان و سیریزا می دهد که به یاری آن در پی پایان دادن 
به ریاضت باشند. اما این سالح متکی به این پیش  فرض است که سیریزا 
به برنامه اش وفادار باشد و اولویت هایش را به خاطر داشته باشد و مردم 

را بر منافع اش ترجیح دهند.  
با این حال، سیریزا پس از پیروزی اش در انتخابات پارلمان اروپا، به 
و در مسیری اصالح طلبانه- را کنار گذاشت  راهبرد  این  سال 201۴، 

نئولیبرالی، که آن را پیش شرط »رشد و ثبات بخشی« می انگاشت، قدم 

گذاشت. ریشه های این تغییر موضع نه تنها در چالش هایی که سیریزا 
پس از بدل شدن به حزب حاکم با آنها روبه رو شد بل در سنت سیاسی 
اطالح طلبی  مشخصه  است.  نهفته  یونان  پسااستالینسیت  چپ های 
میهن پرستانه این حزب دولت گرایی– یعنی این ایده که تشکیل دولتی 
جناح چپی شرط الزم و کافی تغییر سیاسی است -  و اقتصادگرایی – 
که تکامل اجتماعی را پیامد توسعه نیروهای تولید تلقی می کند و بر 
آن است که برای تحقق چنین توسعه ای از زیر و زبر کردن مناسبات 

تولید گریزی نیست.   
سیریزا با امضای تفاهم نامه جدید پذیرفت که چهارچوب نهادی و بازار 
کار را از »تصلب ها و سخت گیری ها« - که به واقع بازتاب پیروزی های 
پیشین کارگران بود - پاک کند. سیریزا همچنان به سلطه اش در صحنه 
را حزبی  این حزب  بهتر است  امروزه  اما  ادامه می دهد  یونان  سیاسی 

سوسیال دموکرات بدانیم نه جنبشی متعلق به چپ رادیکال.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:  
John Milios >john.milios@gmail.com>

رکود اقتصادی یونان

آلکسیس سیپراس، که زمانی چهرۀ محبوب چپ های 
ریاضت ستیز بود.  

mailto:john.milios@gmail.com
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نمودار نشان می دهد که از آغاز بحران یونان فقر و 
نابرابری سیر صعودی داشته است. 

آنکه  از  پس   ،2010 سال  اوایل  در   
نخست وزیر، گئورگ پاپاندرئو نتیجه گرفت که 
اوضاع دارایی های عمومی یونان چنان هولناک 
است که نمی توان امید داشت کشور بتواند با 
وثیقه آنها از بازارهای جهانی وام بگیرد و از این 
رو دیگر نمی تواند خدمات عمومی ارائه کند.  

برخالف برداشت غالب، معضالت یونان نه از 
دستمزد های باالی کارگران و نه ولخرجی های 
دولت مایه می گیرد: دستمزدها در یونان تنها 
رایج در کشورهای  38 درصد سطح دستمزد 
پانزده گانه اروپایی )یعنی کشورهایی که پیش 
اروپا  اتحادیه  عضو   200۴ سال  گسترش  از 
سرانه   از  درصدی  که  حالی  در  است،  بودند( 
خدمات  صرف  که  داخلی  ناخالص  تولید 
کشورهایی  میانگین  حد  در  می شود  عمومی 
از  واقع  به  یونان  مالی  بحران  است.  اتحادیه 
مشارکت  شیوه  و  کشور  حاکم  طبقه  راهبرد 
آن در تقسیم کار بین المللی، خصوصا پیوستن 

آن به اتحادیه اقتصادی اروپا )EEC( در سال 
 2002 سال  در  اروپا  پولی  اتحادیه  و   1981
سرچشمه می گیرد. ناتوانی سرمایه داری یونان 
پولی  واحد  که  شرایطی  پایه  بر  رقابت  در 
یکسان مقرر می دارد به سقوط تولید ناخالص 
داخلی و متعاقب آن افزایش نسبت بدهی ها به 

تولید ناخالص داخلی انجامید. 
به هر روی، در اوایل سال 2010، به این امید 
که یونان بتواند قرض هایی را که از بانک های 
فرانسوی و آلمانی – که بیش از بانک های دیگر 
به آنها بدهکار است - گرفته است برگرداند و 
به منظور جلوگیری از ورشکستگی که معضل 
است،  کشانده  اروپا  اقتصاد  قلب  به  را  یونان 
اروپا،  اتحادیه  از  یونان  که  آن شد  بر  تصمیم 
پول  بین المللی  صندوق  و  اروپا  مرکزی  بانک 

وامی دریافت کند.   
را قرض  بتواند پول  آنکه  از  یونان پیش  اما 

اقدامات  به  دست  بایستی  نخست  بگیرد 
 ،201۶ و   2010 سال  بین  می زد.  ریاضتی 
اجرا  به  اقتصادی  همکاری  تفاهم نامه  سه 
میان مدت  برنامه ای  دربردارنده  که  آمد  در 
شامل  که    – خاص  اقدامات  بسته  هشت  و 
کاهش  عمومی،  مستخدمان  دستمزد  کاهش 
سطح  کاهش  سالخوردگان،  مستمری های 
یورو  به ۵8۶  یورو  )از ۷۵1  حداقلی دستمزد 
برای  یورو   ۴90 و  یونانی  کارگران  اکثر  برای 
زیر ۵2 سالگان(، افزایش مالیات  برارزش افزوده 
مالیات  بستن  درصد،   2۴ به  درصد   19 از 
و  جدید  اشکال  غیرمنقول،  اموال  بر  شدید 
انعطاف پذیر اشتغال، کاهش عمده اشتغال در 
بخش عمومی، افزایش واپس گرایانه مالیات ها و 

اقدامات دیگر – بود.   
بود؟  اثرگذار  اندازه  چه   خط مشی های  این 
این  همه  که  علتی   - عمومی  بدهی  آغاز  در 
اقدامات به خاطر حل آن اتخاذ شد -  هم به 

< بــــرنــــدگـــــــــــــان و 
   بـــــازنـــــــدگان 

   در بــــــحران مـــــــــالی یـــــــــــــونـــــــان
سپیروس ساکالروپولوس، دانشگاه پانتئون، یونان

رکود اقتصادی یونان
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افزایش  نسبی  معنای  به  هم  و  مطلق  معنای 
یافته است. بدهی یونان از 300 میلیارد یورو 
در پایان 2009 به 31۴ میلیارد یورو در پایان 
201۵ رسید؛ به واقع، از آنجا که اقتصاد یونان 
ملّی  بدهی  درصد  رفت،  تحلیل  دوره  این  در 
به  درصد   ۷/12۶ از  داخلی  ناخالص  تولید  از 
 9 از  بیکاری  اثنا،  این  در  رسید.  درصد   1۷9
درصد در سال 2009 به ۵/23 درصد در می 
201۶ افرایش یافت، حال آنکه تولید ناخالص 
به   2009 سال  در  میلیارد   ۴/23۷ از  داخلی 
1۷9 میلیارد یورو در سال 201۵ سقوط کرد.  
اقدامات  این  جملگی  شکست  آمارها  این 
نزدیک تر  نگاهی  اما  می سازد.  آشکار  را 
و  برندگان  خط مشی  این  که  می سازد  معلوم 
بازنده  جبهه  در  است.  آورده  پدید  بازندگانی 
تولیدکنندگان  و  )مزدبگیران  کارگر  طبقات 
کشاورزی(  فرآورده های  متوسط  و  خرده پا 
که  نیست  مباهات  مایه  همچنین  دارند.  قرار 
کمک هزینه  امروز  بیکاران  درصد   1۵ تنها 
بیکاری می گیرند، چرا که پیش از بحران، ۴0 
درخواست  می توانستند  یونان  بیکاران  درصد 
کمک هزینه کنند. درصد کسانی که نمی توانند 
از 11 درصد  بر آورند  را  نیازهای اساسی  شان 
به 20 درصد افزایش یافته است؛ امروزه، بیش 
از یک میلیون یونانی در خانه هایی می زیند که 
هیچ  یک از ساکنین آن کار نمی کنند یا آنهایی 
هم که شغل دارند کمتر از سه ماه در سال کار 
می کنند . پنجاه درصد زندانیان در ماه کمتر از 
۵00 یورو مستمری می گیرند. از سال 2009 
تا 201۵ نرخ فقر ملّی از ۶/2۷ درصد به ۷/3۵ 

درصد رسید.  
حتی کسانی که شغل شان را حفظ کردند، 
درآمدشان را از دست دادند. سهم دستمزدها 
به  درصد   ۶۴ از  داخلی  ناخالص  تولید  در 
مزدبگیران  رفته  هم  روی  و  رسید  درصد   ۵۴
یک سوم قدرت خریدشان را از دست داده اند. 
میانگین  درصد   8۴ از  خرید  قدرت  میانگین 
به  اروپایی  پانزده گانه  کشورهای  خرید  قدرت 
۵۶ درصد آن رسید. بین سال 2008 و 201۵، 
عمده شان  اکثریت  که  یونانی،   ۴2۷000
کردند.  مهاجرت  بودند،  دانشگاه  تحصیل کرده 
از 8۴9289 کسب وکار فعال در یونان به سال 
 201۴ سال  در  آنها   ۶92289 تنها   ،2008
فعال بودند. و نیز نابرابری افزایش یافت: نسبت 

درآمد ثروتمندترین 20 درصد و فقیرترین 20 
درصد از ۶/۵ به ۶/۶ رسید.   

زندگی  استانداردهای  افول  این،  از  گذشته 
در داده های جمعیت شناختی یونان نیز مشهود 
و  بهداشت  برای  شده  صرف  مخارج  است. 
سال  بین  کرد.  سقوط  درصد   2۵ سالمتی 
2011 تا 201۴ - که آخرین سالی بود که از 
از مرگ ومیر  آن آمار در دست است – تولدها 
درصد   ۵1 کودکان  مرگ ومیر  نرخ  بود.  کمتر 

افزایش یافت. 
بزرگ ترین  میان  در  کیستند؟  برندگان  اما 
برندگان می توان به بانک های خارجی، که در 
یونان  بدهی های  از  بزرگی  سهم  بحران  آغاز 
مربوط به آنها بود، اشاره کرد. در ژوئن 2010، 
به  یونان  دولت  خصوصی  و  عمومی  بدهی 
بانک های خارجی به 1/2۵2 میلیارد دالر بالغ 
از  مبلغ  این  درصد  مجموع 1/۷۵  در  که  شد 
آِن فرانسه )1/83 میلیارد دالر(، آلمان )۴/۶۵ 
ایاالت متحده )2/3۶ میلیارد  میلیارد دالر( و 
طلب  مجموع   ،2010 دسامبر  تا  بود.  دالر( 
و  یافت  کاهش  درصد   ۴2 خارجی  بانک های 
میلیارد دالر   ۶۵/۷( میلیارد رسید  به ۷/1۴۵ 
از آِن بانک های فرانسوی، 3۴ میلیارد دالر از 
از آن  آلمانی، 3/۷ میلیارد دالر  بانک های  آن 
بانک های آمریکایی(. تحت تفاهم نامه نخست، 
از  زیادی  یافتند که سهم  بانک ها فرصت  این 
بفروشند  قیمت  زیر  را  یونان  از  طلب هایشان 
که   ،2011 دسامبر  در  حتی  که  الگویی   -
بانک های خارجی تا آن زمان حراج طلب شان 
داده  کاهش  دالر  میلیارد   3۵ تا  را  یونان  از 
 ،2012 انتخابات  تا  شد  مشهودتر   - بودند 
بانک های خارجی تقریبا یکسره بار بدهی های 

یونان را از دوشش برداشتند.    
و اما برندگان درون یونان: در سال 2010، 
میلیارد   2/2 کشور  شرکت های  سودآورترین 
به  رقم  این  تا سال 201۴،  یورو سود کردند: 
2/10 میلیارد یورو افزایش یافته بود. بین سال 
2009 و 201۴ گردش سرمایه 300 شرکت  
)به جز بخش  داشتند  را  فروش  بیشترین  که 
افزایش   9۵/8 به  کل  درصد   3۵/۶ از  مالی(، 
یافت و دارایی شان از 2۴/2 درصد کل به ۴۴ 

درصد رسید. 
و اما آخرین اما نه کم اهمیت ترین مورد: در 

سال 2011، ۴۴۵ یونانی بیش از 30 میلیون 
نزدیک  در مجموع  یعنی  داشتند؛  ثروت  یورو 
تولید  درصد   2۴ تقریبا  که  یورو  میلیارد   ۵0
ناخالص داخلی یونان است. تا سال 201۴، این 
ثروت  بودند:  یافته  اندکی رشد  ثروتمند  گروه 
میلیارد   ۷0 به  مجموع  در  نفر   ۵۶۵ شخصی 
دالر یا ۵/39 درصد تولید ناخالص داخلی آن 
سال رسید. شمار میلیاردرهای این گروه نخبه 
در مجموع 1۶  نفر در سال 2013، که  نه  از 
میلیارد یورو دارایی داشتند، در سال 201۴ به 
یازده نفر رسید، که در مجموع 18میلیارد یورو 

دارایی داشتند. 
این تحوالت در الگوهای قشربندی اجتماعی 
کشور بازتاب می شود. بر اساسی پیمایشی که 
این اواخر انجام شده است سهم اقشار مختلف 
از تولید ناخالص داخلی از این قرار است: طبقه 
بورژوازی یونان 8/2 درصد )2/3 درصد در سال 
درصد   ۶/0 ثروتمند  روستایی  قشر  2009(؛ 
خرده بورژوازی   ،)2009 سال  در  درصد   ۷/0(
سنتی ۷/0 درصد )3/۷ درصد در سال 2009(، 
 ۵/29( درصد   9/21 جدید  خرده بورژوازی 
درصد در سال 2009(؛ قشر متوسط روستایی 
2/1 درصد )9/1 درصد از سال 2009(؛ قشر 
فقیر روستایی، 3/۷ درصد )۴/۷ درصد در سال 
 1/۴9( درصد   2/۵9 کارگر،  طبقه  و  2009(؛ 

درصد در سال 2009(. 
دالیل این خط مشی ها هر چه باشد، نتیجه 
آنها در جامعه مشهود است. بانک های خارجی 
بزرگ، تحت سرپرستی نهادهای مالی بین المللی 
به منافع  آنها تعلق دارند  به  و کشورهایی که 
خودشان می اندیشند. به رغم زیان هایی که با 
پیوند خورده  برخی بخش ها  اقتصادی  تصفیه 
افزایش  را  ثروت شان  اقتصادی  نخبگان  است، 
از  شدت یافته  بهره کشی  واسطه  به  و  داده اند 
کسب وکارهای  کردن  ادغام  و  کارگر  طبقه 
کوچک در کسب وکارهای متوسط سودشان را 

افزایش داده اند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:   
Spyros Sakellaropoulos
 >sakellaropouloss@gmail.com>

رکود اقتصادی یونان
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که »جرم  است  بوده  آن  پی  در  اخیرا  دانشگاهی  بین المللی  جامعه 
دولتی-شرکتی« - یعنی اعمال غیرقانونی و به لحاظ اجتماعی مضری 
که از رهگذر تعامل نهادهای سیاسی حکومت و تولید و توزیع اقتصاد 

پدید می آیند - را تعریف کند. 
از نظرگاهی سیاسی و منظری پژوهشی، این اصطالح با آنچه اغلب 
دارد.  آن  با  مهم  فرق  دو  منتها  دارد،  انطباق  »فساد« خوانده می شود 
بشر  حقوق  از  صیانت  اعمال  این  جرم انگاری  از  هدف  اینکه،  نخست 
و جلوگیری از آسیب های اجتماعی است؛ این اعمال نسبت به اعمال 
مجرمانه  شناخته شده تری چون قتل، قتل نافرجام، دزدی و از این قبیل 
جرایم، آسیب جانی و جسمی، خسارت مالی یا پولی به مراتب بیشتری 
به بار می آورند. دوم اینکه، خاستگاه های این جرم پیوند نزدیکی با کنش 
 – سرمایه  و  دولت  متقابل  وابستگی  دارد:  اجتماعی  و  سیاسی  معمول 
خواه با تبدیل مستقیم سرمایه عمومی به قراردادهای خصوصی، خواه با 
فراهم کردن تسهیالت و پشتیبانی از خط مش های خاص -  ذات جامعه  

سرمایه دارانه مان است.    
از این گذشته، این جرایم دولتی-شرکتی اغلب بعد دیگری نیز دربر 
فراملّی ای  نهادهای  آنگاه که  از جهانی شدن« -   برآمده  دارد. »جرایم 
چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آسیب اجتماعی جدی به 

سراسر مردم جهان وارد می آورند - بعدی درخور توجه به جرم دولتی-
شرکتی اضافه می کنند. خط  مشی ها و برنامه های اقتصادی ازباالبه پایین، 
همسازند  چندملیتی  شرکت های  و  قدرتمند  کشورهای  منافع  با  که 
در  عمدتا  تأثیرات  این  دارند.  اساسی  تأثیراتی  آدمیان  زندگی  بر   -
»کشورهای درحال توسعه« و هنگامی مشهود است که برنامه هایی مانند 
»بازپرداخت بدهی« به ناپایداری سیاسی و سپس شکل گیری نظام های 
حکومتی پدرمآبانه یا بندپرورانه می انجامد و از دل این نظام ها جرایم 
به شکنجه و  اقتدارگرایی، سرکوب دولتی، توسل  سازمان یافته، فساد، 

