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لیبینو کونشوسی

گفتگوی جامعه شناسانه با
جان هالووی

< معرفی تیم رمانیایی گفتگوی جهانی  

http://globaldialogue.isa-sociology.org/


 

< سرمقاله
بسیاری  در  را  روزمره  تجارب  و  حیات  نئولیبرالیسم  و  بازار  بنیادگرایی 
از نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده است. پول و بازارها و تفکر نئولیبرالی 
جوهرۀ سیاست های امروزی در زمینه های فوق مّلی و بین المللی و فرامّلی 
گرایشات  و مّلی هستند. این شماره با دو مطلب دربارۀ تأمالتی دربارۀ این 
و  الهام بخش  منتقد  هالوِوی،  جان  می گردد.  آغاز  ما  زمانۀ  در  مسلط 
و  پول  مخّرب  نیروهای  دربارۀ  مصاحبه ای  در  سرمایه داری،  پراشتیاق 
اروپا  اتحادیۀ  در  مسئله مند  پیشرفت های  و  مالی  سرمایه داری  تحرکات 
دیگر  جامعه ای  تحّقق  که  می کند  کید  تا این  وجود  با  اما  می کند،  بحث 
امکان پذیر است. نویسندگان نخستین سمپوزیوم ما دربارۀ اتاق فکرهای 
که نئولیبرالیسم بازتابی از سّنت نیرومند  نئولیبرالی به ما یادآوری می کند 
است.   )self-regulating markets(خودتنظیم گر بازارهای  لیبرالی  ایدۀ 
اتاق های  فکر نئولیبرالی از بازیگران عمدۀ این ایده هستند، هرچند شاید ما 
گاه نباشیم. کارین فیشر، جامعه شناسی  در زندگی روزمره مان نسبت به آنها آ
که دربارۀ این پدیده در بستر بین المللی پژوهش می کند، مجموعه مقاالتی 
کار می کنند و  کرده که نشان می دهد این اتاق های فکر چه طور  گردآوری  را 

بر جامعه تاثیر می گذراند. 
که توجه  کار مراقبتی در دهۀ گذشته به موضوعی تبدیل شده  مراقبت و 
و  گاتفرید  هایدی  است.  کرده  جلب  خود  به  را  جامعه شناسان  روزافزون 
مقاالتی  مجموعه  حوزه،  این  سرشناس  محققان  جیهای چون،  جنیفر 
و  ژرف  تغییرات  بر  تا  می برد  جهان  گرد  گردا به  را  ما  که  کرده اند  تهیه  را 
کار مراقبتی، تأمالتی داشته باشیم. بسیاری  گسترده  سازماندهی مراقبت و 
از جنبه های این موضوع – از قبیل بازارهای جدید مراقبت، بازاری  شدن 

بدن، آرایش های رو به تغییِر خانواده و جنسیت، مهاجرت و زنجیره های 
و  معاصر  سرمایه داری  تحوالت  با  درهم تنیده  اساسًا  مراقبت -  جهانی 
شبکۀ  با  عالوه  به  می شود.  انگاشته  طبقاتی  و  نژادی  و  جنسیتی  روابط 
کارگران خانگی، نوآوری های دانشمندان علوم اجتماعی  پژوهشی حقوق 
کار در  که مبارزات موفقی برای شرایط بهتر  کرده ایم  کنشگرانی را معرفی  و 

این بخش داشته اند. 
هارتموت روزا، جامعه شناس و فیلسوف اجتماعی آلمانی، طی سال های 
اصول  از  برخی  سبب  به  مدرن،  سرمایه داری  جوامع  از  انتقاد  به  گذشته 
محوریشان، یعنی نیاز مداوم به تسریع و رشد و رقابت پرداخته است. به 
ویژه تز او دربارۀ بسامد )resonance( – یا فقدان بسامد- به منزلۀ یکی از 
گذاشته شده است. او در  گسترده به بحث  مشکالت عمدۀ زمانۀ ما به طور 

این شماره دربارۀ مفهوم بسامد خود بینش هایی به ما می دهد. 
که به عنوان رئیس  ک  با یاسمینکا الژیا بر این، در مصاحبه ای  افزون 
کرواسی خدمت می کند، بر توسعۀ اروپای شرقی و  انجمن جامعه شناسی 
کید می شود. یکی دیگر  جنوب شرقی و معارضات آن برای جامعه شناسی تأ
از مقاله ها به تحلیل مناقشات پیرامون شهری شدن در چین می پردازد. و 
کار خود برای مجلۀ گفت و گوی  در پایان، تیم رومانیایی به معرفی نحوۀ 

جهانی می پردازد. 

بریجیت آلنباخر و کالوس دوره،
۲ سردبیران گفت و گوی جهانی 
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سردبیر: بریجیت آلنباخر، کالوس دوره

کمک سردبیران: جوآنا گروبنر، کریستین شوکرت

دستیار سردبیر: آپارنا سوندار 

گا. گوست با سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آ

مشاور: مایکل بورووی

مشاور رسانه ای: گوستاو تانیگوتی

سردبیران مشاور:
بنجامین  سیناه،  وینیتا  حنفی،  ساری  شولز،  مارکوس  آبراهام،  مارگارت 
گوتیرز،  گلو، فیلومین  تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال بارلینسکا، دیلک جیندا
کورکچیان،  ماریانا  کانابیران،  کاپاالنا  جاسو،  گویلرمینا  هولموود،  جان 
سکالون،  سلی  کتانبر،  سا آیسه  سعد،  عبدالمؤمن  ماپادیمنگ،  سایمون 
گرازینا سکاپسکا، اونجلینا تاستسوگلو، چین-چان یی،  کو شیراهاسه،  ساوا

النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب:  ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

آرژانتین: خوان ایگناسیو پیووانی، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن

روکیا  آس  رانا،  جوول  محمود،  حسن  خوندکار،  حقو  حبیبول  بنگالدش: 
کازی فادیا اشا، حالل  اختر، توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیرون نهار، 

الدین، مهیمین چوودهاری.

گالی، ، لوکاس آمارال اولیویرا، بنو وارکن،  گوستاو تانیگوتی، آندریزا  برزیل: 
آنجلو مارتینز جونیور، دمیتری سربونسینی فرناندز.

پانکاج  بانسال،  نیدهی  شارما،  گیا  پرا سیدانا،  جویتی  جین،  راشمی  هند: 
بهاتناگار.

کوسومادوی، فینا  راتیه  لوسیا  نوگروهو،  کامانتو سونارتو، هاری  اندونزی: 
جولیاوان،  هاری  بندیکتوس  پاتیناسرانی،  ایراواتی  رآتنا  ایندرآ  ایتریاتی، 
محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا، دایانا 

کاسی، نورول آینی، گگر ریانتو، ادیتیا پارادانا ستیادی. ترسا پا

ایران: ریحانه جوادی، نیایش دولتی، سینا باستانی، سید محمد مطلبی،  
وحید لنجان زاده.

گوچی، یوکو ماسویی، ریهو  کا ا ژاپن: ساتومی یاماموتو، سارا مائه هارا، ماساتا
کایا اوزاوا،  کوگا،  کانه یوکی، اریکا  کائوری هاچیا، آیانا  کا، ماریه یاماموتو،  تانا

کی یواسا. کی، میچیا گا تسوکاسا شیبا

الماش  رودینوکف،  آدیل  گامبت،  اسما بیان  زابیروآ،  آیگول  قزاقستان: 
تلسپایوا، کوآنیش تل.

پائولینا  دبسکا،  کاتارژینا  بوژادزیوا،  ایوونا  بارسژوسکی،  کوب  جا لهستان: 
گوبانسکی، سارا هرچزینسکا، ژوستینا  کریستف  گاالسکا، لوکاژ دالنیکا،  دوما
گبلر،  پنزا  سوفیا  مولر،  آدام  ک،  میکولژوسکا-زاژا کرولینا  کوشسیسنکا، 

کک زیچ. الکساندرآ زن، آنا واندزل، جا

آرسنه،  ماریا-لئوردانا  زامفیرسکو،  رایسا-گابریال  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
کوژوکاری، دنیس دن، دایانا آلکساندرا دمیتریش، رادو دومیترسکو،  تاتیانا 
کریستینا لوتره آ، آندا-اولیویا  آنا،  آلینا هوآرا، آلساندرا ایریمیه  گابور،  آیولین 
مارین، بیانکا میهایال، آندره آ النا مولدوونو، اوآنا النا نگره آ، میوآرا پارسچیو، 

کودروت پینازارو، سوزانا ماریا پوپا، النا تودور.

روسیه:النا زدراوو میسلووا، آنستیژیا دائور، والنتینا ایسائوا. 

تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن

< شورای سردبیری
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جان هالووی، جامعه شناس و نظریه پرداز مارکسیست پیشتاز دربارۀ امکان های ساختن جامعه ای مبتنی 
که قدرت خالقانۀ خودمان را از  کرامت انسانی سخن می گوید و به ما خاطر نشان می کند  بر شناسایی متقابل 

سلطۀ پول رها کنیم. 

مقاالت  مجموعه  این  است.  افزایش  به  رو  )جهانی(  سیاسی  تصمیم گیری  بر  نولیبرال  فکر  اتاق های  اثر 
خاستگاه ها و تحوالت شبکه های اتاق فکر نولیبرال را پی می گیرد و اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادیشان 

در سراسر جهان را می کاود. 

کار خانگی را بررسی می کند. پژوهش گرانی از سراسر  این مجموعه مقاالت مسائل اساسی در زمینٔه مراقبت و 
و  مرزها  از  ج  خار در  خانگی  کارگران  سازماندهی  خانگی،  کار  تغییرات  بررسی  به  گزارش هایی  ارائٔه  با  دنیا 

تالش های جاری در راستای شرایط کار شایسته پرداخته اند.



 

< در این شماره
سرمقاله   

گفتگوی جامعه شناسانه <
سرمایه داری، آیندۀ نامعلوم انسانیت: مصاحبه ای با جان هالووی

لیبینو کونشوسی، کوزوو

اتاق های فکر نولیبرال <
شبکه های اتاق فکر نولیبرال 

کارین فیشر، اتریش

شبکۀ اطلس: درهم ریختن جهان با اتاق های فکر بازار آزاد 
کارین فیشر، اتریش

پیچیدگی و ساده سازی: اتاق های فکر خطی مشی در اروپا  
دیتر پلیوه، آلمان

رهبران شرکتی انکار تغییرات اقلیمی   
الین مک کیون، استرالیا

شبکۀ اتاق های فکر نولیبرال در برزیل   
هرنان رامیرز، برزیل

اتاق های فکر مشورتی: دست مایه ای برای بازاریابی یا هژمونی؟     
متیاس کیپینگ، کانادا

بحران مراقبت <
مراقبت آن سوی مرزها: دگرگونی مراقبت و کار مراقبتی 
هایدی گاتفرید، امریکا و جنیفر جیهای چون، کانادا  

بحران جهانی مراقبت؟  
فیونا ویلیامز، بریتانیا

تدوین استاندارد کار شایسته برای کارگران خانگی در سازمان جهانی کار  
کانادا کت،  ادل بال

تاریخچٔه تالقی سازماندهی کارگران خانگی   
کریس تیلی، ایاالت متحده آمریکا، جورجینا روجا، مکزیک، و نیک تئودور، ایاالت متحده آمریکا

حکمرانی جهانی کار خانگی دستمزدی 
سابرینا مارچتی، ایتالیا

مردانگی و پدر بودن: مردانی که همسرانشان مهاجرت کرده اند  
هلما لوتز، آلمان

سنگاپور، کشوری عالی برای بزرگ کردن کودکان … اما برای چه کسانی؟   
یوین تئو، سنگاپور

استخدام و آموزش کارگران مراقبتی مهاجر در ژاپن 
پی-چیا الن، تایوان

کار دستمزدی   بارداری و زایمان به عنوان 
شارمیال رودراپا، ایاالت متحده آمریکا

شبکۀ تحقیقاتی حقوِق کارگران خانگی   
سابرینا مارچتی، ایتالیا و هلن شوونکن، آلمان

چشم اندازهای نظری <
ایدۀ بسامد به مثابۀ مفهومی جامعه شناختی

هارتموت روزا، آلمان

جامعه شناسی در خدمت تشریک مساعی علیه بالکانیزاسیون:
ک  مصاحبه ای با یاسمینکا الژیا

البینوت کونوشوفسکی، کوزوو

بخش آزاد <
بیگانگان قدرتمند:

ک و مستغالت و مقاومت دهقانان در چین توسعه گران امال
یو دو، ایاالت متحده آمریکا 

معرفی تیم رومانیایی گفت وگوی جهانی
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که برای ما مانده است بدین قرار است: چگونه می توان از این  »تنها پرسش علمی ای 
وضع بیرون رفت؟ چگونه می توان این قطار گسیخته  افسار را که مقصدش نابودی 

که بر پذیرش  انسان به دست خویش است متوقف کرد؟ چگونه جامعه ای بیافرینیم 
متقابل کرامت انسانی استوار باشد؟«

جان هالووی
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جان هالووی استاد جامعه شناسی در دانشگاه خودگردان پوئبالی 
زاپاتیستا  جنبش  مارکسیستی،  نظریۀ  درباب  وی  است.  مکزیکو 
است.  بسیار  آثاری  صاحب  سرمایه داری  با  ستیز  تازۀ   اشکال  و 
ویرایش   ،2002( قدرت  تسخیر  بدون  جهان  تغییر  وی،  کتاب 
جدید، 2010(، به هفت زبان ترجمه شده است و بحثی بین المللی 
 ،)2010( پررخنه  سرمایه داری  اخیرش،  کتاب  برانگیخت.  را 
که  راهی  تنها  که  می برد  پیشتر  گامی  سخن  این  با  را  استداللش 
گسترش، افزایش  امروزه با آن می توان به انقالب اندیشید، خلق، 

<ســــــرمـــــایــــــــهداری
آیــــــــــــنـــــدۀنامــــــــــعـــــــلــــــــــــــوم 

انـــــــــــــــــــــســــــــــــــانیت
مصاحبه ای با جان هالووی

جان هالووی.
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این مصاحبه  و هم آمیزش رخنه ها  در سلطۀ سرمایه دارانه است. 
که  اثرگذار  اجتماعی  نظریه های  دربارۀ  است  پروژه ای  از  جزئی 
از  بین المللی  و  ملی  جامعه شناسی  برخوردگاه  در  کاوش  هدفش 
مصاحبه  این  است.  برجسته  جامعه شناسان  با  گفت وگو  رهگذر 
جوان  جامعه شناسان  شبکۀ  پیوستۀ  عضو  کونشوسی  لیبینو  را 
انجمن بین المللی جامعه شناسی که مدرک کارشناسی ارشدش را از 

دانشگاه پریشتینای کوزوو گرفته است انجام داده است.



که می کوشند جهان را چونان نظامی  ال کی: نظریات چندی هستند 
که به نابرابری جهانی می انجامد تحلیل و تبیین  تی  اجتماعی و تحوال
کنند. نقش امروزی مارکسیسم را چگونه ارزیابی می کنید و چه آینده ای 

در انتظار مارکسیسم و مارکسیست هاست؟    
که برای ما مانده است بدین قرار است:  جی اچ: تنها پرسش علمی ای 
قطار  این  می توان  چگونه  رفت؟  بیرون  وضع  این  از  می توان  چگونه 
گسیخته  افسار را که مقصدش نابودی انسان به دست خویش است متوقف 
انسانی  کرامت  متقابل  پذیرش  بر  که  بیافرینیم  جامعه ای  چگونه  کرد؟ 

استوار باشد؟
به دیگر سخن، پرسش بر سر این یا آن مکتب فکری نیست. ما بایستی 
که ما پاسخ ها را نداریم؛ نمی دانیم چگونه دگرگونی  گفته بیاغازیم  با این 
که آشکارا ضروری است از آنجا بیندیشیم. سنت  کنیم  اجتماعی ای ایجاد 
اندیشۀ مارکسیستی نیز پاسخ ها را ندارد، اما این شایستگی را دارد که پرسش 
ح کند، پرسش از انقالب را. و اما آینده، نمی دانم. اما خشم اجتماعی  را مطر
دگرگرنی  مسیر  در  خشم  این  گر  ا و  است  افزایش  روبه  جهان  سراسر  در 
اجتماعی رادیکال نیفتد، در حقیقت آینده تاریکی در انتظار ماست. بدین 
اهمیت  انسانیت  آیندۀ  برای  انقالبی(  نظریۀ  نوعی  )یا  مارکسیسم  معنا، 

حیاتی دارند.      

ال کی: بر اساس این مقاله در دیلی میل، اسناد تازه افشاشده نشان 
که صنعت شکر به دانشمندان سرشناس هاروارد پول داد و  می دهد 
تطمیعشان کرد که پژوهشی چاپ کنند دربارۀ اینکه چربی علت اصلی 
گاهی دانشگاهی در جهت  بیماری قلبی است نه شکر. چگونه فساد آ

تأمین منافع سرمایه داری را تبیین  می کنید؟   
که زیر سلطۀ پول است فساد جزئی از عملکرد نظام  جی اچ: در جهانی 
صرفا  مشکل  اما  برمی گیرد.  در  هم  را  دانشگاهی  کار  فساد  این  و  است، 
بلکه  نیست،  کردید  اشاره  بدان  که  موردی  مانند  فساد  آشکار  مصادیق 
که ما را به محافظه کاری  همۀ آن نیروهای دانشگاهی و اجتماعی است 
کمر به قتل ما بسته است  که  سوق می دهند و ما را به پذیرش جامعه ای 
که این مصاحبه را می خوانند  کمابیش همۀ آنهایی  وامی دارند. احتماال، 
به نحوی درگیر فعالیت دانشگاهی باشند، مانند دانشجویان و استادان. 
فعالیت هایمان  همۀ  در  که  است  این  ماست  روی  پیش  که  چالشی 
 – می نویسیم  که  یادداشت هایی  و  مقاله ها  در  میزگردی،  بحث های   –

دانشگاهیان را بر ضد نظامی این چنین شرم آور و ویرانگر بشورانیم.   

که با جایگاه های مختلف قدرت  ال کی: من به پرسش از مردانگی 
که با  کانل، در مصاحبه ای  پیوند خورده است، عالقه مندم. ریوین 
که قدرت  کسانی  کنش های  گفت: »به منظور تبیین  او انجام دادم 
که به  که  قدرت دولتی دارند مهم است  اقتصادی دارند و نیز آنهایی 
بعد جنسیتی نظر کنیم«. به همین قیاس، آنتونی گیدنز در مصاحبه ای 
که هنوز تا برطرف شدن  گفت: »بحران مالی جهانی –  کردم  که با او 
بازمی تاباند  را  ویژگی ها  برخی   – است  فاصله  فرسنگ ها  کاملش 
است  نقشی  نیز  دلیلش  آنهایند،  زمرۀ  در  هم  جنسیتی  بعد  حتی  که 
گردانندگان  پرخاشگرانۀ  رفتار  در  حساسیت برانگیز«  »مردانگی  که 
گردانندگان  کرد. دیدگاه شما دربارۀ نقش  ایفا  پولی جهان  بازارهای 

بازارهای پولی و رابطۀ مردانگی با قدرت اقتصادی چیست؟ 
گزاره ها را معکوس خوانش  جی اچ: چه پرسشی جالبی. به من باشد آن 
بحران  در  پول  جهانی  بازارهای  گردانندگان  پرخاشگرانۀ  رفتار  می کنم. 

کنشگران نیست بلکه عکس آن صادق است. رفتار  مالی نتیجۀ جنسیت 
پرخاشگرانه از سرشت پول و میل همیشگی و بی امان به خودگستری مایه 
که  می گیرد. پرخاشگری نهفته در سرشت پول این احتمال را پدید می آورد 
اثرگذارترین و حلقه به گوش ترین خادمانش مرد باشند، به این دلیل ساده 
که سازمان جامعۀ ما در طول تاریخ آن رفتار را بیشتر در میان مردان تشویق 
کسانی  که پول در میان باشد، رفتار  کرده است تا در میان زنان. تا زمانی 
ربطی  است،  پرخاشگرانه  می کنند  کردنش  بیشتر  وقف  را  زندگیشان  که 
که ما پرخاشگری  به جنسیت هم ندارد. برای رها شدن از چنین رفتاری 
مناسبات  و  شویم  خالص  پول  شر  از  بایستی  می انگاریم،  مردانه اش 

اجتماعی را بر شالوده ای متفاوت و خردمندانه تر بنا کنیم.  

پدید  را  پاسخگو  سرمایه داری  از  شکلی  می توانیم  چگونه  ال کی: 
که در آن ثروت زایی با نیازهای اجتماعی سازگار باشد؟  آوریم 

از نیازهای  جی اچ: این غیرممکن است. سرمایه نفی ثروت زایی متأثر 
گسترش ارزش، یعنی افزایش  که  انسانی است. سرمایه تولید ثروتی است 
نوع  آن  که  کرد  مشاهده  وضوع  به  می توان  کنون  ا است.  آن  راهبر  سود 

ثروت زایی ما را به سوی خودنابودگری سوق می دهد.   

ارز ش های  دربارۀ  اینگلهارت  رانلد  که  پیمایشی  اساس  بر  ال کی: 
ارزش  نظام  دارد:  وجود  ارزش  نظام  دو  است،  داده  انجام  جهانی 
در  که  دیدگاه هایی  چگونه  سنتی.  ارزش  نظام  و  ماده گرایانه 
سرمایه داری  و  قدرت،  تسخیر  بدون  جهان  تغییر  کتاب هایتان، 
تبیین  را  ارزش  این دو نظام  پویۀ نوسان میان  آمده است  پررخنه، 
می کند و چگونه این نظام های ارزش بر نابرابری برآمده از سرمایه داری 

اثر می گذارند
گمان نمی کنم این پرسشی است دربارۀ یافتن موازنه ای میان  جی اچ: 
به  روز  که  گرفتار شده ایم  نظامی  در  ما  نظر می رسد  به  ارزش.  نظام های 
نیست،  کار  در  وسطی  حد  می شود.  نابرابرتر  و  بهره کش تر  خشن تر،  روز 
نه مأمنی بین راهی.  و  و  ندارد  هیچ سرمایه داری نجیب و معتدلی وجود 
کرده است.  کامال روشن  را  این قضیه  نزدیکتان، یونان،  تجربۀ همسایۀ 
از  که ما ناچاریم  کردید، این است  آنها اشاره  که به  کتاب هایی  استدالل 
سرمایه داری دل بکنیم اما نمی دانیم چگونه، بنابراین باید بیندیشیم و 
که تجربۀ خود شما در یوگوسالوی و بسیاری دیگر  کنیم. چنان  آزمایش 
کرد. در  کار را از طریق دولت نمی توان  از تجربه ها معلوم ساخته است این 
که در  که به میلیون ها رخنه ای  کتاب سرمایه پررخنه، این راه های دیگر را 
بدنۀ سرمایه داری وجود دارد و میلیون ها تجربه ای که در آفریدن شیوه های 
دیگر زندگی، خواه از سر ناچاری خواه از سر تالش برای آفرینش شیوۀ دیگر 
با  کنون  که ا که تنها راهی  کرده ام و به این نتیجه رسیدم  کاوش  زندگی 
گسترش، افزایش و  کنیم بر حسب آفرینش،  آن می توانیم انقالب را درک 

هم آمیزی این رخنه هاست.     

امکان پذیر  برابری خواهانه  جامعه ای  که  باورید  این  بر  آیا  ال کی: 
است؟

جی اچ: بله، اما آن را مسئلۀ اساسی نمی انگارم. مسئلۀ اصلی این است 
که آیا می توانیم فعالیتمان، قدرت خالقانه  مان را از سلطۀ پول برهانیم. آیا 

که آیندۀ دیگری برای بشر نمی بینم. این امر شدنی است؟ امیدوارم، چرا
بر  آیا  کنیم و بپرسیم:  ح  را به صورتی دیگر مطر باید این پرسش  شاید 
این باورید که ادامه دادن با سازمان فعلی جامعه امکان پذیر است؟ و پاسخ 
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که  کوتاه مدت، زیرا محتمل است  اما تنها در  آن هم این است: احتماال 
که سرمایه داری ما را نابود می کند. زورآزمایی از این قرار است:  طولی نکشد 
کند از شرش  آیا می توانیم پیش از آنکه سرمایه داری ما را از میدان به در 

خالص شویم؟ پاسخ را نمی دانم اما می دانم که در کدام طرف قرار دارم.

اتحادیۀ  از  ج  خرو به  رأی  همه پرسی  با  حالی  در  انگلستان  ال کی: 
که اروپا با چالش های بسیار، خاصه نوعی بحران اقتصادی  اروپا داد، 
و سیاسی ساختاری مواجه است. این چالش ها را ژوزف استیگلیتز، 
گفته  وی  است.  داده  توضیح  خوبی  به  اقتصاد،  نوبل  جایزۀ  برندۀ 
است که فشار ایاالت متحده، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
دولت ها را به خصوصی سازی اموال عمومی از رهگذر صنعتی زدایی از 
کنترل پذیر پدید آورده  کمی  اقتصاد واداشته است و به آسانی طبقۀ حا
کشورهای اروپایی و غیراروپایی در بافت  است. چگونه این قضیه بر 

این بحران جهانی چگونه اثر می گذارد؟      
واژه هاست.  مهم ترین  جهانی«  »بحران  شما  واژه های  آخرین  جی اچ: 
زاپاتیست ها از »طوفانی« سخن می گویند که سراغمان آمده است و محتمل 
که در سال های پیش رو به مراتب بدتر شود. این طوفان در همه  است 
جای جهان احساس می شود: ترامپ و خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا تنها 
کنیم. با هدایت  یک جنبۀ آن اند. چگونه می توانیم این بحران را برطرف 
خشممان به سوی سرمایه. و از آن فوری تر، باید هر چه در توان داریم در 
هراس انگیز  اروپا  در  ملی گرایی  کنونی  رشد  بگذاریم.  ملی گرایی  رد  جهت 
تاریخ به ما داده واضح است: ملی گرایی یعنی مرگ و  که  است. و درسی 

کشتار و نه چیز دیگر.   

از  که تنها ده سال  کوچک است  کشوری  کوزوو  که  از آنجا  ال کی: 
در  خاصه  بسیاری  چالش های  با  همچنان  ما  می گذرد،  استقاللش 
این  مواجهیم.  اروپا  اتحادیۀ  به  پیوستن  و  روادید  آزادسازی  فرآیند 
کشورها و فرهنگ های اروپایی،  انزوا رفت وآمد آزادانه، تماس با دیگر 
را  اروپا  در  شغلی  فرصت های  به  دسترسی  و  اروپا  بازار  به  پیوستن 
که 60 درصد جمعیت مان زیر 25 سال  کرده است، در حالی  محدود 
سن دارند. ما نیاز به پیوستن به اتحادیۀ اروپا و تعلق بدان را احساس 

می کنیم. پیشنهاد شما برای پیوستن کوزوو به اروپا چیست؟  
جی اچ: آیا »متعلق بودن به اتحادیۀ اروپا« همان »پیوستن به اروپا«ست؟ 
که نولیبرالیسم شدیدا  بی گمان خیر. اتحادیۀ اروپا ساختاری اقتدارگراست 
کنش منفی  وا بدان  که مردم  بدان سروشکل داده است. عجیب نیست 
با  که  این مخالفت ملی گرایی ای است  ک  اما بخش هولنا نشان داده اند 
خود می آورد )مثال در خروج انگلستان(. از نظر من، مهم ترین جنبۀ اتحادیۀ 
کشتار جنگ جهانی دوم برضد  که پس از  که از دل ستیزی  اروپا این است 
گر برسر  که ما ا کشوری سربرآورد زاده شد. این هدفی است  مرزهای میان 
کنیم.  باید دنبال  زنده نگه داریم  را  اروپایی  یکپارچگی  بهترین  که  آنیم 
روی  به  مرزها  بازکردن  مهم تر  همه  از  معناست؟  چه  به  کوزوو  برای  این 
مهاجران، چه از اروپا بیایند چه از خاور میانه، افریقا یا هر جای دیگر. این 
کنید،  کشورها و فرهنگ های دیگر ارتباط برقرار  که می توانید با  گونه است 
این گونه است که می توانید زندگی 60 درصد از جمعیت که زیر 25 سال سن 

دارند، پرمایه سازید.  

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Labinot Kunushevci >labinotkunushevci@gmail.com> 
John Holloway > johnholloway@prodigy.net.mx>
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اتاق های فکر  نولیبرال 

<شـــــــــبــــــــــــــکــــــــــــــههای
اتـــــــــــــــــــاقفــــــــــــــــــــــــکـــــــر

نـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــیبرال

اتاق های فکر نولیبرال که این سو و آن سوی مرزها با هم پیوند خورده
     و هماهنگ اند.