حتی احتمال نسل کشی سر بر می آورد.
ما در یونانی زندگی می کنند که در آن خط مشی هایی اجرا می شود 
فراملّی ای همچون  تفاهم نامه های میان حکومت و سازمان های  که در 
وام دهندگان بین المللی تعریف می شود. در این شرایط ما شاهد نقض 
حقوق بشر و آسیب اجتماعی گسترده ای بوده ایم. اقداماتی که در سایه 
اثر  زندگی  شرایط  بر  مستقیما  گرفت  نجات ملی« صورت  »برنامه های 
گذاشته و حقوق بشر را که یونان و حقوق داخلی اش، حقوق منطقه ای 
و حقوق بین المللی مکلف به محترم شمردن، صیانت و ارتقای آنهایند، 
نقض کرده است. تنظیمات شدید و سختی که بر اقتصاد و جامعه یونان 
تحمیل شده است، افول پرشتاب استانداردهای زندگی را در پی داشته 

رکود اقتصادی یونان

نفع طرح های نجات مّلی نصیب که می شود؟

< طرح های نجات مّلی یونان به مثابه 
   جرم دولتی-شرکتی

استراتوس گئورگوالس، دانشگاه اژه، یونان
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یا حقوق  دموکراسی  اجتماعی،  پیوستگی  اجتماعی،  عدالت  با  و  است 
بشر سر ناسازگاری دارد. و اما این پرسش که کدامیک از حقوق بشر 

نقض شده است؟ بگذارید چند نمونه را بررسی کنیم.   
حق اشتغال. اصالحاتی که تفاهم نامه بر بازار کار تحمیل کرد، به 
نهادی  یونان تضعیف کرد و درهم شکستگی  را در  اشتغال  شدت حق 
مبتنی  دیرینه  قراردادهای  اصالحات  این  آورد.  پدید  را  جدی ای 
و  برد  میان  از  را  کاری  مناسبات  داوری  و  دسته جمعی  چانه زنی  بر 
قراردادهای استخدامی فردی را احیا کرد و این قراردادها را تعیین کننده 
افزایش  و  دستمزد  پی درپی  کاهش  داد.  قرار  استخدام  شرایط  اصلی 
پیاپی مالیات، تعدیل گسترده نیرو به بار آورد، استانداردهای کاری را 
تنزل داد، ناامنی شغلی را افزایش داد، بی ثباتی گسترده ای پدید آورد و 
زنان کارگر و کارگران جوان را ناچار کرد که به کارهای زیاده انعطاف پذیر 
و کم درآمد تن دردهند. حداقل دستمزد به زیر خط فقر کاهش یافت.     
بودجه   ،2010 سال  اقتصادی«  تنظیمات  »برنامه  سالمتی.  حق 
بهداشت عمومی را به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کرد؛ برنامه 
سال 2012، دولت را ملزم کرد که هزینه های عملیاتی بیمارستان ها را 8 
درصد کاهش دهد. بیمارستان ها و داروخانه ها کسری بودجه گسترده ای 
را تجربه کردند و هم زمان تالش کردند که مخارج دارویی را، از ۴/3۷ 
میلیارد یورو در سال 2010، به 2 میلیارد یورو در سال 201۴ برسانند.    
حق آموزش. تفاهم نامه اقدامات خاصی را در جهت کاهش استخدام 
تحرک  برنامه های  رهگذر  از  آموزگاران  اجباری  جابه جایی  آموزگار، 
نیروی کار، کاهش دستمزد آموزگاران، ادغام و تعطیل کردن مدارس، 
هفتگی  کار  ساعات  افزایش  و  کالس  هر  دانش آموزان  شمار  افزایش 
آموزگاران پیش بینی کرده است. سمت های آموزگاری خالی مانده اند، 
10۵3 مدرسه بسته شدند و 1933 مدرسه بین سال 2008 تا 2012، 
ادغام شدند. بودجه کاهش یافته بسیاری از مدارس تکافوی گرم کردن 

محیط مدرسه را نمی کند.   
تفاهم نامه  که  هزینه  کاهش  خط مشی  اجتماعی.  تأمین  حق 
مستمری های  جمله  از  اجتماعی،  کمک هزینه های  کرد،  تحمیل اش 
خانواده های  کمک هزینه  های  و  بیکاری  کمک هزینه های  بازنشستگی، 
به طور  بازنشستگی  از سال 2010، مستمری  داد.  را کاهش  نیازمند، 
میانگین ۴0 درصد کاهش یافته و در خصوص ۴۵ درصد زندانیان به 

زیر خط فقر رسیده است.  
حق مسکن. یونان طرح مسکن اجتماعی را در سال 2012 متوقف 
به  اجاره  یارانه  دادن  برای  شرایط  آماده سازی  جهت  در  اقدامی  کرد، 
و  قوانین  سالخوردگان.  به  مسکن  هزینه  کمک  و  خانواده   120000
مقررات جدید رویه هایی را برای تخلیه سریع ملک بدون انجام دادرسی 
قضایی پیش بینی کردند. در سال 2012، بیش از ۵00000 نفر در یونان 

یا بی خانمان شدند یا در سرپناه های ناامن یا کم جا زندگی می کردند. 
دولتی،  اموال  گسترده  خصوصی سازی  سرنوشت.  تعیین  حق 
در  مندرج  تأمینات  و  »تندروانه«، حقوق  رویه های  رهگذر  از  خصوصا 
قانون اساسی را که اصل حاکمیت و مالکیت مردم و اصل حفاظت از 

محیط زیست را صیانت می کنند زیر پا می گذارد. 
از سوی طلبکاران یونان را  اقدامات تحمیل شده  حق دادخواهی. 
اینکه هزینه  از جمله  را اصالح کند  ملزم می کند که نظام قضایی اش 
دادرسی را به طرز چشم گیری باال برد. توسل به دادگاه ها به لحاظ مالی 
مستمری  و  دستمزد  کاهش  با  که  وقتی  خصوصا   - شهروندان  برای 

مواجه شده اند - دشوار گشته است.
آزادی  اداری  و  تقنینی  اقدامات  از سال 2010،  بیان.  حق آزادی 
نحوی  به  بیان  آزادی  حقوق   – است  کرده  محدود  را  تجمع  و  بیان 
نظام مند و مؤثر زیر سؤال رفته است و آزادی تجمع نقض شده است. 
مقامات از اعتراض قانونی برضد خط مشی های تفاهم نامه  ای جلوگیری 
کرده ، گردهمآیی های عمومی را ممنوع ساخته، تظاهرات صلح آمیز را 
اقلیت های را  سرکوب کرده، دست به دستگیری های پیشدستانه زده، 
تحت بازجویی قرار داده و معترضیان ضدفاشسیت را – به یاری عمال 

حزب فاشیستی »طلوع زرین« - شکنجه کرده است. 
امروزه، 23/1 درصد جمعیت یونان زیر خط فقر زندگی می کنند؛ نرخ 
فقر نسبی بین سال های 2009 و 2012 تقریبا دوبرابر شده است و بنیه 
مالی نزدیک دوسوم جمعیت در نتیجه خط مشی های ریاضتی تحلیل 
رفته است. محرومیت مادی شدید که در سال 2009 گریبان 11 درصد 
جمعیت را گرفته بود، در سال 201۴ به 21/۵ درصد رسید؛ در سال 
یا محرومیت  فقر  از 3۴ درصد کودکان در معرض خطر  بیش   2013
اجتماعی قرار داشتند. اقدامات ریاضتی نابرابری را به طرز چشمگیری 
دامن زده است و فقیرترین دهک جمعیت ۵۶/۵ درصد از درآمدشان را 

از کف داده اند و این رقم نگران کننده است.   
گسترده  آسیب  و  بشر  حقوق  نقض  با  یونان  جامعه   که  اثنایی  در 
اجتماعی مواجه شده است، نهادهای قانون گذار با پدید آوردن »خط مشی 
است  چندوجهی  تقنینی  اقدام  این  زده اند.  دامن  فساد  به  امتیازات« 
و  اشخاص  پیگرد  منع  به شکل  رژیم های مصونیت کیفری خواه  به  و 
گروه های خاص – خصوصا در قالب قراردادها یا واگذاری های عمومی، 
مثال به نفع زیمنس، برنامه ها تسلیحاتی و خصوصی سازی - یا به شکل 
مداخله تقنینی سرکوب گرانه در محاکمات کیفری بالتکلیف از جمله 
تحدید، تعلیق یا پایان دادن پیگرد بالتکلیف می انجامد. شگفت  آن که 
حتی وقتی طلب کاران یونان را واداشته اند تا از فرار مالیاتی جلوگیری 
کند، درصدداند که مالیات 2۶ درصدی که بر مبادالت فرامرزی بسته 

شده است لغو کنند.   
فراتر  فردی  کجروانه  یا  مجرمانه  اعمال  از  دولتی-شرکتی  جرایم 
می روند چرا که این جرایم در عصری که بی هنجاری بر آن حاکم است 
– یعنی عصری که بازنمایی های جمعی و آگاهی جمعی سست شده اند 
- به ویژگی عمده و قاعده بدل شده  اند نه استثنا. این برخورد دولت و 

شرکت  خصوصی اکنون معرف »روح زمانه« مدرن  ماست.
در  دولتی-شرکتی  با جرم  نبرد  برای  روبه روییم:  مهم  چالشی  با  ما 
بیستم دارد  آغاز سده  با دوره فاشیستی  زمانه ای که شباهت بسیاری 
و کنترل اجتماعی رسمی، نهادهای مدرن و گفتمان علمی به وسیله 
تحریف شده اند چه  و جامعه مدنی  تولید  غالب حکومت،  ساختارهای 

باید کرد؟
برای ما مهم است که رؤیای جهانی بهتر را در سر بپروریم. افزون بر 
که  است  زیادی  مدت  کسب وکار  و  دولت  هم زیستی  این  گرچه  این، 
وجود دارد، هرگز کامال مقبول نیافتاده است. این هم زیستی فرآیندی 
پویاست و ما دانشمندان و شهروندان بایستی به پرده برداشتن از آن و 

به پرسش گرفتن آن ادامه دهیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Stratos Georgoulas >s.georgoulas@soc.aegean.gr>

رکود اقتصادی یونان

mailto:s.georgoulas@soc.aegean.gr
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را  ایمن«  جنین  سقط  شما،  »تصمیم  عنوان  تحت  خود  پیام  موج«  بر  »زنان  کارزار 
روی مجسمه ای از مریم باکره تبلیغ کرده و برای مشاوره تلفنی، شماره تماس ارائه 

می دهد. 

< کنش گری آرژانتین 
   بــرای ســـقــــط جـــنــین 
    در عــــصـــر مـــیــزوپـــروســـتول

جولیا مک رینالدز پِرز، دانشگاه ویسکانسین ال کراس ایاالت متحده آمریکا

کشمکش ها برای سقط جنین در آمریکای التین

زلزله ای دارد مجادالت بر سر سقط جنین را در آمریکای التین به 
است.  کوچک  سفیدرنگ  قرص  یک  زلزله  این  مرکز  درمی آورد،  لرزه 
را  مخفیانه  جنین  رویۀ سقط  منطقه،  در  میزوپروستول  به  دسترسی 
استراتژی های  است.  داشته  جا  به  گسترده ای  تاثیرات  و  داده  تغییر 
اقدامات  آنها موجب  از  – که بعضی  کنش گرانۀ خودیاری گرانۀ جدید 
سیاسی  بحث های  متخصصان سالمت شده-  و  فمینیست ها  مشترک 
کنشگران،  که  چرا  است،  کرده  تحول  دچار  را  جنین  سقط  پیرامون 
پی  در  جنین،  سقط  قانونی کردِن  علیه  دائمی  مخالفت های  علی رغم 

آسان تر کردن دسترسی به آن و آشکارتر کردِن آن هستند.
التین،  آمریکای  سراسر  در  جنین  سقط  که  است  زیادی  زمانی 
مدت ها  عمل  در  اما  است،  غیرقانونی  جهان،  منطقۀ  کاتولیک ترین 
ثروتمند،  زنان  التین  آمریکای  سراسر  در  است.  شده   شایع  که  است 
بی سروصدا به سقط جنین هایی ایمن و گران قیمت و مخفیانه در دفاتر 
خصوصی پزشکان آموزش دیده دسترسی دارند، در حالی که زنان فقیر 

با روش های زیرزمینی زندگی خود را به خطر می اندازند.
سیاسی  بحث های  و  روش  جنین،  سقط  مخفیانۀ  سیستم  دو  این 
پیرامون غیرقانونی بودنش را تاحد زیادی از نظر عموم دور نگاه داشت، 
به  مربوط  سیاست های  و  رویه ها  بستر  میالدی   90 دهه  اوایل  از  اما 
پروستاگالندین  یک  میزوپروستول،  است.  یافته  تحول  جنین  سقط 
مصنوعی است که سازمان غذا و داروی آمریکا آن را برای درمان زخم 
معده به تائید رساند و بعدها در داروخانه های سراسر آمریکای التین 
از آن جا  اما در عین حال  برای همین منظور به فروش رسیده است. 
قوی  وسیله ای  می شود،  رحمی  انقباضات  موجب  میزوپروستول  که 
برای سقط جنین مخفیانه هم هست. در کشورهایی که سقط جنین 
قانونی است، میزوپروستول غالباً همراه با ترکیب داروی دیگری به اسم 
میِفپریستون برای سقط جنین در سه ماهۀ اول مصرف می شود.  نکتۀ 
نظارت  بدون  و  تنهایی  به  میزوپروستول  زمانی که  حتی  این که  مهم 
پزشک مصرف می شود، بسیار ایمن تر از روش های قدیمی تر زیرزمینی 
کار  بافندگی سرو  یا سوزن های  لباسی  با سیم چوب  اغلب  که  است 

دارند.
در  مردم نگارانه  مطالعه ای   ،201۵ تا   2012 سال های  بین  در  من 
آرژانتین انجام دادم و به دنبال فهم این بودم که این تکنولوژی جدید 
داده  تغییر  را  جنین  سقط  شیوه های  و  سیاست ها  چگونه  داروسازی 
است. در آرژانتین – و در واقع در سراسر آمریکای التین- دسترسی 
نسبتاً آسان به میزوپروستول فرصت هایی برای استراتژی های کنشگرانۀ 
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کشمکش ها برای سقط جنین در آمریکای التین

برای  که  گسترده  توزیع  با  دارویی  میزوپروسترول، 
سقط جنین القاء شده استفاده می شود.

نوآورانه ایجاد کرده است. کارزارهای فراملّی بسیاری از گروه های کنشگر 
سقط جنین را به فعالیت واداشت. دکتر ربکا گومبرت در سال 2001 
»زنان در امواج« را راه اندازی کرد تا یک کشتی تجهیزات پزشکی را به 
آب های بین المللی سواحل کشورهایی برساند که سقط جنین در آنها 
ممنوع شده بود و زنان را به سقط جنین ایمن دعوت کند. او پس از 
این کارزار، »زنان در وب« را راه انداخت که هنوز هم در جریان است و 
مردم در سراسر جهان می توانند از طریق آن داروهای کامل رژیم سقط 
جنین را سفارش دهند؛ این سازمان بسته های بی نام را مستقیماً برای 
زنانی ارسال می کند که در کشورهایی زندگی می کنند که در آن سقط 
جنین غیرقانونی است. سازمان گومبرت همچنین خطوط تماس سقط 
که  زنانی  که  به طوری  پشتیبانی می کند،  را  در سراسر جهان  جنین 
احتیاج دارند می توانند برای دستورالعمل های دقیق در مورد نحوۀ القاء 

سقط جنین با استفاده از میزوپروستول با این خطوط تماس بگیرند.
را  جهانی  رسانه های  گومبرت  دکتر  فراملّی  تالش های  حالی که  در 
به خود جلب کرد، اما به استراتژی های کنشگرانۀ محلی که در پاسخ 
به این امکان های تازه موجی را ایجاد کرده بودند، کمتر توجه شد. در 
سراسر آمریکا التین، کنشگران جوان فمینیست در حال پیشگام شدن 
برای آسان تر کردن دسترسی به سقط جنین ایمن برای زنان فقیری 
را  استفاده می کند: بعضی گروه ها اطالعاتی  هستند که میزوپروستول 
فراهم می کنند و بعضی دیگر خدمات سقط جنین دارویی ارائه می دهند 
از  نقشی کنشگرانه  ایفای  به  اقدام  نیز  از متخصصان پزشکی  برخی  و 

درون نظام بهداشت عمومی کرده اند. 
از سقط جنین« در  برای جرم زدایی  و فمینیست ها  گروه »لزبین ها 
هفت سال گذشته به عنوان یکی از برجسته ترین گروه های کنشگری 
با  در وب«  »زنان  با حمایت  گروه  این  است.  آمده  پدید  سقط جنین 
راه اندازی خط تلفنی برای سقط ایمن شروع به فعالیت کرد و اکنون 
دربارۀ سقط جنین ایمن برای زنان در سراسر آرژانتین اطالعات فراهم 
می کند.  به عالوه این گروه از سال 2013 درمانگاه های مشاورۀ رودررو 
درمورد سقط جنین را در شهر بوینس آیرس افتتاح کرد که کنشگران 
زبانی  به  را  کاملی  اطالعات  سقط  ایمن  القاء  نحوۀ  مورد  در  آن  در 
ساده و غیرفنی ارائه می کنند.  از مشتریان انتظار می رود که خودشان 