کارین فیشر، دانشگاه یوهانس کپلر، اتریش 

اتاق های فکر به شکل و اندازه های مختلفی ظاهر می شود، اما به نظر 
که سابقا  آنها  افزوده می شود.  اهمیتشان  و  بر شمار  روز  به  روز  که  می آید 
گروه های ذی نفع یا سازمان های  مکمل دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی 
عضو بودند در سیاست و خط مشی گذاری فعالیت های انتقادی می کردند. 
بحث های  حاشیۀ  به  را  دانشگاهی  روشنفکران  فکر،  اتاق  مدل  برآمدن 
سیاسی عمومی راند. متخصص اتاق فکر جای استاد دانشگاه به عنوان 

»متخصص« رسانه را گرفت.
که خود را عامالن فن ساالری معرفی  متخصصان اتاق فکر در پی آن اند 
کنند که خود را وقف دانش بی طرفانه و رویکردهای شواهدبنیاد می کنند. و 
نیز، فهم امریکایی سنتی از اتاق فکر بر تخصص مستقل و منفعت عمومی 

پای می فشارد.  
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اما برخالف انگاره های تبلیغاتی، بیشتر اتاق های فکر خط مشی مدارند. 
را وقف  که خود  اتاق فکر این است  کارکردمندی  چون ملزومات حداقلی 
سازمان  این  کند،  خط مشی  به  معطوف  رأی زنی  و  مشورت  تخصص، 
گزین شده تولید می کند و آن را جهت می دهد. این حسن مطالعات  دانشی 
کند تخصص اتاق فکر سیاسی  که اثبات  انتقادی )شبکۀ( اتاق فکر است 
است نه بی طرفانه و نیز بحث برانگیز است نه فن ساالرانه. اتاق های فکر 
گرفته اند  قرار  رسانه  و  سیاست  اقتصادی،  منافع  دانشگاه،  برخوردگاه  در 
از تبعیض، جامعۀ مدنی و فرآیندهای  را بخشی  آنها  از این رو می توان  و 

شکل گیری طبقه تلقی کرد.   
این قضیه خاصه  در مورد »توانمندسازی« راست نولیبرال راست می آید. 
اتاق های فکر بازار آزاد پیشاهنگان راهبردی »ضدانقالب نولیبرال« در دهۀ 
کنون شبکه های تثبیت شده در »نبرد ایده ها«  1970 بودند. از آن زمان تا 
درگیر شده اند و در استمرار بخشیدن به توانمندی پارادایم های نولیبرال 
که این سو و آن سوی مرزها با هم ارتباط و همکاری  سهیم بوده اند. آنها 
دارند و تقریبا سرشتی نخبه گرا دارند می کوشند در سطح ملی و بین المللی 
کنند و بر مسائل حکومتی اثر  گروه بزرگ تری از مخاطبان را تسخیر  ذهن 
گذارند. آنها خالقیت و پول مشترک زیادی را صرف پروراندن روایت های 
می کنند.  مشخص  سمت وسویی  به  سیاست  کردن  هدایت  و  سوگیرانه 
کنون بر اثر رقابت نیروها بی بدیل بوده است  –  معماری تراملی نولیبرال تا 
که بنگاه های قدرتمند و میلیاردرها به راست سیاسی متمایل بوده اند.  چرا
که از شبکه های اتاق  محیط باوری بازار آزاد و تشکیک در تغییرات اقلیمی 
فکر نولیبرال و غیرمحافظه کار سرچشمه می گیرند و صنایع سوخت فسیلی، 
استخراج معدن  و انرژی آنها را پشتیبانی مالی می کنند مثالی درخور توجه از 

این قضیه است.   
برجسته  را  فکر  اتاق  پدیدۀ  مختلف  جنبه های  بخش  این  مقاله های 
می کند  ردگیری  را  اطلس  شبکۀ  شکل گیری  روند  فیشر  کارین  می  سازند. 
مطالعۀ  از  بایستی  اتاق فکرپژوهی  که  می دهد  نشان  رهگذر  این  از  و 
دورنمای  از  تحلیلش  در  پلیوه   دیتر  رود.  فراتر  منفرد  سازمان های 
http://( شبکه  ای«  »رویکرد  از  اروپا  در  )نولیبرال(  فکر  اتاق های  افزایش 

thinktanknetworkresearch.net( بهره می  برد. پلیوه بر سیاست اتاق های 
فکر خط مشی مدار پرتو می افکند، بدین صورت که تالش این اتاق های فکر 
در دگرگون سازی اتحادیۀ اروپا در راستای اهداف نولیبرال و محافظه کارانه 

را بررسی می کند. 
پی  سرسختانه  چه  ایده ها«  »نبرد  که  می دهد  نشان  موردپژوهشی  دو 
کار اتاق فکری نولیبرال در استرالیا در  گرفته می شود. الین مک کیون طرز 
زمینه انکار تغییرات اقلیمی را توصیف می کند. وی به شبکه های )مشترک( 
اتاق های فکر  که چگونه  و توضیح می دهد  اشاره می کند  نفوذ  گسترده تر 
اعضای  برزیل،  در  می شوند.  سازمان یافته  نولیبرال  شبکه های  عضو 
کارگر  شبکۀ »مبارزان راه آزادی« به سازمان دهندۀ اصلی ضدیت با حزب 
و ریاست جمهوری دیلما روسف بدل شد. هرنان رامیرز خاستگاه های این 
کنشگران تازه را به دهۀ 1960 می رساند و پیوندهایشان با اتاق های فکر 
قدیمی تر و شبکه های نولیبرالیسم سازمان یافته در برزیل و فراسوی آن را 

نشان می دهد. 
نمونه ای خاص  دربارۀ  مقاله اش  در  کیپینگ  متیاس  اینکه،  سرانجام 
که استادانه رشتۀ پیوند دانش و منفعت را  از مدل اتاق فکر بحث می کند 
پنهان می کند. شرکت های جهانی مشاورۀ تجاری هزینۀ حفظ اتاق های 
غیرانتفاعیشان  ظاهر  به  سرشت  مزیت  از  وسیله  بدین  و  می دهند  را  فکر 
برخوردار  بهره مندند  »شواهدبنیاد«  و  مشروع  دانش  از  که  داعیۀ شان  و 

می شوند.   
انتقادی چه پیشنهاداتی  اتاق فکرپژوهشی  برای  این موردپژوهی های 
چونان  بایستی  را  حزبی  یا  خط مشی مدار  فکر  اتاق های  نخست،  دارند؟ 
کرد. دوم  شبکه های تراملی متشکل از افراد، سازمان ها، و ایده ها مطالعه 
که در پس یک اتاق فکر یا  آنکه، پژوهش باید منطق جانبداری و نفوذ را 
آنها پنهان شده است با عطف نظر به تعهدات ایدئولوژیک،  از  شبکه ای 
در  پژوهش  اینکه،  سوم  کند.  کشف  دانشگاهیشان  و  سیاسی  مالی، 
خصوص موضوع بایستی چشم اندازی گسترده تر اتخاذ کند و اتاق های فکر 

را در بافت جامعۀ مدنی و فرآیندهای شکل گیری طبقه قرار دهد.  
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<شــــــــــــــبـــــــــــــــکــــــــۀ
اطــــــــــــــــــــلــــــــــس:

     درهـــــــــــــــــم ریــــــــخـــــتن جـــــــــــــــــــــــــهان
    با اتــــــــــــاق های فــــــــــکر بــــــــــــــــــازار آزاد

خالصۀ  باال،  طبقات  از  خانواده ای  از  بریتانیایی  تاجری  فیشر،  آنتونی 
خوانندۀ کتاب راه رسیدن به سرف داری را خواند و بدان عالقه مند شد. در 
کتاِب زمان جنگ، اف. ای. هایک سوسیالیسم و فاشیسم را پیوند  این 
گریزناپذیر به برده  داری ختم  که از نظرش به طرزی  داد و برنامۀ دولت را 
گرفت  گرفت. فیشر پس ازجنگ جهانی دوم تصمیم  می شود به باد انتقاد 
که »سیاست را فراموش  کرد  وارد عالم سیاست شود اما هایک او را متقاعد 
گر  کند. سیاست مداران صرفا از دیدگاه های غلب و رایج پیروی می کنند. ا
خواهان تغییر رخدادهاست بایستی ایده ها را تغییر دهد.« به دیگر سخن، 
کند،  مجاب  را  روزنامه نگاران  و  نویسندگان  مدرسان،  دانشگاهیان، 
که مدل اتاق  سیاست مداران هم پشت سرشان می آیند. بدین شیوه بود 

فکر زاده شد. 
گستراندن ایدۀ بازارهای آزاد،  که هدفش  هایک برای ساختن نهادی 
نتوانست  بود،  قانون  کمیت  حا تحت  فردی  آزادی  و  دست بسته  دولت 
همنشینی بهتر از فیشر بیابد. فیشر »مؤسسۀ امور اقتصادی« )IEA( را به 
سال 1955 در لندن بنا نهاد، مؤسسه ای که بی درنگ توپخانۀ ایدئولوژیک 
راه انداخت که مطابق نظر یکی از رؤسایش به روی تشکیالت سیاسی آتش 
گشود. به مرور زمان مؤسسۀ امور اقتصادی کارکنان حزب توری را به مشتی 
انتخاباتی  تریبون  تاچر  مارگارت  برای  مؤسسه  این  کرد.  تبدیل  نولیبرال 
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دیدگاه های روبه تغییر دربارۀ جهان
 از رهگذر اصول انتفاعی

کارین فیشر، دانشگاه یوهانس کپلر، اتریش 

مهیا کرد و به او در سروشکل دادن به خط  مشی های اقتصادیش، خاصه در 
زمینۀ خصوصی سازی و تنظیم زدایی از بازار، کمک کرد. 

پس از استقرار موفقیت آمیز مؤسسۀ امور اقتصادی، فیشر – در اثنایی که 
با حلقه های نخبگان نولیبرال مانند »جامعۀ مونت پلرین )MPS(« پیوند 
کرده بود – انرژی چشمگیرش را صرف پروراندن اتاق های فکر  خوبی پیدا 
کرد. »مؤسسه منهتن« و »مرکز ملی تحلیل خط مشی« در ایاالت  نولیبرال 
کانادا و »مرکز مطالعات مستقل« در استرالیا –  متحده، »مؤسسۀ فریزر« در 
فیشر در همۀ اینها دستی داشت. در آغاز دهۀ 1980، زمان هجومی دیگری 
ارشد مؤسسۀ  تعبیر جان بالندل، رئیس سابق اطلس، مدیر  فرارسید. به 
امور اقتصادی و یکی از اعضای جامعۀ مونت پلرین، هدف »بنیاد پژوهشی 
اقتصادی اطلس«، که به شبکۀ اطلس مشهور است، این بود که »جهان را 
از اتاق های فکر بازار آزاد پرکند«. اطلس، از زمان تأسیسش به سال 1981، 
گرفته تا ایسلند و غنا،  کشور جهان، از شیلی و هنک کنگ  در بیش از 90 
کردند. بیشتر این سازمان ها  کردند یا از آنها حمایت  نزدیک 475 نهاد دایر 
در  و  التین 78  امریکای  در  اما  است،  واقع شده  اروپا  و  ایاالت متحده  در 
https://www.( .جنوب آسیا 37 اتاق فکر رادیکال حامی بازار وجود دارد

.)atlasnetwork.org/partners/global-directory
کارآفرینانۀ فیشر و ارتباطش با جامعۀ مونت پلرین سبب شد که  پیشینۀ 

https://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory
https://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory
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از  شماری  تمپلتون،  جان  سرمایه گذار  باشد.  دمخور  کسب وکار  رهبران  با 
بانکداران دیگر و جنرال الکتریک از جمله حامیان مالی نخسین او بودند. 
و  کو  توبا امریکن  بریتیش  کسان موبیل،  ا شل،  گمبل،  اند  پروکتر  فایزر، 
این جبهۀ  به  که  از جمله 500 شرکت خوش اقبالی بودند  فیلیپ موریس 
گروه های  سخاوتمندانۀ حمایت مالی پیوستند. هم سرمایۀ تراملی و هم 
محکمی  و  قرص  مالی  شالودۀ  خانوادگی  شرکت های  یا  محلی  اقتصادی 
را برای اتاق های فکر وابسته به اطلس در همۀ مناطق جهان دست و پا 
کردند. اعضای اطلس به رغم اینکه بارها مدعی شده اند که از دولت کمک 
کشور ایاالت متحده و »موقوفۀ ملی برای  مالی نمی گیرند اما از مثال وزارت 

دموکراسی )NED(« کمک مالی گرفته اند.     

تکثیر راهبردی و سازمان دهی بین المللی <
اطلس به سان سازمانی چتروار نقش می آفریند. از یک سو، این سازمان 
راه  کسب وکار  تا  اتاق فکر می گذاشت  کارآفرینان  مبالغ هنگفتی در اختیار 
بیندازند و به آنها مشاوره می داد و آنها را با حامیان مالی مرتبط می ساخت. 
»اجالس های  مانند  اتفاقاتی  رهگذر  از  را  اعضایش  اطلس  دیگر،  سوی  از 
کمک هزینه های سفر و جوایز یکپارچه می کند. اطلس  منطقه ای آزادی«، 
با ایجاد آموزشگاه رهبری و دورۀ ام بی ای برای مدیران، سرشت حرفه ای 

فعالیت های اتاق فکر و کارکنانش در سراسر جهان را ارتقا می دهد.  
اعضای خانوادۀ اطلس تنوع زیادی دارند. اتاق های فکری وجود دارد 
که »آموزۀ محض« را تولید می کند و رواج می دهد و فاصله اش با سیاست 
که  آنهایی اند  خصوص  این  در  بارز  مصادیق  می کند.  حفظ  را  انضمامی 
بنا  اتریشی  اقتصاد  علم  و  هایکی  تفکر  اصول  بر  را  ایده هایشان«  »جنگ 
می کنند. مصادیق دیگر »اتاق های عمل ورزی« اند که به خط مشی  عمومی 
متمایل ترند و مشاوره می دهند و اتاق های دیگری هستند که از فعالیت های 
کردن، اشاعۀ  کنش مستقیم از جمله نفوذ  فکری پا را فراتر می گذارند و بر 
اخبار دروغین و تخطئۀ شخصیت و بدنام  کردن شخصیت های طرف های 
اطلس  به  وابسته  گروه های  برزیل  در  تازگی  به  مثال  رقیب  متمرکزند. 
کارگر و نمایندگانش را  که آتش جنگ فرهنگی برضد حزب  سربرآورده اند 

افروخته اند و همچنان هیزم بیار آن اند   
داشتند.  جهانی  گرایانه  بینشی  آغاز  همان  از  نولیبرال  نهادسازان  این 
به  رسیدن  شاهراه  سرمایه گذاری  و  تجارت  پای  پیش  از  موانع  برداشتن 
گسترۀ بین المللی  آرمان شهر آنان، یعنی »سرمایه داری جهان وطن« است. 
همه  در  دولت  مداخالت  هدایت  در  نیز  است  شده  واقع  مغفول  بارها  که 
کرد  شروع  اطلس   ،1980 دهۀ  اواسط  در  دارد.  مهمی  نقش  جهان  جای 
هم نوا  فکری  حلقه های  انداختن  راه  نیز  و  آزاد  بازار  ایدئولوژی  تبلیغ  به 
داشتند.  سوسیالیستی  دولت های  سابقا  که  شرقی  اروپای  کشورهای  در 
دهۀ 1980 و 1990 نیز برای فعالیت های اتاق های فکر در امریکای التین 

و آسیا، دوره ای سرنوشت ساز بود. به دنبال بحران های وام بین المللی و 
کز  که مرا منطقه ای خط مشی های ساختاری تنظیم گرانه آمدند. در حالی 
پژوهشی مستقل دانشگاه ها از این بحران آسیب دیدند، اتاق های فکر در 
زمینۀ اقتصاد ریاضتی و مشاوره های خط مشی  اجتماعی فعالیت می کردند. 
که در آنجا بحران مالی جهانی  این قضیه در شمال جهان نیز راست می آید 
سال های 2007-2008 اتاق های فکر بازارآزادی مدافع سیاست ریاضت را 
که تغییر رژیم،  به نقش آفرینی فراخواند. از این نظرگاه می توانیم ببینیم 
بحران ها و ناآرامی های سیاسی عرصه را برای اتاق های فکر گشود تا منابع 

را بسیج کنند و در تدوین برنامه های عمل نقش داشته باشند.        

یک پیام و صد صدا <
ایده ها  نبرد  در  نولیبرالیسم سازمان یافته  که  کلیدی ای  آن موضوعات 
غم  و  هم  تمام  اطلس  مؤسسۀ  آزادی  مبارزان  کدام اند؟  آنهاست  درگیر 
دسته جمعی و هماهنگشان ضدیت با دولت رفاه است از رهگذر ارتقای رفاه 
سرمایه بنیاد و خصوصی شده در زمینه مسکن، امنیت اجتماعی، سالمت و 
آموزش. تمرکز مشاوره هایشان در زمینه خط مشی عمومی بر تنظیم زدایی و 
کاروکسب دوستانه بوده است؛ مالیات های  تنظیم  مجدد بازار به شیوه ای 
از  معتبر«   تراملی »پول  بوده است. پویش  قوتی  نقطۀ  نیز همیشه  پایین 
اصالحات پولی مبتنی بر اصول سختگیرانۀ پول مدارانه دفاع می کند. به 
کارگماری رهبر این پویش، جودی شلتون، در سمت مشاور اقتصادی دانلد 
ترامپ )و نامزدی وی برای ریاست موقوفۀ ملی برای دموکراسی( احتماال 
تمرکز  جهان،  جنوب  در  می کند.  تقویت  را  خط مشی مدار  مداخالت  این 
کارآفرینانی  بر تقویت حق های مربوط به مالکیت است. فقرا را به چشم 
تربیت شده اند می بینند.  مالی  منابع مختلف  از  بهره کشی  برای  که  نوآور 
گیر و بازگرداندن  که بایستی انجام داد حذف مقررات دست وپا کاری  تنها 
که بانک جهانی  حق های مربوط مالکیت است. افتخار اطلس این است 
کسب و کار این بانک دقیقا  کرده است. شاخص انجام  این رویکرد را اتخاذ 

از پیشنهادهای خط مشی مدار اطلس پیروی می کند. 
خط مشی نولیبرال به مبارزه خوانده شده  است و مبارزان آزادی با مقاومت 
روبه رو. و نیز در داخل خانوادۀ اطلس اختالف نظر وجود دارد. اما معماری 
نولیبرالی تراملی ساختۀ دست اطلس اصل بنیادی فیشر را که همان تکثیر 
است؛  تک نواز  مانند  مؤسسه  یک  صدای  می کند:  عملی  باشد  راهبردی 
را می خوانند الزم   که جملگی ترجیع بندی یکسانی  مؤسسه های بسیاری 
کنند تا در افکار عمومی و در نهایت خط مشی عمومی نفوذ  است همسرایی 

کنند.    

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Karin Fischer >Karin.Fischer@jku.at>
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<پــــــــــــــیــــــــــچـــــیـــــدگــــیو
ســـــــــــادهســــــــــــــــــــازی:

دیتر پلیوه، مرکز علم اجتماعی برلین )WZB(، آلمان

می رود.  پیچیدگی  روبه  خط مشی گذاری  که  می کند  تأیید  عرفی  خرد 
کمیتی مشترک و درهم تنیده مانند  این قضیه خاصه در مورد حوزه های حا
اتحادیۀ اروپا و دیگر میدان های هماهنگی و همکاری بین المللی و تراملی 
صدق می کند. پیچیدگی روزافزون ضدش را می طلبد: ساده سازی. در سویۀ 
کرد و می توان  درون داد این موازنه چگونه می توان معرفت اثرگذار را حفظ 
تعیین  کسی  کرد؟  چه  روانه  به مجرای مشخصی  را  اثرگذار  نشر معرفت 
می کند که چه چیزی به جعبۀ برنامۀ عمل تعلق دارد و چه چیز به زباله دان 

می رود؟ 

هم زمان، اتکای روزافزون به تخصص سیاسی شدن تخصص را دامن 
گر مسائل مناقشه انگیز در سطح تخصصی هم وجود دارد، این  زده است. ا
مناقشه به نحوی گریزناپذیر تخصص رقیب را نیز دربرمی گیرد که کوشش ها 
برای ساده سازی را دشوار می سازد و مستلزم دسته بندی تفاوت  های مرتبط 

است.   
گیر، اتاق های  تا این حد معلوم است که بر خالف انگاره های تبلیغاتی فرا
فکر نه صرفا و نه حتی اساسا با هدف به دست دادن شواهد و مدارک به 
وجود نیامده اند. اتاق های فکر رقیب به منظور تحقق اهداف، پروژه ها و 
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اتاق های فکر  نولیبرال

تصویرسازی از آربو

 اتاق های فکر خطی مشی در اروپا



 

جهان بینی های متفاوت و متضاد شواهدی به دست می دهند که معطوف 
است به خط مشی. 

نقش آفرینی در سطح اتحادیۀ اروپا <
تصمیم گیری  کرات،  مذا به  بخشیدن  تحول  در  وحدتش  به  را  اروپا 
از  بزرگی  حوزۀ  نیز  اروپا  اتحادیۀ  اما  می شناسند.  فراملی  البی گری  و 
با  مرتبط  تخصص   هم  دانشگاهی  تخصص  هم  است،  کنی  تخصص پرا
پارلمان  نفوذ  افزایش  و  اروپا  شورای  در  کثریت  ا رأی  دلیل  به  خط مشی. 
کنار  در  اروپا  پارلمان  هم  و  شورا  هم  مشترک،  تصمیم گیری  رویۀ  در  اروپا 
به  شده اند.  بدل  کنی  تخصص  پرا و  نفوذ  مهم  کز  مرا به  اروپا  کمیسیون 
دلیل زیرساخت های کم مایه به طور عام و نبود تخصص دورن سازمانی به 
طور خاص، عرصۀ خط مشی گذاری در اروپا به روی منابع خارجی معرفت 
گروه تخصصی به  گشوده است. برای مثال در سطح اتحادیۀ اروپا صدها 

صورت دائمی و موقت وجود دارند.     
فکر  اتاق های  هم  و  اروپایی  ذی نفع  گروه های  هم  که  ندارد  تعجبی 
از  بسیاری  تجاری،  برخالف البی های شرکت های  زیاد شوند.  به سرعت 
اتاق های فکر از این مزیت برخوردارند که سرشت غیرانتفاعی دارند و بالطبع 
که بنا به تعریف می توان معرفت  مدعی مشروعیت معرفتی اند. در حالی 
کرد، معرفت اتاق فکر را می توان بی طرفانه  گروه ذی نفع را سوگیرانه تلقی 
که  را سفارش دهنده ای می دهد  گر هزینۀ فالن پژوهشی  ا جلوه داد حتی 
و  البی ها  کار  نزدیک  پیوند  رغم  به  دارد.  انتفاعی  به وضوع  چشم اندازی 
اتاق های فکر این انگارۀ مثبت از اتاق های فکر و انگارۀ منفی از البی ها هر 

یک نقش مهمی در ازدیاد اتاق های فکر دارد. 
کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در نتیجۀ  گر بیشتر اتاق های فکر داخلی  ا
اروپا  خط مشی  به  مربوط  موضوعات  درگیر  ناچار  به  اروپا  یکپارچگی 
مسائل  وقف  را  خود  وضوح  به  که  هم  فکری  اتاق های  شمار  شده اند، 
یک  است.  افزایش  به  رو  سرعت  به  کرده اند  اروپا  اتحادیۀ  به  مربوط 
نمونه از چنین سازمانی اتاقی فکری است در بریتانیا به نام »اروپای باز«. 
این اتاق از دفاترش در لندن، بروکسل و برلین اتحادیۀ اروپا را به عنوان 
اتحادیه ای صرفا اقتصادی معرفی و تبلیغ می کند. اروپای باز را شماری از 
کسب وکارداران بریتانیایی و سیاست مداران وابسته به حزب توری حمایت 
می کنند. این اتاق فکر به سان بسیاری از اتاق های فکر حامی بازار جزئی 
که مرکز شبکۀ اتاق  فکر نولیبرال اروپا در بریتانیا  از شبکۀ استکهلم است 
کرده  که از میانۀ دهۀ 1990 تا 2009 بیش از صد عضو پیدا  است، شبکه ای 
است. از آن زمان تا کنون »بنیاد مسیر جدید« و شبکۀ اتاق فکر مرتبط دیگر، 
یعنی »ائتالف محافظه کاران و اصالح طلبان اروپا« این شبکه را به موفقیت 
رسانده است. هم بنیاد و هم شبکه از خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا زیان 
خواهند دید، اما اروپای باز و بنیاد سمت جدید احتماال به همکاریشان در 
هدایت اتحادیۀ اروپا به  مسیرهای محافظه کارانه ادامه خواهند داد. از آنجا 
که گروه ای ذی نفع بریتانیا پس از خروج بریتانیا دسترسیشان به حلقه های 
که بیشتر دست به  تصمیم گیری اروپایی را از دست داده  اند، محتمل است 
دامان مجراهای دیگر که اتاق های فکر در آنها حضور پررنگی دارند شوند.    
همچنین از دل شبکۀ ازمدافتادۀ استکهلم، همکاری های بین المللی ای 
شبکۀ  مانند  کرده اند،  خاص  وظایف  وقف  را  خود  که  است  آمده  پدید 

»اپیسنتر« که اتاق فکری سوئدی به نام تیمبرو آن را شکل داد تا با نظارت 
سازمانی  تیمبرو  کند.  تبلیغ  را  مشتری«  »آزادی  و  کند  مخالفت  دولتی 
قدرتمند است که از اواخر دهۀ 1970 زیر چتر حمایت انجمن های کسب وکار 
در سوئد بودند و به هواداری ستیزه جویانه اش از نولیبرالیسم در سوئد و این 
اقتصادی،  ریاضت  از  تیمبرو تمام قد  نام بردار است.  اروپا  سو و آن سوی 
اهداف  راستای  در  رفاه  دولت  ساختن  دگرگون  و  انعطاف پذیر«  »امنیت 

نولیبرال دفاع می کند.  

سروشکل دادن به معرفت ادغام اروپایی و برگزیدن آن <
»مرکز  اروپاست  یکپارچگی  مبلغ  که  بزرگ تری  فکر  اتاق های  از  یکی 
کاربردی خط مشی در آلمان« است. این مرکز از منابع مالی  پژوهشی های 
و سازمانی بزرگ ترین شرکت خصوصی آلمان، یعنی بنیاد برتلسمان  منتفع 
بهره مند  نیز  مونیخ  کسیملیان  ما لودویگ  دانشگاه  منابع  از  اما  می شود، 
می شود. نمونۀ دیگر اتاق فکر نوترو یوروپ در فرانسه است. این اتاق فکر 
کمیسیون اروپا تأسیس شد و در پاریس  ک دولور ، رئیس سابق  به وسیلۀ ژا
که نقش »دِر  و برلین واقع شده است و مصداق روشنی است از اتاق فکری 
ردان« را ایفا می کند: اتاقی که به دست اعضای سابق اتاق فکر بروکسل بنا 

َ
گ

شده است و برای حرفه ای های جوان فرصت های شغلی دست وپا می کند.  
کلمه ای دربارۀ بروگل، مهم ترین اتاق فکر در زمینۀ علم اقتصاد  گر چند  ا
نظر  به  کامل  بحثم  بگوییم،  اروپاست  اقتصادی  خط مشی   و  بین المللی 
گروه های ذی نفع آلمانی  می رسد. فکر تأسیس آن در سال 2005 به ذهن 
کرد و از دولت ها و شرکت های  کار  و فرانسوی رسید. با 30 عضو شروع به 
که  که به این اتاق فکر امکان داد  کمک هایی  کمک مالی می گرفت،  عضو 
که هم سیما و  کند. اتاق فکر بروگل  کمیسیون اروپا را حفظ  فاصله اش از 
خصلت دانشگاهیش و هم نقش آفرینش در خط مشی گذاری زبانزد خاص و 
کرد به اوج  عام بود وقتی برای مواجهه با بحران مالی وحدت اروپا را تبلیغ 
شهرت رسید. کمک های مالی آلمان از وزارت دارایی و وزارت اقتصاد می آمد 
ح پیشنهادی مورد تأیید اقتصاددانان فرانسه و  و وقتی به نظر می رسید طر
آلمان که با سوسیال دموکراسی پیوند داشت جریانی سیاسی پدید آورد وزیر 
اقتصاد خشمگین شد. مقامات بروگل تهدید کردند که مخالفت سرسختانۀ 
کند، تا اینکه آنگال مرکل در  کردن وام دولتی را تضعیف  آلمان با یک کاسه 
سال 2012 به دعوا خاتمه داد )»مگر از جنازۀ من رد شوید«(. در تالش برای 
آشتی دادن حامیان مالی و اتاق فکر، مقام آلمانی در بدنۀ مشورتی بروگل به 
نزدیک ترین مشاور اقتصادی مرکل، الرس-هندریک رولر، داده شد.            

بی گمان، ابعاد فراقاره ای کار بروگل از پیوندهای معرفت و قدرت در داخل 
اروپا مهم تر است. این اتاق فکر تأسیس شد تا در مقام شریک راهبردی و 
واشینگتون،  در  واقع  پیترسون  بین الملل  اقتصاد  مؤسسۀ  اروپایی  نظیر 
کند. برای مثال وقتی در رسانه های ایاالت متحده  دی سی نقش آفرینی 
ح پیوند آبی بروکل منبع اصلی بود.  دربارۀ پیوند اروپایی بحث می شد، طر
که ساده سازی چقدر  با ایجاد نوعی سلسله مراتب معرفتی، فرقی نمی کند 
سیاسی باشد، زندگی برای روشنفکران، روزنامه نگاران و تصمیم گیران در 

مواجهه با پیچیدگی آسان تر شده است.       

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Dieter Plehwe >dieter.plehwe@wzb.eu>
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<رهــــــبـــــــــــــــــــرانشـــــــــــــــرکــــــــــتِی
      انـــــــکــــــــــــار تــــــــــغــــــــیـــــــــیرات اقــــــلیــــــمی

الین مک کیون، دانشگاه فناوری سیدنی، استرالیا

انکار  تخصص«  »مرگ  و  پساحقیقت  سیاست  از  پیش  سال  سالیان 
تغییرات اقلیمی وجود داشته است. طی سی سال گذشته در ایاالت متحده و 
استرالیا، شاهد آن بوده ایم که جوانه های این پدیده های زیان بار در منظرۀ 
کرد: برساختن نوعی مناقشۀ  تباه  و  را زشت  بحث عمومی سبز شد و آن 
گواهی  بر  که  دروغین  اساسا  )اخباری  خبری  رسانه های  در  کاذب  علمی 
متخصصانی دروغین استوار بود(؛ جنگی چریکی بر سر معرفت علم بنیاد؛ 
به  که  توطئه  نظریه های  و علمی معرفت؛  دانشگاهی  تولید  خوارشمردن 
منظور بدنام کردن دانشمندان و از میان بردن اعتماد به علم و میدان دادن 
که آن قدر جنون آمیز و خصمانه  به جنبشی ضدعلمی طراحی شده است 

است که خط مشی های کاهش تغییرات اقلیمی به نظر ناممکن می رسد. 
انکار تغییرات اقلیمی در ایاالت متحده و استرالیا بیش از همه موفق و 
حمایت  از  که  کشور  دو  این  نولیبرال  فکر  اتاق های  است.  بوده  بی پروا 
نقش  برخوردارند،  انرژی  و  معدن  استخراج  سوخت فسیلی،  صنایع  مالی 
اطالعات  مردم  بیشتر  که   - را  خبری  رسانه های  در  سیاسی  کارآفرینان 
انکار  ریشۀ  می توان  استرالیا،  در  می کنند.  ایفا   – می گیرند  آنها  از  را  علمی 
کرد، اتاق فکری  تغییرات اقلیمی را در »مؤسسۀ امور عمومی )IPA(« پیدا 
فکری  اتاق  زمانی  که  عمومی  امور  مؤسسۀ  است.  مستقر  ملبورن  در  که 
که برای حمایت حزب لیبرال محافظه  بی جنب وجوش و محافظه کار بود 
خصمانه  تصاحب  به   1970 دهۀ  اواخر  در  داد،  افزایش  را  بودجه اش  کار 
ائتالفی شرکتی به رهبری هیو مورگان  از مدیران صنعت استخراج معدن 
کودتا، مؤسسۀ امور عمومی  و هواخواهان نولیبرالیسم درآمد. پس از این 
کرد، اتاق فکری  کار  به عنوان اتاق فکر نولیبرالی نوظهور بار دیگر آغاز به 
که در رسانۀ خبری جنگ های عمومی به راه انداخت تا برای حامیانش 

خط مشی های مطلوب را فراهم آورد.     

هجوم به میدان علمی به رهبری ایاالت متحده <
که در  مؤسسۀ امور عمومی بخشی از یک شبکۀ نولیبرال تراملی است 
امریکایی بسیار است. در سال 1998، مرد دست  اتاق های فکر  آن شمار 
راست مورگان، ری ایونز، در نشست انتقادی »مؤسسۀ نفتی امریکایی« و 
ح عمل  کردن طر »ائتالف اقلیم جهانی )GCC(« شرکت داشت تا در آماده 
جامعۀ علمی اقلیم جهانی نقش داشته باشد. این راهبرد عبارت بود از به 
که اجماع علمی  گرفتن متخصصان روابط عمومی، استخدام عالمانی  کار 
کنند و جریان  حول تغییرات اقلیمی را رد  کنند تا در امداد رسانه ای شرکت 
تا  برسانند  سردبیران  دست  به  را  نامه ها  و  اظهارنظرها  اخبار،  از  پایداری 
اقلیم شناسی را به پرسش گیرند و با ارائۀ خط مشی های معطوف به کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای مخالفت کنند.   
سال بعد، مؤسسۀ امور عمومی ورود نمایندۀ ارشد بخش روابط عمومی 
خوش آمد  را  مدیره اش  هیئت  به  برسن-مارستالر  جهانی،  اقلیم  ائتالف 
عامل  مدیر  برای  عمومی  امور  مؤسسۀ  رخداد،  این  از  پس  اندکی  گفت. 
جدید که وجهۀ عمومی مؤسسه در مقام یکی از حضار اصلی در بحث هایی 
کرد. وی شخصا در  ملی به منظور اثرگذاری بر خط مشی ها را باال برد تبلیغ 
رسانه های خبری حضور عمومی اثرگذاری دارد و با شناسایی حامیان مالی 
که ممکن است از این فعالیت ها منتفع شوند منابع مالی مؤسسه را  بالقوه 
گر شاخص های اصلی عملکرد حضور رسانه و افزایش منابع  افزایش داد. ا
گذشته از حقوق پایۀ 140000 دالری،  مالی محقق می شد متقاضی موفق 

می توانست اضافه حقوقی 50 درصدی را نیز انتظار داشته باشد.  
جان روسکام در سال 2004 مدیر عامل مؤسسۀ امور عمومی شد. پیش از 
این او مدیر ارتباطات شرکتی برای بنگاه استخراج معدن ریو تینتو و کارمند 
و مدیر پویش حمایت از حزب لیبرال بود. روسکام  نه تنها وجهۀ عمومی 
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تصویرسازی از روکو فازاری



 

رسانه های  به  دسترسیش  کردن  هموار  رهگذر  از  را  عمومی  امور  مؤسسۀ 
زمرۀ  در  را  مؤسسه  این  نام  موفقیت  با  بلکه  برد،  باال  استرالیایی  خبری 
پنهانشان  مالی  حامیان  که  کرد  ثبت  غیرانتفاعی  و  غیرحزبی  مؤسسات 
مالیاتی  معافیت های  بخشش هایشان  و  بذل  که  شوند  مدعی  توانستند 

است. 
جمله  از  عمومی  امور  مؤسسۀ  پیشگام  گروه های  روسکام  اثنا،  این  در 
که »مؤسسۀ هارتلند« در ایاالت   »)ACSC( ائتالف اقلیم شناسی استرالیا«
کرد. رسالت ائتالف اقلیم شناسی استرالیا، این  متحده آن را حمایت مالی 
جلوی  و  افتند  در  اقلیمی  تغییرات  دربارۀ  جهانی  علمی  اجماع  با  که  بود 
و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  به  معطوف  خط مشی های  تدوین 

کاهش تغییرات اقلیمی را بگیرند.  

جنگ رسانه ای با اقلیم شناسی <
ائتالف  علمی«  »مشاوران  که  درمی یابیم  موشکافانه تر  بررسی  با 
دربارۀ  علمی  اجماع  رد  در  علم بنیادی  استدالل  استرالیا  اقلیم شناسی 
تغییرات اقلیمی اقامه نکردند. برعکس، آنها در مقام همکاران مؤسسۀ امور 
عمومی و نویسندگان ثابت نقد و بررسی مؤسسۀ امور عمومی، به تمسکشان 
که تغییرات اقلیمی را توطئۀ چپ ها جلوه  به روایت های ایدئولوژیک بنیاد 
اعضای  فعالیت های  واسطۀ  به  روایت ها  این  دادند.  ادامه  می دادند 
گروه های خط مقدمش  که مؤسسۀ امور عمومی و  جناح راستی مطبوعات، 
کردند از مؤسسۀ امور عمومی  را الگوهای نقش فکری و ایدئولوژیک تلقی 
کنی مؤسسۀ امور  به عامۀ مردم نشر یافتند. بدین قرار، زرادخانۀ سخن پرا
که  گذاشتند  عمومی روایت هایی را در اختیار روزنامه نگاران و ویراستاران 

اقلیم شناسان و سیاسیون چپ گرا را اهریمن انگاری کردند.    
این قضیه را در نخستین بحث های پارلمانی که به سال 2009 در استرالیا 
گرفت به وضوح می توان دید.  ح تبادل انتشار« )ETS( صورت  دربارۀ »طر
معدن   زمین شناس  استرالیا،  اقلیم شناسی  ائتالف  علمی  مشاوران  از  یکی 
همکار  انتشارات  در  را  کتابی  پلیمر،  یان  معدن،  ج  استخر شرکت  مدیر  و 
که تغییرات  کرد  کرد و در آن چنین استدالل  مؤسسۀ امور عمومی منتشر 

اقلیمی بشرزاد ناممکن است. او افزود که تغییرات اقلیمی توطئه ای است با 
همکاری دانشمندان و سیاسیون چپ گرا و مدافعان خط مشی های معطوف 

به کاهش تغییرات اقلیمی را به ریشخند گرفت. 
اتاق های  در  که  می کند  پیروی  مشابهی  الگوی  از  پلیمر  کتاب  انتشار 
کتاب های »شک اندیشانه« دربارۀ محیط  که به انتشار  فکر ایاالت متحده 
خط مشی  دربارۀ  مهمی  بحث های  به  کتابهایشان  و  مشهورند  زیست 
ایاالت متحده برقرار  پلیمر به مانند آنچه در  انجامیده است برقرار است. 
است مطبوعات را به خدمت گرفت و در روزنامه های استرالیایی 219 مقاله 
نوشت. جالب است که به همکاریش با مؤسسه امور عمومی هیچ اشاره ای 

نشد.  
کتاب پلیمر از سوی روزنامه نگاران و سردبیران جناح راستی  که  در حالی 
به عنوان استداللی قاطع در رد اجتماع علمی دربارۀ تغییرات علمی مورد 
کتاب قطور را به ریشخند  گرفت، عموم منتقدان علمی این  استقبال قرار 
گرفتند و آن را سراسر داستان تخیلی بازاری دانستند. در این اثنا، اظهارات 
عمومی پلیمر، به سادگی اقلیم شناسان و حامیان خط مشی های تغییرات 
اظهار  چنین  رسانه ای  مصاحبۀ  یک  در  وی  کرد.  خوار  و  بدنام  را  اقلیمی 
گرمایش  زیست،  محیط  خشک مغز  حامیان  وجود  برکت  »به  که  داشت 
رو میان  این  از   ]...[ باوری دینی بدل شده است  جهانی بشر زاد به نظم 
عملکرد آفرینش باوران و عملکرد حامیان محیط زیست و مخالف گرمایش 

جهانی مقایسۀ مهمی می کنم.« 
پلیمر، به رغم نداشتن تخصص در اقلیم شناسی و ناتوانیش در پیش 
خود  اقلیمی،  تغییرات  باب  در  علمی  اجماع  برای  معنادار  چالشی  آوردن 
کتاب وی، اعتماد عمومی به  کرد. پس از انتشار  را در دل هوادارانش جا 
سیاسیون  و  خورد  شکست  انتشار  تبادل  ح  طر کرد،  افت  اقلیم شناسی 

جناح راستی پلیمر را گالیلۀ عصر مدرن خواندند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Elaine McKewon >elaine.mckewon@gmail.com>
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راهپیمایی پورتلند برای علم،
پورتلند، ایاالت متحدۀ امریکا، سال 2017 

mailto:elaine.mckewon@gmail.com


 

<شــــــبــــــــــــــــــکـــــــــــــــۀاتــــــــــاقهای
فـــــــــــــکرنــــــــــــــــــــولـــــــــــــــیبــــــــــرال

دربـــــــــــــــرزیـــــــــــــــل
هرنان رامیرز، و پژوهشگر انجمن ملی پیشرفت علمی و فناوری )CNPq(، برزیل

از شورش های سال 2013 به این سو، برزیل ناآرامی های سیاسی بزرگ و 
تغییرات ایدئولوژیک سریعی را از سر گذرانده است. این تغییرات سبب روی 
گرداندن از خط مشی های نوتوسعه گرایانه و روی آوردن به دستورالعمل های 
که در دوران ریاست جمهوری دیلما روسف – دورۀ دوم آن -  نولیبرال شد 
کنشگران و عوامل بسیار بود نه  آغاز شده بود. این چرخش نتیجۀ عمل 
تغییر جهتی خودخواسته. برخی از آنها پیش از بحران در صحنه بودند، 
حال آنکه برخی دیگر در زمان بحران سربرآوردند و تثبیت شدند. به این 
دلیل، بحث ما با رخداد اخیر آغاز می شود اما به عناصر از پیش موجود نیز 

توجه خواهد کرد.     

»مانیفستوچی«: شمایل کارناوالی مدرسۀ سامبا، پارادیسو دو تویوچی که به دست 
کارناوال برزیل، سال 2018 بورژوازی سائو پائولو اداره می شود، 
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بی گمان  رخدادهایند  این  مشخصۀ  که  پی پدیدارهایی  از  یکی 
به  که  بودند   جوانانی  غالبا  آنها  اعضای  که  بود  جنبش های  هجوم 
آزاد«،  »برزیل  جنبش های  بودند.  متمایل  نولیبرال  راست گرای  گفتمان 
»دانشجویان آزادی خواه« و »پیش به سوی به خیابان ها« مصادیق بارز 
وجود  آنها  دربارۀ  چندانی  اطالع  کان  کما گرچه  جنبش هایی اند.  چنین 
که آنها را با پیش گام های این چرخش بزرگ  ندارد، شواهدی وجود دارد 
رهگذر  از  اساسا  آنان  می دهد.  پیوند  فکرش  اتاق های  و  ایدئولوژیک 
با  که  گونی  گونا از مجاری  بهره گیری  با  و  رسانه ای  اجتماعی  شبکه های 

کز نولیبرال پیوند دارد ایده هایشان را اشاعه می دهند.  دیگر مرا
تودۀ  بتوانند  گروه ها سبب شد  این  اقدامات  کوتاه،  ظرف مدتی بسیار 
کنند و روایتی مقدماتی و ناقص را در ذهنشان  بزرگی از مردم را جذب خود 
کردند شبکه ها و رسانه های  گروه ها بسیج  که این  جا انداختند. جمعیتی 
جمعی را پر کردند و از آنجا در گردهمایی هایی عظیم به خیابا ن ها و میادین 
که  کنشگران نهادی  گردهمایی ها شرایط را برای  شهر هجوم آوردند. این 
در پی آن بودند که رئیس جمهور دوباره منتخب را به زیر بکشند مهیا کرد.  

که هستۀ مرکزی ای  اندام وار  با ساختار  آنها سازمان هایی  سازمان های 
داشته باشد و اعمال و ایده ها از آن ساطع می شوند نبودند بلکه به شبکه ای 
بدل شده بودند که از رهگذر شکلی آزادتر از هم زیستی و منابع سه گانه عمل 
کشوری است با سازمان های ملی  که برزیل  می کند. نظر به این واقعیت 
این  است.  شده  پیچیده تر  و  پیچیده  شبکه  این  محدود  نمایندگی  بنیاد 
با  هم راستا  مایل اند  که  می آید  راست  بورژوا  طبقۀ  مورد  در  خاصه  قضیه 
که نمایندۀ منافعشان اند عمل  شقاق های منطقه ای و احزاب سیاسی ای 
کارفرمایان سیاسی  گوش به فرمان  کنند. این احزاب سیاسی تا حد زیادی 

محلی بودند و هدف و برنامۀ منسجمی ندارند.      

تاریخ مندسازی مختصر موضوع  <
حاضر  حال  در  که  نولیبرالی  فکر  اتاق  شبکه های  تاروپود  فهم  برای 
مشغول فعالیت اند به برخی سنتزهای تاریخی اساسی نیازمندیم. پیشینۀ 
نفوذ ایده هایی که می توانند با نولیبرالیسم پیوند داشته باشند به نیمۀ دهۀ 
1950 برمی گردد، یعنی زمانی که گسترششان را آغاز کردند. آنها در پایان آن 
دهه، تا حد زیادی نسل نخست اتاق های فکر،  در نهادها ریشه دواندند.  
»مؤسسه دموکراسی ورزی برزیل )IBAD(« و »مؤسسۀ پژوهش و مطالعات 
اجتماعی« )IPES( در این خصوص برجسته اند. هر دو مؤسسه نخستین 
نقش هایشان را در طراحی خط مشی های عمومی برای مخالفان سیاسی 
در  بعدها  عناصر  این  کردند؛  ایفا  گوالرت  ژواو  کارگر  حزب  رئیس جمهور 
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نخستین دورۀ دیکتاتوری به کار گرفته شد اما در اواخر دهۀ 1960 رفته رفته 
امتیازشان را از دست دادند.  

گسیختگی و عدم تداوم پیش گفته یکی دیگر از مشخصه های پیشرفت 
نهادی نولیبرالیسم در برزیل است. افزون بر شقاق منطقه ای، نهادهایی که 
کارکردهای تبلیغاتی متمایل اند تا نقش های  کردیم بیشتر به  به آنها اشاره 
گروهی هسته ای از نهادهای  کارکردهای نوع دوم برای  خط مشی گذارانه. 
کاتولیک  و »دانشگاه  وارگس«،  ژتولو  مانند »فونداسو  آموزشی خصوصی، 
گذاشته شده اند. هم زمان، انرژی چندانی  کنار  پانتیفیکال ریو دو ژانیرو«  
کردند نگذاشته اند،  که این نهادها استخدام  کارکنان فنی ای  روی تعلیم 
کارکنانی که وضع اجتماعیشان شبیه وضع اجتماعی طبقۀ کارآفرین است و 

این بستر را حرکت سیال میان این دو سپهر میسر کرد.  
در  دموکراتیک  گشایش  از  پی  نولیبرال  فکر  اتاق های  ایجاد  دوم  موج 
که در آن »مؤسسه های لیبرال« پا به هستی  خ داد، دوره ای  دهۀ 1980 ر
گذاشتند. این اتاق های فکر در سال هایی بنا شدند که آنتونی فیشر، پایه گذار 
قرار  مشورت  طرف  اطلس  شبکۀ  و  اقتصادی  امور  مؤسسۀ  الهام بخش  و 
کز بنا به دستورالعمل های  می گرفت و در ریو دو ژانیرو، سائوپائولو و دیگر مرا
کار شدند. ادارۀ مرکزی پورتو الگره نام »مؤسسۀ آزادی« را  مشابه مشغول 

برای خود برگزید و تحت فرماندهی مستقلی است.  
کنیم چرا شخصیت هایی  که درک  همچنین این امر به ما کمک می کند 
که در روزگار طالیی نولیبرالیسم برزیلی خط مشی اقتصادی دولت فرناندو 
کاتولیک  کاردوسو را مشخص می کردند از میان بهترین های دانشگاه  اچ 
پانتیفیکال ریو دو ژانیرو آمده بودند. آنها بعدها بانکدارها، سرمایه داران و 
مشاوران حزبی موفقی شدند. هنگام خروج از دولت، به »مؤسسۀ مطالعات 
که  اتاق  فکر نولیبرال  خط مشی اقتصادی« پناه جستند، شاید مهم ترین 
اعضای  آنها  از  بسیاری  می پیمود.  ره  خودش  خاص  تفکر  طرز  با  فعاالنه 
و  الگره  پورتو  از  فیلسوفی  که  فکری  اتاق  بودند،  نیز  هزاره«  »مؤسسۀ 

کاتولیک پانتیفیکال ریو دو ژانیرو بنیانش نهادند.  اقتصاددانی از دانشگاه 
اتاق های  بودند  که مدعی  رسانه ای هژمونیک  بنگاه های  با  گروه  هر دو 
اجالس  مهم ترین  به  آزادی«  »اجالس  مرتبط  اند.  حمایت  گرند  فکری 
کانونی ای  نقش سازمان  در  اجالس  این  است.  بدل شده  گروه  مخفیانۀ 
گرد می آورد.  که شرکایش را سالی یک بار در پروتو الگره  ظاهر شده است 

گانه است.   سیالیت اعضای همۀ این سازمان ها نیز درخور توجه جدا

آیا پایان این داالن چراغی هست؟ <
نظر به گسترش این شبکه، گفتمان و اعمالش که برنامۀ عملی نولیبرال 
را در صف مقدم خط مشی اقتصادی دیلما قرار داده است این سناریویی 
گماشته اش را نگرفت و  آزارنده است. با این حال، این امر جلوی سقوط 
بعدها به استیضاح وی و بر مسند نشستن میشل تمر و تیم اقتصادیش 
منجر شد، رخدادی که در خط مشیی که برزیل تا سال 2013 در پیش گرفته 

بود چرخشی ایجاد کرد.     
از توش وتوان  که جریان های اخیر  کنون چنان می نماید  با این حال، ا
شد،  استفاده  رژیم  تغییر  توجی  برای  آنها  از  که  مدعیاتی  است.  افتاده 
که این موج بین المللی   نتوانسته است از نوعی تلقی مبتنی بر فهم عرفی 
به راه انداخته بود فراتر رود و برای ایجاد اجماعی فراتر از محافل خاص 
گرم  گرما که در  بسنده نبوده است. افزون بر این، خط مشی ها عمومی ای 
نشان  را  شکست  از  نشانه هایی  نیز  شد  تشویق  نولیبرال  سوم  موج  این 
که حامی  که در سست شدن عالقۀ رأی دهندگان به نامزدهایی  می دهند 
پابرجای  محبوبیت  با  رخداد  این  است.  یافته  تبلور  خط  مشی هایند  این 
که در برابر  رئیس جمهور سابق لوئیس ایناسیو لوال دا سیلوا در تقابل است 

این طوفان شدید مقاومت کرده است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Hernán Ramírez >hramirez1967@yahoo.com>

mailto:hramirez1967@yahoo.com


 

<اتـــــــــــــــــاقهــــــــــــــــــــای
فــــــــــکرمــــــــــــــــــشـــــــــــورتی:

    دســــــــــــــــت مـــــــــــایـــــــــــــــــه ای بـــــــــــــــرای
 بازاریـــــــابی یا هــــــژمـــــــــــونی؟ 

متیاس کیپینگ، دانشگاه یورک، کانادا 

جمله  از  جریان ها،  تازه ترین  دربارۀ  مطبوعات  مبحثات  به  که  وقتی 
می افکنیم،  نظر  کارخانه ای  تولید  آیندۀ  یا  مصنوعی  هوش  کالن داده، 
که اتاق های فکر بنگاه های بزرگ  گزارش هایی برمی خوریم  پی درپی به 
مشاوره در سطح جهان منتشر می کنند. از همه پرارجاع تر احتماال »مؤسسۀ 
ارتقای  »مؤسسۀ  به  ارجاعاتی  اما  است،  )ام جی آی(«  مک کینزی  جهانی 
»مؤسسۀ  یا  آی بی ام«  وکار  کسب  ارزش  »مؤسسۀ  کسنچر«،  ا عملکرد 
هندرسون« وابسته به »گروه مشاورۀ بوستون« نیز می شود. بیشتر تألیفات 
راجع  برخی  اما  است،  کسب وکار  با  مرتبط  مسائل  دربارۀ  مؤسسات  این 
پرسش های  به  و  می کنند  نظر  اظهار  کالن  اقتصادی  پیشرفت های  به 
گسترده تری مانند آیندۀ جهانی شدن یا برابری جنسیتی می پردازند. یکی 
و  »مؤسسات«  این  تأثیر  مؤید  فکر  اتاق  رتبه بندی های  پرکاربردترین  از 
»بینش هایشان« است. در این رتبه بندی از میان 25 »اتاق فکر انتفاعی« 

طراز اول، چهارده تاشان  به شرکت های مشاوره مرتبط اند و در این میان 
ویژگی ای  »انتفاعی«  دارد.  را  رتبه  باالترین  مک کینزی  جهانی  مؤسسۀ 
این   – مشاوره ای  خدمات  دیگر  برخالف   – که  چرا است،  گمراه کننده 
بینش ها به رایگان نشر می یابند. پس پرسش اینجاست که چرا شرکت های 

مشاوره  نخست آنها را ارائه می کنند.     

کنی؟ < رهبری فکری یا هراس پرا
که  پیشگام این قضیه مؤسسۀ جهانی مک کینزی بود و طولی نکشید 
که در خصوص منطق  مؤسسات دیگر نیز در پی آن آمدند. پاسخ ساده ای 
مشاورۀ  بازار  در  آنها  که  است  این  داد  می توان  فکرها  اتاق   این  پیدایش 
خدمات  آن  مدیران  بازارند.  دست مایۀ  رقابتی ترشونده  پیوسته  مدیریتی 
که بر »دانش برتر« مبتنی است - یا دست کم بدین  مشاوره ای را می خرند 
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اتاق های فکر  نولیبرال

به هم وصل کردن جهان و استعمار همه چیز؟
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اتاق های فکر  نولیبرال

برای  را  مشاوره   شرکت های  به  تمسکشان  ناچارند  آنان  که  است  طریق 
سهام داران موجه جلوه دهند. در آن چشم انداز، شرکت های اتاق های فکر را 
برپا می کنند تا »رهبری فکریشان« را به وضوح نشان دهند و در حقیقت این 
کرد ه اند. برخی دانشگاهیان  که بارها اهدافشان را توصیف  شیوه ای است 
اتاق های  به  اشاره ای  مستقیما  که  حال  عین  در  می خوانند  مشاوره  که 
فکرشان نمی کنند برای رهبری فکری ادعاشده شان انگیزه ای تا حدودی 
ایده های  توالی  که  برآن اند  آنان  می سازند.  برجسته  را  خودخواهانه تر 
که مایل اند برای  مدیریتی که مشاوران ترویجشان می کنند – یا »مد«ها چرا
– در خدمت  با این نام بخوانند  را  آنها  گذرایشان  کردن سرشت  برجسته 
گر نه تهدیدآمیز، دست کم  هراس افکنی در میان مدیران دربارۀ آینده ای ا
گیرند  که مشاورانی به خدمت  بسیار نامطمئن اند و آنها را تشویق می کنند 
گر نگوییم »پتوی راحتیشان« - راهنمایشان باشند. در حقیقت وقتی  که - ا
مدیران گزارش های این اتاق های فکر را می خوانند دلمشغول آن می شوند 
گر نگوییم تهدیدآوری که آنها پیش بینی  که چگونه با تحوالت چالش انگیز ا
گزارش ها در بهترین شرایط  می کنند مواجه شوند – نگرانی ای که خود این 
بر اساس این منطق مدیران تشویق  کلی برای آن دارند - و  پاسخ هایی 
که در نهان دستش در دست  که به سراغ شرکت مشاوره  ای روند  می شوند 
اتاق فکری است که دربارۀ جریان های دهشت زا به آنها هشدار می دهند.     

گرفتن جای آن؟  < کردن از دانشگاه یا  پیروی 
این گزارش ها حتی پا را فراتر می گذارند و به مشاوران یاری می کنند که برای 
بازارهای جدید حوزه های  این  بگشایند، چه  بازارهای جدید  خدماتشان 
کارکردی دیگر، بخش های مختلف یا اقتصادهای نوظهور باشد. آنها با به 
دست دادن »بینش های« عمیق دربارۀ هر یک از این موضوعات توانمندی 
خود را نشان می دهند تا در میان مشتریان بالقوه عالقه برانگیزند و در نهایت 
برای راه حل هایی که به این مشتریان پیشنهاد می دهند مشروعیت دست 
گسترده تر است – و در پشت این  که  کنند. این انگیزه به انگیزۀ دوم -  و پا 
اتاق های فکر وجود دارد می انجامد. این انگیزه به جایگاهشان در میان 
که  – به اصطالِح برخی - »مقامات مدیریتی« مربوط می شود، مقام هایی 
که  نیست  تعجب آور  مدیریت اند.  رسانۀ  و  کسب وکار  مدارس  دربرگیرندۀ 
بیشتر این »مؤسسات« از زبان دانشگاه برای توصیف فعالیت ها، انگ زنی 
پژوهشگر«  یا »همکار  »پژوهشگر«  به عنوان  را  گزارش ها  که  بر مشاورانی 
تدوین می کنند و حتی دانشگاهیان مشهور، از جمله برندگان جایزۀ نوبل، 
کنند بهره می گیرند. آنها همچنین نتایجشان  را به عنوان مشاور استخدام 
که مقاله ای رنگ و  را در رسانه های مدیریتی معروف یا به رایگان - وقتی 

بوی ایده هایشان را دارد – یا در ازای پول منتشر می کنند. 
رابطه  این  در  احتماال  دیلویت«  دانشگاه  »انتشارات  ایجاد  با  دلویت 
بیش از همه جلو رفته است. این را هم به سادگی می توان نوعی بازاریابی 
بیشتری  اعتبار  می گویند  مشاوران  آنچه  به  که  کرد  تلقی  هوشمندانه 
جهت  در  باشد  کوششی  بازتاب  است  ممکن  کار  این  اما  می بخشد. 

کردن فضایی بزرگ تر برای خود درون »صنعت دانش مدیریت«.  دست وپا 
آورده  پدید  را  فرصت  آن  خود  است  ممکن  مدیریت  عرصۀ  دانشگاهیان 
که تا می توانند به پارادایم علم طبیعی در پژوهش  باشند به این صورت 
نزدیک می شوند، پارادایمی که اتفاقا تا حدی از آن شاخص های عملکردی 
مدیران  می کنند.  عمومی  خدمات  وارد  مشاوران  همان  که  می پذیرد  اثر 
نامفهوم  زیادی  حد  تا  را  امروزی  مدیریتی  پژوهش های  بیشتر  عمل ورز 
اهمیتشان  به  رسمی  طور  به  هرچند  می کنند،  تلقی  کسل کننده  اغلب  و 
»پژوهش های«  به  خشنودی  با  مدیران  این  رو  این  از  می کنند.  اذعان 
کی مشاوران  که تا  اتاق های فکر مشاوره تکیه می کنند. پرسش این است 
کنند. بسیاری از اساتید  باید مشروعیتشان را با سازوبرگ دانشگاهی حفظ 
مدارس کسب وکار می کوشند که اعتبارشان نزد عمل ورزان را قوت بخشند و 
دانشجویان می کوشند با برجسته کردن مدارک مشاوره اعتبارشان را تقویت 

کنند.     