میزوپروستول را یا از داروخانه های محلی و یا از بازار سیاه تهیه کنند. 
گروه لزبین ها و فمینیست ها برای جرم زدایی از سقط جنین همچون 
دیگر گروه های کنشگر که خدمات مشابهی را ارائه می دهند، هنجارهای 
را  عمومی  در سالمت  آسیب«  »کاهش  ضرورت  و  اطالعات«  »آزادی 
استوار  واقعیت  این  پایۀ  بر  اول  ادعای  می دانند.   فعالیت شان  ضامن 
است که این گروه تنها اطالعاتی را ارائه می دهد که به راحتی می توان 
آنها قرص  آورد؛ چرا که  به دست  دیگر  ابزارهای  از  بسیاری  از طریق 
تهیه نمی کنند  و این کنشگران خدمات پزشکی ارائه نمی دهند و تنها 
اطالعات می دهند. ادعای »کاهش آسیب« از برنامه های سالمت عمومی 
تعهد اجتماعی  وام می گیرد و مدعی  تعویض سرنگ  برنامه های  مانند 
گسترده  برای رسیدگی به خطراتی است که فعالیت های غیرقانونی برای 

سالمت عمومی ایجاد می کند.
کنشگران دیگر حتی از این هم فراتر رفته اند. از حدود سال 201۴ 
عنوان  تحت  را  ملّی ای  جنبش  محلی،  کنشگر  گروه های  از  انجمنی 
»امدادگران سرخ« )اولین پاسخگویان آنالین( راه انداختند. این شبکۀ 
آنالین نه فقط اطالعات ارائه می دهد بلکه همچنین چیزی که خودشان 
آن را »همراهی« می نامند را نیز ارائه می دهد، همچنین میزوپروستول 
یا دورۀ کامل داروهای سقط جنین دارویی تهیه می کند )که از طریق 
ارتباطات بین المللی کنشگران یافت می شود( و از طریق ارتباط تلفنی 
از  می کند.  مستمر  حمایت  فرد  از  خانگی  جنین  سقط  روند  کل  در 
ارائه  جنین  سقط  داروی  اطالعات،  بر  عالوه  گروه ها  این  که  آنجایی 
می کنند، اغلب بی سر و صداتر عمل می کنند. گروه ها در پایتخت لیبرالی 
استان های  در  اما  می کنند  عمل  آشکارا  به نسبت  بوینس آیرس  چون 
محافظه کارتر، کنشگران باید برای جلوگیری از پیگرد قانونی متکی بر 

احتیاط مشتریانشان باشند. 
خود  که  چیزی  ارائۀ  با  اغلب  سالمت،  متخصصان  از  بعضی  نهایتاً 
»مشاوره قبل و بعد از سقط جنین« می نامند، از درون، اقدام به تغییر 
سیستم سالمت عمومی آرژانتین کردند. این خدمات همچون کنشگران 
گروه لزبین ها و فمینیست ها برای جرم زدایی از سقط جنین، اطالعات 
دقیقی برای القاء سقط با استفاده از میزوپروستول ارائه می دهد و با تنها 
گذاشتن زنان برای تهیۀ میزوپروستول و برعهده گرفتن سقط جنین 
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واقعی در خانه های خود، از مسائل قانونی شانه خالی می کنند. در تعداد 
این  از  شهری  سالمت  وزارتخانه های  یا  درمانگاه ها،  از  انگشت شماری 
متخصصان کنشگر حمایت می کنند و یا سرپرستان درمانگاه، با نادیده 
گرفتن های مهربانانه شان. تعداد اندکی از درمانگاه ها واقعاً همۀ سقط ها 
انجام  به  قانونی«  تجویز  بر  مبتنی  قانونی  بارداری  »ختم  عنوان  به  را 
می رسانند، با این استدالل که پایان دادن به بارداری ناخواسته خود ذاتاً 
نوعی به خطر انداختن سالمت است؛ به طوری که طبق مقررات قانون 
مجازات که سقط جنین را برای حفظ سالمت زن مجاز می شمارد، همۀ 
سقط ها را باید قانونی دانست. این درمانگاه ها خدمات سقط جنین را 
مستقیماً به بیماران خود ارائه می دهند.  اما به غیر از این موارد آشکارتر، 
درهای  پشت  که  گفتند  من  به  مصاحبه ها  در  متخصصان  از  بسیاری 
بسته در مورد میزوپروستول مشاوره  می دهند، و گاهی اوقات نسخه های 

دارویی می نویسند و از زنان قول می گیرند که پنهان کاری کنند. 
هیچ راهی برای به دست آوردن برآورد دقیقی از تعداد پزشکانی که 
ممکن است در این کنشگری دخیل باشند وجود ندارد، هرچند قطعاً 
آنها اقلیتی هستند در حرفه ای سلسله مراتبی که هنوز هم تا حّد زیادی 
تاثیر  اما  است.  کاتولیک  قدیمی1  پسران  در کنترل شبکۀ محافظه کار 
وسیع تر این شیوه های کنشگری واضح و مبرهن است؛ به خصوص که 
گروه های کنشگر، اطالعات دموگرافیک و داده های مربوط به سالمت را 
از مشتریانشان گردآوری می کنند، که بعدها به منزلۀ روشی به منظور 
ایجاد توجه به مسائل مربوط به سالمت عمومی در سقط جنین منتشر 
می شود. گزارشات ارائه شدۀ آنالیِن در دسترس و مقاالت ارائه شده در 
کنفرانس های ملّی متخصصان پزشکی و گزارشات سایه که کنفوانسیون 
سازمان ملل در مورد رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان تهیه می کند، 
رویۀ سقط جنین را نسبت به زمانی که به واسطۀ چیزی انجام می شد 
که من آن را »اپیدمیولوژی فمینیستی« می نامم، بسیار بیشتر به کانون 

توجهات آورده است.
نکتۀ مهم این که، کنشگری در آرژانتین پیرامون دسترسی به سقط 
جنین دارویی نشانی از شکست در جبهۀ دولت است که به شدت بر 
قوانین سقط جنین کشور نظارت دارد؛ قوانینی که با وجود تغییر رویه ها 
همچنان روی کاغذ باقی مانده است. به واقع ارادۀ سیاسی آشکار اندکی 
که تالش های  رایج وجود دارد؛ خصوصاً  این رویۀ  فعال  پیگیری  برای 
اجرایی شاید برای زنان جوان آسیب پذیر که قربانیان نیروی متعصب 
پلیس هستند، ایجاد همدردی کند. با توجه به اطالعات گردآوری شده 
توسط کنشگران، ده ها هزار نفر از زنان کمک گرفته اند تا بدون به خطر 
جنبش  حال  همین  در  دهند.  پایان  حاملگی  به  زندگی شان  انداختن 
در  جنین  سقط  شدن  قانونی  خواستار  همچنان  آرژانتین  فمینیستی 

صورت تقاضا است. 
کنشگران  برای  آرژانتین  در  اخیر  سیاسی  تغییرات  این،  وجود  با 

 201۵ سال  اواخر  در  است.  کرده  ایجاد  تازه ای  بالتکلیفی  فمینیست 
دولت  جایگزین  و  آمد  قدرت  بر سر  راستی  جناح  یک حزب سیاسی 
چپ میانه روی رئیس جمهور، کریستینا فرناندز دو کیرشنر شد. دولت 
چپگرایی که به نظر می رسید به دنبال راه های دیگر بود و در عین حال 
را  ایمن  روش های  به  دسترسی  نیز  کنشگران  دولت[  این  زمان  ]در 

گسترش داده بودند.
برای  آرژانتین  تصمیم  بین المللی  بشری  گروه های حقوق  تازگی  به 
را  توکومان  ایالت محافظه کار  در  قتل  به جرم  مجازات یک زن جوان 
محکوم کرده اند؛ این زن از بیمارستانی محلی برای سقط جنین کمک 
به طور گسترده ای مصرف  از آن جایی که میزوپروستول  بود.  خواسته 
پزشکان  کرد،  ثابت  نمی توان   را  آن  استفادۀ  که  آن جا  از  و  می شود 
محافظه کار سوء ظن دارند که هر بیماری که سقط کرده، قرص مصرف 
کرده است. در این مورد بِلن )نام مستعاری که گزارش های رسانه ای به 
کار می برند( به هشت سال زندان محکوم شده که به واقع محکومیتی 
مرعوب کننده است؛ به خصوص که هیچ مدرکی نمی تواند ثابت کند که 
این سقط، القاء شده است. او تا اوایل سال 201۶ دو سال بود که در 
زندان و در انتظار محاکمه بود. هنگامی که این محکومیِت طوالنی ابالغ 
شد، جنبش های فمینیستی و سقط جنین راهپیمایی هایی را در سراسر 
ایالت  بِلن شدند.  دیوان عالی  آرژانتین ترتیب دادند و خواستار آزادی 
توکومان در ماه اوت 201۶، تحت فشارهای فزاینده، دستور به آزادی 

بلن در طول درخواست تجدید نظر داد.
در  واکنش شدید  به  آرژانتین  در سیاست های گسترده تِر  تحول  آیا 
جنین  سقط  کنشگران  سرکوب  و  جنین  سقط  برای  کنشگری  برابر 
تازه  این که چرخش  وجود  با  می انجامد؟  بیشتری  بلن های  و سرکوب 
نگران کننده است، اما واضح است که این  به سمت جناح راست قطعاً 
کنشگران قصد ندارند عقب بنشینند و مرعوب شوند: در دو دهۀ گذشته 
پیرامون  را  آمریکای التین  تحرکات سیاسی  ایشان همواره  تالش های 
سقط جنین تغییر داده است و کنشگران امیدوارند که کسی نتواند این 

وضعیت به خانه اول برگرداند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Julia McReynolds-Pérez >julia.mcreynolds@gmail.com>

1. اصطالح به شبکه ای اشاره دارد که در صدد حفظ موقعیت نخبگان است و تنها 
به همفکران، دوستان و آشنایان و اعضای خانواده خود اجازۀ دسترسی به موقعیت های 

ممتاز را می دهد. ]م.[
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)که  مکزیکو  فدرالی  ناحیۀ   200۷ سال  در 
به تازگی از مکزیکوسیتی تغییرنام داده( سقط 
جنین را در دو هفتۀ اول بارداری قانونی کرد 
از دهۀ 90  برای جامعۀ مدنی که  – موفقیتی 
به  انتخاب  حق  اعطای  برای  تاکنون  میالدی 
زنان مبارزه کرده است. با وجود این در بیشتر 
شهرهای مکزیک محدودیت های سقط جنین 

شدیدتر شده است.
از سال 2008 و به دنبال قانون »حفاظت از 
زندگی از لحظۀ بسته شدن نطفه«، در هجده 
ژوئن  در  مورد  آخرین  در  و  مکزیک  ایالت 
201۶ در وراکروز،  قوانین جدید و اصالحاتی 
به تصویب رسیده است. چه  قانون اساسی  بر 
چیزی موجب این به اصطالح اصالحات شده و 

چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
مناظرات و بازیگران اصلی دخیل در میاحثات 
مربوط به سقط جنین در مکزیک باید در بستر 
شود.  فهمیده  جمعیتی  سیاست های  وسیع تِر 
به منظور  از دهۀ ۷0 میالدی، دولت مکزیک 
کاهش نرخ باروری، برنامه های تنظیم خانواده 
ترویج  را  دیگری  برنامه ریزی شدۀ  ابتکارات  و 
کرد و گزینه های گوناگونی را به زنان ارائه داد 
و  و سالمت  کنند  کنترل  را  خانواده  اندازه  تا 

بدهند.  ارتقاء  را  خانواده  تندرستی  و  زندگی 
کاهش  برای  طرح  این  موفقیت های  علی رغم 
سیاست های  غیاب  در  جمعیت،  رشد  نرخ 
برای حمایت  اقتصادی گسترده تر  اجتماعی و 
بهبود  جامعه  مادی  شرایط  تالش ها،  این  از 

نیافت.
دولت  آن که  از  پس  میالدی   90 دهۀ  در 
مکزیک بر »برنامۀ اقدام« کنفرانس بین المللی 
جمعیت و توسعه در سال 199۴ تاکید کرد، 
باروری«  سالمت  بر  »تمرکز  به  ملّی  سیاست 
روی آورد. این توافق که در قاهره امضا شد، با 
این استدالل که سقط جنینی که در شرایط 
نامناسبی انجام می شود که مشکالت عدیده ای 
به  می کند،  ایجاد  عمومی  سالمت  برای  را 
این  بخشید.  اولویت  باروری  و  جنسی  حقوق 
به  که  می خواهد  متعهد  کشورهای  از  توافق 
را  ایمن  به سقط جنین  اجازۀ دسترسی  زنان 
بدهند –رفع موانع قانونی و تعدیل قوانین ضّد 

سقط جنین از آن جمله اند.
فمینیست ها و دانشگاهیان در طول بیست 
برای  را  مکزیکو  فدرال  ناحیۀ  گذشته  سال 
قانونی کردن سقط جنین تحت فشار گذاشتند 
که به اصالحات مالیم و تدریجی مکزیکوسیتی 

سال  در  فدرال  منطقه  مقننۀ  قوه  انجامید. 
200۷ رأی به مجاز بودن سقط جنین در طول 
این،  وجود  )با  داد  بارداری  اول  هفتۀ  دوازده 
سقط جنین در سه ماهۀ بعدی بارداری جز در 
شرایط خاص همچنان غیرقانونی است(. نکتۀ 
تعریف  با  فدرال  ناحیۀ  اصالحات  آن که،  مهم 
بارداری به عنوان »بخشی از فرایند تولید مثل 
انسان که با کاشت نطفه در درون زهدان آغاز 
می شود«، از هربحثی در مورد این که زندگی 
انسان چه زمان شروع می شود، سرباز می زند. 
ممکن  پزشکان   200۷ سال  قانون  اساس  بر 
انجام  از  باوجدان«  »مخالفاِن  عنوان  به  است 
موسسات  قانون  اما طبق  ورزند،  امتناع  سقط 
پزشکانی  خود،  اعضای  میان  در  باید  پزشکی 
هم داشته باشد که از مخالفان نیستند. احزاب 
لیبرال از جمله حزب انقالب نهادی که حزب 
حاکم است به این الیحه رأی مثبت دادند در 
به  ملّی  اقدام  راستی  دست  حزب  که  حالی 

مخالفت با آن رأی داد.
این قانون از طریق خدمات سالمت عمومی 
برقرار  شهر  این  انحصاری  اختیار  تحت  که 
ایمن  و  رایگان  جنین  سقط  خدمات  تا  شده 
ارائه دهد، دسترسی همۀ زنان به ختِم قانونی 
این  این که  مهم  می کند.  تضمین  را  بارداری 

جنبشی مکزیکی برای قانونی کردن سقط جنین

>>

سوزانا لرنر،  کالج مکزیک؛ لوسیا ملگر، موسسۀ مستقل فناوری مکزیک و اگنس گیوم، موسسۀ تحقیقات توسعه فرانسه.
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قانون زنان باردار را آزاد می گذارد تا در مورد 
کاری که می خواهد انجام دهند تصمیم بگیرند: 
آنها ممکن است بارداری شان را ادامه دهند و 
فرزندشان را به فرزندخواندگی بسپارند و یا با 
امضای رضایت آگاهانه، به بارداری پایان دهند 
جلوگیری  روش های  به  دسترسی  عالوه،  به   .
بارداری های  از  جلوگیری  برای  بارداری  از 
برای جلوگیری  نتیجه  ناخواستۀ بیشتر )و در 
تضمین  نیز  آن(  از  پس  جنین های  سقط  از 

می شود.
بنابراین اصالحات مکزیکوسیتی، سقط جنین 
غیرایمن را به منزلۀ مسئلۀ سالمت عمومی و 
عدالت اجتماعی و تبعیض در نظر می گیرد. از 
همه مهمتر این که این اصالحات با به رسمیت 
شناختن حق زن برای تصمیم گیری در مورد 
بدن خود و استقالل جنسی و باروری، حقوق 
این اصالحات در  نیز تضمین می کند.  را  بشر 
طی نه سال گذشته دسترسی به سقط ایمن 
را برای بیش از 1۶0000 زن به ارمغان آورده 
است؛ از جمله زنانی از سایر ایالت های مکزیک 
که برای انجام این رویه به مکزیکوسیتی سفر 

می کنند.
به  محافظه کار،  نیروهای  که  نکشید  طولی 
فرقه های  پشتیبانی  و  کاتولیک  سران  رهبری 
واکنش  مسیحی  فرقه های  و  اوانجلیکایی 
بسیاری  همچون  محافظه کاران  دادند.  نشان 
تاکید  زندگی«  از  »دفاع  بر  جهان  نقاط  از 
و  آزادی  بودِن  تابع  مستلزم  که  می ورزند 
جنینی  است؛  جنین  حقوق  از  زنان  زندگی 
از به  که آن را »شخص« در نظر می گیرند و 
رسمیت شناختن واقعیت سقط جنین نا  ایمن 
زنان  سالمت  بر  سقط  نوع  این  پیامدهای  و 
طرف  در  می ورزند.  امتناع  خانواده  زندگی  و 
این که  با  تصریح  دیگر، گروه های فمینیستی 
بیفتد و  اتفاق  آزادانه و داوطلبانه  باید  مادری 
دولت  و  کلیسا  جدایی  اصل  این که  بر  تاکید 
باید در دموکراسی مکزیک محوری باقی بماند، 
از تقدم حقوق زنان و حق جهانی بر سالمت 