استعمار همه چیز؟ <
در  بیشتر  حجیت  آوردن  دست  به  برای  مشاوران  جست وجوگری  این 
گسترده تر می رساند – و تا اندازه ای  تعریف بهترین ورزه ها ما را به منطقی 
ما را وارد قلمرو نظریۀ توطئه می کند. آیا ایجاد این اتاق های فکر بخشی از 
کسب وکار بلکه اقتصاد،  که هدفش سلطه بر نه تنها تحول  طرحی نیست 
جامعه و حتی پیکرۀ سیاسی در مقیاسی جهانی است؟ وقتی به اندازه و حوزۀ 
نفوذ بسیاری از این شرکت ها توجه کنیم که امروزه نه تنها به شرکت ها بلکه 
بسیاری از سازمان های دیگر، از جمله کلیسای کاتولیک و نیز حکومت های 
مختلف مشاوره می دهد این ادعا کمتر عجیب و غریب به نظر می رسد. این 
مدعا موجه تر می گردد وقتی به شمار غیرعادی دانش آموختگانی که در این 
بسیاریشان  که  دانش آموختگانی  کنیم،  توجه  یافته اند  پرورش  شرکت ها 
کسب وکار و جاهای دیگر، از جمله دانشگاه  کنون در سمت های رهبری،  ا
را  دانشگاه  رئیس  تحصیلی  پیشینۀ  است  کافی   – فعالیت اند  مشغول 
کنید - و جزء مخاطبان اصلی بینش های این اتاق های فکر و نگاه  بررسی 

مشترکشان به آینده اند.      
هیچ یک از کارهای باال شرورانه نیست. شری یا خیری آنها بستگی به نوع 
که برساخته می شود و اشاعه می یابد. این اتاق های فکر و  ایده هایی دارد 
شرکت های مشاوره  که آنها را ایجاد می کنند می توانند نقش نیروهای »خیر« 
که جیب شرکا و سهام دارانشان  کنند - خیری بزرگ تر، نه آن خیری  را ایفا 
که برخی از این مؤسسات  را پر می کند. و در حقیقت سرنخ هایی وجود دارد 
با توجه به برابری جنسیتی یا نیاز به سرمایه داری ای بلندمدت این ایده ها 
ح می سازند. با این حال، تاریخ صنعت مشاورۀ مدیریتی و تأثیراتی  را مطر
گر نگوییم نگرانمان می کند دست کم به درنگ  گذاشته است ا کنون  که تا 

وامی داردمان.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:            
Matthias Kipping >mkipping@schulich.yorku.ca>

mailto:mkipping@schulich.yorku.ca


مطالعۀ مراقبت، محور مباحثات کنونی دربارۀ 
سیاسی  و  اجتماعی  دگرگونی های  مخاطرات 
حال  در  جهان  در  امروزه  که  است  اقتصادی  و 
در  که  زنانی  بی سابقۀ  شمار  است.  دادن  خ  ر
کار  سیل انسانِی عبور از مرزها برای جستجوی 
گسیل یافته اند الگوهای تازه و فعلِی نابرابری را 
نژادی  و  جنسیتی  و  طبقاتی  خطوِط  امتداد  در 
در  مراقبت«  »بحران  می کنند.   بازتولید  مّلی  و 
مورد هزینه ها و عواقب عمیقًا نامتوازن و ناعاالنۀ 
اقتصادی نئولیبرالی نگرانی هایی را برانگیخته 
است، به ویژه برای زناِن عمدتًا فقیر و مهاجر و 
بار  سنگینی  که   )racialized( غیرسفیدپوستی 
مراقبت از دیگران را به دوش می کشند. مطالعۀ 
ایدئولوژی های  که به  مراقبت به همان میزان 
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بحران مراقبت

<مـــــــــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــــــــبت
آنســـــــــویمــــــــــــرزها:

     دگــــــــــــــرگــــــــــــــــونی مــــــــــراقبـــــــــــــــــت و
     کــــــــــــــــار مـــــــراقــــــبــــــــــــــتی

هایدی گاتفرید، دانشگاه ایالتی ِوین، امریکا، رئیس کمیته پژوهشی اقتصاد و جامعه و عضو کمیته جنبش های کارگری و زنان در جامعه انجمن بین المللی جامعه شناسی 
و جنیفر جیهای چون، دانشگاه تورنتوی کانادا عضو کمیته پژوهشی اقتصاد و جامعه و کمیته جنبش های کارگری

در  تنیده  کاِر  روی  که  دارد  اشاره  مراقبت 
تمیزکاری  و  پخت و پز  از  مختلف  فعالیت های 
تولیدمثل  و  مهرورزی  و  جنسی  رابطۀ  تا  گرفته 
ارزش زدایی  ازآن  و  می اندازد  پرده  زیستی 
می کنند،  به چیرگِی مشاغل کم درآمد و غیررسمی 
سرایداراِن  و  سالمندان  و  کودکان  از  مراقبت  در 
خصوصی نیز نظر می افکند. عینک تحلیلی ما 
که تحلیل فمینیستی تالقی )intersectional( و 
اقتصاد سیاسی جهانی را نقطۀ عزیمت اساسی 
اهمیت  و  مراقبت  نامرئی  اغلب  کار  می انگارد، 
نمایش  بزرگ تر  را  روزمره  زندگی  حفظ  در  آن 

می دهد.
مراقبتی  کار  فرا مّلی  مدارهای  و  بازار  دخالت 
لحظۀ  از  را  تعّلق  شیوه های  و  اجتماعی  روابط 

داده  تغییر  زندگی  پایان  تجربیات  تا  بارداری 
است.  کار از روی عشق و عالقه، نحوۀ اندیشیدن 
ما دربارۀ مراقبت را درهم می ریزد و آن را همچون 
متعارف  فهم های  می کنند.  مفهوم پردازی  کار 
کاری از  انتظار دارند مراقبت، رایگان و همچون 
روی عشق و عالقه انجام شود که برحسِب ارزش 
مصرفی ذاتی اش پاداش می گیرد، نه با میانجی 
با  رابطه  در  نه  و  بگیرد  ُاجرت  پول  »نامقدس« 
که همۀ  نوعی حق انتزاعی شهروندی. همزمان 
کارهای مراقبتی و مهرورزی ارزش زدایی  اشکال 
حال  در  حوزه های  از  یکی  است،  شده 
شکوفایِی تحقیق، مطالعۀ مادرهای جایگزینی 
)surrogate mothers( است که به سبب کارشان 
از منظر اجتماعی و سیاسی و قانونی به رسمیت 



به  جایگزین  مادران  کار  نمی شوند.   شناخته 
کاالیی  مبادالت  میان  محو  مرزهای  سبب 
نیست.  تشخیص پذیر  چندان  پیشکشی،  و 
 Intended( نطفه  صاحب  والدیِن  است  ممکن 
parents( در عوض این که خود را جزء الیتجزای 
روابط اجتماعی غیرشخصی استثماری و کاالیی 
شدِن مضاعِف صمیمیت و کار تولیدمثل بدانند، 
در امان احساسات نوع دوستانۀ روابط پیشکشی 

قرار گیرند.   
بر  نهادها  و  بازیگران  از  متنوعی  مجموعۀ 
زندگی  در  که  امری  همچون  مراقبت  ارزش 
لحاظ  به  سرمایه داری  تسلط  تحت  روزمرۀ 
است،  جدا ناشدنی  آن  از  و  ضروری  اجتماعی 
مراقبت   کارگران  محرومیت  گذاشته اند.  تاثیر 
عنوان  به  چه  موجود،  حقوقی  حمایت های  از 
مهاجران موقت و مادرهای جایگزین داوطلب و 
چه در فعالیت های کاری بدون مزد، کار مراقبت 
کاری از روی عشق و  را بیش از پیش به منزلۀ 
تغییر  با  دولت  می کند.  ارزش زدایی  کاری  فدا
اولویت های سیاست گذاری خود از مسئولیت ها 
)و مخاطرات( مراقبت کنار کشیده و عقب نشینی 
همزمان  اما  است،  کرده  خالی  شانه  و  کرده 
که آب به آسیاب  کرده است  اصالحاتی را دنبال 
ریخته  مهرورزانه  و  مراقبتی  کار  بازاری سازی 
است. مورِد سنگاپور را مالحظه کنید: گزینه های 
برای  دولت  خصوصی شدۀ  و  بازاری شده  قویًا 
کارگران  تأمین نیازهای مراقبتی از طریق برنامۀ 
در مزیت دادن  را  خانگی خارجی، نقش دولت 
باال نسبت به  به خانواده های طبقه متوسط و 
می کند.  برجسته  را  کارگر  طبقۀ  خانواده های 
روندهای همزاِد بازاری سازی و خصوصی سازی 
مراقبت، با مشاغل نا امن و دستمزد پایین برای 

کارگران مراقبت در پیوند است.
عشق و مراقبت در سرتاسر زنجیره های جهانی 
مراقبت نقل و انتقال می شود و دگرگون می گردد. 
جهانی شدۀ  زنجیره های  کشیدن  تصویر  به 
مراقبت پرده ای را مقابل چشمانمان می گسترد 
قدرت  فضایی  روابط  آن  روی  بر  می توانیم  که 
مهاجر،  کارگران  خانه های  در  کنیم.  تجسم  را 
تقاضای  سر  بر  چانه زنی  از  خانواده ،  اعضای 
کار برای فرزندان  تأمین اشکال مادی و عاطفی 
شواهدی  کرده اند.  عبور  خودشان  خانۀ  اهل  و 
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شرقی  اروپای  پساسوسیالیستی  کشورهای  از 
که از مردانگی   که پدران مجردی  نشان می دهد 
تمسخر  از  را  آنها  تا  می سازند  دفاعی  اشکال 
مادراْن  اندازۀ  به  دارد،   نگه  امان  در  حذف  و 
کار »عشق ورزیدن مادرانه« نیستند. در  پذیرندۀ 
با  کارفرمایان  کردن  معامالت مرزی، هماهنگ 
که در مسیرهای طوالنی سفر می کنند  کارگرانی 
کنند، اغلب وابسته به  تا از متقاضیان مراقبت 
خصوصی  کارگزاران  متعدد-از  میانجی های  به 
است.  دوجانبه-  مّلی  توافق نامه های  تا  گرفته 
تحت  مراقبتی  برنامه های  گسترش  ژاپن  در 
سرعت  به  که  جمعیتی  برای  دولت  حمایت 
کید  تأ موجب  است،  شدن  سالخورده  حال  در 
غیرمنتظره ای بر مهاجران آموزش دیدۀ حرفه ای 
که  آموزش دیده ای  مهاجران  است؛  شده 
می توانند در این »پل سازی« فرهنگی وارد شوند 
تا از »دیگربودگی« قومی خود به متقاضیان ژاپنی 
جهانی شدۀ  زنجیره های  بزنند.  پل  ِمراقبت 
ناحیۀ  به  ناحیه  یک  از  را  خانواده ها  مراقبت، 
دیگری از اقتصاد جهان وصل می کند و بازتابی 
از سازماندهی مجدد روابط عمومی و خصوصی 
قدرت در درون و میان خانواده و جامعۀ مدنی و 

دولت و نهادهای اقتصادی است.
نظام  تداعی کنندۀ  اعمالی،  چنین  تمامیت 
سبب  همین  به  ستم هاست،  تالقی  نیرومندی 
از  برخی  در  دارند.   هم  مخالفانی  روندها  این 
تشّکل های  و  اتحادیه ها  سازش  شاهد  موارد 
و  سازماندهی  تازۀ  معارضات  با  مدنی   جامعۀ 
شاهد  دیگر،  موارد  در  هستیم؛  سیاستگذاری 
اما  غیرمنتظره   همبستگِی  و  وحدت  پیشرفت 
کارگران مراقبت و رسیدگی  حیاتی  در حمایت از 
چه  مراقبت  کارگران  هستیم.  آنها  به  منصفانه 
در محدودۀ منازل خصوصی  چه در داالن های 
قدرت، فعاالنه روابط نابرابر و انقیاد را به بحث 
تقسیم  گاهی  مبارزه می طلبند،  به  و  می گذارند 
کار  جنسیتی و قومی-نژادی را بازتولید می کنند و 
گاه هویت ها و فردیت های همبسته ای را نقش 

می زنند.  
با  مراقبت،  فزایندۀ  و  گسترده  شدن  کاالیی 
کردن سوژۀ سیاسی جدید، پایه ای برای  داخل 
است.  کرده  ایجاد  جمعی  عاملیت  تازۀ  اشکال 
تشّکل های  سوی  از  طوالنی  مبارزات  پیگیری 

کارگران خانگی و متحدانشان در سطح جهانی 
کار فشار آورد تا نخستین  به سازمان بین المللی 
مجموعه استانداردهای بین المللی برای کارگران 
خانگی را در سال 2011 تصویب کند )مقاوله نامه 
که به سبب  تاریخی  از محرومیتی  189(. پس 
پیوند با برده داری خانگی و بیگاری استعماری 
این  بود،  شده  ایجاد  نوکری  ارباب  روابط  و 
کارگران خانگی واژگان مشترک و  مقاوله نامه به 
کارگر  کرد تا به عنوان  خّط مشیی جهانی اعطا 
سیاستگذاری های  و  شوند  خود  حقوق  مدعی 
مّلی و هنجارهای قانونی بین المللی حقوق بشر 
را در جهت پیگیری هایشان برای شرایط مناسب 
کارگران  برای  شایسته«  »کار  گسترش  و  کار 

خانگی، اهرم قرار دهند.  
نیز  مّلی  سیاسی  بسترهای  و  تاریخی  میراث 
به شیوه ها و ابزارهای در دسترس برای فعاالن 
است.   بخشیده  شکل  و  سر  اجتماعی  جنبش 
بیستم  قرن  به  داخلی  کارگران  سازماندهی 
تحوالت  در  دیگری  مهم  دورۀ  که  برمی گردد، 
فعالیت های  بوده است.  اقتصادی  و  اجتماعی 
نمایانگر  مکزیک  و  متحده  ایاالت  در  اخیر 
جنبش های  در  نوآورانه ای  استراتژی های 
متالقی  هویت های  به  که  است  اجتماعی 
آنها  میان  از  که  می شود  نزدیک  چندگانه ای 
کشور  در  را جذب می کند.  و هم پیمانانی  اعضا 
بشر  حقوق  بر  نیروها  بسیج  چارچوِب  هند 
)به  را  بین المللی  همبستگی  و  است  متمرکز 
تا  می کند  ترویج  منطقه ای(  همبستگی  جای 
در  حالی که  در  دهد.   قرار  هدف  را  مّلی  دولت 
کار برابر  کوادور چارچوب بسیج نیروها بر حقوق  ا
بیشتر  منطقه ای  همبستگِی  بر  و  است  متمرکز 
کید دارد. اقتصاد  از همبستگی سطح جهانی تأ
که مدام در حال تغییر  سیاسی فوق مّلی مراقبت 
است، با بهره گیری از ساختارهای جدید فرصت 
اجتماعی  بازیگران  انواع  بر  فقط  نه  سیاسی،  
درگیر در سامان دهی مراقبت تاثیر گذاشته است، 
و  تشکّلی  فعالیت های  سیاسی  افق های  بلکه 

جمعی را نیز دگرگون کرده است.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Heidi Gottfried >ag0921@wayne.edu> 
Jennifer Jihye Chun >jj.chun@utoronto.ca>
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<بـــــــــحــــــــــرانجــــــهانی
مــــــــــــراقــــــــــبت؟

 )RC19( کسفورد، بریتانیا، عضو کمیتٔه پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی فیونا ویلیامز، دانشگاه لیدز و دانشگاه ا
انجمن بین المللی جامعه شناسی

سازمان بین المللی کار.

در میان کارگران خانگی، تقریبا از هر پنج نفر یک نفر 
مهاجر بین المللی است.

از  نیمی  زنان  حاضر  حال  -در  مهاجرت  رشد 
جمعیت 223 میلیونی مهاجر جهان را تشکیل 
چگونه  مراقبت  که  می دهد  نشان  می دهند- 
جهانی  مسئله ای  به  گون  گونا به شیوه های 
زنانی  از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  فراملی  و 
در  می کنند،  مهاجرت  فقیرتر  کشورهای  از  که 
نظافت،  مراقبت،  زمینه  در  غنی تر  کشور های 
یا  کودکان،  از  نگه داری  و  خانگی  خدمات 
می شوند.  گرفته  کار  به  خانوارها  و  سالمندان 
این زنان از کشورهای جنوب جهانی )کشورهای 
کشورهای شمال  کمتر توسعه یافته( به  عمدتا 
جهانی )کشورهای غنی تر( مهاجرت می کنند و یا 
در خود این مناطق جابه جا می شوند. به موازات 
شاهد  جهانی،  مراقبتی  جهانی  زنجیره   این 
شرکت های  و  دولت ها  فراملی  استخدام  رشد 
پزشکان  و  پرستاران  آن ها  هستیم؛  خصوصی 
کشورهایی با درآمد سرانه پایین و متوسط  را از 
غنی تر  کشورهای  در  تا  می کنند  استخدام 
کار  بیمارستان ها  و  سالمندان  خانه  در  داراتر 
مهاجر  کارگران  این  تعهد  فرآیند،  این  در  کنند. 
سالمندشان  والدین  و  کودکان  از  مراقبت  به 
کشیده  دورتر  قاره ها  به  فراقاره ای  گستر ه ای 

حال،  عین  در  همزمان  می شودمی یابد. 
خدمات  خصوصیارائه دهندگان  شرکت های 
به  را  خود  کسب وکار  از  قسمت هایی  مراقب، 
مناطق مختلف جهان منتقل می کنند و اینگونه  
که صنعت مراقبت به یک تجارت بزرگ  است 
دیگر  طرف  از  است.  شده  تبدیل  بین المللی 
برای  را  دریافتی  حقوق  نیز  مالی  سازمان های 
در  می دهند.  انتقال  مبدأ  کشور  به  را  مهاجرین 
برخی کشورها با درآامد سرانه پایین تر از متوسط 
کارگران  و  پرستاران  مهاجرت  فیلیپین،  مانند 
مراقبتی بخش عمدة »صادرات« مورد حمایت 
ارز  منبع  بزرگ ترین  و  می دهد  تشکیل  را  دولت 

خارجی برای کشور به حساب می آید.
موجب  مراقبت  فراملی  سیاسی  اقتصاد 
انباشت تغییرات و تشدید بحران هایی می شود 
و  اقتصادی  اجتماعی،  نابرابری های  بر  که 
ژئوپولیتیک تأثیر می گذارند. اولین تغییر افزایش 
جهانی نقش زنان در بازار کار است. در کشورهای 
توسعه یافته این تغییر با دور شدن از مدل »نان 
آور مذکر« صورت می گیرد؛ در مدل جدید همه ی 
دارند.  نقش  بازارکار  در  مرد،  و  زن  بزرگساالن 
اقتصادهای  تخریب  جهان،  فقیرتر  مناطق  در 

کرده است  محلی، بیکاری و فقر، زنان را مجبور 
تا نقش پررنگ تری در نان آوری داشته باشند.

پویایی  تغییرات نیازهای مراقبتی در حال  <
تغییر

سن  افزایش  توسعه یافته  رفاه  دولت های  در 
به  نیاز  رشد  باعث  باروری  کاهش  و  جامعه 
در  »مراقبت«  نتیجه  در  و  است  شده  مراقبت 
اساسی  دغدغه ی  یک  عنوان  به  کشورها  این 
ح می شود. البته  اجتماعی، سیاسی و مالی مطر
بهتر  نیز  توسعه  حال  در  کشورهای  در  شرایط 
کشورهای در حال توسعه به  کدام از  نیست. هر 
شیوه ای این شرایط را تجربه می کنند؛ به طوری 
که در بدترین شرایط، در آفریقا ایدز، بیماری های 
کودکان  باالی  نسبت  و  طبیعی  بالهای  مزمن، 
تحت تکفل، بار سنگینی بر دوش زنان می گذارد 
و در عین حال با زیرساخت های حمایتی بسیار 
کارهای  به  که  می رود  توقع  ایشان  از  محدود 
مهاجرت   بپردازند.  نیز  درآمد  کسب  و  مراقبتی 
کارهای خانه و پرستاری  که اغلب برای انجام 
برای  راهی  می گیرد،  صورت  مقصد  کشور  در 
آن صورت  در  البته  که  است  زنان  درآمد  کسب 
خانواده  اعضای  دیگر  مراقبتی  مسئولیت های 
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که در وطن مانده اند بیشتر می شود.
حال  در  پیشرفته  کشورهای  همزمان، 
راه های  یافتن  دنبال  به  و  هزینه ها  کاهش 
مراقبتی  نیاز های  تأمین  جهت  مقرون به صرفه 
سوئد  مانند  رفاه  دولت های  در  حتی  هستند. 
که سرمایه گذاری باالیی در بخش عمومی دارند 
در  کلیدی  مهره ای  به  خصوصی  شرکت های 
این  شده اند.  تبدیل  مراقبتی  خدمات  ارائه ی 
محلی  یا  دولتی  خدمات  برون سپاری  شامل 
مالی  کمک های  ارائه  و  خصوصی  بخش  به 
خانواده ها،  به  مزایا  و  خدمت  خرید  بن های  و 
معلولین و سالخوردگان است تا از این طریق به 
آن ها در پرداخت هزینه ی استفاده از بازار خدمات 
که قوانین ناقص  مراقبتی کمک شود. در جایی 
و به خصوص در  ندارد  قانونی وجود  یا  و  است 
مورد شغل هایی که به کار در خانه های شخصی 
را پر می کنند  بازار  افرادی خال  مربوط می شود، 
زنان  دارند:  را  چانه زنی  قدرت  کم ترین  که 
روستایی  مناطق  مهاجران  کارگر،  طبقه  محلی 
زنان  فزاینده  به شکل  و  چین(  در  )فی المثل 
کاری  توانایی  دیگر.  کشورهای  از  مهاجر  کارگر 
این زنان اغلب بیش از انجام خدمات مراقبتی 
بیش مهارتی  احتمال  اروپا  اتحادیه  در  است؛ 
است.  بومی شان  همتایان  دوبرابر  مهاجران 
مهاجران حقوق شهروندی کمتری برای مسکن 
و حمایت های اجتماعی دارند و بیشتر از کارکنان 
شغل های  و  خانگی  کارهای  معرض  در  محلی 

بی ثبات وحقوق پایین قرار می گیرند.
بر  نیز  جدید  نسبتا  پدیدٔه  این  حال،  این  با 
روند  یعنی  افزوده  است،  تاریخی  نابرابری های 
»غیر  کار  با  مراقبتی  کار  ارزش  زدایی  جارِی 
کنار یک بردگی  تخصصی« زنان نامیدن آن، در 
نژادی شدٔه مداوم. در این روند زنان اقلیت قومی 
کار مراقبتی و خانگی توسط  گذشته به منظور  از 
کار گرفته می شده اند.  افراد یا دولت های رفاه به 

میان  توازن  به  مربوط  با مشکالت  زیادی  زنان 
کار و زندگی درگیرند.این مشکالت را می توان با 
برون سپاری کارهای مراقبتی و نظافتی به زنانی 
از کشورها و طبقه های اجتماعی فقیرتر حل کرد. 
ولی با این  وجود این راهکار در تغییر تقسیم کار 
اندکی  تأثیری  خانوار  در  پایدار  جنسیت محوِر 

دارد.

تالقی مراقبت و دیگر بحران های جهانی <
دیگر  با  مراقبتی  کارگران  فراملی  جنبش 
است.  کرده  پیدا  تالقی  جهانی  بحران های 
نخست، ریاضت اقتصادی ناشی از بحران مالی 
مراقبتی  خدمات  یافتن  به  را  دولت ها  جهانی، 
سوم  دو  اسپانیا  در  است.  کرده  ترغیب  ارزان تر 
که  فشاری  و  مهاجرند  شاغل  مراقبتی  کارگران 
کرده  ریاضت اقتصادی بر درآمد خانوار تحمیل 
کارگران  کار  موجب شده است تا حقوق و ساعت 
کارگران مهاجر  که  کاهش یابد. وجوهی  مهاجر 
از درآمد خود به وطن می فرستادند نصف شده 
کشورهای پردرآمد  است. دیگر اینکه، وابستگی 
دیگرستیزی  افزایش  با  مهاجر  کارگران  به 
سیاسی  بحثهای  است.  همراه  ضدمهاجرتی 
در  تغییراتی  موجب  پناهندگان  بحران  مورد  در 
کارگران  که بر  سیاست های مهاجرتی شده است 
مراقبتی مهاجر تأثیر می گذارند. این سیاست ها 
»غیر  کارگران  بر  محدودیت  اعمال  بر  عالوه  
مراقبتی(  کارگران  گروه  )شامل  متخصص« 
امکانات  از  مهاجران  برخورداری  تدریج  به 
از  بسیاری  می کند.  محدود  نیز  را  اولیه  رفاهی 
کمیت دولت و هزینه های  بحثهای سیاسی، حا
اقتصادی را در مقابل حقوق بشر و بشردوستی 
این   تمامی  پوالنی،  تعبیر  به  می دهند.  قرار 
بحران ها، از قبیل بحران های مالی، مراقبتی و 
پناهندگان،  و  مهاجران  به  مربوط  بحران های 
کاالهای موهومی  سوژه های خویش را به مثابه 
عرضه می کند و امنیت، همبستگی و پایداری را 

به خطر می اندازند.
سیاسی  فعالیت های  پی  در  کرد؟  باید  چه 
به  مربوط  سازمان های  فراملی  و  بین المللی 
سال  در  خانگی،  کارگران  محلی  جنبش های 
در  خانگی  کارگران  حقوق  مقاوله نامه   2011
عنوان  به  شد.  تصویب  کار  بین المللی  سازمان 
از  می توان  جهانی  استراتژی های  از  دیگر  یکی 
حمایت سازمان جهانی بهداشت از یک منشور 
را  کشو رها  که  برد  نام   2010 سال  در  اخالقی 
مهاجر  کارکنان  استخدام  در  می کرد  تشویق 
کنند. این ها مهم  بخش سالمت از  آن استفاده 
توجهی  نیازمند  مراقبت  کار  مسئلٔه  اما  است، 
فراتر از این هاست. مراقبت و مهاجرت هر دو از 
 )sustainability( پایداری  و  بشر  حقوق  مسائل 
و  شهروندی  حقوق  آزاد،  جابه جایی  هستند. 
که از خشونت  کسانی  همچنین مهمان نوازی از 
مراقبت،  برای  است.  ضروری  می کنند،  فرار 
را  مراقبتی  خدمات  ارائه  و  دریافت  تا  نیازاست 
به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به رسمیت 
بر  سیاست گذاری،  غالب  منطق  بشناسیم. 
بازار تمرکز می کند و هر  کارایی و تسهیل  بهبود 
با  مراقبی  نیازهای  سازماندهی  از  صحبت  جا 
زنان  کشاندن  بر  کید  تأ می شود  دستمزدی  کار 
انداز  کار است. برای ترسیم یک چشم  بازار  به 
بلندمدت تر باید درتدوین استراتژی های مربوط 
به  ویژه ای  توجه  جهانی  اجتماعی  عدالت  به 
یک  عنوان  به  را  مراقبت  باید  داشت؛  مراقبت 
همچنین  و  شناخت  جمعی  اجتماعی  فضیلت 
باید  می شود،  توجه  مهاجر  کار  به  که  همانطور 
نقش اساسی مراقبت در اقتصاد ملی و جهانی، 
سالمت، استقالل و پایداری انسان را نیز در نظر 

گرفت.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Fiona Williams >J.F.Williams@leeds.ac.uk>

mailto:J.F.Williams@leeds.ac.uk
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کت، دانشگاه مک گیل، کانادا ادل بال

از  فوری  تماس  یک   2008 مارس  اواخر 
یعنی  ملل،  سازمان  در  کار  تخصصی  سازمان 
کردم. بدنه  کار )ILO( دریافت  سازمان جهانی 
که برای  اقدامی  کار در  اجرایی سازمان جهانی 
قطعنامه ای  می آمد  نظر  به  عجیب  بسیاری 
کره  پذیرفته بود و بنابراین نیاز بود تا برای مذا
دربارٔه یک توافق نامه بین المللی جدید درباره کار 
آماده  خانگی  کارگران   )decent work( شایسته 
شود. از من خواسته شد تا در فرآیند مرئی کردن 
کارشناس اصلی سازمان  کار خانگی، به عنوان 

بین المللی کار حضور داشته باشم.

کار خانگی < نامرئی بودن 
کارگران خانگی به عنوان افرادی که از دیگران 
و  دیده  واقعا  که  دارند  عادت  می کنند  مراقبت 
گزارش های تاریخی یادآور پیوند  شنیده نشوند. 
نیز  و  استعماری  و  خانگی  برده داری  با  امر  این 
یادآور اثرات ماندگار رابطه جایگاه محور ارباب و 

کمیتٔه کنفرانس سازمان بین المللی کار برای مقاوله نامه شمارٔه 189، 
.2011
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<تـــــــــــدویــــــــــناستاندارد
کــــــــــــــــــــارشــــــــایســــــــتهبــــرای

کــــــــــــــــــــــــارگــــــــــــرانخــــــــانــــــــگیدر
ســــــازمانجهانیکار

که در فهم متعارف ما هویداست.  رعیتی است 
درباره  فراوانی  جامعه شناسانه  تلخ  گزارش های 
یا  پسا استعماری  دولت های  در  خانگی  کار 
که چطور  دارند  کید  تا نکته  این  بر  پساآپارتاید، 
کارهای پست و دشوار  کارگران خانگی  با اینکه 
می دهند،  انجام  را  اجتماعی  بازتولید  با  مرتبط 
اقتصاد  ادبیات  می مانند.  نامرئی  همچنان 
خانگی،  کارگران  که  دارد  کید  تا این  بر  سیاسی 
که اغلب دارای سطح تحصیالت باالیی بوده و 
در خانه خود نیز مسئولیت های مراقبتی دارند، 
و  کرده  ترک  را  خود  خانواده  و  خانه  حد  چه  تا 
کشور  از  ج  خار به  مراقبتی  خدمات  ارائه  برای 
تا  که  ادبیات نشان می دهد  این  سفر می کنند. 
کار مراقبتی  چه میزان، به اهمیت و ارزش این 
از  زنانه شده است  به صورت سنتی  که  فراملی 
نظر اقتصادی و اجتماعی کم توجهی شده است.

حداقل  کار  بین المللی  سازمان  بررسی  طبق 
کار خانگی مشغول به  67 میلیون زن و مرد در 

از هر 25 زن شاغل در جهان، یک  کار هستند؛ 
رشد  علی رغم  دارد.  اشتغال  خانگی  کار  به  نفر 
مشارکت  به  خصوصی،  مراقبت  برای  تقاضا 
توجهی  کم  جهانی  اقتصاد  در  خانگی  کارگران 
می شود. برخی از زنجیره مراقبت جهانی سخن 
می گویند؛ ریچل پرناس در مقابل به استخراج 
که  منابع مراقبتی اشاره می کند و نشان می دهد 
کارگران  صادرکننده  جهانی  جنوب  کشورهای 
مهاجرتی، کارگران ارزان و اغلب با تحصیالت باال 
را به کشورهای شمال جهانی می فرستند و همین 
امر کشورهای شمال جهانی را بیش از پیش قادر 
می سازد تا بازارهایشان را بر روی دوش مهاجران 
جابه جایی  بسازند.  جهانی  جنوب  کشورهای 
که  کارگران خانگی استراتژی ای است  فرامرزی 



کارگران به کشور مبدا استوار است  بر انتقال پول 
با رویکرد  کارگران  با تمرکز بر مهاجرت موقت  و 

نئولیبرالی توسعه اقتصادی همراه است.
که در تدوین  کارگران خانگی آن بود  مطالبٔه 
بگیرند.  قرار  توجه  مورد  بین المللی  استاندارد 
کارگران خانگی ده ها سال به صورت منقطه  ای 
در حال سازماندهی بودند و توانستند به واسطٔه 
یک شبکه ی فراملی یا درواقع همان فدراسیون 
خود  حقوق  از  تا  شده  متحد  تجاری  اتحاد 
کنند.  دفاع  خاص  بین المللی  مجمع  یک  در 
کار تقریبا یک قرن پیش در  سازمان بین المللی 
سال 1919 به عنوان یک نهاد سه جانبه ایجاد 
دولت ها  و  کارفرماها  کارگرها،  گروه  سه  که  شد 
مرامنامٔه  در  کلمات  اولین  می کرد.  نمایندگی  را 
تنها  پایدار  جهانی  »صلح  که  می دارد  بیان   آن 
عدالت  پایٔه  بر  که  می شود  برقرار  صورتی  در 
در سال  فیالدلفیا  اعالمیٔه  و  بنا شود«  اجتماعی 
علیرغم  نیست«.  کاال  کار  »نیروی  افزود   1944
برای   1936 سال  از  که  مبرمی  درخواست های 
کارگران خانگی  استفاده از ابزارهای خاص برای 
برای  استاندارد  تدوین  است،  داشته  وجود 
تا  نگرفت  صورت  خانگی  کارگران  شایستٔه  کار 
سازمان  در  استاندارد  تدوین  سنت  جایی که 
گذاشته شد. هزینٔه به کارگیری  کنار  کار  جهانی 

یک استاندارد جدید بسیار باال بود.

کارگران  < کار شایسته برای  کردن  قانون مند 
خانگی

کار جریان اصلی هم به جهت اقدامات  قانون 
مرزبندی اش  دلیل  به  هم  و  نئولیبرال  ریاضتی 
و  غیررسمی  اقتصاد  روبه افزایش  کارگران  که 
کشیده  حاشیه ای را نادیده می گیرد، به چالش 
شایسته  کار  خانگی،  کارگران  برای  می شود. 
کار را به رسمیت  که مرزبندی قانون  امری بود 
می کشید.  چالش  به  حال  عین  در  و  شناخته 
بین المللی  سازمان  عمل  و  قانون  گزارش  من 
گفتمان  براساس  و  انتقادی  منظری  از  را  کار 

از  گروه بزرگ تری  تا شامل  کردم  حقوق تنظیم 
کارگران خانگی خواستار رسیدن به  افراد باشد: 
گنجانده شدن حقوقشان در قانون  حق خود در 
زیرا  بود  توجهی  قابل  خواسته  این  بودند.  کار 
غرض از تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه این 
یک  یا  و  نمادین  ابزاری  تنها  که  است  نبوده 
»منشور« انتزاعی برای حقوق باشد: مقاوله نامه 

و توصیه نامه جامع و دقیق بوده اند.
در رویکردهای سنتی انتقال قوانین تصور بر 
سایر  به  جهانی  شمال  از  قوانین  که  است  این 
گذار  در  ابزارها  می شوند؛  ساطع  دنیا  کشورهای 
تجربٔه  اساس  بر  بیشتر  سنتی  رویکردهای  از 
جهانی  جنوب  کشورهای  در  قانون گذاری 
کنار تجربٔه  در  اروگوئه  و  آفریقای جنوبی  مانند 
کشورهایی مانند فرانسه، توسعه داده شدند. در 
کار  مفهوم  شمول  گسترش  هدف  استانداردها 
کار به دلیل  که سازمان بین المللی  شایسته  بود 
سال  در  همه«  برای  شایسته  »کار  به  آن  بسط 
کار شایسته در  1999 از آن دفاع می کرده است. 
مقاوله نامه شماره 189 و توصیه نامه شماره 201 
کاری  کار به معنای »شرایط  سازمان بین المللی 
شایسته« می آمد و ویژگی های مثبت دیگری را 
شایسته،  کار  از  تعریف  این  در  دربرداشت.  نیز 
کارگران خانگی و آزادی تشکل ها در  حقوق برابر 
گرفته شده بود و حمایت های بیشتری در  نظر 
کودکان ایجاد می کرد.  کار  کار اجباری و  مقابل 
حمایت های  به  دسترسی  شامل  شایسته  کار 
و  بهداشت  زایمان،  مرخصی  مانند  اجتماعی، 
اجتماعی  تامین  حمایت های  و  شغلی  ایمنی 
دارد  وجود  واقع گرایانه  نگاه  این  اینکه  با  بود؛ 
که شاید این موارد باید به تدریج فراهم شوند. 
برای  بودند.  هم  بیشتری  موارد  همچنان  ولی 
بازرسی  سازوکار  به  فعال  دسترسی  از  اطمینان 
و حل اختالف، حق العملی تعیین شد. عالوه بر 
برای  که  بود  معنی  این  به  شایسته  کار  این ها 
مهار رفتارهای استثماری، باید توجه خاصی به 

مسیرهای مهاجری اشتباه مبذول داشت.

کنار توصیه نامه  در مقاوله نامه شماره 198 در 
تغییر  هدف  است،  آن  متمم  که   201 شماره 
که  کار خانگی بود به نحوی  کم در  چارچوب حا
که در آن فرمان برداری تقدیس  شیوه ی معمول 
که بین  می شد جای خود را به چارچوبی بدهد 
این  باشد.  برقرار  قدرت  توازن  کارفرما  و  کارگر 
ساختن  راستای  در  توصیه نامه  و  مقاوله نامه 
نامتداول  فراملی،  جایگزین  حقوقی  نظام  یک 
و غیرهژمونیک بوده است و با تنظیم و تصویب 
کرده  پیدا  نشر  و  شده  کم  حا نظام  این  آن ها 

است.
این فرایند بدون ریسک نیست. به طور خاص 
استانداردهای  از تصویب  که پس  آن دارم  بیم 
قانون  تنظیم  در  مسئول  افراد  جهانی  نوین 
اقدامات  علی رغم(  نه  )و  طریق  از  خانگی  کار 
اصالحی قانون کار، به روند مستمر فرمان برداری 
ادامه دهند؛ همانطور  کارگران خانگی  بردگی  و 
صنعت  اقتصاد  به  نئولیبرال  رویکردهای  که 
شده   رانده  حاشیه  به  و  نژادی  زنان  از  خدمات 
این حال،  با  می کند.  پیدا  رشد  و  یافته  تشکیل 
کشور از شمال و جنوب  که 25  قابل توجه است 
هفت  از  کمتر  در  را   189 مقاوله نامه  جهانی 
جدید  استانداردهای  تصویب  از  پس  سال 
اهمیت  حائز  بسیار  این  همچنین  پذیرفته اند. 
است که به واسطه اشکالی از همبستگی جهانی، 
 )learning communities( یادگیری  اجتماعات 
شایسته  کار  ترویج  و  تجربیات  تسهیم  برای 
همه  از  بیش  شده اند.  تشکیل  خانگی  کارگران 
کارگران  که چگونه  این نکته قابل توجه است 
کار  در  که  دارند  اصرار  و  شده اند  بسیج  خانگی 
چیز  هیچ  ما  »بدون  خانگی  کارگران  شایستٔه 

برای ما« وجود ندارد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Adelle Blackett >adelle.blackett@mcgill.ca> 
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کمیتٔه کنفرانس سازمان بین المللی کار برای مقاوله نامه شمارٔه 189، 2011.

mailto:adelle.blackett@mcgill.ca
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اتحادیه ملی کارگران خانگی، رهبران گروهی، دسامبر 2015. عکس: 
اتحادیه ملی کارگران خانگی.

کارگران غیر  پژوهش ها در زمینٔه سازماندهی 
نشان  که  داشت  تمرکز  آن  بر  گذشته  در  رسمی 
موفقیت  با  غیررسمی  می توانند  کارگران  دهند 
سازماندهی کنند؛ در سال های اخیر این پژوهش 
ها پیش رفته و به تحلیل چگونگی موفقیت این 
موردی  مطالعات  گرچه  ا می پردازد.  سازمان ها 
کارگران غیررسمی در  متعددی به بررسی بسیج 
یک بخش و در یک کشور و در یک دورٔه تاریخی 
خاص(  سازمان  یک  درون  معموال  )و  خاص 
مقایسه های  از  اندکی  مطالعات  می پردازند، 
تشریح  برای  کشور  چند  مقایسٔه  یا  تاریخی 
جنبش  موفقیت  میزان  و  راهبردها  شکل ها، 

کریس تیلی، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس، ایاالت متحده آمریکا، عضو کمیته  پژوهشی جامعه شناسی کار )RC30(، جنبش های کارگری )RC44(، طبقات اجتماعی 
و جنبش های اجتماعی )RC47(  انجمن بین المللی جامعه شناسی، جورجینا روجا، مرکز تحقیقات و مطالعات عالی انسان شناسی اجتماعی، مکزیک، نیک تئودور، 

گو، ایاالت متحده آمریکا دانشگاه ایلینوی در شیکا

<تـــــــــاریــــــــخــــــــــــــــچــــــــــــــــٔهتــــــــــــــــالقــــــــی
 ســــــــازمـــاندهـــی کــــارگران

  خــــــــــــانــــــــــــگی

کارگران غیر رسمی استفاده کرده  اند.
تحلیل تاریخی و بین کشوری توانایی زیادی 
سازمان های  عملکرد  چگونگی  تحلیل  در 
تحلیل  در  ما  دارند.  رسمی  غیر  کارگری 
در  رسمی  غیر  کارگران  سازماندهی  مقایسه ای 
تاریخی  مقایسه  به  متحده  ایاالت  و  مکزیک 
که  معترفیم  )و  داریم  نظر  کشورها  مقایسه  و 
مقایسه هاست(.  از  پیچیده ای  مجموعٔه 
حال  در  پژوهِش  از  خالصه ای  مقاله  این 
هویت  های  با   خانگی  کارگران  ماست.  انجام 
زن،  می شوند:  توصیف  فرمان بردار  مختلف 
و  قومی  گروه های  عضو  و  پایین  سطح  کارگر 

دلیل   همین  به  شده؛  رانده  حاشیه  به  نژادِی 
این  اقدامات  به منظور نظریه پردازی دربارٔه  ما 
سازمان های کارگری از تحلیل های نظریه تالقی 
)Intersectionality( در جنبش های اجتماعی و 
تحلیل های نورما آالرسون، جنیفر چان و دیگران 
بهره گرفتیم. عالوه بر این در پژوهش از چندین 
ادبیات نظری بنیادین جنبش های اجتماعی نیز 
استفاده کردیم؛ مانند بسیج منابع، ساختارهای 

فرصت سیاسی، هویت و چارچوب بندی.
این دو  سیر تکامل سازماندهی و حمایت در 
کنشگری  جریان  سه  توسط  بررسی  مورد  کشور 
تالقی  بر  اول  جریان  دو  است.  توصیف  قابل 



سال هشتم / شمارٔه دوم / آگوست 2۰۱۸

۲7

بحران مراقبت

کارگران خانگی: در مسیر زیارت پاپ، سپتامبر 2015.  اتحادیه ملی 
عکس: اتحادیه ملی کارگران خانگی.

جریان،  یک  دارد.  تکیه  کارگر«  »زنان  هویت 
بسیج  را  کارگری  فمینیسِمت  نخبگان  رهبران 
کرده است و جریان دیگر از اتحادیه های کارگری 
را  آن  ما  که  سوم  جریان  است.  شده  تشکیل 
»جنبش های نوین اجتماعی« می نامیم شامل 
نوآوارنه ای   )grassroots(توده ای جنبش های 
اعضای  هویت  زنان،  هویت  حول  که  می شود 
گروه های قومی و یا هویت مهاجران گرد آمده اند 
)که هیچ کدام از آن ها در واقع هویتی »جدید«ی 
این جا  که  تاریخی  آمده اند.  وجود  به  نیست( 
با تکیه بر منابع مختلفی نوشته  بازگو می کنیم 
شوده است از جمله )شامل کار میدانی اخیر خود 
ما،( ولی بیش از همه به پژوهش تاریخی ماری 
گلداسمیت در مکزیک و مطالعٔه مریمیال نداسن و 

ایلین بوریس در ایاالت متحده تکیه دارد.

مقایسه تاریخ مکزیک و ایاالت متحده <
بین  تقریبا  کنشگری  موج  اولین  مکزیک  در 
نخبگان  توسط   ابتدا   1950 و   1900 سال های 
فمنیست مرتبط با  جنبش انقالبی پیش  رفت و 
سپس توسط حزب انقالبی نهادی )PRI( ادامه 
کمه  حا قدرت  طوالنی  سال های  که  کرد  پیدا 
کارگران خانگی  را در دست داشت.  در مکزیک 
اتحادیه هایی، وابسته به  با سازماندهی  بعدها 
سال های  در  مکزیک،  نهادی  انقالبی  حزب 

ایاالت  پیوستند.  موج  این  به   1940 الی   1920
که البته  کرد  متحده تغییرات مشابهی را تجربه 
بود: نخبگان فمنیسم  کمتر  تغییرات  این  عمر 
کارگری طی سال های 1920 و 1940 و مجددا در 
کارگران خانگی  سال 1960 به حمایت از حقوق 
متحده  ایاالت  در  خانگی  کارگران  برخاستند. 
همچون خواهران مکزیکی خود و در این مورد 
صنعتی«  سازمان های  »کنگرٔه  حمایت  تحت 
سازماندهی  به   1940 و   1930 سال های  طی 

اتحادیه ها پرداختند.
جدید  اجتماعی  جنبش های   1970 دهه  از 
از  جایی که  تا  کردند  ایفا  ویژه ای  بسیار  نقش 
کردند.  گذشته را قطع  بعضی جهات روندهای 
جدید  خانگی  کارگران  انجمن های  مکزیک  در 
آزادی بخش  الهیات  سازمان های  حمایت  با 
این  گرفت؛  شکل  فمنیست  روشن فکران  و 
نهادی  انقالبی  حزب  از  فمنیست  روشنفکران 
بودند.  منتقد  اغلب  و  بودند  مکزیک جدا شده 
)درون  مهاجر  و  بومی  هویت   بر  آن ها  کید  تا
کارگران خانگی در مکزیک بود و اینکه  کشوری( 
بین جمعیت و تعداد این گروه از کارگران تناسبی 
مسئولیت  متحده  ایاالت  در  نداشت.  وجود 
به   1972 سال  در  خانگی  اشتغال  ملی  کمیته 
کمیته  گذار شد. این  ادیث بارکسدیل-اسلون وا

ابزاری برای حمایت از نخبگان فمنیسم کارگری 
فعال  کنده  پرا صورت  به   1920 دهه  از  و  بود 
فمنیستی  که  بارکسدیل-اسلون  است.  بوده 
»جنبش  مشترک  مطالبات  با  بود  سیاه پوست 
حقوق مدنی آمریکاییان آفریقایی تبار« متحد شد 
و از ایجاد ده ها سازمان محلی زنان کارگر خانگی  
در  سازمان ها   این  کرد؛  پشتیبانی  سیاه پوست 
افول  سپس  ولی  شدند  زیاد   1970 دهه  اوایل 
کنشگران حقوق مهاجران  کردند. در دهه 1990 
و زنان فمنیست رنگین پوست در ایاالت متحده 
که به  کردند  انجمن های جدیدی سازمان دهی 
شده  ایجاد  مهاجران  اجتماعات  از  خاص  طور 
به  پاسخ  انجمن ها  این  ایجاد  از  هدف  بودند؛ 
کارگران خانگی از شهروندان  تغییرات جمعیتی 
از  بود.  زن  مهاجران  به  افریقایی-آمریکایی 
میالدی،   2000 دهه  در  انجمن ها  این  ترکیب 

اتحادیه ملی کارگران خانگی شکل گرفت.
دو  هر  در  خانگی  کارگران  اتحادیه های  ولی 
جنبش های  همان  قوای  از  بهره گیری  با  کشور 
ایاالت  در  شدند.  فعال  مجددا  جدید  اجتماعی 
کارگران  از  بزرگی  بخش  قوانین  تغییر  متحده 
که با بوجه دولتی  خانگی را تحت تاثیر قرار داد 
با  می کردند.  مراقبت  معلوالن  و  سالمندان  از 
اتحادیه های  تغییرات،  این  از  بهره مندی 



ترقی خواِه بخش عمومی با پایگاه های قوی ای 
زنان  و  رنگین پوستان  اجتماعات  میان  در  که 
ایالت های  در  بعد  به   1980 سال  از  داشتند، 
مراقبت  راستای  در  اتحادیه هایی  پرجمعیت 
و  بزرگ ترین  کردند.  سازماندهی  خانگی 
کارگران خانگی در مکزیک  اثرگذارترین انجمن 
کارگران خانگی«   آموزش  و  یعنی »مرکز حمایت 
در مکزیکو  از یک فرصت سیاسی  بهره گیری  با 
مکزیک  از  قضایی  حوزٔه  لحاظ  از  )که  سیتی 
کارگری  مجزاست(، در سال 2015 یک اتحادیٔه 
و  زن  خانگی  کارگران  ملی  »اتحادیٔه  نام  به 
اتحادیه  اولین  اتحادیه  این  داد؛  تشکیل  مرد« 
از سال 1940 است. رهبر  کارگران خانگی فعال 
اصلی »مرکز حمایت و آموزش کارگران خانگی« و 
»اتحادیٔه ملی کارگران خانگی زن و مرد« مارسلینا 
کل  تجسم  لحاظ  بعضی  از  که  است  باتیستا 
فرایند تکامل جنبش کارگران خانگی مکزیک به 
حساب می آید. باتستا مهاجری از یک خانوادٔه 
ابتدا  او  بود؛  کا  اوکسا بومی  بسیار  ایالت  از  فقیر 
آزادی بخش  الهیات  شدٔه  سازماندهی   گروه  در 

طبقه  فمنیست  مدافعان  با  سپس  و  شد  فعال 
کرد و به منظور تشکیل یک انجمن  کار  متوسط 
کارگری از آن ها جدا شد؛ او سپس، باز هم تحت 
طبقه  کارگری  فمنیست های  آموزش های 

متوسط، یک اتحادیه تاسیس کرد.

استقرار ذهنیت <
سه  این  در  مکزیک  و  متحده  ایاالت  در 
جریان  هر  خود  در  حدودی  تا  و  عمده،  جریان 
و  پایگاه  ها  بسیج  در  سازمان ها  زمان،  طول  در 
اتحاد با متحدان خارجی بر ابعاد مختلف تالقی 
داشته اند.  کید  تا خانگی  کارگران  هویت های 
سازماندهی  استمرار  منظور  به  که  هویت هایی 
نظریٔه  بنابر  جریان ها  این  در  خانگی  کارگران 
تالقی ترکیب شده اند )بدون اشاره  به وجود روند 
تکاملی( از این قرار است: اول هویت زنان، دوم 
کارگران و سوم هویت اقلیت های نژادی  هویت 
واقلیت های به  حاشیه رانده شده. این حنبش ها 
که چال سندوال »ذهنیت  کردند  چیزی را برقرار 
که با ساختار متغیر  کتیکی« می نامد؛ به طرقی  تا

و  چارچوب  متحدان،  از  بود،  منطبق  قدرت 
با  بردند.  بهره  مختلف  بسیج کنندٔه  محورهای 
صورت  سیاسی  فرصت  ساختار  در  که  تغییراتی 
تقویت  جنبش ها  این  پیشرفت  است،  گرفته 
شده است و در ادامه، این پیشرفت نه تنها باعث 
شناخته شدن جنبش نزد عموم و کسب حمایت 
باعث  بلکه  می شود  مدنی  جامعٔه  نمایندگان 
می شود نقش آن ها در حلقه های تصمیم گیری 
این  در  بنابراین  شود.  پررنگ تر  همواره  ملی 
کشورها تالقی هویت های مختلف هم در جذب 
اعضا و ایجاد وحدت سازمانی و هم در تدوین 
کارگران خانگی نقش  راهبردهای موفقت برای 

اساسی داشته اند.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Chris Tilly >tilly@ucla.edu>
Georgina Rojas >georgina@ciesas.edu.mx> 
Nik Theodore >theodore@uic.edu>
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شورای تحقیقات اروپا این پروژه را تحت برنامٔه نوآوری و پژوهش افق 202 اتحادیه اروپا تامین مالی کرده است. 

و  تشویق  میان  در   2011 ژوئن  روز16  در 
که از تمام دنیا به ژنو  کارگر خانگی  سرود ده ها 
سازمان   189 شماره  مقاوله نامه  بودند،  آمده 
برای  شایسته  کار  مورد  »در  کار  بین المللی 
کارگران خانگی« وهمچنین توصیه نامه مرتبط 
گذشته  به آن به شماره 201 تصویب شدند. در 
که در زمینه های اجتماعی  کارگران  دسته ای از 
مختلف معموال از فقیرترین و و از لحاظ اجتماعی 
و  کودکان  )مانند  بودند  گروه ها  طردشده ترین 
اقلیت های  قانونی،  غیر  مهاجران  فقیر،  زنان 
قومی( هیچ حقی نداشتند؛ بنابراین در مقایسه 
بزرگی  بسیار  موفقیت  رویداد  این  قبل،  با 
خانگی  کار  کشور  چندین  در  می شد.  محسوب 
کارگران  »کار« به حساب نمی آید و بنابراین این 
کارگران خانگی  کاری محرومند.  از حمایت های 
در  و  بی بهره اند  پولی  دستمزد  دریافت  از  اغلب 
خواب  جای  می دهند  انجام  که  کاری  ازای 
کار  که  کشورهایی  در  می کنند.  دریافت  غذا  و 
خانگی به واسطٔه قوانین کار به رسمیت شناخته 
سایر  با  خانگی  کارگران  کار  شرایط  نیز  شده اند 
شغل ها تفاوت چشم گیری دارد؛ کارگران خانگی 
به نسبت دست مزد کمتری دریافت می کنند و از 

حمایت اجتماعی کمتری برخوردارند.
توسعه  شاهد  تدریج  به  اخیر  سال های  در   
عنوان  به  می توان  آن  از  که  بوده ایم  چیزی 
کار خانگی دستمزدی« تعبیر  »حکم رانی جهانی 
ناهمگن  بسیار  و  الیه  چند  چارچوب  یک  کرد: 
با همکاری  کارگران خانگی  برای بهبود حقوق 
فرایند  این  در  محلی.  و  جهانی  بازیگران  انواع 
کارگران خانگی )شرایط بد و تبعیضی  وضعیت 
که در بخش های مختلف جهان می بینند( به 
عنوان یک »معضل جهانی« دیده می شود و حل 
این معضل چالشی است که از مرزها فراتر می رود. 

سابرینا مارچتی، دانشگاه کا فوسکاری ونیز، ایتالیا

<حــــــــکـــــــــمــــــرانــــــــی
جــــــــــــــــهــــــــــــــــــانــــــــی

کــــــارخـــــــــــانگیدســــــــتــــــــمزدی

در واقع از بعد نهادی، نه تنها سازمان بین المللی 
کار، بلکه زنان سازمان ملل، سازمان بین المللی 
توسعه،  و  مهاجرت  جهانی  مجمع  مهاجرت، 
کمیسیون  آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، 
سازمان ملل درباره وضعیت زنان و اتحادیه های 
اخیر  سال های  در  مختلف،  بین المللی  تجاری 
اقدامات  خانگی  کارگران  حقوق  ترویج  برای 
تشکیل  همزمان،  داده اند.  صورت  خاصی 
در  خانگی   کارگران  بین المللی  فدراسیون 
گسترش این  مونته دیوئو در سال 2012 نشان از 
که به واسطٔه ارتباطات  کارگری داشت  جنبش 
جدید بین سازمان های ملی و منطقه ای موجود، 
صورت گرفته بود؛ سازمان هایی که اعضای آن، 

به طور خاص صرفا، کارگران خانگی بودند.
در  خانگی  کارگران  حقوق  برای  پویش هایی 
دراین  شدند؛  شروع  ملی  مختلف  زمینه های 
این  بر   189 مقاوله نامه  تأثیر  به  باید  سناریو 
که  هنگامی  درواقع،  داشت.  توجه  پویش ها 
نگاه  کشور  هر  خاِص  ویژگی های  به  دقت  با 
رفتار  در  مهمی  تفاوت های  متوجه  می کنیم 

جنبش های اجتماعی، دولت ها و سازمان های 
می شویم.  مسئله  این  با  رابطه  در  بین المللی، 
شیوه های  به  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های 
این  و  می کنند  برخورد  مسئله  با  متناقضی 
زمینه مند  ویژگی  که  می دهد  نشان  موضوع 
کارگران خانگی چگونه در نهایت  بودن حقوق 
بسیج  در  را   189 مقاوله نامه  ظرفیت  می تواند 
کند. بدین ترتیب  بازیگران در هر زمینه مشروط 
بازیگران  می شود:  ح  مطر قبیل  این  از  سواالتی 
به   189 مقاوله نامه  به  نسبت  داخلی  مختلف 
برای  جهانی«  »حکمرانی  سنجش  ابزار  عنوان 
در  دارند؟  کنشی  وا چه  خانگی  کارگران  حقوق 
این فرآیند دولت چه نقشی دارد؟ این فرآیندها 
و  اجتماعی  گسترده تر  تغییرات  با  نسبتی  چه 

سیاسی در سطح ملی و منطقه ای دارند؟ 
اساس  بر  سواالت،  این  به  پاسخ  برای 
پروژٔه  تحقیقاتی  تیم  موجود  داده های 
نمونه  عنوان  به   ،)DomEQUAL( کوئال  دام ا
کوادور را بررسی می کنیم؛ این  کشورهای هند و ا
کشورها نمونه ای از شیوه های متضادی هستند 
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»وضعیت کارگران خانگی به عنوان یک »معضل جهانی« 
دیده می شود و حل این معضل چالشی است که از مرزها 

فراتر می رود.«

از  دولتی(  غیر  و  )دولتی  داخلی  بازیگران  که 
مقاوله نامه 189 به عنوان فرصتی برای بسیج در 
استفاده  کارگران خانگی  راستای تحقق حقوق 

کرده اند. 
کوادور در سطح ملی دو طیف مخالف را  هند و ا
کوادور به صورت فعاالنه  نشان می دهند: دولت ا
که  کارگران خانگی را در برنامٔه جامع تری  حقوق 
نظر  در  دارد  سیاسی اقتصادی  اصالحات  برای 
گرفته است، درحالی که دولت هند علیرغم فشار 
گروه های جامعٔه مدنی، تمایلی به پاسخ به این 
درخواست ها نشان نداده است. این تفاوت در 
کیفیت های بسیار متفاوت  کشورها باعث ایجاد 
کارگران خانگی  در پویش های مربوط به حقوق 
که درنهایت به تفاوت در نقش ها، اهداف  شده 
و حیطٔه اقدام بازیگران اجتماعی در این جوامع 

می انجامد.
از  نشان  کوادور،  ا و  هند  بین  تفاوت ها 
نیز  کشور  دو  این  جغرافیای  مناطق  در  تفاوت  
تمایل  بازتاب دهندٔه  کوادور  ا در  اوضاع  دارد. 
دولت های مناطق آمریکای التین و کاراییب، در 
که دولت های چپ گرا در برزیل، بولیوی  زمانی 
بهبود  به  داشتند،  حکومت  ونزوئال  و  کوادور  ا  ،
فقیر  و  آسیب پذیر  اجتماعی  گروه های  شرایط 
کار خانگی است. با توجه  مانند زنان شاغل در 

کاراییب و امریکایی التین  به اینکه دولت های 
پیوستند،  مقاوله نامه  به  دیگیری  از  پس  یکی 
اثر  شاهد  کوادور  ا مورد  در  می رسد  نظر  به 
کنندٔه  کشور امضا  تقلیدی هستیم. امروز با 14 
تمرکز  باالترین  منطقه  این  مقاوله نامه،  این 
کنندگان را در دنیا دارد. در مقابل، هند در  امضا
که در آن در مقایسه  منطقه ای واقع شده است 
کمتری  کلی اصالحات  با امریکای التین به طور 
در راستای بهبود حقوق بشری زنان و مهاجران 
کنون تنها  گرفته است. در سراسر آسیا تا صورت 
فیلیپین به مقاوله نامه 189 پیوسته است. این 

بر حقوق کارگران خانگی تاثیر منفی دارد.
نقش  که  افرادی  ماهیت  دالیل،  این  به 
و  هند  در  می گیرند  عهده  بر  را  تغییر«  »عامل 
کوادور متفاوت است؛ منظور از بازیگر متصدی،  ا
که موجب ترویج تغییرات مثبت  بازیگری است 
کارگران  حقوقی و هنجاری در خصوص حقوق 
کوادور خود  ا خانگی شده است.  در حالیکه در 
دولت ملی یک چارچوب هنجاری جدید معرفی 
قانون  این  هند  در  نبود.  اینگونه  هند  در  کرد، 
)همچون  محلی  ایالت  چند  سطح  در  تنها 
کشور  بخش های  دیگر  در  دارد؛  وجود  کراال( 
که  است  بازیگری  تنها  کار  بین المللی  سازمان 
کارگران خانگی را ترویج  حمایت های قانونی از 

از دولت ملی در  می کند. به اعتقاد من، درواقع 
هند می توان به عنوان مخالف درون میدان نام 