دفاع می کنند.
هنگامی که مکزیکوسیتی دسترسی بیشتر به 
مجاز شمرد،  را  اول  ماهۀ  تا سه   سقط جنین 
سازمان هایی چون پروویدا )طرفدار زندگی( و 
وکالی  کانون  و  خانواده(  )طرفدار  پروفامیلیا 
کاتولیک مکزیک اصرار ورزیدند که »زندگی از 
لحظۀ بسته شدن نطفه آغاز می شود و از همان 
لحظه انسان با حقوقش دارای هستی است«. 
استراتژی های  جنین  سقط  ضّد  کنشگران 
متعددی را امتحان کرده اند؛ تظاهرات خیابانی 

و دعوت به اقدام اسقف ها در شهرهای مختلف 
از  زنان  از  جلوگیری  برای  مستقیم  اقدام  و 
سقط جنین و همچنین البی گری و دادخواهی 
شدیداً  ترتیب  همین  به  آنها  جمله اند.  آن  از 
که  بودند،  نیز  همجنسگرایان  اتحادیۀ  مخالف 
علیه  همچنین  و  شده  قانونی  حاضر  حال  در 
در  جنسی  مسائل  آموزش  و  خانواده  تنظیم 
اقدامی  مدارس عمومی نیز جنگیدند. آنها در 
ماهرانه تر، اصطالح »حقوق جنسی و باروری« 
و ارجاعات به دیدگاهی جنسیتی را با موفقیت 
از اسناد عمومی ملّی و بین المللی  از بسیاری 

حذف کردند.
برای  سال 2008  در  محافظه کار  گروه های 
عالی  دیوان  در  اصالحات  کشیدن  چالش  به 
قانونی  دادگاه  این که  وجود  با  شدند.  حاضر 
قانون اساسی  با  کردن سقط جنین را مطابق 
تشخیص داد، حکمش را برپایۀ سه حکم فرعی 
دیگر گذاشت. اول، دادگاه حق زن بر بدنش را 
که  است  آن  از  حاکی  که  حقی   – کرد  احراز 
گونه ای  به  زنان  انسانی  حقوق  از  باید  دولت 
حافظت کند که آنها در مورد سالمت جسمی 
و روانی خود و همچنین در مورد زندگی خود 
هرتقدیر  به  دادگاه  دوم،  کنند.  تصمیم گیری 
حکم داد که حق بر زندگی نه حقی مطلق و نه 
»حقی برتر« از سایر حقوقی است که در قانون 
شده  احراز  بین المللی  پیمان های  و   اساسی 
یکدیگر  با  حقوق  وقتی  ترتیب  این  به  است؛ 
باید  قانون گذار  می گیرند  قرار  تعارض  در 
این که،  سرانجام  بسنجد.  را  بدیل  حالت های 
بر اساس حکم دوم دادگاه اختیار قانون گذاران 
قوانین کیفری  تغییرات در  ایجاد  برای  محلی 

محلی را محرز دانست.
گروه های  عالی،  دیوان  حکم  پی  در 
بدل شدند  ایالتی  قانون گذاران  به  محافظه کار 
و درصدد تغییر قانون اساسی ایالتی و یا قانون 
مجازات برآمدند و مدعی »حفاظت از زندگی از 
لحظۀ بسته شدن نطفه« یا »لقاح« و مجازات 

زنانی شدند که سقط جنین می کنند.
اواسط  در  جنین  سقط  ضّد  نیروهای 
و  کاتولیک  کلیسای  حمایت  با   201۶ سال 
جمله  از  سیاسی،  احزاب  همۀ  قانون گذاران 
در  را  هدف  این  چپ گرا،  احزاب  از  بعضی 
رساندند.  سرانجام  به  مکزیک  ایالت  هجده 
زنان مکزیکی به سبب این قوانین تازه، گاهی 
متهم به » بدترین نوع قتل خویشاوندی« )که 
محکوم  گاهی  و  است(  نوزادان  قتل  منظور 
در  و  شده  زندان  سال   30 یا   20 از  بیش  به 
عده ای  می برند.  سر  به  در حبس  حاضر  حال 

روان پزشکی  مداخالت  معرض  در  نیز  دیگر 
هستند، گویی که بهره بردن از استقالل فردی، 
بیماری ای روانی است. این مجازات جدید در 
صدر قصور مداوم ایالت های مکزیک در دنبال 
قرار می گیرد.  قانونی کشور  کردن هنجارهای 
ایمن  و  قانونی  جنین  سقط  که  هنجارهایی 
)تنها  تجاوز  موارد  مانند  شرایط  بعضی  در  را 
داللتی که در سراسر کشور اعتبار دارد( و در 
و  زندگی  وقتی  یا  و  ژنتیکی  اختالالت  موراد 

سالمتی زن در تهدید است، مجاز می شمارد.
همچنان  بحث  این   201۶ سال  اواسط  در 
گروه های  است.  متضاد  موضع  دو  درگیر  با 
محافظه کار بحث از »دفاع از زندگی« می کنند 
و زندگی و آزادی زنان را تابع زندگی و حقوق 
شخصیتی  که  می دانند  جنینی  ادعاشدۀ 
گروه  این  می شود.  گرفته  نظر  در  حقوقی 
غیرایمن  جنین  سقط  پیامدهای  نمی توانند 
مانند مرگ و میر و بیماری مادران و تاثیر آن 
بر خانواده را در نظر بگیرند.  و از سوی دیگر 
گروه های لیبرالی که از اولویت حقوق زنان و 
انتخاب آزادانۀ مادری و حق جهانی بر سالمت 
که  می کنند  دفاع  سکوالر  دولت  به  احترام  و 
مکزیک  اساسی  قانون  در  کلیدی  مفهومی 

است.
مبارزه طوالنی برای حقوق زنان در مکزیک 
موارد،  از  بسیاری  در  دارد.  ادامه  همچنان 
زمانی که نیروهای محافظه کار قصد جرم انگاری 
سقط جنین را دارند، ان جی او های فمینیستی 
کنند،  عمل  فعاالنه  آن که  جای  به  زنان  و 
واکنشی برخورد می کنند. این روند باید تغییر 
را  باید صدایش  ما جامعۀ مدنی  نظر  به  کند. 
دوباره به گوش ها برساند و خواستار آزادسازی 
ملّی  در سطحی  جنین  سقط  شدن  قانونی  و 

شود.

نامه هایتان را به نشانی ها بفرستید: 
 Susana Lerner >slerner@colmex.mx>

Lucía Melgar >lucia.melgar@gmail.com>

Agnès Guillaume >Agnes.Guillaume@ird.fr>

کشمکش ها برای سقط جنین در آمریکای التین
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< ســـقـــط جــنین
   بـــه  مثابـــۀ خشـــونت

    کــشــمــکــشی در پــرو

جنین  سقط  علیه  زندگی«  برای  بزرگ  »راهپیمایی 
پائوال  از:  عکس   .2013 مارس   23 پرو،  لیما،  در 

آگیالر/ آژانس عکس خبری اروپا.

اریکا بوسه، دانشگاه پاسفیک ِپرو و عضو کمیته های پژوهشی مهاجرت؛ زنان و جامعه؛ جنبش های اجتماعی، عمل جمعی و تغییرات 
اجتماعی؛ پژوهش خانواده انجمن بین المللی جامعه شناسی

از  نفر  هزاران   ،201۶ اوت  ماه  اواسط  در 
پرویی ها با شعار »نه یکی کمتر« به خیابان های 
لیما آمدند. رئیس جمهور تازه انتخاب شدۀ پرو 
و قربانیان خشونت جسمی و جنسی و اعضای 
اعضای  و  فمینیستی  و  زنان  سازمان های 
احزاب سیاسی و وزرا و نمایندگان کنگره در 
در  که  راهپیمایی  این  بودند.  معترضان  میان 
به  برگزار شد،  زنان  محکومیت خشونت علیه 
اجتماعِی  بسیج های  مهمترین  از  یکی  عنوان 
زن  چراکه   می شود،  شناخته  اخیر  سال   ۴0

فرزندان،  و  والدین  پسر،  و  دختر  مرد،  و 
دوشادوش  نوه  و  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها 

هم راهپیمایی کردند.
که  می داد  نشان  را  زنی  که  ویدئویی 
در  و  گرفته  مو  از  را  او  سابقش  دوست پسر 
محوطه پذیرایی هتلی روی زمین می کشاند، 
این  تقدیر  به هر  بود.  تظاهرات  این  کاتالیزور 
مورد مختومه اعالم شد؛ قاضی به این نتیجه 
بر  مبنی  آثاری  هیچ  زن  صدمات  که  رسید 

>>
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قصد تجاوز به عنف یا تالش برای قتل را نشان 
نمی دهد.

اجتماع »نه یکی کمتر« با شعار »وقتی یک 
نفر کتک می خورد، همۀ ما کتک خورده ایم« 
پرویی ها را به اعتراض علیه خشونت و تبعیض 
علیه زنان فراخواند. حتی سازمان دهندگان نیز  
از این واکنش گسترده شگفت زده شده بودند 
– واکنشی که به موازات بسیج عمومی مشابهی 
بود که به تازگی در سراسر شهرهای آمریکای 
پایان دادن به خشونت آشکار  التین خواستار 
شدند.  نابسامان  عدالتی  نظام  و  زنان  علیه 
آمریکای  از مردم  برای بسیاری  این تظاهرات 
التین نمایان گر لحظه ای از امید بود: همه چیز 
ویژه  به  زنان،  مسائل  و  است  تغییر  حال  در 
آگاهی های  اول  صف  در  آنها  علیه  خشونت 

عمومی قرار دارد.
مصونیت  و  زنان  علیه  خشونت  بر  تمرکز 
در  تحول  نشان دهندۀ  مجازات،  از  متجاوزان 
آمریکای  فمینیست های  که  است  مسیری 
موضوع  حول  را  مطالباتشان  آن  در  التین 
برخالف  می دهند.  شکل  باروری  حقوق 
باروری به منزلۀ  چارچوب قبلی که بر حقوق 
مسئلۀ انتخاب فردی متمرکز بود، فمینیست ها 
با شکل دادن مجدد بحث دربارۀ سقط جنین 
در قالب »خشونت جنسی علیه زنان )و افراد 
زیر سن قانونی(« و با برجسته کردن »مادری 
اجباری(،  مخفی  جنین  سقط  )یا  اجباری« 
بر  تا  کنند  صورت بندی  مجدداً  را  مباحثات 
خشونتی تمرکز کنند که خود دولت در آن در 

رأس خشونت های جنسی قرار دارد.
چارچوب کاری تاکید بر خشونت علیه زنان 
با ایده هایی مبارزه می کند که به جای تمرکز بر 
خشونت علیه زنان به منزلۀ مسئله ای اخالقی، 
سقط جنین را نتیجۀ تمایالت »خودخواهانۀ« 
برای  بار می داند.  از رفتاری بی بند و  زن پس 
که  بدهند  نشان  خواستند  کارزار  با  مخالفت 
اهمیتی  یا  ندارد  وجود  زنان  علیه  خشونت 
در  قدرتمند  بالقوه  تعریف  این  ریشۀ  ندارد. 
گرفته  قرار  قربانی  عنوان  به  زنان  قالب بندی 
جنسیتی  کلیشه های  بالقوه  طور  به  که  است 
با  می کند.  تقویت  را  دیرین  مراتبی  سلسله  و 
وجود این، به نظر می رسد چرخش رویکرد از 
دسترسی به سقط جنین به مثابه حقوق زنان 

به سوی برقراری پیوند با حذف خشونت های 
در  گسترده ای  عمومی  حمایت  از  جنسی، 
جنین  سقط  از  جرم زدایی  برای  تالش  جهت 

در مورد تجاوز برخوردار است.
برای  دولت  بر  تمرکز  ضمن  کنشگران 
و  مدنی  جامعۀ  از  از سقط جنین،  جرم زدایی 
متخصصانی چون پزشکان و اعضای گروه های 
تغییر شیوه ای  پی  در  که  مذهبی می خواهند 
و  زنان  حقوق  دربارۀ  پرویی ها  که  باشند 
تغییر  این  می اندیشند.  زنان  علیه  خشونت 
رویکرد گسترده از حقوق باروری به تمرکز بر 
جنبش  برای  اساسی  و  پایه  جنسی  خشونت 
های  گروه  به  که  کرده  ایجاد  گسترده تری 
و  جنسی  دگرباشان  فعاالن  جمله  از  دیگر، 
گروه های  و  مردمی  سیاسی  سازمان های 
تسری  مشهور   افراد  و  جوانان  و  کاتولیک 
جنین  سقط  از  جرم زدایی  ظاهراً  است.  یافته 
در موارد تجاوز، نه فقط در میان »تعداد قلیل« 
حمایت  از  پرویی  جامعۀ  در  که  فمینیست ها 
این کارزار رویکردی  بیشتری برخوردار است. 
پایین به باال )به ویژه جمع آوری امضا از مردم 
پایین  به  باال  رویکردی  با  را  پرو(  معمولی 
مشهور  افراد  تلویزیونِی  تبلیغاتی  )کارزار 
همچنین  و  سیاستمداران  و  هنرمندان  و 
این  است.  کرده  ترکیب  عادی(  شهروندان 
قرمز  فرش  چون  اجتماعاتی  همراه  به  کارزار 
بازارهای خیریه حامیانی را به  در تظاهرات و 
خود جذب کرد. در بستری که اعتماد کمی به 
این کارزار  تاکید  دارد،  نهادهای دولتی وجود 
تعهد  بر  است  تاکیدی  شهروندان  مداخلۀ  بر 

کنشگران برای ایجاد دموکراسی.
ایجاد  برای  تازه،  بحِث  طرح  این  تاکنون 
ناموفق  قانون گذاران  سوی  از  قوی  واکنشی 
بوده است. مثال در پرو تالش برای تغییر قانون 
جنین  سقط  کردن  مجاز  برای  پرو  اساسی 
کند؛  ایجاد  کششی  نتوانست  تجاوز  موارد  در 
جنین  سقط  از  که  کنگره  الیحۀ  همچنین 
کنار  نیز  می کرد  جرم زدایی  تجاوز  موارد  در 
از  بسیاری  حالی که  در  ظاهراً  شد.  گذاشته 
فیزیکی ای  خشونت  قربانیان  با  قانون گذاران 
که موجب کبودی و شکستن استخوان ها  شود 
فیزیکی  خشونت  وقتی  می کنند،  همدردی 
)تجاوز( به حاملگی می انجامد سوال در مورد 
داشته  اولویت  باید  کسی  چه  حقوق  این که 

باشد به مسئله ای اخالقی تبدیل شده است.
خفیفی  جنبش های  تازگی  به  تقدیر  به هر 
آمده  به وجود  در گفتمان عمومی و سیاست 
است. قانون مجازات پرو در سال 192۴ سقط 
زن  زندگی  که  مواردی  در  را  درمانی  جنین 
باردار در خطر است، جرم زدایی کرد، اما هیچ 
آیین نامه ای به کارکنان پزشکی اجازه نمی داد 
ارائه  جنین  سقط  خدمات  موارد  این  در  که 
پزشکی  هر  که  است  معنا  بدان  این  دهند؛ 
مخاطره آمیزی  بارداری  خاتمۀ  به  تصمیم  که 
باشد.  زندان  بود سرانجامش  می گرفت ممکن 
90 سال از آن زمان گذشته و اکثر پزشکان در 
مورد انجام سقط جنین در هر شرایطی اکراهی 

دارند که می توان آن را درک کرد.
علی رغم   201۴ سال  در  این  وجود  با 
انتقادات گسترده به ویژه از سوی کاتولیک ها 
را  آیین نامه ای  پرو  نهایتاً  اوانجلیست ها،  و 
می توانند  پزشکان  آن  طبق  که  کرد  تصویب 
تجویز  را  مخاطره آمیز  بارداری های  خاتمۀ 
کنند. اما برای اجرای کامل، همچنان موانعی 
وجود دارد:  این که برخی از پزشکان نمی دانند 
چگونه سقط جنین را انجام دهند و همچنین 
اطالعات کم زنان و ترس و شرمی که دارند، 
در خطر  باردار  زن  زندگی  زمانی که  در  حتی 
است، آنها را از انجام این آیین نامه باز می دارد. 
است  ممکن  جدید  آیین نامۀ  این  تصویب 
جنین  سقط  حقوق  تعریف  که  دهد  نشان 
موفقیت  زنان  به سالمت  مربوط  امر  مثابۀ  به 
آمیزتر از معرفی آن به عنوان موضوع مربوط به 
باروری است. همان طور که راهپیمایی  حقوق 
که  گویی  می دهد  نشان  کمتر«  یکی  به  »نه 
پرو  در  سیاسی  بحث  اولویت  به  زنان  مسائل 
تبدیل شده است؛ اما این سوال همچنان باقی 
است که آیا این موضوع تغییر معناداری را به 
خصوص در  نوع برخورد با کشتار زنان ایجاد 

می کند یا خیر.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Erika Busse >e.busse@up.edu.pe>

mailto:e.busse@up.edu.pe
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< مــعرفی: عـــلوم اجتماعی
   در جـــهان عــــرب

امریکا، سردبیر نشریات بین المللی جامعه شناسی، و عضو کمیته های پژوهش  ایاالت متحده  محمد ای. بامیه، دانشگاه پیتسبرگ، 
نظریۀ از خود بیگانگی و پژوهش )RC36( و زندگینامه و جامعه شناسی )RC38( در انجمن بین المللی جامعه شناسی.