برد.
ح  مطر را  فرضیه  این  می توان  جمع بندی  در 
کشور تفاوت در نحؤه تعامل  که در این دو  کرد 
بازیگران باعث شده بر روی ایده های متفاوتی 
تمرکز کنند: بهبود حقوق انسانی کارگران خانگی 
کار  شرایط  معین تر  بهبودهای  مقابل  در  هند 
در  تفاوت  با  اهداف  در  تفاوت  این  کوادور.  ا در 
کشور تناسب دارد؛ این  انواع بازیگران فعال در 
کارگران  کنار سازمان های مربوط به  بازیگران در 
خانگی به حمایت و ترویج پویش ها می پردازند. 
در  پویش  گستردٔه  بسیار  محدودٔه  به  توجه  با 
که در زمینه برابری و  کردن بازیگری  هند، پیدا 
مسائل حقوق بشر فعالیت داشته باشد و عضو 
پویش حقوق کارگران خانگی نباشد، دشوار بود. 
کوادور  ا در  بود؛  متفاوت  شرایط  کوادور  ا در  ولی 
ذی مدخالن اعضای جنبش های کارگری، بومی 
پویش  این  در  نبودند  مایل  سنتی  فمنیست  و 
عضو شوند، زیرا آن را غیر مرتبط با اهداف خود 

می دیدند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Sabrina Marchetti >sabrina.marchetti@unive.it> 

mailto:sabrina.marchetti@unive.it
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توافق دربارٔه فعالیت های مراقبتی؟

گذشته، در پژوهش ها تمرکز  طی پانزده سال 
که  که بفهمند مهاجرت زنانی  بر آن بوده است 
به تنهایی سفر می کنند چه تاثیری بر خانواده، 
تجربیات  و  رفتار  ولی  دارد؛  کودکان  بر  به ویژه 
که در وطن مانده اند، به ندرت  جنسیتی پدرانی 
بررسی شده است. من در پژوهشم دربارٔه کارگران 
بررسی  به  اروپا،  شرق  از  مهاجر  زِن  مراقبتی 
مانده اند  کشور  در  که  پدرانی  پدرانٔه  رفتارهای 
در  تک والدی  در  را  ایشان  تجربٔه  و  می پردازم 
شرایط پساسوسیالیسم مطالعه می کنم؛ شرایطی 
که در آن مردان، بر خالف گذشته، ملزم به انجام 

مردانگی نان آورند.
اقتصاد  یک  به  »سوسیالیسم«  از  تغییر  در   
شرقی،  اروپای  کشورهای  اغلب  در  آزاد«  »بازار 
تأمین مالی   که دولت  ایمنی اجتماعی  تورهای 
و تضمین می کرد، برداشته شد و یا به طرز قابل 
توجهی کاهش یافت. در نتیجٔه اصالحات نظام 
دست  از  را  خود  کار  نفر  میلیون ها  اقتصادی، 
ارائه  حذف  شامل  اقتصادی  تغییرات  دادند. 
می شد:  نیز  مراقب  بخش  در  دولتی  خدمات 
یا  تعطیل  بسیاری  مدرسه های  و  کودکستان ها 
خصوصی شدند. با پذیرش نظام سیاسی جدید، 
»مادرساالری سوسیالیستی« نیز کنار گذاشته شد 
که ریشه در ایده آِل  و مردانگی هژمونیک سنتی 
یافت.  رسمیت  دوباره  دارد  مرد  نان آور  یگانه 
اقتصادی  فشارهای  تحت  ایده آل  این  تحقق 
را  مردان  گستردٔه  مهاجرت های  و  شد  دشوار 
استانداردهای  می توان تالشی در جهت تحقق 
حال،  عین  در  کرد.  قلمداد  مردانگی  جدید 
سطحی  در  زیادی،  مادران  جمله  از  و  زنان، 
که  کردند  مهاجرت  به  شروع  گسترده تر  حتی 

کمیته پژوهشی نژادپرستی، ملی گرایی، قومیت و بومی بودن  گوته فرانکفورت، آلمان، عضو انجمن بین المللی جامعه شناسی از سال 1990، عضو  هلما لوتز، دانشگاه 
کمیته ژادپرستی، ملی گرایی، قومیت و بومی بودن )RC05( انجمن  )RC05(، زنان در جامعه )RC32(، زندگی نامه و جامعه )RC38(، و رییس آتی )2022-2018( 

بین المللی جامعه شناسی

پـــــــــــــــدربــــــــــــــــــــــودن<مـــــــردانــــــگـــــــیو
مردانیکههــــمسرانشانمهاجرتکــردهاند
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یعنی  قدیمی شان  هویت  بقای  را  آن  می توان 
موارد،  این  در  دانست.  نان آوری  در  کت  شرا
تجربه ای  چه  زندگی شان  شوهران/شریکان 
در غیاب همسران شان دارند؟ آیا این پدران در 
دادن  دست  از  به  مربوط  نگرانی های  معرض 
مردانگی هژومنیک خود هستند؟ مشارکت فعال 
در مراقب های روزانه در این خانواده ها چگونه 

است؟

سبک های پدری مردانی با همسران مهاجر  <
در این پژوهش سه نوع شیؤه مراقبتی مردانی 
شده  تشریح  کرده اند  مهاجرت  همسرانشان  که 
است: »تک والد«، »پدْر فرمانده« و »پدر درگیر«. 
باسواد  کشاورزی  او  است.  اول  نوع  از  کاستیا 
سه  تک والد  عنوان  به  که  است  مولداوی  در 
کاستیا سال ها  فرزندش را بزرگ می کند. همسر 
کارگر  کرد تا به عنوان  پیش خانوادٔه خود را ترک 
کند.  کار  غیرقانونی برای یک خانواده ایتالیایی 
کمک  خانه  و  مزرعه  کارهای  در  فرزند  سه  هر 
عادالنه  را  مزرعه  و  خانه  وظایف  پدر  می کنند؛ 
بین آن سه تقسیم می کند و مواظب است تا در 
کارها تکالیف مدرسه را نیز حتما انجام  کنار این 
فرزندانش  از  کاستیا در ضرورت مراقبت  دهند. 
نمی تواند  که  می کند  کید  تا ولی  ندارد،  شکی 
این  کند.  مراقبت  فرزندان  از  مادر  یک  همانند 
گناه  که خودش می گوید احساس  پدر همانطور 
گرفته  آن ها  از  را  فرزندانش  کودکی  که  می کند 
به  را  پدرانه اش  تربیتی   شیؤه  کاستیا  است. 
تشبیه  مادرانه  مراقبت  سبک  کاربنی  رونوشت 

کید دارد.  می کند و بر نواقصش تا
قبلی  نوع  از  فرمانده«  »پدْر  یعنی  دوم  نوع 
گیرتر است. سرژیک یک پدر اوکراینی با سابقٔه  فرا
انجام  برای  که همسرش  کنون  ا است.  معلمی 
کار خانگی در لهستان به آن جا رفت و آمد دارد، 
کسب وکار خودش مشغول  سرژیک به مدیریت 
را  مراقبتی  وظایف  در  فعال  مشارکت  او  است؛ 
کارها را به خود  به والدیِن همسرش و بخشی از 
افتخار  خود  به  و  است  کرده  گذار  وا فرزندان 
کرده است.  کارهای خانه اجتناب  که از  می کند 
نشان  متخصصی  عنوان  به  را  خود  سرژیک 
اعضای  به  دستورالعمل  دادن  با  که  می دهد 
خانواده، غیبت مادر را مدیریت می کند؛ به گفتٔه 
خود سرژیک، او فرماندٔه نیروهاست. به محض 

به  رسیدگی  مسئولیت های  همسر،  بازگشت 
خانه و فرزندان مجددا بر عهدٔه او قرار می گیرند. 
توزیع  با  مطابق  سرژیک  پدرانٔه  فعالیت های 
هژمونیک  مردانگی  در  جنسیت محور  وظایف 

سنتی است.
نوع سوم »پدر درگیر« است؛ تعداد بسیار اندکی 
مطالعاتی  نمونه های  این  در  پدران  نوع  این  از 
است؛  دسته  این  از  پدری  پاول  داشتند.  وجود 
همسرش  وقتی  که  است  لهستانی  تکنسین  او 
به  چرخشی(  صورت  )به  کارخانگی  برای 
می ماند.  ساله اش   5 پسر  پیش  می رود،  آلمان 
موقعیت  این  در  که  مردانی  کثر  ا مانند  او 
یک  در  و  داده  ادامه  کارش  به  گرفته اند،  قرار 
در  و  است  سرپرست  اتوموبیل سازی  کارخانٔه 
کار است.  شیفت های صبح و شب مشغول به 
پاول در مشقت است تا تمام ملزومات مراقبتی 
را  کرده، وظایف مراقبتی و خانه داری  تامین  را 
خودش،  گفته  به  دهد.  انجام  احسن  نحو  به 
کند. او  می خواهد شرایط را به تنهایی مدیریت 
که با  به عنوان یک »پدر درگیر« به خود می بالد 
تمام سختی هایی که معموال ویژه مادران مجرد 
است، هم فرزندش را بزرگ می کند و هم جایگاه 

شغلی اش را حفظ می کند.

توافق در وظایف مراقبتی <
بین  تفاوت  موردی،  مطالعات  این  در 
فرمانده«  »پدْر  درگیر«،  »پدر  پدرانٔه  رفتارهای 
و»تک والد« آشکار می شود. آنچه در میان همٔه 
کار  انجام  ادامٔه  بر  اصرار  است،  مشترک  آنها 
دست یابی  برای  تالش  بنابراین  و  دستمزدی 
حتی  است؛  پدرانگی  هژمونیک  ایده آِل  به 
کرده و این رفتار توجیه  که شرایط تغییر  زمانی 
که پاول مسئولیت  مالی نداشته باشد. در حالی 
کرده است،  وظایف مراقبتی »مادرانه« را قبول 
کارها مشکلی ندارد؛ اما شیؤه او در  با شکل زنانٔه 
کارش در تضاد است و از  مراقبت با شرایط محل 
این لحاظ تجربٔه او مانند تجربٔه مادران شاغلی 
کاری دو برابری رنج می برند.  که از حجم  است 
گونه اشاره به تبادل نقش و یا تالش  سرژیک هر 
به  و  می کند  رد  ابتدا  از  را  مادر  جایگزینی  برای 
یک  بیرونی  ظاهر  که  کند  می  تالش  آن  جای 
گرچه واقعیت خالف  کند. ا یگانه نان آور را حفظ 

این است.

کاستیا  و  پاول  پدرانٔه  رفتار  من  نظر  به 
انتظار  مادر  یک  از  آن چه  با  می تواند  قطعا 
زمان  از  بازمانده  )رفتاری  کند  برابری  رود  می 
در  خانواده  افراد  آن  در  که  دولتی  سوسیالیسم 
این  زمان  آن  در  داشته اند؛  مشارکت  نان آوری 
عملی  واقعیت  یک  بلکه  نبود،  ایده آل  مسئله 
کنونی  که با توجه به ایده آل  بود.( بدیهی است 
همسرانشان  که  پدران  این  هژمونیک،  پدر 
مهاجرت کرده اند تقریبا هیچ شانسی ندارند تا به 
اصالح  شده  پدرانه  رفتارهای  پیشگامان  عنوان 
در  را  خود  مجبورند  عوض،  در  شناخته شوند. 
و  جمع  از  شدن  طرد  بدنام کنندٔه  تجربٔه  برابر 
به  و  کنند؛  حفظ  خوردن  بی عرضگی  برچسب 
همین دلیل است که این پدران مدل هژمونیک 

کنونی را زیر سوال نمی برند.
کل، موارد بررسی شده دو جنبٔه مهاجرت  در 
منفی  عوارض  نخست،  می دهند.  نشان  را 
با  خانواده  اعضای  که  فشارهایی  و  عاطفی 
کنند. پدرانی  تکه تکه شدِن خانواده تجربه می 
کرده اند، دربارٔه نقش  که همسرانشان مهاجرت 
خود،  زندگی  شریکان  با  تنها  نه  خود  مراقبتی 
توافق  نیز  بزرگ تر  جامعٔه  و  محله  با  باید  بلکه 
کثر کشورهای اروپای شرقی  کنند. از آنجایی که ا
و مرکزی مهاجرت رفت وبرگشتی زنان را »غیبت 
گیرند و مشارکت اقتصادی  موقت« در نظر می 
خانوادٔه  نمی شناسند،  رسمیت  به  را  زنان  این 
حمایتی  برنامه های  از  مبدا  کشور  در  زنان  این 
که از خدمات  کشورهای مقصد  ویژه محرومند. 
عمدتا  نیز  می برند  بهره  مهاجران  این  مراقبتی 
نسبت به هزینه های عاطفی و درگیری های این 
زنان به  اینکه، وقتی  کارگران بی اطالعند. دوم 
که زنان  نان آور تبدیل می شوند، اغلب جوامعی 
که  شوند  می  متوجه  می کنند،  مهاجرت  آن  از 
غیبت آنها در خانه موجب بروز خال و مشکالت 
جنسیتی می شود. ارتقا و توانمندسازی پدران در 
ایفای بهتر نقش پدری به عنوان یک »کار« قابل 
احترام، می تواند پاسخی مناسب برای حل این 
کار  به  راه حل  این  که  افسوس  باشد؛  مشکالت 

گرفته نمی شود.

یادداشت هایتان را به این نشانی بفرستید:
Helma Lutz >lutz@soz.uni-frankfurt.de>

mailto:lutz@soz.uni-frankfurt.de
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واقعیت های مغایر در سنگاپور

مسئله ای  عنوان  به  زندگی«  و  کار  »توازن  موضوع  اخیر  سال های  در 
ح شده است. دولت سنگاپور حمایت اجتماعی را  عمومی در سنگاپور مطر
کار دستمزدی و  افزایش داده است تا والدین، به ویژه مادران، بتوانند بین 
کارگر  کنند. همزمان، برنامٔه استخدام  کودکاِن خود توازن برقرار  مراقبت از 
برای  راه حل دولت  اصلی  برای مدت طوالنی بخش   که  خانگی خارجی 
کنار  در  اجراست.  حال  در  همچنان  است،  بوده  مراقبتی  نیازهای  تامین 
طیف  عجیب  رشد  شاهد  عمومی،  سیاست گذاری های  به  توجه  افزایش 
از  مراقبت  کز  مرا کودکان هستیم.  با محوریت  تجاری  از خدمات  وسیعی 
کودکان و مهد کودک ها متناسب با قیمت هایی که دارند امکانات مناسب، 
نسبت مطلوب تعداد معلم به  دانش آموز و توانمندی آموزش  باالی خود 
پاسخ  مادرانی  و  پدر  به خواسته های  کز تخصصی  مرا خ می کشند.  ر به  را 
می دهند که مایلند فرزندان شان به سرگرمی هایی مانند موسیقی، شطرنج، 
شنا،  فوتبال،  رزمی،  هنرهای  شمشیربازی،  رقص،  دستی،  صنایع  و  هنر 
کز خرید تمام محله ها یافت  تنیس بپردازند. »آموزشگاه های« تجاری در مرا
کودکاِن محصالن نقش  مهمی  می شوند؛ این آموزشگاه ها در روال روزمرٔه 
گرچه این آموزشگاه های تقویتی و »فوق برنامه« از اساس به  ایفا می کنند. ا

کمیته های پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی )RC19( و زنان در جامعه )RC32( انجمن  یوین تئو، دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور، عضو 
بین المللی جامعه شناسی

<ســـــــنگاپـــور،کـــشوریعـــالیبـــرای
بـــــــــزرگکـــــــــردنکــــــودکان…

امابرایچهکسانی؟

زیرساخت های  از  اما بخش مهمی  ایجاد نشده اند،  مراقبت  کز  مرا عنوان 
مراقبت را شکل می دهند چرا که بعضی کودکان چندین روز از هفته و در هر 

کز می گذرانند. روز ساعات زیادی را در این مرا
کمک خیل  با  آموزشی  کز  مرا و  بین خانه، مدرسه  تدارکات جابه جایی 
کثیری از کارگران خانگی مهاجر، عمدتا  فیلیپینی و اندونزیایی، ممکن شده 
کودکان  که شغلشان دقیقا شامل همین جابه جایی روزانٔه  کارگرانی  است؛ 
که من زندگی می کنم  از محلی به محل دیگر است. در واقع، در محله ای 
خانواده های اروپایی، آمریکایی و استرالیایی سکونت دارند و مادران صریحا 
و مرتب بیان می کنند که بزرگ کردن بچه در سنگاپور چقدر نسبت به کشور 
که  خودشان عالی است. در حین صحبت هایشان دو نکته برجسته است 
کشور خودشان نیز  توضیح می دهد چرا این سبک زندگی را نمی توانند در 
کودکان وجود  برای  زیادی  اول، فعالیت های جالب بسیار  باشند:  داشته 
بسیار  تمام وقت،  کمک  و  پرستار  استخدام  هزینه ی  این که  دوم  و  دارد؛ 
مقرون به صرفه است. اظهارات آنها این واقعیت را آشکار می سازد: بدون 
که متمکن اند سنگاپور را برای  گرفتن ملیت خانواده ها، آن هایی  در نظر 
بچه داری بسیار مناسب می دانند و این شامل خود خانواده های سنگاپوری 
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نیز می شود؛ زیرا در سنگاپور می توان هم زمان به امکانات کشورهای جهان 
اول و خدمات کشورهای جهان سوم دسترسی داشت.

برای  موجود  فرصت های  گسترده،  مراقبتی  امکانات  بستر  این  در 
روزمره  آنها  واقعیت های  است.  متفاوت  کامال  درآمد  کم  سنگاپوری های 
بسیار شلوغ و خسته کننده است: انجام کارهای خانه، انجام خرید، مراقبت 
کارهای شیفتی خسته کننده  گاهی اوقات انجام  کودکان، پخت و پز، و  از 
به عنوان نگهبان، صندوق دار سوپرمارکت و نظافتچی. آنها همواره نگران 
و مضطربند که پول شان برای خرید مواد غذایی و پرداخت هزینه های آب 
و برق کم بیاید. فرزنداِن این گروه از خانواده ها در مقایسه با کودکان طبقٔه 
متوسط فوق العاده مستقل هستند: آنها در هشت سالگی می توانند برنج 
بپزند و نیمرو بزنند، به تنهایی به مدرسه بروند و برگردند و حتی از خواهر 
کنند. مهمتر از همه، والدین در خانواده های  کوچکترشان مواظبت  و برادر 
کم درآمد در این باره صحبت می کنند که نگرانند بچه هایشان در خانه تنها 
که وقتی به دلیل  هستند و چیزی برای سرگرمی ندارند، یا اینکه نگرانند 
ناخوشی یا تعطیالت فرزندانشان مرخصی می گیرند، شغل خود را از دست 
که دستمزدشان برای پرداخت تمامی هزینه ها و  بدهند و یا اینکه نگرانند 

قبض ها کافی نیست. 
کودکان  بزرگ کردن  برای  سنگاپور  باشید  داشته  کمی  درآمد  گر  ا ظاهرا 
تنوع  و  اجتماعی  حمایت  گسترش  نیست.  خوبی  جای  هم  آن قدرها 
که برای والدین/مصرف کنندگان وجود دارند زندگی مردم در  گزینه هایی 
اختالف  نمی دهد.  قرار  تاثیر  تحت  یکسان  را  مختلف  اجتماعی  طبقات 
طبقاتی مهم است و یک نظام کار-مراقبت که شاید برای بعضی خانواده ها 

بسیار مطلوب به نظر بیاید، برای بعضی دیگر آن چنان خوشایند نیست.
دهند  می  نشان  را  بی شماری  راه های  نویسندگان  ویژه نامه،  این  در 
از یک  یا خانواده ها  فردِی اشخاص  و  رفتارهای صمیمانه  بین خرده  که 
کالن مراقبت از سوی دیگر درهم تنیدگی پیوسته  طرف و اقتصاد سیاسی 
»انتخاب های«  که  می دهد  نشان  نیز  من  کار  دارد.  وجود  آشفته ای  و 
گسترش حمایت  به رغم  گزینه های موجودشان است.  به  مردم محدود 
عمومی، گزینه های موجود برای خانواده ها تا حد زیادی به راه کارهای بازار 
و مشارکت در کار مزدی رسمی بستگی دارد. این داستان بخشی از داستانی 
بزرگتر درباره ظهور نشانه های سرمایه داری نئولیبرالی و تمایالت دولت ها 
نیازهای  تامین  برای  بازارمحور  و  فردی  راه حل های  ترجیح  به  جوامع  و 
گون، در  گونا گرایش ها هرچند به شکل های  که این  انسان  است. تا زمانی 

دنیای معاصر همچنان ادامه دارند، باید نشان داد که چگونه این تحوالت 
اقتصادی سیاسی به ویژه برای افراد در شرایط اقتصادی اجتماعی پایین 

زیان بار است. 
کلی و به  رشد نیازهای مراقبتی و تحقق این نیازها از طریق بازار به طور 
که احتماال به  کارگران مراقبتی مهاجر به طور خاص، روندهای اند  واسطٔه 
ویژه در شهرهای ثروتمند جهان همچنان ادامه خواهد داشت. در راستای 
جمله  از  کنیم؛  توجه  متعددی  عوامل  به  باید  روند  این  پیامدهای  درک 
اما در جوامعی  که خودشان در »زنجیرٔه جهانی مراقبت« نیستند  افرادی 
که نظام ها،  این زنجیره اند. در محیطی  که شدیدا درگیر  زندگی می کنند 
حفظ  را  بازارمحور  و  فردگرایانه  مهم  اصول  اجتماعی،  گسترش  علي رغم 
می کنند و در شرایطی که کارگران مراقبتی مهاجر، مسئولیت انجام کارهای 
درآمد،  کم  خانواده های  نیازهای  می گیرند،  عهده  بر  را  پرستاری  و  خانه 
کار و  گرفته می شود و از آنها چشم پوشی می شود.  پنهان می شود، نادیده 
مراقبت در این شرایط با مشقت همراه است. سیاستگذاران و محققان هر 
که  مراقبتی  کارهای  برخی  که  گرفته اند  نادیده  را  واقعیت  این  دو عموما 
در خانواده های پردرآمد انجام می شود نیز )مثل بردن وبرگرداندن بچه ها 
میان  در  ناعدالتی  انباشت  باعث  مختلفشان(  برنامه  فوق  فعالیت  برای 

کودکان می شود.
که محققان و فعاالن فمینیستی سیاست های دولتی موجود،  همزمان 
دائما  باید  می کشند،  چالش  به  را  شرکت ها  ورفتار  اجتماعی  هنجارهای 
کنیم. برای زمانی بیش  گفتگو  مسئلٔه اختالف طبقاتی و نابرابری ها را وارد 
از حد طوالنی و برای بسیاری از ما، این اولویت نبوده است. باید به این 
موارد توجه بیشتری داشته باشیم: انواع روش های ناعادالنه سیاست های 
عمومی در پاسخگویی به نیازهای زنان؛ نقد مداوم نظام های مهاجرتی 
که در خانه اتفاق می افتد بی توجهی می کند؛  کار واقعی  که به  کاِر مراقبت 
کرد؛  کار درون خانه حمایت  که می توان از  عمیق تر اندیشیدن به راه هایی 
کاری هنگام  کم و شرایط  یکپارچگی بیشتر بحث های مربوط به دستمزد 
کار  کالن تر در اندیشدن به اثرات  کار؛ و نگاهی  تدوین سیاست های محل 
گروه های مختلف  خانگی دستمزدی بر سیاست گذاری های عمومی و رفاه 

جامعه و در طول زنجیره جهانی مراقبت.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Youyenn Teo >yyteo@ntu.edu.sg>

mailto:yyteo@ntu.edu.sg
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در حالی که کشورهای آسیای شرقی پرستاران و کارگران مراقبتی خانگی 
کرده اند، ژاپن تا همین  کشورهای جنوب شرقی آسیا  استخدام  زیادی را از 
اواخر در بازکردن مرزهایش به روی آنان تردید داشت. شینزو آبه، نخست 
کار با ارائٔه  وزیر ژاپن  در سال 2014 به منظور افزایش مشارکت زنان در بازار 
یک خط مشی جدید مجوز ورود کارگران خانگی مهاجر را به شش کالن شهر 
خانه ای  در  نمی شود  داده  اجازه  کارگران  این  به  هرچند  کرد.  صادر  ژاپن 
کار می کنند؛ درواقع سازمان های خدماتی  که در آن  سکونت داشته باشند 
که قصد دارند در  آنان را استخدام و بر فعالیتشان نظارت می کنند. افرادی 

پی-چیا الن، دانشگاه ملی تایوان، تایوان، عضو کمیته جامعه شناسی مهاجرت )RC31( انجمن بین المللی جامعه شناسی 

<اســــــــــــتــــــــــخـــــــــــــدامو
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزش

کـــــارگرانمراقبتیمـــهاجردرژاپن

ژاپن کار کنند، باید 400 ساعت در دوره های آموزشی زبان ژاپنی، خانه داری 
به  که چگونه  بیاموزند  و مثال  کنند  ژاپن شرکت  و رسوم فرهنگی  آداب  و 
کنند. یک مقام دولتی در مصاحبه  شکلی شایسته، به شیوه ژاپنی تعظیم 
کامال ژاپنی انجام  گفت: »این شیؤه  با روزنامٔه ژاپن تایمز )1 ژانویه 2017( 
در  که  آنچنان  مهاجر،  جمعیت  خیل  دهیم  اجازه  نمی توانیم  کارهاست. 

هنگ کنگ شاهدیم، به کشور سرازیر شود.« 
همکاری  توافق نامه های  براساس  سال 2008   از  و  این  از  پیش  ژاپن   
رسمی  پرستاران  ویتنام،  و  فیلیپین  اندونزی،  با   )EPA( اقتصادی 

https://www.flickr.com/photos/worldbank/9579101694/in/photolist-fAtpcL-dcDsoF-nV8DoQ-BUJncU-F6vPB5-4Lycz3-Z3ErQY-DaXcas-X5H1Yo-891CCY-f7WTk9-W8kKBx-prsRQh-drdAk5-9v6P5K-dk9mRc-f7GGnR-f7GE2V-qpi8Zg-a9naPs-f7WQJd-4jRbvL-VxbrE7-8j2VER-a9jnKR-f7GHKR-f7GEXF-d8iq5d-f7GGC6-a9nahS-a9ncjb-nT92hX-CZgsnV-kkBuXs-fBKCjQ-fAe5K4-r4v25h-23r35g3-bedH6i-oLZ1wi-64qUCr-CnWsrj-6AoV4P-5X5DXF-4jRbyE-nT7kfB-aoBxUw-4oeptU-9j4DXK-fAtp27
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)Kangoshi( و کارگران مراقبتی تایید شده )Kaigo Fukushishi( را برای کار 
در این کشور پذیرفته است. بنابر منطقی مشابه، کارگران مراقبتی که طبق 
کار در منازل شخصی  کشور وارد می شوند نیز مجاز به  این توافق نامه ها به 
درمانی  کز  مرا یا  پزشکی  موسسات  استخدام  به  کارگران  این  نیستند. 

در می آیند تا به افراد سالمند یا معلولین خدمت رسانی کنند.
تا  است  خوبی  بسیار  مورد  ژاپن  در  مهاجر  مراقبتی  کارگران  استخدام 
توافق  با  جامعه  یک  که  بپردازند  این  مطالعٔه  به  آن  بررسی  با  محققان 
دربارٔه ترتیبات نهادی  و معنای فرهنگی مراقبت، چگونه مفهوم »کارگران 
مراقبتی ایده آل« را خلق می کند. دولت ژاپن  در هر مرحله از به کارگیری این 
کنترل سهیمه ها، استخدام شهر به شهر و تمهیدات مربوط  کارگران شامل 
به برگزاری برنامه های فشرده و پرهزینٔه آموزشی، بسیار محتاطانه عمل 
گرچه این داوطلبان معرفی شده از طریق توافق نامه های همکاری  کرد. ا
اقتصادی، کارگران ماهر با پیش زمینه هایی در پرستاری هستند، همچنان 
المللی  بین  شرکت  تأیید  مورد  موسسات  که  آموزشی  دوره  یک  در  باید 
خدمات رفاهی ژاپن ارائه می دهند شرکت کرده تا بتوانند در یک بیمارستان 
کسب  کارگران برای  کار و تحصیل شوند. این  یا مرکز مراقبتی مشغول به 
کنند.  کار مراقبتی باید در امتحانات ملی شرکت  مجوز پرستاری و تاییدیٔه 
که در این امتحانات قبول می شوند، واجد شرایط اخذ ویزا و اقامت  کسانی 

دائم در ژاپن هستند.
گذاشته  کنار  با اجرای برنامه آموزشی تالش می شود تا تفاوت های قومی 
سویتک،  بیتا  شود.  تعدیل  مهاجران   )otherness( دیگری بودگی  و  شود 
کز خانٔه سالمندان در ژاپن را محیطی دارای »قرابت فرهنگی«  فضای مرا
را  گذشته  ذات  از  تصویری  ژاپنی،  سنت های  از  تقلید  آن  در  که  می نامد 
کنان سالمند علیرغم انزوای اجتماعی شان در  بازسازی می کند؛ با این کار سا
کز احساس راحتی کنند.  از کارگران مهاجر خواسته می شود. دیگران  این مرا
کنند و بدین ترتیب  مطابق با شیوه ها و هنجارهای فرهنگ ژاپن تعامل 
که هیچ نسبت خانوادگی یا قومی ای با  سالمندان در برخورد با پرستارانی 

آن ها ندارند، قرابت فرهنگی و احترام شخصی را تجربه می کنند. 
این  است.  ژاپنی  زبان  آموزش  آموزشی،  برنامه  از  توجهی  قابل  بخش 
گفتگو نیست، بلکه  دوره ها فقط شامل آموزش واژگان پایه ای الزم برای 
شرکت کنندگان در این دوره ها مهارت های پیشرفتٔه خواندن و نوشتن  را نیز 
کسب می کنند )391 ساعت در آموزش های قبل از مهاجرت و 675 ساعت 
چینی  حروف  بر  تسلط  یادگیری،  مرحلٔه  برانگیزترین  چالش  ژاپن(.  در 
)کانجی( است، زیرا پزشکان ژاپنی به جای نوشتن آوایی در نوشتِن نسخه 
از کانجی استفاده می کنند. تسلط بر زبان ژاپنی نه تنها در تسهیل ارتباطات 
گزارش ها اهمیت دارد، بلکه حرف زدن به زبان ژاپنی به شیوه ای  و ثبت 
شایسته -همراه با احترام )Keigo(- پرستاران را قادر می سازد تا سالمندان 

را محترم بشمارند.
دورٔه آموزشی داوطلبان کار مرتبط با توافق نامه های همکاری اقتصادی، 
کرده و آن ها را در  مفهوم مراقبت را به عنوان یک رفتار فرهنگی برجسته 
گیری ابعاد فرهنگی »کار مراقبتی ژاپنی« یاری می کند. با آموزش دربارٔه  فرا
مفهوم »تمیز بودن« در فرهنگ ژاپنی، آن ها متوجه می شوند که چرا بخش 
کردن در وان  مهمی از مراقبت مطلوب برای سالمندان ژاپنی شامل حمام 
کردن و شست وشو با اسفنج( است. در حال حاضر،  )در مقایسه با حمام 

کودکان  حجم فروش پوشک بزرگ ساالن در ژاپن بیشتر از تعداد پوشک 
است. شرکت کنندگان در جلسات آموزشی روش صحیح تعوض پوشک را یاد 
می گیرند؛ پوشک ها برای استفاده در زمان ها و مقاصد مختلف با رنگ های 
کالس های آموزشی به شرکت کنندگان یاد  کدگذاری شده اند. در  گون  گونا
که رابطٔه پوشک با استقالل و عزت سالمندان ژاپنی را از  داده  شده است 

دید این سالمندان ببینند.
نیز  ژاپنی  فرهنگ  و  جامعه  مانند  موضوعاتی  به  آموزشی  دوره های  در 
در  خوردن  غذا  رسوم  و  آداب  دربارٔه  شرکت کنندگان  می شود.  پرداخته 
کیموسا« )»با قدرشناسی  فرهنگ ژاپنی آموزش می بینند؛ مانند گفتن »ایتادا
از  که  گیرند  می  یاد  آنها  سالمندان.  با  خوردن  غذا  هنگام  می پذیرم.«( 
آن ها  ببرند.  لذت  واسابی  و  یوزو  مانند  ژاپنی  مخصوص  غذاهای  رایحٔه 
کیمونو )و قرار دادن سمت چپ  گرفتن روش های صحیح پوشیدن  با فرا
روی سمت راست( می آموزند که پوشش سنتی ژاپن را محترم بشمارند و با 
مفهوم شرم در فرهنگ ژاپنی نیز آشنا می شوند تا بتوانند به شیؤه شایسته 
از  کنند. برخی  کمک  لباس هایشان  به سالمندان در پوشیدن و درآوردن 
کردم، این قسمت از آموزش ها را »بسیار مفید«  که با آنها مصاحبه  کارگرانی 
کرده و  خواندند؛ در مقابل بعضی دیگر نیز این آموزش ها را به صراحت نقد 
کیمونو  آن را »بسیار بی فایده« می دانستند )»هیچ کسی در خانٔه سالمندان 
کارگران مهاجر دربارٔه سنت ها و فرهنگ ژاپنی  گاهی  نمی پوشد!«(. رشد آ
بیش از آن که کاربرد عملی داشته باشد معنای نمادین دارد. این آموزش ها 
حس قرابت فرهنگی را نه تنها برای سالمندان تحت مراقبت، بلکه برای 

جامعه ژاپن به طور کلی بهبود می دهد.
دورٔه آموزشی همچنین شامل آموزش نحؤه تعامل و ارتباط با همکاران 
بیمارستان های  در  کار  فرهنگ  درخصوص  کار  داوطلبان  است.  ژاپنی 
کار طوالنی  کز ساعات  کز مراقبتی آموزش می بینند؛ در این مرا ژاپنی یا مرا
کارکنان برای  و خسته کننده است و سلسله مراتب جایگاه ها مشهود است. 
اطمینان از انجام مراقبت حرفه ای  باید از روش های استانداردی پیروی 
معیارهای  بودن  باال  دلیل  به  کنند.  ثبت  با جزئیات  را  و مستندات  کرده 
دریافت  و  حرفه ای  تاییدیٔه  کسب  احتمال  ژاپنی،  زبان  مهارت  سنجش 
را دریافت می  که مجوز  کسانی  کم است. حتی  بسیار  ژاپن  در  کار  مجوز 
کنند، در محیط اجتماعی و فرهنگی ژاپن احساس طردشدگی و انزوا دارند و 

در نهایت تصمیم می گیرند به خانه بازگردند. 
همکاری  توافق نامٔه  اساس  بر  خارجی  کارگران  به کارگیری  برنامٔه  در 
به دید »دیگری حرفه ای«  مراقبتی مهاجر  کارگران  به  ژاپن  در  اقتصادی 
کشورهای آسیای  کارِگر مهمان در سایر  نگاه می شود. در مقایسه با نظام 
برخوردارند.  بیشتری  مزایای  و  حقوق  از  مهاجر  کارگران  ژاپن  در  شرقی، 
افراد می توانند مجوز  گواهینامه حرفه ای  آزمون  در  قبول شدن  با  گرچه  ا
ک ارزیابی مهارت ها آن قدر با فرهنگ  اقامت دائمی را به دست بیاورند، مال
شرکت کنندگان  از  اندکی  تعداد  که  است  شده  تنیده  ژاپنی  زبان  و  محلی 
ژاپن حرفه ای بودن  می توانند به چنین موقعیتی برسند. در نتیجه، در 
راه قابل اطمینانی برای تحرک اجتماعی فراهم نمی کند، بلکه تبدیل به 

سازوکاری در جهت طرد خارجی ها می شود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Pei-Chia Lan >pclan@ntu.edu.tw>

mailto:pclan@ntu.edu.tw
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بارداری و زایمان به یک کسب وکار بین المللی
تبدیل شده اند.

 بارداری و زایمان، تحت تاثیر ایده آل های اصالت نژادی، دودمان پدری 
بلکه  نبوده اند،  طبیعی  پدیده هایی  تنها  هرگز  مادرانه،  ازخودگذشتگی  و 
که شدیدا تحت تأثیر فرهنگ قرار داشته  رویدادهای جنسیتی  ای هستند 
اجتماعات  و  خانواده ها  در  را  تبادل  و  پیشکشی  اجتماعی  فرآیند های  و 
کارهایی  مادران،  باروری  به  مربوط  خانگی  وظایف  می سازند.  برجسته 
می شود.  توصیف  مادرانه  کاری  فدا و  بی دریغ  عشق  و  توجه  از  سرشار 
که با تعبیر  کار باروری در ایجاد خانواده هایی  نقش این اشکال جنسیتِی 
و  بارداری  دلیل  همین  به  است.  رنگ  پر  بسیار  می شوند  ستوده  مقدس 
که در  از پلشتی های پول مصون نگه داشته می شوند؛ پول آلوده  زایمان 
دنیای بازارهای کثیفی می چرخد که بر پایٔه روابط موقت و کاسب کارانه بنا  
شده اند. پس وقتی زنی در ازای پول باردار می شود و بچه به دنیا می آورد 

چه؟ دستمزد بارداری و زایمان از چه جنسی است؟
ح می شود؛ در رحم جایگزین  این سواالت در زمینٔه مادر جایگزین مطر
رحم  در  دیگران  برای  را  نوزادانی  یا  نوزاد  دستمزد  دریافت  ازای  در  زنان 
با  ژنتیکی  رابطه  هیچ  جایگزین  مادر  می آورد.  دنیا  به  و  کرده  حمل  خود 
که نگه داری می کند ندارد و جنین ها از لحاظ حقوقی به پدر  جنین هایی 
که قصد بچه دار شدن دارند. خود جنین ها از طریق  و یا مادری تعلق دارد 

شارمیال رودراپا، دانشگاه تگزاس-آستین، ایاالت متحده آمریکا

<بــــــــــــــــــــــــــــــــــــارداری
وزایـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان

بـــــهعنوانکاردســــتــــمزدی

انواع روش های تجاری حاصل می شوند، روش هایی مانند تهیٔه تخمک یا 
گر چه بازیگران اجتماعی  اسپرم از افراد دیگر یا خرید از بانک های سلولی. ا
مختلف دربارٔه ماهیت چیزی که اینجا مبادله می شود تردید دارند، براساس 
که به مادران جایگزین پرداخت می شود برای  معیارهای این صنعت پولی 
که زن تا به دنیا آمدن بچه  بچه نیست، بلکه برای خدمات بارداری است 

انجام می دهد.
که در مورد رحم جایگزین انجام دادم با مادران جایگزین از  در پژوهشی 
کارگر و زوج هایی از طبقه متوسط رو به باال در هند مصاحبه کردم که  طبقٔه 
برای بچه دار شدن به رحم جایگرین رو آورده بودند  و متوجه شدم که مانند 
اغلب موارد پیش از این پولی برای بارداری مبادله نکرده بودند. این افراد 
کنار آمدن با تجاری شدن خدمات باروری بیولوژیک   راه های اندکی برای 
در اختیار دارند. در نتیجه، آن ها نیز از روش های مرسوِم اندیشیدن درباره 
کاال است یا پیشکش؟  مبادالت استفاده می کنند: آیا رحم جایگزین تبادل 
اشاره به اشیائی استفاده  برای  که  کاالها اصطالحاتی هستند  پیشکش و 
چگونگِی  در  تفاوت  اما  می چرخند،  اجتماعی  فضاهای  در  که  می شوند 
کاال و پیشکش را از هم متمایز می کند. ادبیات گسترده ای دربارٔه  چرخش، 
پیشکش و کاال وجود دارد، ولی به طور خالصه تبادل پیشکش نشان دهندٔه 
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روابط اجتماعی مستمر بین افراد یا گروه هایی از افراد است. طرفین در تبادل 
پیشکش برابر نیستند، بلکه نابرابری هایی دارند که بر اساس سلسله مراتب 
کاست  و  نژاد  مذهب،  جنس،  ناتوانی ها،  جنسیت،  سن،  با  و  اجتماعی 
ناپایداری  و  زودگذری  با  کاالیی  مبادالت  دیگر  طرف  از  می شوند.  تعیین 
تعامالت تعریف می شوند؛ در این روابط کارگر و مصرف کننده به طور معمول 
با یکدیگر غریبه اند. مصرف کنندگان در ازای پول کاالیی از کارگران دریافت 
کارگران به علت ساختار سرمایه داری تقریبا  گونه تعامالت  می کنند؛ در این 
کاالها جنس روابط  همیشه دست پایین را دارند. بنابراین پیشکش ها یا 
کاال یا پیشکش وابسته به اشکال یک  اجتماعی را نشان می دهند. اقتصاِد 
فرد است که به گونه هایی متنوع ساخته شده است و در مقابل فرد نیز خود 

توسط این تبادل کاال و پیشکش ساخته می شود.
که بچه به آن ها تعلق می گیرد،  در پژوهش من، مادر جایگزین و زوجی 
کاال، درباره  از راه مجادله بر سر اینکه بارداری و زایمان پیشکش است یا 
جایگزین  مادران  گرچه  ا رسیدند.  توافق  به  یکدیگر  با  رابطه شان  شرایط 
سعی  می کشیدند  بارداری  مراحل  طی  که  زحماتی  دقیق   توصیف  ضمن 
رحم  فرآیند  در  که  بودند  امیدوار  برسند،  بهتری  دستمزد  به  تا  داشتند 
جایگزین تجاری با فرهنگ تبادل پیشکش پیش بروند. آنها می دانستند 
که درآمدی که از این راه کسب می کنند پس از چند ماه قطع می شود و پس 
کشیده اند چیزی نخواهند داشت.  که برای بارداری  از آن  در ازای زحمتی 
آنها در عوض دوست داشتند روابط اجتماعی خود را با این خانواده ها ادامه 
دهند؛ مادران جایگزین با حفظ ارتباط با این پدران ومادراِن طبقٔه متوسط 
برای  اجتماعی  شبکه های  این  از  بالقوه  شکل  به  می توانستند  باال  به  رو 
کاالهای  دیگرها  و  شغلی،  توصیه نامه های  کوتاه مدت،  وام های  دریافت 
کنند. ولی  کرده و آن ها را به سرمایٔه اقتصادی تبدیل  اجتماعی استفاده 
استفاده  با  اینکه  با  بود:  شفاف  بچه  صاحب  زوج های  نظر  مورد  رابطٔه 
که با هیچ  از عنوان پیشکشی در سخناِن پر شور و حرارتی بیان می دارند 
پولی نمی توان ارزانی داشتن فرزند را که حاصل زحمات مادر جایگزین است 
رفتار  سرمایه داری  جامعه ای  در  مصرف کنندگاِن  مانند  ولی  کرد،  جبران 
می کنند. آنها هیچ عالقه ای به ادامٔه رابطه با زنان طبقه کارگر جهان سومی 
نداشتند و معموال با پایان یافتن معامله تمام روابط خود را با آن ها به طور 
کامل قطع می کردند. طبق قرارداد، این افراد در معامله عادالنه و بی طرفانه 
به  تعهدی  و  بودند  کرده  پرداخت  را  هزینه  تمام  زیرا  بودند،  کرده  عمل 

پرداخت چیز اضافه ای نداشتند.

گرچه آژانس های رحم جایگزین تجاری، پزشکان ناباروری و والدین  ا
با  آن ها  تعامالت  و  تمایالت  ولی   ندارند،  اقرار  صراحت  به  نطفه  صاحب 
چشم  به  تجاری  رحم  به  که  می دهد  نشان  وضوح  به  جایگزین  مادران 
از  استفاده  با  مختلف  جامعه شناسان  می کنند.  نگاه  دستمزدی  کار  یک 
اصطالحاتی مانند »کارگر مادر« و »رحم صنعتی« برای توصیف این اشکال 

نوظهور کار باروری کاالیی شده توافق دارند.
کاری  اما با ورود بارداری و زایمان به بازارها، این فعالیت ها به چه نوع 
تبدیل می شوند؟ در نگاه اول، به رحم جایگزین می توان به عنوان شکلی از 
که در آن  کار شخصی شغلی است  کرد؛  کار شخصی )intimate labor( نگاه 
با رسیدگی به نیازها و خواسته های تنانٔه دریافت کنندٔه مراقبت به  ایجاد و 
حفظ و مدیریت روابط بین فردِی شخص مورد نظر پرداخته می شود. البته 
در کار شخصی، مانند رحم جایگزین تمام بدن کارگران درگیر کار نمی شود. 
کار رحم جایگزین تجاری داشته باشد،  کار جنسی شاید شباهت زیادی به 
تخم دان  تکامل  و  تشکیل  فرآیند های  شامل  تجاری  جایگزین  رحم  اما 
کار جنسی این فرآیند ها وجود  که ارزش افزوده دارد؛ ولی در  وبارداری است 
رحم  در  موجود  جسمی  و  زیست شناختی  فرآیندهای  به  توجه  با  ندارد. 
زنان  آن  در  که  کرد  توصیف  بالینی  کار  نوعی  را  آن  بهتر است  جایگزین، 
از  که  می دهند  اجازه  پزشکی  دیگر  پرسنل  و  پزشکان  به  سود آوری  برای 

سازوکارهای بیولوژیکی بدن شان استفاده نمایند.
بالینی می توان درک  کار  نوع  به عنوان یک  به رحم جایگزین  نگاه  با 
کسب ارزش افزوده از بارداری و زایمان  که به  بهتری از فرایند هایی داشت 
کمک می کنند؛ همچنین با این نگاه راه برای مشروعیت دهی به کار باروری 
که برای دریافت دستمزد از رحم خود استفاده می کنند.  زنانی باز می شود 
شیوه های تشدید کنندٔه کاالیی شدن بدن مانند رحم جایگزین به طور حتم 
تحوالت ناخوشایندی هستند، اما نمی توان از این واقعیت صرفا با خیال 
کار زنان  که در آن  کرد؛ زمانه ای  زمانه ای ظاهرا معصومانه تر چشم پوشی 
نزدیکان محدود بود. در نظر  کارهای شخصی خانواده و شبکٔه  فقط به 
گرفتن رحم جایگزین به عنوان یک کار بالینی، به معنی درک شرایطی است 
کاالیی شدن زندگی تعمیق شده است و این نگاه راه سازماندهی  که در آن 
کارگران شاغل در باروری را باز می کند؛ مثل  کار و ایجاد ائتالف با انواع دیگر 

کارگران مراقبت از کودکان، معلمان مدرسه های ابتدایی و پرستاران.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Sharmila Rudrappa >rudrappa@austin.utexas.edu> 

mailto:rudrappa@austin.utexas.edu
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جلسۀ اعضای شبکه در ونیز ایتالیا، ژوئن 2017.
عکس از مارچتی و شوئنکن

از  متشکل  جهانی  شبکه ای  خانگی،  کارگران  حقوِق  تحقیقاتی  شبکۀ 
کار خانگی  کارگران خانگی در حوزۀ  کنشگر و اعضای تشّکل های  محققان 

کرده است. کار  دستمزی است و  تقریبًا یک دهه است که آغاز به 

دورنما <
بازارهای  شدِن  جهانی  و  مهاجرت  و  جنسیت  از  پرسش  همچنان که 
مراقبت در دهه های اخیر در علوم اجتماعی توجه زیادی را معطوف به خود 
کرده است، دانشگاهیاِن بیشتری نیز در حال انجام پروژه های تحقیقاتی 
کارگران  که غالبًا با همکاری  کار خانگِی دستمزدی هستند  دربارۀ موضوع 
خانگی و تشکل هایشان انجام می گیرد.  این کوشش های تحقیقاتی اغلب 
گروه مرکزی محققان وابسته به مرکز  قویًا به هم مرتبط هستند. بنابراین 
بین المللی توسعه و کار مناسب و دانشگاه جهانی کار، همراه با سایر محققاِن 
دانشگاه های مختلف اروپایی و بین المللی، شبکۀ نوآورانۀ تحقیقاتی حقوِق 
کردند و حمایت شبکۀ تحقیقاتی  کارگران خانگی را در سال 2009 افتتاح 
و  سازماندهی  و  کردن  جهانی  غیررسمی:  کار  در  زنان  سیاستگذاری  و 
کارگری  اتحادیه های  کارگران خانگی و فدراسیون  المللی  فدراسیون بین 

کارگری،  کمیتۀ تحقیقاتی جامعه شناسی مهاجرت و جنبش  آلمان و عضو  اوسنابروک  هلن شوونکن دانشگاه  و  ایتالیا  کافوسکاری وینز  سابرینا مارچتی، دانشگاه 
باداده هایی از ماری گلداسمیت )مکزیک(، سونال شارما )هند(، لیزا ماری هایمشوف )آلمان(، ورنا ویاجار )فیلیپین( و اوکسانا باالشووا )اوکراین(.

<شــــــــــــــــبـــــــــــــــکـــــــــــــــۀ
تحــــــــــقــــــــــیقـــــاتی

حقوِقکارگرانخانگی

هلند را به دست آوردند. گروه مؤسسان  نه فقط به ضرورت تعهد به تحقیق 
کارگران خانگی چه  کار خانگی، بلکه به ضرورت تشریک مساعی با  دربارۀ 

در تحقیقات و چه در جهت حمایت از حقوق ایشان اذعان داشتند.
هنگام  کنشگر،  و  محقق  دوگانۀ  هویت  با  افرادی  شبکه،  بنیانگذاران 
کردند  مالقات  یکدیگر  با  متعدد  دفعات  طی  زمینه ای  تحقیقات  انجام 
کارگران  گروه  از  کار  کرات مقاوله نامه 189 سازمان بین المللی  تا حین مذا
مشاهدۀ  به  تحقیقی  اهداف  برای  آنها  از  برخی  همچنین  کنند،  حمایت 
سازمان  خالل  از  را  خود  دیدگاه های  محققان  سایر  پرداختند.  کرات  مذا
محققان  مختص  صرفًا  مسئله ای  این  اما  کردند.   دخیل  کار  بین المللی 
فدراسیون  خانگِی  کارگران  با  کار  جهانی  دانشگاه  گروه  در  ما  نبود.  
کارگران خانگی  کارگران خانگی )که آن زمان شبکۀ بین المللی  بین المللی 
نامیده می شد( دربارۀ تحقیقات به طور خاص و راجع به این موضوع به 
گفتگو نشستیم که چطور محققان و کارگران خانگی تشّکل یافته می توانند 
همکاری بهتری داشته باشند.  میان بسیاری از کارگران خانگی تشّکل یافته 
نسبت به تحقیقات )محققان( یأس و نا امیدی وجود داشت؛ مثالً  این که 

http://www.wiego.org
http://www.wiego.org
http://www.idwfed.org/en
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آنها مجبور بودند مصاحبه های وقت گیر بسیار زیادی را انجام دهند، بدون 
کرده باشند؛ برخی دیگر شکایت  آن که هیچ گاه نتایج تحقیقات را مشاهده 
کارگران خانگی، فقط نوع  کار آنها به عنوان  داشتند که محققان از زندگی و 
که این شبکه در حال  روایت های قربانیان را می پسندند. بنابراین زمانی 
کارگران خانگی نیز یک  گذاشته می شد،  تأسیس بود و اصول آن به بحث 

پای تصمیم گیری بودند.
کار   بر این اساس در ژوئن 2011 در ژنو و در خالل کنفرانس بین المللی 
کارگران خانگی« در آن به  که مقاوله نامه 189 با عنوان »کار مناسب برای 
کارگران  گذاشته شد و به تصویب رسید، شبکۀ تحقیقاتی حقوِق  کره  مذا
بررسی  و   189 مقاوله نامه  ارتقاء  بنابراین  کرد.  کار  به  آغاز  رسمًا  خانگی 

تاثیرات آن یکی از وظایف اصلی این شبکه است. 

 اصول <
شبکۀ تحقیقاتی حقوِق کارگران خانگی انجام و همکاری در تحقیقاتی را 

بر عهده دارد که بر پایۀ اصول زیر انجام شود:
ملزومات 	  همزمان  که  کیفیتی  با  و  معنادار  تحقیقات  انجام 

کوشش های تشّکل یابی کارگران خانگی را برآورده سازد.
نمایندگان 	  و  محققان  با  اعتماد  بر  مبتنی  و  باز  روابط  پرورش 

کارگران  کارگران خانگی و سایر تشّکل های  فدراسیون بین المللی 
خانگی.

مخاطبان 	  برای  فقط  نه  تحقیقات  نتایج  کردن  دسترس پذیر 
تشّکل های  و  خانگی  کارکنان  برای  همچنین  بلکه  دانشگاهی 

ایشان.
امکان 	  که  زمینه،  این  در  هم فکر  محققانی  از  اجتماعی  تأسیس 

گسترش به همۀ مناطق جغرافیایی را داشته باشد.
ارائه و انتشار و اشاعۀ نتایج تحقیقات به منظور ارتقای کنشگری ها 	 

و کارزارهای کارگران خانگی برای دستیابی به حقوقشان.

عملکرد <
یکی از وظایف عمدۀ این شبکه حفظ نقشۀ جهانی محققاِن همسو با 
کردن آنها با یکدیگر است. به این منظور از  کلیدی شبکه و مرتبط  اصول 
سال 2011 هماهنگ کنندگان شبکۀ تحقیقاتی حقوِق کارگران خانگی مرتبًا 
که اطالعاتی دربارۀ تحقیقات فعلی در این  خبرنامه ای را تدوین می کنند 

زمینه و پیشرفت های مرتبط با حقوق کارگران خانگی را گرد می آورد. 
این شبکه تقریبًا سالی یک بار در  اوایل تابستان جلسه تشکیل می دهند 
کنار همایش های  کنفرانس یکی از اعضای شبکه و یا در  کنار  که معمواًل در 
برگزار  کار  مطالعات  های  همایش  یا  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
حقوق  حوزۀ  در  منطقه ای  پیشرفت های  دربارۀ  شبکه  اعضای  می شود. 
کارگران خانگی و تحقیقات جالب توجه اطالعات به روزی را ارائه می کنند و 
همچنین سواالت تحقیقی احتمالی مشترکی نیز به بحث گذاشته می شود.

شخصیت های  می خواهیم  »ما  عنوان  با  کتابچه ای   2014 سال  در  ما 

کارگران  که  کردیم. کتابچه ای دربارۀ این  داستان خودمان باشیم« منتشر 
خانگی و محققان چگونه می توانند تحقیقی را مشترکًا انجام دهند. )ِکسل: 
کتابچه ثمرۀ پروژۀ تحقیقی  انتشارات دانشگاه کسل، دانلود رایگان(. این 
کارگران خانگی است.  مشترک این شبکه دربارۀ ملزومات تأمین اجتماعی 
کارگران خانگی در آفریقا و هلند در این پروژ[ به ما پیوستند.  همچنین هدف 
از این امر حمایت از تشّکل های کارگران خانگی در مستندسازی کارهایشان 

است، بدون این که وابستۀ محققان حرفه ای باشند. 

معارضات <
کاماًل موفقت آمیزی  اینجا ممکن است به نظر تجربۀ  تا به  این روایت 
جهانی  سطح  در  می توانند  که  باشد  داده  ارائه  محققانی  و  کنشگران  از 
کنند،  با یکدیگر در ارتباط باشند و تحقیقاتی را متناسب با اجتماع تولید 
کارگران خانگی انجام می شود و در  که تا اندازه ای با همکاری  تحقیقاتی 

برابر آنها پاسخگو است. اما معارضات بسیاری نیز وجود دارد.
گذشت ده  کنشگر این شبکه، پس از  تمرکز تحقیقاتی برخی از محققان 
آنها  این که  یا  است،  کرده  تغییر  اندازه ای(  تا  )حداقل  آن  فعالیت   از  سال 
تحقیقات  نوع  این  آنها  در  می توانستند  که  را  سازمان هایی  و  دانشگاه ها 
کنشگرانه  را انجام دهند، ترک کرده اند. همچنین کاماًل طبیعی است که عزم 
حرکتی که پیرامون آماده سازی مقاوله نامه 189 سازمان بین المللی کار وجود 
کنشگری به »حالت عادی« بازگشته  داشت، از بین رفته باشد و تحقیق و 
باشد، بدین معنا که بخشی از اشتیاق  و رغبِت عمومی به این مسئله دیگر 
به قوت خود باقی نیست. ما نیز باید با جدی گرفتن اصول شبکه، بپذیریم 
که همکاری با تشّکل های کارگران خانگی در پیشبرد برنامۀ تحقیقی مان و 
کارگران خانگی  کردن آثارمان برای  کوشش برای دسترس پذیر  همچنین 
محققاِن  باشد.   نظام مندتر  و  قوی تر  بسیار  می تواند  ایشان  تشّکل های  و 
حاضر در شبکۀ ما که در دانشگاه های عادی مشغول به کار هستند نیز باید 
که تحقیق مشارکتی و اقدام پژوهی )action research( اغلب  کنند  توجه 
کار بسته  برای ادغام در محیط های سنتی تحقیقی و معیارهای ارزیابی به 
شده در حرفه های دانشگاهی با مشکل روبرو است.  سرانجام این که انتشار 
منطقه اِی شبکه یکدست نیست و نقاط سفید زیادی در نقشۀ جهانی ما 
وجود دارد. به هر تقدیر، اعضای ما علی رغم این نقصان ها و معارضات، 
ما  که  قائلند  ارتباطاتی  و  شبکه  درون  تعامالت  برای  زیادی  بسیاز  ارزش 
که اقدام پژوهی در این زمینه چندان رایج  تسهیلشان می کنیم - به ویژه 
نیست و بنابراین وجود شبکه ای جهانی با چنین تمرکزی، مزیتی واقعی در 

عملکرد تحقیقی روزمرۀ ما است. 

کنید یا ما را در فیس بوک جستجو  گ ما دیدن  برای اطالعات بیشتر از وبال
کنید.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Sabrina Marchetti >sabrina.marchetti@unive.it> 
Helen Schwenken >hschwenken@uni-osnabrueck.de> 

https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/1-2/
http://www.uni-kassel.de/go/rn-dwr
https://www.facebook.com/groups/122317437853561/
https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/1-2/
mailto:sabrina.marchetti%40unive.it?subject=
mailto:hschwenken@uni-osnabrueck.de


سال هشتم / شمارٔه دوم / آگوست 2۰۱۸

4۱

پدید  را  ژرفی  ازخودبیگانگی  زیادتر،  همیشه  و  سریع  همیشه  انگارۀ 
می آورد.