اشکال  عرب:  جهان  در  اجتماعی  علوم  عنوان  با  گزارشی  به تازگی 
حضور منتشر شده است که هدف آن را می توان در این عبارت خالصه 
http://www.theacss.org/( جدید«  زمانۀ  برای  جدید  »دانش  کرد 

uploads/English-ASSR-2016.pdf(1 تهیۀ این گزارش با حمایت 
شورای عربِی علوم اجتماعی )ACSS( و همکاری تیمی از پژهشگران، 
دو سال به طول انجامیده است. تقریباً تمام داده های به کاررفته در این 
پروژه  ]پژوهشی[  تیم  بار  نخستین  را  آنها  و  است  اول  دسِت  گزارش 

جمع آوری کرده اند. 
این گزارش افزون بر اینکه در مورد وسعت و ماهیت علوم اجتماعی 
علمی  نشریات  و  حرفه ای  انجمن های  پژوهشی،  مراکز  دانشگاه ها،  در 
ارائه می کند، به طور مفصل به علم  عرب زبان اطالعات کمی و کیفی 
مطالعه ای  شامل  هم  مذکور  گزارش  می پردازد.  نیز  عمومی  اجتماعی 
است در مورد اینکه سازمان های جامعۀ مدنی در کارهای خود چطور از 
علوم اجتماعی بهره می گیرند، هم دربردارندۀ اطالعاتی است در مورد 
برنامه های  –روزنامه ها،  در حوزۀ عمومی ]جهان[ عرب  اجتماعی  علوم 

تلویزیونی، نشریات فرهنگی، و مجالت عامه پسند عربی.  
ما ]در این گزارش[ به طور مستند نشان دادیم که به ویژه در طول 
َمحِمل  عربی  کشور   22 در  که  نهادهایی  تعداد  اخیر  دهۀ  سه  تا  دو 
از  درصد   ۷0 داشته اند.  تصاعدی ای  رشدی  هستند،  اجتماعی  علوم 
بعد  به  ابتدای دهه 1990  از  دانشگاه های کنونی در کشورهای عربی 
نشریات  تعداد  بعد  به   1980 اوایل  از  گذاشته اند؛  وجود  عرصۀ  به  پا 
تعداد  برابر شده، در حالی که در همین دوره،  دانشگاهی عربی چهار 
مراکز پژوهشی دسِت کم ۶ برابر افزایش یافته است. در طول دو یا سه 
دهۀ اخیر در سرتاسر جهان عرب در حیطۀ دانش نوعی انقالب خاموش 
محتوای  مورد  در  چندانی  چیز  هنوز  ما  هرچند  است،  گرفته  شکل 

حقیقی این انقالب نمی دانیم. 
نکتۀ جالب آنجاست که ظاهراً چنین توسعه ای در بین نهادهای دانش 
مستقل از ثروت ملّی است؛ ما شاهدیم این توسعه در کشورهای فقیر 
و غنی به یکسان رخ داده است. به نظر می رسد عوامل دیگری وجود 
دارند که مهم تر از ]عامل[ ثروت هستند؛ عواملی چون آزادی تحقیق 
مزایای تحقیقات علوم  از  قدرتمند که  نسبتاً  پژوهش؛ جامعۀ مدنی  و 
اجتماعی استفاده می کند و آن را ارتقا می دهد؛ یک طبقۀ تحصیل کردۀ 
نسبتاً بزرگ در کشور؛ سطح عالقۀ بین المللی به پیشرفت های محلی در 
یک کشور؛ و در همین رابطه، قدرت ارتباطات اجتماِع معرفتی محلی 
با علوم اجتماعِی جهانی. به نظر می رسد توسعۀ جامعۀ مدنی در همین 
دوره با توسعۀ علوم اجتماعی همبستگی داشته باشد و هر دوی آن ها 

بهار  با  عواملی هستند که  از  بزرگ تر  از یک مجموعۀ  بخشی  احتماالً 
به  و  شد  آغاز  اواخر 2010  از  که  عربی ای  بهار  است؛  همبسته  عربی 

شکوفایی اش ادامه می دهد.
درون  در  که  می دهد  نشان  مستند  طور  به  پیش گفته  گزارش 
دانشگاه های عربی عدم توزان شگرفی وجود دارد. در دانشگاه های عربی 
علم اقتصاد در صدر علوم اجتماعی جای گرفته است و بیش از یک چهارم 
کل دانشکده های علوم اجتماعی را شامل می شود. انسان شناسی تنها 2 
درصد از کل دانشکده ها را تشکیل می دهد و به زحمت به چشم می آید 

و علوم اجتماعی دیگر در جایی میان این دو سر طیف قرار می گیرند.
به شدت روی تدریس متمرکز  دانشگاه های عربی  اکثر  این حال  با 
هستند، بدین معنا که آن ها زمان و مشوق های اندکی را برای آن دسته 
از عالمان علوم اجتماعی که امیدوارند وارد فعالیت های پژوهش یا مدنی 
شوند، اختصاص می دهند. بنابراین این دو وظیفۀ آخر به عهدۀ مراکز 
بر مبنای  پژوهشی عربی گذاشته شده است که چون به جای رشته، 
مضمون سازمان یافته اند، به سمت ارتقا و ترویج مطالعات بین رشته ای 
پژوهشی که  مراکز  دارند.  گرایش  مدنی  تعهدات  و  نیز مشغولیت ها  و 
اکثرشان کمابیش به تازگی تأسیس شده اند، تولیدات دانشگاهی مهمی 
دانشگاهی  نشریات  اکثر  حاضر  حال  در  و  دارند  خود  کارنامۀ  در  نیز 
جهان عرب را آنها منتشر می کنند. لبنان، فلسطین و اردن به نسبت 
جمعیتشان، بیشترین تعداد مراکز پژوهشی را دارند و حتی جیبوتی از 

کشورهای ثروتمندی چون قطر و بحرین جلو افتاده است. 
سعودی  عربستان  و  کویت  چون  ثروتمندی  کشورهای  آنکه  جالب 
به لحاظ تولیدات پژوهشی در سطوح متوسط باقی مانده اند. این یافته 
می گیرد؛  قرار  تضاد  در  مستقیماً  بین المللی  رده بندی  شاخص های  با 
عرصۀ  از  گزارش دهی صحیح  زمینۀ  در  ما،  منظر  از  که  شاخص هایی 
دانش عربی بسیار ضعیف عمل کرده اند – تا حدی به این دلیل که از 
بهره می برند.  بازارهایی خاص  در  و  اروپایی  زبان های  به  انتشار  امتیاز 
آنکه  جای  به  رده بندی  معموِل  رویه های  می رسد  نظر  به  همچنین 
جامعه ای  در  آن  کارکرد  و  ارتباط  دانش،  محتوای  دنبال  به  حقیقتاً 
باشند که این ]دانش[ در آن تولید می شود، تحت تأثیر نوعی بت انگارِی 

سلسله مراتب هستند.
تقریباً نیمی از گزارش فوق الذکر به علوم اجتماعی در حوزۀ عمومی 
مدنی،  جامعۀ  سازمان های  بررسی  و  تحلیل  است.  یافته  اختصاص 
روزنامه ها، مجالت عامه پسند، برنامه های تلویزیونی، و نشریات فرهنگی 
با  مختصر،  متن های  قالب  در  اغلب  اجتماعی  علوم  که  می دهد  نشان 

>>

http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf
http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf
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درجات متغیر و در شکل ها مختلف ]به حوزۀ عمومی[ منتقل می شود. 
طبق یافته های این گزارش تمام سازمان های جامعۀ مدنی به شیوه هایی 
مناسب برای اهداف و رسالت شان، از علوم اجتماعی بهره می گیرند یا 
حتی آن را تولید می کنند – نتیجه ای که حکایت از آن دارد بین توسعۀ 
اخیر علوم اجتماعی عربی و رشد دیدارپذیری جامعۀ مدنی عربی رابطه 
می رید  نظر  به  عمومی،  حوزۀ  خروجی های  دیگر  بین  از  دارد.  وجود 
نشریات فرهنگی در برابر پژوهش های علوم اجتماعی گشوده هستند؛ 
اختصاص  اجتماعی  علوم  مقاالت  به  آن ها  صفحات  درصد   20 حدود 
اجتماعات  دغدغه های  و  نگرانی ها  که  شیوه ای  به  هرچند  می یابد، 
فرهنگی و نه علوم اجتماعی دانشگاهی را بازتاب می دهند. روزنامه ها، 
به  را  کمتری  زمان  و  فضا  تلویزیونی  برنامه های  و  عامه پسند،  مجالت 
الگوهای نمونۀ  علوم اجتماعی اختصاص می دهند. اما همانطور که در 
علوم اجتماعِی عمومی در روزنامۀ فلسطینی القدس یا مجلۀ عامه پسند 
کم اهمیت تر  کیفیت  از  کمیت  باشیم،  شاهد  می توانیم  کویت  العربِی 

است. 
دگرگونی های اجتماعی فراگیر، به شکل انقالب یا اصالحات، نخستین 
دغدغۀ دانشمندان عرب  زبان علوم اجتماعی به ویژه در طول پنج سال 
ما  تحلیل محتوای  است.  بوده  تا دسامبر ۴102(  )ژانویۀ 0102  اخیر 
نشان می دهد که در طول این دوره »بهار عربی« همراه با موضوعاتی 
مرتبط با آن از جمله »دموکراسی«، »حقوق«، »استبداد«، »مشارکت«، 
»جامعۀ مدنی« و جز آن، در صدر موضوعات مورد عالقۀ دانشمندان 
عرب علوم اجتماعی قرار داشت. گزارش به این نتیجه رسید که مسئلۀ 
این  و  است  رؤیت پذیر  کاماًل  مضمونی  حوزه ها  تمام  میان  در  زنان 
مسئله بیش از آنکه با موضوعاتی »سنتی« همچون خانواده یا کودکان 
مشارکت  و  شهروندی  حقوق،  حول  بحث هایی  با  اغلب  باشد،  مرتبط 

همبسته است. راه های خاص تر دگرگونی  اجتماعی، از جمله »جوانی«، 
»آموزش« یا حتی »توسعه«، بسیار کمتر توجه پژوهش گران را به خود 
جلب کرده اند. جالب آنکه برخی موضوعات قابل انتظار – که عجیب ترین 
آن ها »جهان اسالم« است- عماًل غایب هستند. در حالیکه این مفهوم 
در غرب همچون یک مقولۀ تحلیلی معنادار تلقی می شود، دانشمندان 
نادیده می گیرند؛  را  به طور کامل آن  تقریباً  اجتماعی  عرب زبان علوم 
مقولۀ  یک  همچون  را  اسالم«  »جهان  آن ها  که  دلیل  این  به  احتماالً 
تحلیلی جامع نمی بینند - حتی اگر آن ها »اسالم« و سیاست مذهبی را 

از منظر علوم اجتماعی مورد تحلیل قرار می دهند. 
این حس  به رغم  عربی،  اجتماعی  علوم  که  می گیرد  نتیجه  گزارش 
عمومی که سیاست گذاران پژوهش های آن ها را به رسمیت نمی شناسند، 
به طور روزافزونی در حال بسط و گسترش خودش به عنوان بخشی مهم 
از عرصۀ دانش عربی معاصر است. در حال حاضر هر دو سال گزارش های 
جدیدی در مورد علوم اجتماعی عربی طرح ریزی می شود، با این هدف 
که سهم خودشان در علوم اجتماعی جهانی و نیز آیندۀ منطقه را زیر 

نظر داشته باشند و کنترل کنند.   

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید:
 Mohammed Bamyeh >mab205@pitt.edu>

1. یادداشت سردبیر: محمد بامیه نویسندۀ گزارشی ست که در اینجا به آن پرداخته 
شده است.

نخستین  از  فراگیر،  اجتماعی  »دگرگونی 
دغدغه های عالمان اجتماعی عرب بوده 

است«

mailto:mab205@pitt.edu
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اجتماعی  علوم  عرب  شورای   ،201۵ مارس  در 
دومین کنفرانس را برگزار کرد.

< زیـــرساخــــت های
     جـــــــــــدید

     عــــــــــــلوم اجتـــــماعی 
      در مــنطــقۀ عـــربــی

>>

ِسِتنی شامی، مدیر کل شورای عربِی علوم اجتماعی، لبنان

چالش های اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی، 
باال  عربی  منطقۀ  در  امنیتی  و  سیاسی 
کمبود  با  منطقه  این  همزمان  است.  گرفته 
مواجه  دانشگاهی  و  پژوهشی  ظرفیت های 
چالش ها  این  بر  نوری  است  ممکن  که  است 
کند،  تحلیل  را  اجتماعی  تغییرات  بتاباند، 
مباحثات عمومی را پرورش دهد یا به سیاست 
عمومی آگاهی ببخشد. همانطور که برخی از 
گزارش های توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد 

متذکر شده اند، دولت های عربی نیازی آشکار 
به ]بهبود وضعیِت[ دانش دارند که این خود 
مستلزم کیفیت، بُرد، کشش، تأثیر و ظرفیت 
قوی تر پژوهش –به ویژه پژوهش اجتماعی- در 

منطقه است. 
در طول دهۀ گذشته این آگاهِی رو به رشد 
هدف  با  را  گوناگونی  ابتکاری  فعالیت های 
تحلیل و بررسی این چالش ها برانگیخته است. 
پژوهشی  جدید  مؤسسات  تأسیس  با  همراه 
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کمک هزینۀ  فرصت های  عالی،  آموزش  و 
تحصیلِی آموزش عالی برای دانشجویان منطقه 
تازه ای  جوایز  و  امتیازات  است.  یافته  افزایش 
و  شده  فراهم  دانشگاهی  موفقیت های  برای 
به آرامی  حرفه ای  انجمن های  شمار  هم زمان 
و  برنامه ها  حال  این  با  است.  افزایش  به  رو 
فرصت های متمرکز بر علوم اجتماعی به شدت 
محدود باقی مانده است و هنوز هم فرصت ها 
منطقۀ  کشورهای  سرتاسر  در  کافی  اندازه  به 

عربی در دسترس  نیست.  
عرب زبان  دانشمندان  زمینه ای،  چنین  در 
نخستین  که  اجتماعی  علوم  دغدغه مند 
راه های  تا  آمدند  گرد   200۶ سال  در  بار 
پرداختن به مسائل پیِش روی علوم اجتماعی 
و  بحث  به  را  منطقه  در  اجتماعی  پژوهش   و 
شورای  تشکیل[  ]ضرورت  بگذارند،  بررسی 
را  آن  و  کردند  درک  را  اجتماعی  علوم  عربی 
به  برنامه ریزی  فرآیند  وقتی  نمودند.  تأسیس 
پایان رسید، منطقه با آغاز بهار عربی در سال 
2010 تکان خورد. پیشامد بهار عربی به همراه 
و  امید  از  دیگر سبب شد حسی  پیشامدهای 
و  شود  پدیدار  تغییر  برای  جدید  فرصت های 
از این طریق به گشایش فضاهای و بحث های 
عمومی کمک کرد. در این بستر اهمیت پرسش 
نظرگاه های  طرح  فوریت  و  موجود  وضع  از 
جدید برای جامعه –و همچنین راه های جدید 
بازنمایی گذشته، حال و آینده- آشکار شد. در 
خیابان ها]ی بهار عربی[ بود که مسئلۀ اهمیت 

علوم اجتماعی شکل گرفت. 
می شود،  آشکار  تدریج  به  که  پیامدهایی 
خشونت  احیاشده،  اقتدارگرایی  دربردارندۀ 
چندین  در  جنگ  نیز  و  روبه رشد،  ناامنی  و 
که  بذرهایی  حال  این  با  است.  منطقه  کشور 
زدن  جوانه   حال  در  همچنان  شدند،  کاشته 
آن  دل  از  که  ریشه هایی  اگر  حتی  هستند، 
تغییر  و  می خورند  پیچ  می کنند،  رشد  بذرها 
جهت می دهند تا خودشان را در برابر سرکوب 
رو  نهادی  چشم انداز  کنند.  حفظ  نظارت  و 
جالب  ابتکاری  اقدامات  و  است  گسترش  به 
توجه، امکان های هیجان انگیز و تازه ای را برای 
مشارکت نهادی در پیوند  پژوهش-کنش باوری، 
پیوند پژوهش-حوزۀ عمومی و نیز برای پدید 
علوم  در  جدید  آموزشی  فرصت های  آوردن 
آموزشی  دوره های  نمونه  )برای  اجتماعی 
»سلسله  یا  کتاب خوانی،  اجتماعات  آنالین، 
سازمان های  در  عمومی«  سخنرانی های 
حفظ  و  خلق  است.  آورده  فراهم  مردم نهاد( 
فضاهای بحث و تحقیق آزاد برای آیندۀ منطقه 

حیاتی است. 

< شورای عربِی علوم اجتماعی 
سازمان  یک  اجتماعی  علوم  عربی  شورای 
اصلی  مقر  که  است  عضو پذیر  و  غیرانتفاعی 
برای  و  واقع شده است  لبنان،  بیروت،  آن در 
موضوعی  طیف  )با  اجتماعی  علوم  ارتقای 
فعالیت  و جهان  منطقه  در سرتاسر  گسترده( 
می کند. این شورا اکنون بعد از چهار ساِل تماْم 
فعالیت، در هیأت خود هفت عضو تمام وقت و 
همراهی  با  شورا  این  دارد.   پاره وقت  عضو   2
یک مشاور ارشد پاره وقت و کارمندان اداری و 
مالی پاره وقت، یک دفتر مرکزی در فلسطین 
مرکزی  دفتر  دومین  است.  کرده  تأسیس 
تأسیس  برای  مشابهی  سازماندهی  با  شورا 
شورای  است.  برنامه ریزی  حال  در  الجزایر  در 
عربی علوم اجتماعی چهار طرح حمایت مالی 
به راه انداخته است که برای کمک هزینه های 
پژوهشی، یک کنفرانس دو ساالنه، یک اجتماع 
دریافت کنندگان  )برای  ساالنه  دو  پژوهشی 
سخنرانی های  مجموعه  یک  کمک هزینه(، 
و  اینترنتی  پایگاه  توسعۀ  برای  و  ساالنه 
رسانه های جمعِی فعال اعطا می شود. این شورا 
کمک هزینه  نفر   130 از  بیش  به  ]تاکنون[ 
و  دارد  عضو  نفر   2۷0 است،  کرده  پرداخت 
کمک هزینه  دریافت کنندگان  اعضاء،  برای 
بر  عالوه  اجتماعی،  عالمان  کلی  طور  به  و 
فرصت های  جابجایی،  کمک هزینه های  تأمین 
آموزشی و ارتباط گیری الزم را فراهم می کند. 
به رغم تغییرات ریشه ای و بنیادین در منطقۀ 
عربی، ارزش ها، دیدگاه و مأموریت اصلی شورای 
عربی علوم اجتماعی، به همان نسبتی که در 
نخستین کنفرانس آن در سال 2008 تنظیم 
مانده  باقی  اهمیت  با  و  معتبر  و تصویب شد، 
http://www.theacss. به  کنید  )نگاه  است 

عربی  شورای  اصول   .)org/pages/mission
کیفیت، شمول،  که  است  این  اجتماعی  علوم 
انعطاف و استقالل پژوهش و تفکر اجتماعی در 
منطقه را ارتقا دهد. بنابراین این شورا بر روی 
برای  تازه  فرصت هایی  ارائۀ  و  نیازها  سنجش 
متمرکز  منطقه  در  اجتماعی  علوم  اجتماعات 
است و توجه ویژه ای روی دانش پژوهان جوان 

در مقاطع دکترا و فوق دکترا دارد. 
شورا  این  تصویب شدۀ  پروژه های  از  یکی 
 )ASSM( پروژۀ دیده بان علوم اجتماعی عربی
علوم  وضعیت  تحلیل  و  بررسی  به  که  است 
نخستین  می پردازد.  منطقه  در  اجتماعی 
اجتماعی  »علوم  عنوان  با  پروژه  این  گزارش 
توسط  که  حضور«  اَشکال  عربی:  منطقۀ  در 
http://( نوشته شده است.  بامیه  دکتر محمد 

www.theacss.org/uploads/English-AS-
چشم گیر  رشد  توصیف  با   ،)SR-2016.pdf
منطقه اِی مراکز پژوهشی و دانشکده های علوم 
]این  سازمانی  و  اجتماعی، چشم انداز حقیقی 
قرار  را مورد کاوش  علوم[ در سرتاسر منطقه 
می دهد . با این حال گزارش همچنین بر کمبود 
نشریات،  دکترا،  و  لیسانس  فوق  برنامه های 
زیرساخت های  دیگر  و  حرفه ای  انجمن های 
قوی  و  انتقادی  پژوهش های  تولید  برای  الزم 
موضعی  از  گزارش  به عالوه  می کند.  تأکید 
مثبت تر، توصیفی از حضور نسبتاً قابل مالحظۀ 
عمومی  حوزۀ  در  پژوهش  و  اجتماعی  علوم 
شامل آثار ادبی، روزنامه ها، مجالت عامه پسند، 

تلویزیون و دیگر رسانه ها به دست می دهد. 
یا  کم اهمیت  عربی:  اجتماعی  علوم   >

حیاتی؟
علوم  به  نسبت  رسمی  اهمال  و  غفلت 
تصور  آن  بازتاب  عربی  منطقۀ  در  اجتماعی 
بر  مدت ها  که  است  مدرنیته   و  توسعه  از 
بود  حاکم  بشردوستانه  و  آموزشی  برنامه های 
چند  در  که  است  جهتی  تغییر  نتیجۀ  نیز  و 
علوم  روی  بر  سنتی  تمرکز  از  اخیر  دهۀ 
]طبیعی[، پزشکی و مهندسی به سمت مالیه ، 
افتاده  اتفاق  بخش خصوصی  تنوع  و  مدیریت 
دو  هر  اجتماعی  علوم  جایگاه  و  وضع  است. 
منطقه  آموزشی  نظام های  کاستی های  مظهر 
هستند و به ویژه ناکارآمدِی نهادهای آموزش 
افزایش  آن ها  در  که  می دهند  نشان  را  عالی 
دست  به  کیفیت  کاهش  بهای  به  نام نویسی 
به  خصوصی  عالِی  آموزش  رشد  است.  آمده 
نیز  و  آموزشی  نهادهای  بین  بارز  تفاوت های 
منجر  اجتماعی  علوم  بیشتر  حاشیه راندن  به 
صدای  طنین  این ها،  با  همزمان  است.  شده 
سیاست   مباحثات  در  دانشگاهیان  و  دانشگاه 
عمومی کمتر شده است چراکه سیاست گذاران 
می کنند  متهم  را  اجتماعی  علوم  دانشمندان 
با  بی ارتباط  آن ها  پژوهشی  پرسش های  که 
علوم  دانشمندان  و  سیاست گذاری هاست 
سیاست گذاران  که  معترض اند  اجتماعی 

یافته های پژوهشی را نادیده می گیرند. 
آموزشی،  سیاست های  که  حقیقت  این 
مفاهیم توسعه و محدودیت های حوزۀ عمومی 
باقی  دست نخورده  زیادی  حد  تا  همچنان 
از  حاکی  نشده اند،  کشیده  چالش  به  و  مانده 
نوعی  و  منطقه  اجتماعِی  علوم  جامعۀ  ضعف 
ناتوانی در تعهد و عمل به سه وظیفۀ اساسی 
مستقل  و  خودمختار  روشنفکری  حوزۀ  یک 
جایگزین های  صورت بندی  توانایی  است: 
دستورالعمل های  برای  واقعیت  بر  مبتنی 

http://www.theacss.org/pages/mission
http://www.theacss.org/pages/mission
http://www.theacss.org/uploads/english-assr-2016.pdf
http://www.theacss.org/uploads/english-assr-2016.pdf
http://www.theacss.org/uploads/english-assr-2016.pdf


هژمونیک و ایدئولوژیک، توانایی تأثیرگذاری بر 
سیاست گذاری ها و مباحثات عمومی، و توانایی 
و دغدغه های حرفه ای.  ارتقای عالئق  و  حفظ 
مسئلۀ دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد 
این است که دانشمندان عرب علوم اجتماعی 
نبوده اند  قادر  نهادی،  ضعف های  دلیل  به 
جهانی  یا  منطقه ای  دانش  شبکه های  در 
عربی  اجتماعی  علوم  جامعۀ  کنند.  مشارکت 
و  مهم  بین المللِی  اجتماعات  از  زیادی  حد  تا 
و  می مانند  محروم  فعال  پژوهشی  شبکه های 
در تولید دانش جهانی همکاری مؤثری ندارند. 
این ها همه موضوعاتی است که شورای عربی 
علوم اجتماعی قصد دارد به آن ها بپردازد، به 
زمان  از  مذکور  شورای  که  حقیقت  این  رغم 
تأسیسش در محیط و شرایطی با دشواری های 
گرفتن  باال  با  است.  کرده  فعالیت  روزافزون 
یمن،  و  سوریه  لیبی،  عراق،  در  درگیری ها 
محیط پژوهشی در جاهایی چون مصر به دلیل 
افزایش نظارت و ارعاب دانش پژوهان و فعاالن 
حتی وخیم تر شد. این مسئله با تحدید توانایی 
برگزاری  برای  اجتماعی  علوم  عربی  شورای 
مختلف،  کشورهای  در  رویدادها  و  فعالیت ها 

دسترسی منطقه ای آن را تحت تأثیر قرار داد. 
این  به عالوه دریافت کنندگان کمک هزینه های 
شورا در کشورهایی خاص مجبور شدند طرح ها 
میدانی  کار  مؤلفه های  گاه  و  دهند  تغییر  را 
به  نهایت  در  دهند.  کاهش  را  پروژه هایشان 
دلیل تحمیل الزامات جدید برای گرفتن ویزا و 
ممنوعیت های سفری، مسافرت رو به دشوارتر 

شدن می رود. 
اما به رغم این دشواری ها –یا به دلیل آن ها-  
بیش از همیشه اهمیت دارد که شورای عربی 
اعطای  و  حمایت ها  ارائۀ  به  اجتماعی  علوم 
ادامه  منطقه  پژوهشگران  به  خود  فرصت های 
تقویت  و  بسازد  را  ارتباطی  و شبکه های  دهد 
شاهد  که  بابت  این  از  خرسندیم  ما  کند. 
کمک هزینه   دریافت کنندگان  انعطاف پذیری 
پروژه های  پیگیرِی  ادامۀ  برای  آن ها  عزم  و 
طرح ها  متقاضیان  تعداد  هستیم.  پژوهشی 
نیافته  کاهش  رویدادها  مشارکت کنندگان  و 
علوم  به شورای عربی  نسبت  و گرایش  است، 
است.  افزایش  حال  در  همچنان  اجتماعی 
لبنان به عنوان مکانی باقی می ماند که به طور 
و  می کند  تسهیل  را  منطقه ای  تعامالت  کلی 

شورای  می شود.  سبب  را  دانشگاهی  آزادی 
با  سازواری  به  نسبت  اجتماعی  علوم  عربی 
و  برنامه ریزی   در  نوآوری  و  محیطی  تغییرات 
فعالیت هایش حساس و هشیار است، در حالیکه 
متعهد  نیز  خود  اساسی  اهداف  و  ارزش ها  به 
و  شبکه سازی ها  منتظر  بی صبرانه  ما  می ماند. 
همکاری های فزایندۀ منطقه ای و جهانی و نیز 
میانجی گری برای ارتقای علوم اجتماعی عربِی 

تجدید حیات یافته هستیم. 

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید: 

Seteney Shami >shami@theacss.org>
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< عــــلوم اجــتماعی عــربی
    پـــــیش از بـــــــــــهار

    و فـــــــــرای آن

>>

باب بهار عربی چه تفاوتی در علوم اجتماعی ایجاد کرد؟ در  گزارش  نخستین  در  جامعه شناسی،  استاد  بامیه،  محمد 
علوم  پیچیدۀ  مسئلۀ  به  عربی  جهان  در  اجتماعی  علوم  وضعیت 
لحاظ  به  از دانش که ظاهراً  امروز می پردازد: میدانی  اجتماعی عربِی 
تاریخی ضعیف است و به موازات واقعیات اجتماعِی به شدت پیچیده و 
پر آشوب حرکت می کند. پنج سال از بهار عربی می گذرد و این فاصله 
دانش  حوزۀ  بپرسیم چطور  می توانیم  که  است  شده  چنان چشم گیر 
اینگونه تغییر و تحوالت را هضم و فهم کرده است. ]حال پرسش ما 
اجتماعی  علوم  روی  پیِش  چالش های  مذکور  گزارش  که[  است  این 
در حوزۀ  عرِب جوان  دانشمندان  تصویر می کشد؟  به  را چطور  عربی 
علوم اجتماعی از درگیری ها و منازعات عمومی چه درسی باید بگیرند؟

< چالش های علوم اجتماعی عربی
دانش پژوهان، فعاالن و دانشجویان به خوبی وضعیت کم اثر تولید دانش 
عربی را مستند و ثبت کرده اند. بامیه در گزارش خود به جای اینکه از 

ادریس جباری، دانشگاه امریکایی در بیروت، لبنان
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تعمیم های رایج همچون فقدان یکپارچگی جهانی یا عدم ثبات سیاسی 
که  می کند  تمرکز  نهادی  ساختارهای  از  دسته  آن  بر  کند،  استفاده 
میدان دانش را شکل داده اند. او به جای انتخاب ]مفهوم[ انزوا، استدالل 
می کند که دانشمندان عرب علوم اجتماعی از ]مشکالت و ضعف هایی 
با  پیوندهایشان  »فرسایش  و  همچون[ »ظرفیت ضعیف شبکه سازی« 
میراث تشکیالتی خود« رنج می برند. به طور کلی هدف این دانشمندان 
عرب نه ضرورتاً تالش برای دیدارپذیری در صحنۀ جهانی، بلکه تبیین 
مبرم ترین  است؛  سیاست  ها  بر  تأثیرگذاری  و  موردپژوهش  موضوعات 
پرسش  امروز مربوط می شود به بیگانگی این رشته از جامعه و نیروهای 

بازار که ارزش و کارکردهای این ]رشته[ را به چالش می کشند. 
این تمرکز نهادی جایگاه موضوع پژوهش علوم اجتماعی در منطقۀ 
عربی را بر حسب تنش بین عام گرایی و خاص بودگی مشخص می کند. 
دارد  گرایش  عام گرایی[  ]یعنی  اولی  سمت  به  بامیه  می رسد  نظر  به 
زیرا در گزارش خود به این اذعان می کند که رشته های مختلف علوم 
اجتماعی از رهگذر تعامالت شان با علوم اجتماعی غربی رشد کرده اند، 
متون  بین  در  را  آن  رد  بامیه  که  می کنند  دنبال  را  خاص  سنتی  و 
گذشته  دهه های  در  روز  باب  و  جهت گیری های  بنیادین  و  اصلی 
و  عربی  اجتماعی  علوم  »خاص بودگی«  موضوع  او  می کند.  جستجو 
به این خاطر  تأثیر آن بر روش های تحقیق را کنار می گذرد، خصوصاً 
که آن ها همچنان مسائل بغرنج و پیچیده ای را پیِش روی دانشمندان 
حامیان  بین  مداوم  تنش  مثال  )برای  می گذارند  اجتماعی  علوم  عرب 
کسانی  برابر  در  طایفه ها،  و  قبایل  محور  بر  کارش  چارچوب  و  ِگلنر 
این حال  با  ترجیح می دهند(.  را  بوردیو  که جامعه شناسی طبقه محور 
همین انتخاب هاست که همچنان پژوهش های علوم اجتماعی در مورد 
منطقۀ عربی را شکل می دهند: دانشمندان عرب علوم اجتماعی به مدد 
نوبۀ  نشریات خارجی دیدارپذیر می شوند، ]اما همین دیدارپذیری[ به 
خود جهت یابی پژوهش هایشان را به لحاظ موضوعی یا روش شناختی 

شکل می دهد. 
»واحد  روش شناختِی  مسئلۀ  گزارش  این  در  بامیه  خود  رویکرد 
بررسی  است،  عقالنی  و  معنادار  یک  کدام  می کشد:  پیش  را  تحلیل« 
به  آن  بررسی  یا  انتزاعی  و  مجرد  امری  مثابۀ  به  اجتماعی  پدیدۀ 
بعدی  قدم  مثابۀ یک کل که در  به  عنوان مسئله ای در منطقۀ عربی 
جمع بندی های پژوهشگر را در برابر زمینۀ ملی و محلی آن قرار می دهد 
تا نتایج کامل و قابل تعمیم به دست دهد؟ برای نمونه بامیه پیش از 
آنکه در خصوص غلبه و رواج پژوهش در مورد خانواده و جرم شناسی –

به جای پژوهش در مورد تضاد اجتماعی یا کار تبعیدی، به رغم اهمیت 
این کشور- نظر دهد، »اسالمی سازی« علوم اجتماعی در  برای  این ها 
کل منطقه در دهۀ 1980 را پیش می کشد، سپس به بحثی مفصل در 
به طور  منطق ها  این گونه  که  جایی  می پردازد،  عربستان سعودی  مورد 
بامیه مطالعۀ قبلی مختار  خاص قابل مشاهده است. به همین ترتیب 
الـحّراش   در مورد محتوای مجالت عربی را به بحث می گذارد؛ مطالعه ای 
که با هدِف فهم چگونگی کارکرد نشریات فرهنگی عربی، به مقایسه ای 
نظری 0۶  و درمی یابد که مطالعات  ملی می پردازد  آن ها در سطح  از 
درصد از محتوای این مجالت را به خود اختصاص می دهند. با این حال 
بامیه تنها در اظهارنظری گذرا خاطرنشان می کند که اینگونه مجالت به 
جای اینکه بر سطح گستردۀ ]جهان[ عرب تمرکز کنند، گرایش خاصی 
دارند به اینکه بیشتر به منطقۀ بالواسطۀ خودشان بپردازند؛ بامیه هیچ 
گونه توضیح مکفی و بسنده ای در این مورد به دست نمی دهد که چه 
چیزی چنین نتایج متفاوتی را سبب می شود. باز هم به همین سیاق 

]در گزارش بامیه[ برای رده بندی ]کشورها[ در جهان عربی، اصطالح 
»تراکم پژوهش« )تعداد مراکز پژوهشی تقسیم بر جمعیت یک کشور( 
به کار گرفته شده اما »فضای کلی تغذیه کنندۀ آن ها« تنها به عنوان 
یک عامل توضیحی برای »عالیق مختلف در حوزۀ علوم اجتماعی« در 
زمینه های متفاوت پیشنهاد شده است. نویسندۀ گزارش به این اذعان 
دارد که سازوکارها، محرک ها و فشارها بر روی میدان دانشگاه هستند 
که تصویر ]میدان[ گستردۀ ]علوم اجتماعِی عربی[ را شکل می دهند 
اما هیچ بحثی دربارۀ جزئیات عناصر دقیق و خاص ]این میدان[ ارائه 

نمی کند.  
خود نویسنده هم می پذیرد که طراحی »پیمایش« گزارشش در مورد 
وضعیت فعلی به گونه ای بود که همچون یک پیش درآمد ]برای طرح 
مسئله[، باید با پژوهش های بعدی دنبال شود؛ پژوهش هایی که وجوه 
مختلف ]مسئله[ را تشریح خواهند کرد، دوره ای فراتر از سال های بین 
2010 تا 201۵ را پوشش خواهند داد و نوعی کتاب شناسی پژوهشی 
ارائه خواهند کرد. گرچه چنین محدودیت هایی دست و پای این گزارش 
را بسته نگه داشته اند اما به هر حال بامیه موفق شده است تصویری از 
میدان ]علوم اجتماعی عربی[ ترسیم کند و نیروهای شکل دهندۀ آن 

را تشخیص دهد. 
< علوم اجتماعی و دگرگونی های اجتماعی عربی

از  یکی  اجتماعی  علوم  نهادی  ساختارهای  روی  بر  بامیه  پیمایش 
که  لحاظ  این  از  به ویژه  است،  گزارش  بهره بخشی های  نیرومندترین 
پرسش های بنیادینی برای آن دسته از فعاالن به وجود می آورد که در 
زمینۀ ایجاد و هدایت تغییراتی در حوزۀ عمومی با چالش مواجه هستند.

علوم  طبیعی«  »خانۀ  عنوان  به  عربی  دانشگاه های  او  داده های  در 
اجتماعی معرفی می شوند )۴8 درصد از دانشگاه ها، محِمل برنامه ها و 
مدارک تحصیلی در زمینۀ علوم اجتماعی هستند(. شبکۀ گسترده ای 
کشورها،  اکثر  در  حرفه ای  اجتماعات  پژوهشی،  مرکز   ۴3۶ حداقل  از 
بین  در  متعادل  توزیعی  تکیه گاِه  و  حامی  دانشگاهی،  نشریۀ   21۷ و 
تاریخ-  و  سیاسی  علوم  روانشناسی،  جامعه شناسی،  –اقتصاد،  رشته ها 
هستند. داده های او همچنین اطالعات روشنی از موضوعات و روندهای 
جذاب دیگر ارائه می کند: ]برای مثال[ دانشمندان عرب علوم اجتماعی 
به چندین زبان  مسلط اند و به طور فزاینده ای با جهان ارتباط دارند؛ و 
الجزایر و مصر بیشترین تعداد دانشگاه و مراکز پژوهشی در منطقه را 

دارا هستند. 
این ارقام واقعیت دیگری را نیز روشن می کنند: این دانشمندان عرب 
با تنشی بین ضرورت تولید و انباشت دانش ]از یک طرف[ و ]از طرف 
دیگر[ فشار برای اشاعۀ تغییر اجتماعی، مشارکت در آن و هواداری از آن 
مواجه هستند. بامیه با ارجاع به مقالۀ جذاب دیگری که تأکید می کند 
سازمان های مردم نهاد »نه تنها به فراخور اهدافشان علوم اجتماعی را به 
دارند«،  نقش  نیز  علوم  این  تولید  را  آن  عمل  در  بلکه  می گیرند،  کار 
مطرح  را  مدنی  جامعۀ  همچون  سنتی«  غیر  »عوامل  فزایندۀ  اهمیت 
می کند. به همین ترتیب کسانی که با متن ]جوامع[ عربی آشنا هستند 
متوجۀ اهمیت مؤسسات پان-عرب همچون مرکز مطالعات وحدت عربی 
بیروت یا مرکز مطالعات سیاست گذاری و پژوهش عربی دوحه هستند، 
مؤسساتی که دیدارپذیری و بُرد آن ها از دانشگاه ها فراتر رفته است. این 
تحوالت نهادی بحث در مورد تأثیر این تحول بر تولید محتوای دانش را 
ضروری می سازد. اگر همانطور که نویسنده می گوید این نکته حقیقت 
پژوهش  برای  جایگزینی  نمی توانند  مراکزی  چنین  که  باشد  داشته 
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دانشگاهی باشند، آیا این بازیگران و فضاهای »غیر رسمی« نشان دهندۀ 
بحرانی در علوم اجتماعی »رسمی« هستند؟

نشان  اجتماعی  علوم  و  مدنی  جامعۀ  نقش  مورد  در  بامیه  نظرات 
می دهد که نویسنده تأثیر مثبت آن ها بر اهداف عملی، تولید داده های 
مستند و حتی بر مالحظات شناخت شناسی را به رسمیت می شناسد 
اما آشکارا آنچه را »اجتماعات آکادمیک« می خواند، بر »اجتماعات شبه 
روشنفکرانی  و  »دانش پژوهان  او  نظر  از  می دهد.  ترجیح  آکادمیک« 
درگیر  که  هستند  کسانی  می رسانند«  انجام  به  را  وظایفشان  که 
روش شناسی های تحلیلی دقیق، دستیابی به جمع بندی های پیش رونده 
و کسب اعتبار های علمی هستند، - و »به جای اینکه در اوهام منازعات 
آنچه  جز  که  شوند  غرق  سیاسی ای  مواضع  بازتولید  منحصراً  و  روزانه 
معموالً   - نمی آموزند  ما  به  جدیدی  چیز  هیچ  می دانستیم،  پیش تر 
فاصله ای مشخص از موضوع می گیرند«. به همین ترتیب در مطالعه ای بر 
روی نشریات و روزنامه ها، ]تنها[ معیار بامیه برای تصمیم گیری در مورد 
اینکه کدام مقوالت شایسته یا فراخور برچسب علوم اجتماعی هستند، 
»محتوای  یا  »پیچیدگی«  عنوان  به  است-که  مقوالت[  ]این  »عمق« 
علمی و فرهنگی« فهمیده می شود«؛ بامیه از طریق مثال، انتخاب های 
روش شناختی خودش را توجیه می کند، آن هم به شیوه ای که بیشتر 

یادآور پژوهش های دانشگاهی  است تا گزارش های سیاست محور.  
این ترجیحات، به ویژه در پرتو بحث در مورد دگرگونی های تاریخِی 
مرتبط با بهار عربی و میدان علوم اجتماعی در جهان عربی، نشان دهندۀ 
است.  شناخت شناسانه  انقالبِی  دگرگونی ِ  به  نسبت  نویسنده  دیدگاه 
]مرسوم[  جریان  خالف  نویسنده  که  بگوییم  اعتراض  به  می توانیم  ما 
حرکت می کند، آن هم به دلیل دیدگاه کالسیکش در مورد آنچه یک 
»انقالب« را شکل می هد، و خصوصاً مالحظات ناکافی اش در مورد تأثیر 
علوم  عرب  دانشمندان  جدید  نسل  روی  بر  عربی  بهار  دگرگون کنندۀ 
اجتماعی، ]یعنی[ »نسل بهار عربی«، که فضای محیط اجتماعی آن ها 

تعهد و اشتیاقشان برای تغییر را شکل داده است. 
فاصله دار  اجتماعی  علوم  عرب  دانشمند  از  بامیه  ایدئال  همچنین 
را  گذشته  در  خاصی  و  مشخص  موضعی  عینی  و  منزوی  واقعیت،  از 
بازنمایی نمی کند. آنچه بهار عربی به عنوان یک انقالب شناخت شناسانه 
می توانست به بار آورد، نوعی گذار بود از این موضع که واقعیت فضای 

به  پنداشته شوند  گرفت،  فاصله  آن  از  باید  که  بهم ریخته ای  و  آشفته 
پس  را  اشتیاقات  که  ارگانیکی  ارتباطات  با  تازه  زمینه مندِی  سمت 
طریق  از  کند  سعی  اینکه  نه  می کند،  پژوهش  وارد  اندازه گیری،  از 
چارچوب های سفت و سخت و اغلب نامناسب، تحقیق علوم اجتماعی 

را نظم بخشد. 
< نتیجه گیری

نقطۀ ورود محمد بامیه ]به مسئله[ با نقطۀ ورود من متفاوت است. 
بامیه با پیمایِش یک میدان بزرگ آغاز می کند که قبل و بعد از بهار 
تنها رشد  پیشنهاد،  ارائۀ  به جای  در عین حال  و  را می سنجد،  عربی 
دنبال  به  در جمع بندی اش  او  قرار می دهد.  توجه  مورد  را  و چالش ها 
تحوالت بیشتر است، ]به ویژه[ پیش از آنکه علوم اجتماعی عربی بتواند 
»اعالن کنند که محملی ایمن برای علوم اجتماعی بوده و از آن ها در 
تمام وجوه گوناگون ظهورشان استفاده کرده اند« –هدفی غایی که کاماًل 
اجتماعی عربی  علوم  نشان می دهد  آشکارا  و  است  تسلسل  دچار دور 
هنوز و در پرتو تحوالت اجتماعی امروز باید سعی کند بفهمد قصدش 

چیست.  
ما  باشد  بهتر  شاید  اجتماعی،  علوم  »حضور«  بر  تمرکز  جای  به 
پرسش های پویاتری حول ]مفاهیمی چون[ »دوام«، »انعطاف پذیری«، 
با  ]صحبت  جای  به  اگر  کنیم.  مطرح  حیات«  »تداوم  یا  »وابستگی«، 
از نقطه نظر »نسل  محوریت[ موضوعات، تشکیالت نهادی و روش ها، 
عربی،  جهان  در  اجتماعی  علوم  تمایز  وجه  بزنیم،  حرف  عربی«  بهار 
نقطۀ پیوند حیاتی و مهمی است که آن ها خودشان را در آن می یابند. 
وقتی علوم اجتماعی عربی  به دنبال یک هویت است، ما فرصت این را 
خواهیم داشت که در حین طراحی دستور کاری دقیق برای پژوهش، 
بیانگر خواست و اشتیاق افراد زیادی باشیم. شاید این گزارش ما را در 
مسیری بیاندازد که رو به سمت گفت وگوی فعالی دارد؛ یعنی آنچه که 

وضعیت ]فعلی[ می طلبد.

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید: 
Idriss Jebari >idrissjebari@gmail.com>
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جرج ریتزر

< جـــرج ریتزر دربارۀ
     مـک دونالـــدیزه شـدن 

    و تـــــــوصـــــــــــــرف۱
مفهوم  خاطر  به  شما  ریتزر  پروفسور  کونوشفکی:   البینوت 
به منزلۀ  را  آیا شما آن  »مک دونالدیزه شدن« مشهور هستید: 
آزاد  رقابت  نتیجۀ  یا  می نگرید  فرهنگی  امپریالیسم  از  شکلی 

در بازار؟
جورج ریتزر: بخش اعظم کار من از 1990 به طور مستقیم یا غیر 
»مک دونالدیزه  است.  شده  پرداخته  فرهنگی  امپریالیسم  به  مستقیم 
شدن جامعه« ) که اولین بار در سال 1993 منتشر شد(، مک دونالدیزه 
شدن را همچون نیرویی با اصول خاص خود )بازدهی، قابل پیش بینی 
بودن، محاسبه پذیر ی و کنترل و همچنین ناعقالنیت های آمیخته با 
این نظام های عقالنی( می داند که از پایگاه آمریکایی اش به بسیاری از 
و  این کشورها شکل مک دونالدی  کشورهای جهان صادر شده است. 
جهانی شدن دیگر تجارت های آمریکایی را به خود می گیرند اما از آن 
مهمتر این است که اصول مک دونالدیزه شدن هم راه خود را به درون 
از سازمان های دیگر )مثل موسسات  کسب وکارهای محلی و بسیاری 

آموزشی و مذهبی( پیدا می کند. 
در کتابم با عنوان »ارسال سریع آمریکا: نقدی بر جامعۀ کارت های 
امپریالیسم فرهنگی )و  از  با شکل دیگری  اعتباری جهانی )199۵(« 
از مخلوقات آمریکا یعنی  اقتصادی( سروکار دارم:گسترش یکی دیگر 
گسترش  به  اعتباری  کارت  جهان.  سراسر  در  اعتباری  کارت های 
فرهنگ  می کند،  کمک  مصرفی  فرهنگ  و  بدهکاری  آمریکایی  مدل 
مصرفی پدیده ای است که من به طور مستقیم تری در کتابم با عنوان 
 »)199۷( مصرف  ابزارهای  در  انقالبی  افسون زدوده:  جهانی  »افسون 
بدان پرداخته ام. ایدۀ ابزارهای مصرف، توسعۀ ایدۀ مارکس دربارۀ ابزار 
رستوران های  متحده،  ایاالت  در  مصرف  اصلی  محل های  است.  تولید 
کازینوهای  دیزنی لند(،  )مانند  پارک ها  خرید،  مراکز  فست فود، 
را  بزرگ  که کشتی های  است  دریایی  و خطوط سفرهای  الس وگاس 
در خود جای داده اند – که همگی به بقیۀ جهان نیز صادر شده اند و 
و  بزرگ  اغلب  اینها  تبدیل گشته اند.  توریستی  مطلوب  مقصد های  به 
من  موجب شد  که  مذهبی؛ خصوصیتی  تقریباً  و  »جادویی« هستند 
آنها را »کلیساهای مصرف« بنامم. همان طور که این کلیساهای مصرف، 
جهانی شده اند، با خودشان نوعی جامعۀ بیش از حد مصرف کننده را 

همراه آورده اند که ویژگی ایاالت متحده است. 
از همه چیز مهمتر  برای من  زمینه آن چیزی که حداقل  این  در 
است کتابم با عنوان »جهانی شدن هیچ چیز« است.  من »هیچ چیز« 
فهمیده  متمرکز  به گونه ای  که  کردم  تعریف  اجتماعی  صورتی  را 
متمایزی  محتوای  فاقد  و  می شود  کنترل  متمرکز  به طور  می شود، 
بیگ مک(  )مانند  محصوالتش  و  مک دونالد  معمول  طبق  است. 

جرج ریتزر یکی از بهترین مفسران جهانی شدن و استاد 
ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه مریلند آمریکا است.  البینوت 
در  جامعه شناسی  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  کونوشفکی 
ای  پروژه  از  بخشی  عنوان  به  کوزوو  در  پریشتینا  دانشگاه 
دربارۀ نظریۀ اجتماعی موثر، مصاحبه ای ترتیب داده است. ما 

چکیده ای از این مصاحبه  را منتشر کرده ایم.  

>>
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کلیساهای  خالل  از  به خصوص  اما  هستند،  کاملی  نمونه های 
شده  جهانی  فزاینده ای  به طور  است  »هیچ چیز«  که  است  مصرف 
است.  هیچ بودگی جهانی )global nothingness( اشکال عمدتاً محلی 
 »چیزها )something(« را به حاشیه رانده است )چیزهایی که به صورت 
محلی درک و کنترل می شوند و سرشار از محتواهای متمایز هستند(. 
مشخص تر  هیچ چیز  با  روزافزونی  به طور  که  داریم  جهانی  ما  بنابراین 

می گردد.  
دانشگاه  به  را  جهانی  مصرف  دربارۀ  ایده هایتان  شما  ل.ک: 
هم بسط داده اید: در مورد دانشگاه مدرن چه چیزی می توانید 

بگوید؟
اشاره  َمک  دانشگاه  عنوان  با  امروزی  دانشگاه  به  غالباً  من  ج.ر: 
بازدهی،  بر  تمرکز  واسطۀ  به  آموزشی  روند  دیگر  عبارت  به  می کنم.  
است.   شده  مک دونالدیزه  کنترل،  و  محاسبه پذیری  پیش بینی پذیری، 
چیزی که به ما کمک کرده تا نظام های آموزشی توده ای را خلق کنیم 
نظام  بر  آنها  این است که  ناعقالنیِت عقالنیِت چنین سیستم هایی  اما 
آموزشی و آموزش تاثیری منفی می گذارند.  به عبارت  دیگر آنها به اثرات 
رستوران های فست فود بر کیفیت غذا شباهت دارند )شما می توانید یک 
»مک بزرگ« داشته باشید اما نمی توانید یک »مِک خوشمزه« داشته 

باشید(.
ل.ک: شما نویسندۀ پرکاری بوده اید، من منتظر تعداد زیادی 
از پروژه های جدید و جالب شما هستم -  ممکن است مختصراً 

دربارۀ آنها صحبت کنید؟
است.  بوده  توصرف  دربارۀ  گذشته  دهۀ  در  من  کارهای  اغلب  ج.ر: 
یا  تولید کننده  صرفاً  هیچ گاه  و  بوده ایم  توصرف کننده  همواره  ما 
شویم(.   رها  آن  از  باید  که  مدرن  دوگانه ای   ( نبوده ایم  مصرف کننده 
آن  در  ما  که  است  اینترنت  توصرف کنندگان،  امروزه محفل  به هرحال 
بیش  ما  می کنیم.  توصرف  غیره  و  فیس بوک  و  وبالگ ها  در  به وضوح 
از پیش توصرف کنندگانی در کلیساهای مصرف هستیم که در آن به 
عنوان »خریدار« هر چه بیشتر و بیشتر »کار« می کنیم، کاری که زمانی 
کارگران مزدبگیر انجامش می دادند )به کار ما در رستوران های فست 

فود، مراکز خرید، IKEA، و غیره فکر کنید(. من به تازگی بحثی را آغاز 
کرده ام دربارۀ این که ما در جهان »سرمایه داری توصرف کننده« زندگی 
را  یا کم مزد  می کنیم که سرمایه داری در آن توصرف کنندگان بی مزد 
به کارکنان مزدبگیر ترجیح می دهد.  »اوبر )Uber(« مثال خوبی برای 
برای  که  توصرف کنندگانی  ظهور  برابر  در  تاکسی  رانندگان  است:  آن 
اوبر کار می کنند ازبین رفته اند. وقتی ما از سایت آمازون کتاب سفارش 
می دهیم تنها در حال خریداری کتاب ها )و دیگر محصوالت( نیستیم، 
بلکه در عین حال در حال تولیِد بیمزد و مواجب سفارشات خودمان 
هستیم. در نتیجه کتاب فروشی ها و کسانی که در آن کار می کردند در 
مارک  )چون  سرمایه داران جدیدی  نتیجتاً  ناپدید شدن هستند.   حال 
زوکربرگ و جف بزوس( ظهور کرده اند و با جایگزینی کارکنان مزدبگیر 
آنها  شده اند.  میلیاردر  مولتی  مواجب،  و  بی مزد  توصرف کنندگان  با 
نه تنها توصرف کنندگان بدون مزد هستند، بلکه چون کارمند نیستند، 
هیچ مزایا و بیمه درمانی و مانند آن را ندارند.  تکنولوژی جدید )مانند 
روبات ها( تجارت ها را قادر می سازد هر چه بیشتر بر توصرف کنندگان 
تکیه کنند ) یا این که خودشان همچون »ماشین های توصرف کننده« 

توصرف خواهند کرد(.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
 George Ritzer >gritzer@umd.edu>
Labinot Kunushevci >labinotkunushevci@gmail.com>

1. »توصرف« برگردانی از کلمه انگلیسی prosumer  است که از ترکیب انتها و ابتدای 
دو واژه  Producer به معنی تولیدکننده و Consumer به معنی مصرف کننده ساخته 
شده است. در فارسی از همین ابداع برای برگردان این واژه انگلیسی ترکیبی استفاده 
شده است. برخی معتقدند ابتدای این واژه از professional  گرفته شده و به معنی 

مشتری حرفه ای است. ]م.[

mailto:gritzer@umd.edu
mailto:labinotkunushevci@gmail.com
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< ۴۰ ســــال با
    جــــامعه شـــــــناسی

   بـــیــن المللی

کنج تاریخ

بین المللی  انجمن   1974 سال  کنگرۀ  پوستر 
جامعه شناسی در تورنتوی کانادا – اولین کنگره ای که 

ادوارد تیریاکیان در آن شرکت کرد.

ادوارد تیریاکیان، دانشگاه دوک ایاالت متحده آمریکا و عضو کمیتۀ پژوهشی تاریِخ جامعه شناسی و نظریۀ جامعه شناسی و جامعه شناسی 
دیِن انجمن بین المللی جامعه شناسی

 مایۀ خوش بختی است که دعوتی را اجابت کنم و برخی از خاطرات 
به  را  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن   با  طوالنی ام  نسبتاً  همکاری 
کامل  نه  گذشته  از  من  حافظۀ  که  شوم  یادآور  باید  بگذارم.  اشتراک 
است و نه مصون از خدشۀ زمان؛ خوانندگان بی تردید می توانند از شرح 
مختصر  تاریخچۀ  عنوان  با  نوشته اش  در  نیز  پالت  جنیفر  فوق العادۀ 

انجمن بین المللی جامعه شناسی، 19۴8-199۷ بهره مند شوند.
 میدان بین المللی همواره به من به عنوان مؤلفۀ نظریۀ جامعه شناسی 
عضو  عنوان  به  من  دارم.  بدان  هم  شدیدی  عالقۀ  که  می دهد  ارجاع 
دانشگاهِی انجمن جامعه شناسی آمریکا، در کمیتۀ همکاری های جهانی 
آن کار کردم. من زمانی دبیر این کمیته شدم که دبیر قبلی آن، روبن 
هیل، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی گردید )۷۴-19۷0(. روبن 
ایاالت  از  که بسیار امیدوار بود انجمن جامعه شناسی آمریکا در خارج 
بین المللی  انجمن  به  که  خواست  من  از  کند،  سرمایه گذاری  متحده 
محقق  زمانی   19۷۴ سال  در  فرصتم  اولین  بپیوندم.   جامعه شناسی 
شد که روبن جامعه شناسان روس را به هشتمین کنگرۀ جهانی انجمن 

انجمن  نشست   از  بالفاصله پس  کرد.  دعوت  بین المللی جامعه شناسی 
دعوت  آمریکا  جامعه شناسی  انجمن  نشست   به  نمایندگان  بین المللی، 

شدند که در مونترال برگزار می شد.
بازدیدکنندگان  با  زمینه  هردو  در  ما  جهانی  همکارِی  کمیتۀ 
را  روس  جامعه شناسان  با  نشست  کرد.  برقرار  پیوند  کشور  از  خارج 
نشست  این  ضیافت  زندۀ  و  شاد  جّو  زمانی که  می آورم؛  یاد  به  کاماًل 
به سمت شورو نشاطی جمعی رفت، سویه های جنگ سرد به سرعت 
رئیس  هم  و  هیل  روبون  برای  هم  مشترک  نشست های  شد.  ناپدید 
دیپلماسی  پیروزی  از   تحققی  بال  پیتر  آمریکا،  جامعه شناسی  انجمن 

جامعه شناختی بود. 
از آن به بعد من به عضویت انجمن بین المللی جامعه شناسی درآمدم 
که یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی بود که تاکنون انجام داده ام. به 
خاطر دارم که در نهمین کنگره در اوپساال نشست ها چقدر گسترده بود 
و سوئد چه کشور گران و مدرنی بود. شاید از آنجایی که اوپساال )برخالف 
تورنتو و استکهلم( شهری دانشگاهی است و نه نوعی کالن شهر، مکان 

>>

http://www.isa-sociology.org/uploads/files/histoy-of-isa-1948-1997(1)(1).pdf
http://www.isa-sociology.org/uploads/files/histoy-of-isa-1948-1997(1)(1).pdf
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برگزاری کمتر سردرگمی ایجاد می کرد و در عوض موقعیت های بسیاری 
برای نشست های محققان کشورهای مختلف فراهم کرده بود- چیزی 
به حساب  محققان  بین المللِی  گردهمایی های  اصلی  جاذبه های  از  که 

می آید.
مکزیکوسیتی  در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  کنگره  دهمین 
)1982(، از آن جهت که آلن تورن به ما گوشزد کرده بود از دانشجویان 
آمریکای التین استقبال کنیم، جلسات زیادی به زبان اسپانیایی داشت که 
سومین زبان رسمی این انجمن است. باید گفت تورن هم در کنگره های 
قهرمان  فرانسه،  در  توسعه اش  سمینارهای  در  هم  و  جهانی  مختلف 

پیشروی جامعه شناسی جهان است.
به هر تقدیر زمانی که نشست های انجمن بین المللی جامعه شناسی در 
سال 1982  در حال برگزاری بود، ما یک بی هنجاری مالی را تجربه کردیم: 
وزیر دارایی مکزیک اعالم کرد این کشور نمی تواند پرداخت بدهی خود 
را تامین کند، چیزی که منجر بحران مالی بزرگی شد. نمایندگان انجمن 
بین المللی جامعه شناسی برای گرفتن دالر از بانک های مکزیکی در تقال 
وسیعی  سردرگمی  و  شدند  ورشکستگی  دچار  مالی  ارتباطات  اما  بودند، 
تغییر کرد که  یه شبه  ارز  نرخ  تنها  نه  آمد.  به وجود  ارز  تبدیل  نرخ  در 
بانک مرکزی مکزیک  اغلب نمی دانستند که  بانک ها  حتی شعب همان 
چه نرخی را تعیین کرده است. با سقوط ارزش پزو و افزایش نرخ دالر، 
برخی از اعضای انجمن که به کارت های اعتباری شان دسترسی داشتند 
ارتقاء  از استاندارد به لوکس  اتاق های هتلشان را  فهمیدند که می توانند 
دهند. اما همه از این قضیه نفع نبردند و بسیاری مکزیک را با اولین پرواز 

ترک کردند.
خاطر  به  که  بود  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  نشست  تنها  این 
برگزار شد.  دوازدهمین کنگره  پرحادثه ای  بحران  می آورم که در چنین 
به  سالم  جان  تهویه،  نبود  و  بی سابقه  گرمای  از  و  بود  مادرید خوب  در 
از  گراتوف  ریچارد  بیلفلد  در   )1994( کنگره  در سیزدهمین  بردیم.  در 
تعدادی از جامعه شناسان لهستانی و سایر کشورهای اروپای شرقی دعوت 

به عمل آورد که در طول سرکوب رژیم شوروی که در سال 1991 سقوط 
کرد، جامعه شناسی را زنده نگه داشته بودند.

من با گراتوف اشتراکات زیادی داشتم؛ کسی که جامعه شناسی کیفی و 
تفسیری را در مرکزیت نظریه پردازی جامعه شناختی قرار داد. من بسیار 
خوشحال بودم که  وقتی او سردبیری  »نشریۀ جامعه شناسی بین المللی« را 
برعهده گرفت )1996-1991( از من خواست تا در هیئت تحریریۀ این 
نشریه باقی بمانم. من زمانی به هیئت تحریریه پیوستم که مارتین آلبرو 
تألیف  در  از همکاری  و من هم  آن شد )1984-1990(  اولین سردبیر 
به  که  برای چنین مجله ای  داوری  از  و هم  بهره مند شدم  این مجله  در 

جامعه شناسی تطبیقی و بین المللی اولویت می دهد.
عماًل  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  جلسات  همۀ  در  حضور  گرچه 
بازنشستگی  دورۀ  در  سفر  هزینه های  سبب  به  )هم  است  غیرممکن 
تقریبًا  اغلب  که  آمریکا  جامعه شناسی  انجمن  به  تعهدم  علت  به  هم  و 
همزمان با انجمن بین المللی جامعه شناسی نشست هایی دارد(، خوشحال 
بریزبن   ،)1998( مونترال  در  اخیر  کنگره های  از  تعدادی  در  که  هستم 
)2002(، گوتنبرگ )2010(، یوکوهاما )2014( و گردهمایی اخیر انجمن 
با  مالقات  داشته ام.   )2016( شرکت  وین  در  جامعه شناسی  بین المللی 
دوستان قدیمی از سراسر دنیا )که متاسفانه روز به روز از تعدادشان کاسته 
می شود( و مالقات با افراد جدید و مواجهه با ایده های تازۀ جامعه شناختی 
به  بار  اولین  که  است  جذاب  همان قدر  هنوز  مختلف  فرهنگ های  در 
عضویت انجمن بین المللی جامعه شناسی درآمدم، و اینها بی تردید مرا به 
شرکت در کنگرۀ نوزدهم در شهر تورنتو که در سال 2018 برگزار خواهد 

شد نیز سوق خواهد داد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Edward Tiryakian >durkhm@soc.duke.edu>

کنج تاریخ

mailto:durkhm@soc.duke.edu
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< مــــــــــــــعـــــرفی دومــــــــــــین
    گــــــــــروه

   سردبیـــــری ژاپـــن
بسیار مایۀ خرسندی ماست که دومین شورای سردبیری ژاپنی را به خوانندگان گفت وگوی جهانی معرفی کنیم. از زمان آغاز به 
کار ما در دسامبر سال 2014، 4۵ دانشجوی کارشناسی در پروژۀ ترجمۀ ما شرکت کرده اند. همۀ آن ها دانشجویان دانشگاه ملی 
شیالت هستند؛ این دانشگاه در سال 1941 به عنوان یک مؤسسۀ عمومِی آموزش عالی و تحت نظر وزارتخانۀ کشاورزی، جنگل بانی 

و شیالت در ژاپن تأسیس شد. اعضای ثابت این شورای سردبیری عبارتند از:

ساتومی یاماموتو استادیار زبان انگلیسی و جامعه شناسی در دانشکدۀ مدیریت و پخش شیالت 
است. او کارشناسی ارشد خود در رشتۀ زبان انگلیسی را از دانشگاه زنان ژاپن، کارشناسی ارشد 
ایلینوی  دانشگاه  از  را  و دکترای جامعه شناسی خود  دانشگاه شیکاگو  از  را  اجتماعی اش  علوم 
انواع  جامعه شناختی  تحلیل  زمینۀ  در  وی  حاضر  حال  در  است.  نموده  اخذ  اربانا-شمپین  در 

ماهی های مهاجم در ایاالت متحده تحقیق می کند.

فوما سکیگوچی دانشجوی سال آخر کارشناسی در دانشکده علوم تغذیه و تکنولوژی است. 
از  او در حال حاضر  بزرگ شده است.  استان چیبا  به دنیا آمده و در  یاماگوچی  استان  او در 
دانشگاه ملی شیالت مرخصی گرفته است و در دانشگاه ایالت کالیفرنیا، کالج چیکو و بوته در 
ایاالت متحده تحصیل می کند. شعار او این است که شکست، موفقیت را ]به ما[ می آموزد. او به 

شنا، بیس بال و تحصیل زبان انگلیسی عالقه دارد. 
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یوتارو شیموکاوا دانشجوی سال دوم کارشناسی در  دانشکده علوم تغذیه و فناوری است. 
او در حال حاضر در زمینۀ کاربرد مؤثر، فناوری  فرآوری و ترکیبات غذایی محصوالت دریایی 
تحصیل می کند. او در پروژۀ ترجمۀ ما شرکت می کند چراکه می خواهد توانایی خود در ]مهارت[ 
خواندن به زبان انگلیسی را ارتقا دهد. او به دنبال این است که بتواند مقاالت دانشگاهی انگلیسی 

در مورد علوم تغذیه را بخواند. 

ماساکی یوکوتا دانشجوی سال آخر کارشناسی در دانشکده مدیریت و پخش شیالت است. 
او از سال ۴102 تا ۵102 در بریتانیا زبان انگلیسی خوانده و در امتحان IELTS نمرۀ ۵.۶ را 
کسب کرده است. او به تنیس و تماشای فوتبال عالقه دارد. تیم محبوب او باشگاه فوتبال چلسی 

در لندن است. رؤیای او این است که روزی به سفر دور دنیا برود. 

شیالت  پخش  و  مدیریت  دانشکده  در  کارشناسی  آخر  سال  دانشجوی  کیتاهارا  تاکاشی 
است. او در آوریل سال ۷102 به مدرسۀ آموزش عالی علوم تغذیه و مدیریت منابع در دانشگاه 
ملی شیالت می پیوندد. پایان نامۀ کارشناسی او به بررسی توسعۀ بنگاه های کسب و کار پرورش 
آبزیان غیرخوراکی در ژاپن می پردازد. او در پروژۀ ترجمۀ ما شرکت می کند چراکه از یادگیری 

موضوعات جدیدی غیر از شیالت لذت می برد.

آبزیان  کاربردی  زیست شناسی  دانشکدۀ  در  کارشناسی  دوم  سال  دانشجوی  ناکانو  یوکی 
است. او از آنجایی که از دوران کودکی اش به حیوانات و ماهی ها عالقه داشت، تصمیم گرفت به 
دانشگاه ملی شیالت برود. او هنوز تصمیمی برای شغل آینده اش نگرفته است اما آرزو دارد شغلی 
پیدا کند که با رشتۀ تحصیلی اش ارتباط نزدیکی داشته باشد. او گاهی اوقات از دشواری های 
ترجمه از زبان انگلیسی به زبان ژاپنی خسته می شود، اما هنوز از اینکه بخشی از پروژۀ ترجمۀ 
]گفت وگوی جهانی[ است لذت می برد چراکه این پروژه به او کمک می کند تا مهارتش در زبان 

انگلیسی را بهبود بخشد و تسلط بهتری روی زبان ژاپنی پیدا کند. 