شکل نابیگانۀ بودن در جهان چگونه است؟ نقطۀ مقابل ازخودبیگانگی 
که مقالۀ زیر با بنا نهادن مفهوم بسامد به مثابۀ  چیست؟ این سوالی است 

مفهومی جامعه شناختی به دنبال پاسخ به آن است.
برقراری  خاِص  حالت  ازخودبیگانگی  که  شوم  مدعی  می خواهم 
که در آن حالت، هیچ  نسبت با جهاِن چیزها و با مردم و با خوِد فرد است 
پاسخ دهی ای )responsivity( وجود ندارد، یعنی هیچ ارتباط معنادار درونی 
این حالت بی گمان  واقعی. در  رابطه ای است بدون نسبت  ندارد.   وجود 
ارتباطات و تعامالت عّلی و ابزاری وجود دارند اما سوژه نمی تواند جهان را 

هارتموت روزا، دانشگاه ینا، آلمان

<ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدۀ
بــــــــــــــســــــــــــــــــامـــــــــد

بهمثابۀمفهومیجامعهشناختی
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که بگذاریم به شیوه ای  »بسامد به لحاظ مفهومی بدین معنا است 
حتی  و  شود  گذاشته  تاثیر  ما  روی  کنترل ناپذیر  و  پیش بینی ناپذیر 

دگرگون شویم.«

گویی  درآوَرد«،  به »سخن  را  آن  و  کند  کیفیت هایش( تصاحب  تمام  )در 
جهان نه  صدایی دارد و نه رنگ و آبی.  بنابراین ازخودبیگانگی رابطه ای 
که با فقدان تبادل و ارتباط حقیقی و سرزنده مشخص می شود: در  است 
کستری با سوژه ای »خشک و تشنه« هیچ حیاتی  میانۀ جهانی خاموش و خا
وجود ندارد، هردو »یخ زده« یا واقعًا آشفته و متقاباًل بیزارگر جلوه می کنند. 
بنابراین در حالِت ازخودبیگانگی، خود و جهان به سیاقی کاماًل بی تفاوت یا 

حتی خصمانه در نسبت با  یکدیگر جلوه می کنند. 
فهمیدنی  بیشتر  زمانی  ازخودبیگانگی  حقیقِی  حس  که  است  جالب 
مقابل  نقطۀ  بدیل هایش  کنیم.   دربارۀ  تأمل  به  اقدام  که  می شود 
آن  در  سوژه  که  است  جهانی  با  نسبت  برقراری  از  حالتی  ازخودبیگانگی 
که مردم و مکان ها و اشیاء و چیزهای دیگری که با آنها  احساس می کند 
روبرو می شود، بر او تاثیر می گذارند و او را به حرکت وامی دارند یا او را خطاب 
گر بخواهم پدیدارشناسانه سخن بگویم، ما همه می دانیم  قرار می دهند.  ا
گوش  که  کسی، از قطعۀ موسیقی  که متأثر شدن از نگاهی خیره یا صدای 
می دهیم، کتابی که می خوانیم یا مکانی از آن دیدن می کنیم، چه معنایی 
در  و  می گذارد  ما  بر  چیزی  که  اثری  کردِن  حس  ظرفیت  بنابراین  دارد. 
که بر ما اثر می گذارد،  جای خود پروراندن عالقۀ باطنی در بخشی از جهان 
که  عنصر اصلِی هر نوِع مثبت برقراری نسبت با جهان است.  و همان طور 
از طریق روانشناسان و روانپزشکان می دانیم، فقدان چشمگیر آن از عناصِر 
کثر اشکال افسردگی و فرسودگی روانی است. با وجود این عاطفه  محوری ا
کافی نیست. چیز دیگری که الزم  )affection( برای غلبه بر ازخودبیگانگی 
است، ظرفیت »پاسخ« به خطاب شدن است: وقتی احساس می کنیم به 
به  مو  شدن  سیخ  با  اغلب  شده ایم،  متأثر  آمد،  آن  ح  شر باالتر  که  نحوی 
تنمان و باال رفتن ضربان قلب و تغییر فشار خون و مقاومت پوستی و غیره 
می خواهم  که  نامی  بسامد،  بنابراین  می دهیم.  نشان  فیزیکی  کنشی  وا
از  که  )چیزی   1)af>–fection( عاطفه  دوگانۀ  جنبش  این  نامیدن  برای 
بیرون بر ما تاثیر می گذارد( و احساسات )e –> motion( )ما با نشان دادن 
و  ببرم، همیشه  کار  به  پاسخ می دهیم(  ارتباط  ایجاد  بنابراین  و  کنش  وا
ما نشان می دهیم وجهی  که  کنشی  وا البته  پایه ای جسمانی دارد.  قطعًا 
کنش برپایۀ تجربه ای  کی نیز دارد؛ این وا روان شناختی و اجتماعی و ادرا
است که می توانیم به آن دست یابیم و به خطاب شدن پاسخ دهیم، که در 
کنش درونی یا بیرونِی خودمان ارتباط برقرار  آن هنگام می توانیم از طریق وا
که روند تخصیص )appropriation( به  کنش است  کنیم. از خالل این وا
دست می آید. ما این بسامد را به عنوان مثال در روابط عاشقانه یا دوستانه 
و همچنین در گفتگویی ُرک و بی پرده و زمانی که ساز موسیقی می نوازیم و 
کار تجربه می کنیم. ارتباط پذیرنده و  در ورزش و همچنین اغلب در محل 

فعاْل فرایندی از دگرگونی مترّقی خود و جهان را به ارمغان می آورد.
بسامد فقط بر پایۀ متأثر شدن و دوست داشته شدن ایجاد نمی شود، 
را  آن  می توانیم  که  می شود  ایجاد  چیزی  دریافت  پایۀ  بر  همچنین  بلکه 

خودکارآمدی بنامیم. در ُبعد اجتماعی، خودکارآمدی زمانی تجربه می شود 
کنیم  که به طور بالفعل قادریم در دل دیگران جا باز  که تشخیص دهیم 
گوش  ما  به  حقیقتًا  نیز  آنها  که  دهیم  تشخیص  و  بگذاریم  اثر  آن  بر  و 
می دهند.   پاسخ  خود  جای  در  و  می کنند  برقرار  ارتباط  ما  با  و  می سپارند 
که فوتبال بازی می کنیم و پیانو  البته خودکارآمدی ممکن است هنگامی 
که با آن  می نوازیم نیز تجربه شود و همچنین وقتی متنی را می نویسیم 
درگیر بوده ایم )و متن بی گمان با صدای خود سخن می گوید( و حتی زمانی 
با امواج خروشان و آب و باد در  اقیانوس ایستاده ایم و  کنار ساحل  که در 
خودکارآمدی  و  پذیرنده  عاطفه  حالتی  چنین  در  فقط  هستیم.   »ارتباط« 
پاسخ دهنده است و خود و جهان به شیوه ای شایسته در نسبت با هم قرار 
می گیرند؛ این مواجهه هر دو طرف را دگرگون می سازد، سوژه و جهانی را که 
کرده است. البته مشکل انگشت نمای این ادعا این است بالفاصله  تجربه 
که سوژه شاید از طریق تعامل  مخالفت هایی را برمی انگیزد، مبنی بر این 
با ویلون یا اقیانوس دگرگون شود، اما دومی )ویولن یا اقیانوس( به ندرت 
نه  معرفت شناسِی  بر  واقع  در  استدالل  این  حال  عین  در  می کند.  تغییر 
که طبق آن فقط چیزهایی انسان محسوب  چندان معصومی مبتنی است 
که در »انسان شناسی  که توانایی پاسخ دادن دارند، بدین معنا  می شوند 
نامتقارن )asymmetrical anthropology(« نمی توان مناقشه کرد که چنین 
گونه عنصر  مواجهاتی، بر جهان تجربه شده اثر می گذارند. بسامدهای این 
حیاتی همۀ انواع شکل گیری هویت است و می توان از خالل این واقعیت 
کتاب« یا »پس  که چنین ادعا می شود: »پس از مطالعه آن  به آن پی  ُبرد 
گروه« یا »پس از صعود به آن  از شنیدن آن موسیقی« یا »پس از مالقات آن 
کثر قریب به  که از اجزاء مرسوِم ا کوه«، »آدم دیگری شده بودم«، ادعاهایی 
ح های)خود(زندگی نامه ای مثال در مصاحبه ها است. اینجا باید  اتفاق شر
توجه کنیم که اثرات دگرگون شوندۀ بسامد فراتر از کنترل سوژه است: وقتی 
چیزی واقعًا بر ما تاثیر می گذارد هرگز نمی توانیم از پیش بدانیم و پیش بینی  

کنیم که در نتیجۀ آن چگونه خواهیم شد.
با چهار عنصر  ازخودبیگانگی  به مثابۀ نقطۀ مقابل  در مجموع بسامد 
مهم تعریف می شود: اول با عاطفه )af>–fection( به منزلۀ تجربۀ حقیقِی 
به   )e –> motion( احساسات  با  دوم  درآمدن؛  حرکت  به  یا  شدن  متأثر 
ابزاری اش  نوع صرفًا  برابر  در  )که  پاسخ دهنده  منزلۀ تجربۀ خودکارآمدِی 
کیفیت دگرگون شوندگی؛ و چهارم با لحظۀ درون زاِد  قرار می گیرد(؛ سوم با 
پیش بینی ناپذیری به معنِی کنترل ناپذیری و دسترس ناپذیری. ما هیچ گاه 
کنیم؛ بسامد همواره فّرار خواهد  نمی توانیم بسامد را با ابزار یا با اراده ایجاد 
کنترل  ج از اراده و  ماند. به عبارت دیگر: این که ما »ندا را بشنویم« یا نه خار
بسامد  که  است  واقعیت  این  به  بسته  اندازه ای  تا  این موضوع  است.  ما 
که  کسی را بشنویم  که صدای  ک نیست- بدین معنی نیست  نوعی پژوا
صدایش را باالتر برده یا به سادگی دوباره از شنیدن صدا اطمینان حاصل 
که فراتر از  کم و بیش واقعی است  کنیم، بلکه بسامد مواجهه با »دیگری« 
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که متفاوت از صدا  کنترل ما است و با صدا و آهنگ خودش سخن می گوید 
و آهنگ ما است و بنابراین برای ما »بیگانه« می ماند. 

حتی از این فراتر، این »دیگری« باید همچون منبع »ارزیابی قوی ای« 
کار می برد: فقط وقتی احساس  که چالرز تیلور به  تجربه شود، به معنایی 
می کنیم این دیگری )که ممکن است یک شخص یا مثال قطعۀ موسیقی 
آموختن  یا  گفتن  برای  مهمی  چیز  باشد(  تاریخی  حادثه ای  یا  کوه  یا 
نه،  یا  دهیم  فرا  گوش  آن  به  داریم  دوست  این که  از  صرف نظر  دارد، 
قرار  تاثیر  کرده ایم« و تحت  که »درکش  کنیم  می توانیم حقیقتًا احساس 
self-( از خودفراروی گزیر مستلزم لحظه ای  نا بنابراین بسامد  گرفته ایم. 

که برداشِت شناختی  transcendence( است. با وجود این، نیازی نیست 
که یکسره  یا تجربه ای پیشین از این نقطۀ مقابل داشته باشیم. هر چیزی 

گهان بر ما تاثیر گذارد و ما را تکان دهد. بیگانه بنماید، می تواند نا
کاماًل  بنابراین بسامد بی تردید فقط هم صدایی و هم سازی نیست؛ بلکه 
برعکس نیازمند تفاوت و گاهی تضاد و تناقض است تا وسیلۀ مواجهۀ واقعی 
بسامدی  هیچ  هم صدا  و  همساز  کاماًل  جهانی  در  بنابراین  کند.  فراهم  را 
تشخیص  را  »دیگری«  صدای  نمی توانیم  که  چرا  داشت،  نخواهد  وجود 
دهیم- و در نتیجه در پروراندن و تشخیص صدای خود نیز ناتوان خواهیم 
که در آن صرفًا ناهمخوانی و تضاد وجود دارد نیز  بود. با این حال جهانی 
منزجرکننده  فقط  جهانی  چنین  تجربۀ  نمی دهد:  را  بسامد  تجربۀ  اجازۀ 
است. خالصه این که، بسامد به تفاوت نیاز دارد تا امکان تخصیص خود-
که دربردارندۀ دگرگونی و  کند  دگرگون ساز و رابطه ای پاسخ دهنده را محقق 
تطبیق مترّقی و متقابل باشد. پس بسامد وضعیتی است میان هم صدایی 
این مفهوم  که  ناهم صدایِی فسخ نشدنی. به همین دلیل من معتقدم  و 
و فلسفه هایی  بین نظریه ها  اختالف سنتی   بر  آمدن  فائق  کلید  می تواند 
باشد که متکی بر هویت و برداشت هایی با محوریِت تفاوت هستند. بسامد 

به هویت نیاز ندارد اما به تخصیص دگرگون شوندۀ تفاوت نیاز دارد.
که  نیست  معنی  این  به  بسامد  لحظه اِی  و  دسترس ناپذیری  خصلت 
یکسره تصادفی و اتفاقی است. از آنجایی که تجربۀ واقعی را هرگز نمی توان 
که به شرایط  کرد، اینجا دو عنصر وارد می شود  کنترل و پیش بینی  تمامًا 
که  تبدیل می کند  به مفهومی  را  بسامد  بنابراین  و  اجتماعی متکی است 
کار بست. اول، سوژه ها  می توان آن را به عنوان ابزاری در نقد اجتماعی به 
به طور فردی و جمعی بسامد را نوعًا در امتداد »محورهای« خاِص بسامد 
ایجاد  را  محوری  چنین  موسیقی  برخی  برای  بنابراین  می کنند.  تجربه 
کنسرت یا به ُاپرا و یا به میدان  که به سالن  که هر زمان  می کند، به طوری 
جشنواره بروند، شانس خوبی دارند که آن را تجربه کنند. برای دیگران موزه 
و کتابخانه یا معبد و جنگل و ساحل است که چنین کاری می کند. به عالوه 
ما روابط اجتماعی خود را می پرورانیم روابط اجتماعی ما چیزی را ایجاد 
می کند شبیه به محورهای اتّکاپذیِر بسامد - زمانی که با دوستدارانمان و 
فرزندانمان یا با دوستانمان هستیم، می توانیم انتظار لحظه های بسامد 
که مواجهات هر یک از ما اغلب  گرچه همۀ ما می دانیم  را داشته باشیم ا
که ما از شواهِد  میان حال و حتی منزجرکننده تداوم می یابند. و همانطور 
ارائه شده در جامعه شناسی کار می دانیم، بسیاری از افراد روابط قوی بسامد 
کار، بلکه با لوازم  کارشان می پرورانند، نه فقط با همکارانشان در محل  را با 
کار می کنند و دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین خمیر  که با آن  و وظایفی 
گیاه به باغبان و متن به نویسنده  به نانوا و مو به آرایشگر و چوب به نجار و 
دست  دوطرفه ای  رابطۀ  به  موارد  این  از  هریک  در  می دهد«.   »پاسخ 
که تجربه های خودکارآمدی و مقاومت و تناقض و تخصیص و  می یابیم 

همچنین دگرگونی متقابل را دربر می گیرد. 
که این محورها را دقیق تر بررسی  کنیم متوجه می شویم  به مجرد این 

داد:  تمیز  هم  از  نظام مند  طور  به  را  بسامد  مختلف  ُبعد  سه  می توان  که 
ابعاِد اجتماعی و مادی و وجودی بسامد. محورهای اجتماعی محورهایی 
هستند که ما را به انسان های دیگر مرتبط می کنند و در نسبت  با ایشان قرار 
می دهند. در اغلب جوامع معاصر، عشق و دوستی و همچنین شهروندِی 
می شوند.  تصور  نوع  این  »بسامدافزای«   روابط  عنوان  به  دموکراتیک 
که با برخی اشیاء برقرار می کنیم؛ از  محورهای مادی محورهایی هستند 
جمله اشیاء طبیعی یا مصنوعی و قطعات هنری و طلسم و یا ابزارها و لوازمی 
کنیم. با وجود این من مانند فیلسوفانی چون  کار یا ورزش می  که با آنها 
که سوژه های انسانی  کارل یاسپرس و ویلیام جیمز و مارتین بوبر معتقدم 
کشف می کنند، محورهایی  »محورهای وجودی بسامد« را نیز جستجو و 
که آنها را در ارتباط و در نسبت با زندگی یا هستی و نیز جهان قرار می دهند. 
کاماًل قانع کننده نشان  کوشیدند به شیوه ای  که آن نویسندگان  همان طور 
که تجربۀ دینی به وجود می آورد و چیزی  دهند، این همان چیزی است 
است که دین را در اولین گام پذیرفتی می کند.  عنصر مرکزی انجیل یا قرآن 
کت  یا اوپانشاد این ایده است که در ریشۀ وجودی ما و در قلب ما، جهانی سا
و میان حال یا منزجرکننده و مادۀ بی جان و سازوکاری کور وجود ندارد، بلکه 
فرآیندی از بسامد و پاسخ در جریان است. البته محورهای وجودی بسامد 
نیستند. به خصوص  ایده های دینی متکی  بر  که  دیگری هم وجود دارد 
پاسخ  دهنده تجربه  و جامع و همچنین  واقعیتی غایی  مثابۀ  به  طبیعت 
ایده آلیستی  فلسفه  در  فقط  نه  طبیعت  صدای  به  دادن  گوش  می شود. 
بلکه حتی در بسیاری از روال ها و شیوه های روزمره، تبدیل به ایدۀ مرکزی 
شده  است. هنر و موسیقی نیز به شیوه ای بسیار مشابه محور متناظری را 
برای گیرنده می گشایند. نیازی نیست بسامد در هر مورد تجربه ای دلپذیر و 
همساز باشد، بلکه ممکن است در دل خود جنبه های اساسًا آشفته کننده ای 

نیز داشته باشد.
که این محورهای انضمامِی بسامد  امروزه،  به این نکته واقف هستم 
به لحاظ انسان شناختی مفروض نیستند، بلکه به طور فرهنگی و تاریخی 
ساخته می شوند، با این وجود معتقدم ایجاد بعضی از این محورها برای 
زندگِی خوب ضروری هستند، زیرا این محورها زمینه ای را فراهم می کند 
کرد.   گشودن تجربه های بسامد را پیدا خواهند  که سوژه ها در آن قریحۀ 
باید   )dispositional( قریحی  بسامد  از  حالتی  سمت  به  تغییرجهت  برای 
کردنِ خود را به جان بخریم. این موضوع به لحاظ مفهومی  خطر بی دفاع 
کنترل ناپذیر  که بگذاریم به شیوه ای پیش بینی ناپذیر و  بدین معنا است 
روی ما تاثیر گذاشته شود و حتی دگرگون شویم. پس در بسترهایی که ما در 
کنده از ترس هستیم یا استرس داریم یا در حالت نزاع و دعوا قرار داریم  آن آ
یا بر برآوردن نتیجه ای معین متمرکز هستیم، نه به دنبال بسامد هستیم و 
ک و مضر  نه به آن فرصت می دهیم؛ برعکس، این گونه عمل کردن خطرنا
که احمقانه خواهد بود  خواهد بود. باتوجه به این موضوع، بدیهی است 
که بخواهیم همیشه در حالت بسامد قریحی بمانیم. بسیار واضح است که 
توانایی ترک این حالت و فاصله گرفتن از این جهان و اتخاذ موضعی سرد و 
ابزاری و تحلیلی در برابر جهان، دستاوردی فرهنگی است که نه فقط برای 
کار علم و فناوری مدرن، بلکه برای تدارک و تأمیِن بالفعل  کسب و  حفظ 
که بسامد را در سه ُبعِد مذکور برای  شکلی از زندگی ضروری است، شکلی 

انسان ممکن می سازد. 
من معتقدم ما می توانیم طبق این برداشت در ابزار مفهومی مان، از بسامد 
شرایط  نقد  معنای  به  انتقادی  جامعه شناسی  برای  سنجه ای  مثابۀ  به 
کم استفاده می کنیم. نقطۀ عزیمتش این ایده است که زندگی  اجتماعی حا
خوب نیازمند وجود محورهای اتّکاپذیر و بادواِم بسامد در هر سه ُبعد است. 
گر سوژه، محورهای اجتماعی و مادی و وجودی  ا که  من  مدعی هستم 
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کند زندگِی خوبی خواهد داشت؛ محورهایی  بسامد را بیابد و آن را حفظ 
که یافتن اطمینان چندباره و متناوب از پاسخ دهی و ارتباط وجودی، یعنی 
گر شرایط برای این  اطمینان از حالت بسامدِی بودن را ممکن می سازد. ا
محورها و برای حالت قریحی بسامد به طور ساختاری و نظام مند تضیعف 

شود، آنگاه امکان چنین زندگی خوبی به خطر خواهد افتاد. 
اجتماعی  ساختار  بازتولید  برای  که  پویا  تثبیت  در  غالب  نهادی  شیوۀ 
است،  نوآوری  و  شتاب  و  بی وقفه  رشد  مستلزم  موجود،  نهادی  وضع  و 
گرایش و استعداد به سمت چنین تضعیِف نظام مندی  بی گمان داللت بر 
دارد، به همین سبب سوژه ها را به سوی حالت »ازخودبیگانگی قریحی« 
با  برقراری نسبت  ابزارِی  و  آنها به سمت و سوی حالت چیزواره  می راند: 
ابژه ها و سوژه رانده می شوند تا منابعشان را افزایش دهند و ایمن سازند و 
گیِر رقابت  کنند.  منطق فرا سرعت تجهیزاتشان را باال ببرند و آنها را بهینه 
به طور خاص امکان ورود به حالت بسامد را تضعیف می کند- ما نمی توانیم 
که  کنیم. به عالوه همان طور  کنیم و هم بسامدافزایی  همزمان هم رقابت 
نشان می دهد، فشاِر  و مطالعات عصب شناسی  دربارۀ همدلی  تحقیقاتی 
زمانی به طور بالفعل همچون مانِع مسّلِم بسامد عمل می کند. البته این 

که ترس ما را پیش می راند. ترس ما را به سمت افراختِن  هم درست است 
معطوف  حالتی  سمت  به  را  ما  و  می راند  ذهنمان  کردن  تعطیل  و  موانع 
ما  بر  »جهان«  می کوشیم  موشکافانه ای  به طور  حالت  آن  در  که  می کند 
که نیاز به بسترهای  گونه ای است  تاثیر نگذارد.  بنابراین شرایط بسامد به 
کی متقابل دارد؛ و این زمینه ها نیز در جای خود به  اعتماد متقابل و بی با
عنوان شرایط پس زمینه ای نیاز به زمان و ثبات دارند. سرانجام این که، 
گیر برای کنترل کامل فرایندها و نتایْج در جهت  کوشش های بورکراتیک فرا
تضمین کارآمدی و شفافیت آنها، که ماهیت شرایط محیط کاِر مدرِن متأخر 
است، برای روابط بسامد نیز مسئله مند است، زیرا این کوشش ها با استعداِد 
آن چه  پس  نیستند.   سازگار  بسامد  دگرگون شوندگِی  و  پیش بینی ناپذیری 

ضروری است، نقد تمام و کمال شرایِط بسامد است. 

در متن اصلی واژگان affection  و emotion به صورت جدا و با رسم فلشی نوشته شده است تا . 1
احتمااًل جهت اثرگذاری بر افراد را مشخص تر کند )م(. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید 
Hartmut Rosa >hartmut.rosa@uni-jena.de>
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ک یاسمینکا الژیا

در  و  گرب  زا دانشگاه  در  تجربه تان  از  کونوشوفسکی:  البینوت 
انجمن جامعه شناسی کرواسی چه می توانید بگویید؟

ک: با وجود این که وضعیت انجمن های حرفه ای اخیرًا از  یاسمینکا الژیا
لحاظ مقررات قانونی و برخی محدودیت های مالی تغییر کرده، فعالیت های 
انجمن جامعه شناسی طی دهۀ گذشته افزایش یافته است. این انجمن در 
سال 1959 با حدود 50 عضو تأسیس شد. امروزه بیش از 200 عضو داریم. 

این انجمن همچنان مأموریت خود را در جهت ترویج و توسعه و حفظ 
ادامه  پژوهشی  و  تحصیلی  رشته  و  حرفه  نوعی  منزلۀ  به  جامعه شناسی 
اعضایش  داوطلبانه  کار  بر  فقط  کرواسی  جامعه شناسی  انجمن  می دهد. 
کادمی  آ بیرون  از  را  بیشتری  متّکی است و من عالقمندم جامعه شناسان 
از  کنیم؛ طبق تحقیقات حرفه ای اخیر حدود نیمی  به انجمنمان جذب 

هارتموت روزا، دانشگاه ینا، آلمان

<جامعهشناسی
درخـــدمتتشریکمساعی
          عــــــلیه بالـــــــــکانـــیـــــــــزاســـــــــیون

           مصاحبه ای با یاسمینکا الژیاک

فناوری  و  علم  جامعه شناسی  حوزۀ  در  ک  الژیا یاسمینکا 
و  نوآوری  سیاست گذاری  و  نوآوری  اجتماعی  جنبه های  و 
حوزه ها  سایر  و  کار  جامعه شناسی  و  اقتصادی  جامعه شناسی 
در  جامعه شناسی   گروه  استاد  او  است.   شناخته  شده  خوبی  به 
جامعه شناسی  انجمن  کنونی  رئیس  و  کرواسی  گرب  زا دانشگاه 
کرواسی است. عنوان کتاب اخیر او که با همکاری یادرانکا سوارش 
نوشته شده این است: فرهنگ نوآوری در سرمایه داری رفاقتی. 
از  بخشی  مصاحبه  این   )2017( است؟  مهم  هافستد  مدل  آیا 
پروژه ای دربارۀ نظریۀ اجتماعی ذی نفوذ است و همچنین هدف 
از  مّلی  و  بین المللی  تقاطع جامعه شناسی  در محل  کاوش  آن  از 
این مصاحبه  این جامعه شناس برجسته است.  با  گفتگو  خالل 
کونوشوفسکی، عضو وابستۀ شبکۀ جامعه شناسان  را البینوت 
که  است  داده  انجام  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  جواِن 
دانشگاه  از  جامعه شناسی  رشتۀ  در  کارشناسی  مدرک  دارای 

پریشتینای کوزوو است.

غ التحصیالن جامعه شناسی در بیرون از مشاغل جامعه شناختِی محدود  فار
کار می شوند. تعریف شده در پژوهش و آموزش مشغول به 

ل.ک:برنامه ها، برنامه های درسی و پارادایم هایی که جامعه شناسی 
کرواسی  بر اساس آنها بسط یافته است چگونه  عمل می کنند؟ نسبت 

کار چگونه است؟ میان دانشگاه و بازار 
دوران  در  مارکسیسم  سیطرۀ  علی رغم  کرواسی،  جامعه شناسی  ی.ل: 
سوسیالیستی، صرفًا بر پایۀ یک پارادایم بسط نیافته است. اولین دپارتمان 
در دانشگاه  فقید در سال 1963  پروفسور رودی سوپِک  را  جامعه شناسی 
گرب تأسیس کرد؛ او کسی بود که جامعه شناسی را از نظر تجربی و نظری،  زا
کسیس می انگاشت.  رشتۀ زمینه اِی تفکر انتقادِی جای گرفته در فلسفۀ پرا
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کارهای خودشان را صرف نظر از آن سّنت و همزمان  برخی جامعه شناسان 
در درون همان روح تفکر انتقادی، تحت تاثیر پارادایم های دیگر به تدریج 
و  ساختاری  کارکردگرایی  سنت  تاثیر  تحت  مثال  عنوان  به  کردند،  تولید 
کرواسی  معاصر  جامعه شناسی  نمادین.  متقابل  کنش  یا  گو  شیکا مکتب 
است.  خود  چندپارادایمِی  ماهیِت  در  جهان  جامعه شناسی  از  بازتابی 
می کوشند  هریک  و  دارد  وجود  جامعه شناسی  دپارتمان  پنج  کرواسی  در 
موضوعات و مفاهیم و رویکردهای روش شناختِی خاص خود را بپرورانند. 
جامعه شناسی مانند بسیاری از رشته های دیگر با معارضات فناوری جدید 
و حرفه های جدیدی مواجه است. من فکر می کنم جامعه شناسی به منزلۀ 
دیدگاهی  ارائۀ  در  نوعی اش  خصوصیات  با  پژوهشی،  و  تحصیلی  رشته 
»کّلی و جامع« و دانش عمیق عمومی و مهارت های روش شناختی و آماری 
کار  می تواند حرفه های جامعه شناختی را در موقعیت بسیار خوبی در بازار 
جامعه شناسی  غ التحصیالن  فار کرواسی،  در  که  واقعیت  این  دهد.  قرار 
سنتی  چندان  نه  مشاغل  گستردۀ  طیف  نیز  و  دارند  پایینی  بیکاری  خ  نر
گرفته تا دولت محّلی، اظهارات من را  جامعه شناسی در بخش غیردولتی 

تائید می کند.

ل.ک:جامعه شناسی مردم مدار روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. 
درباره ی این جامعه شناسی در کرواسی و امکان هایی که برای تشریک 

مساعی منطقه ای می آفریند چه نظری دارید؟
با  گفتگو  برای  که  جامعه شناسی ای  مردم مدار،  جامعه شناسی  ی.ل: 
کادمیک شکل گرفته، در کرواسی به طور گسترده ای  مخاطبان مردمِی غیرآ
از مأموریت های جامعه شناسی پذیرفته شده است. تعهد  به عنوان یکی 
افتاده است،  از جاها  مقبول  بسیاری  در  که  نهادینه شده  این دیدگاه  به 
که جامعه شناسی مردم مدار چطور  بحثی را دربارۀ این موضوع برانگیخته 
به جامعه شناسی متمایل به سیاستگذاری های عمومی ربط پیدا می کند. 
این مأموریت ها مکمل یکدیگر هستند و هردو رویکرد اجزاء بسیار مهمی از 
جامعه شناسی هستند و یکدیگر را تقویت می کنند. تخصص جامعه شناختی 
جزء ضروری تحلیل سیاست گذاری است. ما باید بازده برنامه های درسی را 
بهبود بخشیم تا مهارت های الزم برای جامعه شناسی سیاست گذاری را در 

جهت توسعۀ نیرومندتِر همکاری منطقه ای بپرورانیم.

در  ترکیه  و  غربی  بالکان  کشورهای  »ادغام  مقالۀ  در  ل.ک:شما 
یادرانکا  همراه  به  تجربی«  شواهد  پاره ای  چارچوبی:  برنامه های 
بالکان  کشورهای  همکاری  موانع  دربارۀ  پرکوویچ  یوراژ  و  سوارش 
گفته اید.  غربی و ترکیه در برنامه های چارچوبی اتحادیۀ اروپا سخن 

نتایج و دستاوردهای جدید چه هستند؟ 
گذشته، پیشرفت زیادی  کوزوو در طی دهۀ  که می دانم  ی.ل: تا آنجا 
کرده است، اما زیرساخت تحقیقاتی آن هنوز رضایت بخش نیست. این طور 
غربی  بالکان  کشورهای  روبروی  موانع  دریافته ایم  تحقیقمان  در  ما  که 
که جامعۀ تحقیقاتی اتحادیۀ اروپا با آن روبرو  از همان نوع موانعی است 
محنت آورتر  غربی  بالکان  کشورهای  برای  موانع  این  بر  غلبه  اما  است، 
در  بیشتر  مشارکت  و  زیرساخت  در  چشمگیر  پیشرفت  است.   دشوارتر  و 
همکاری های تحقیقاتی و نوآوری بین المللی، بدون سرمایه گذاری بیشتر در 
بخش تحقیق محقق نخواهد شد. سیاستگذاران علوم مّلی باید اقداماتی 
که هم محققان فردی و هم نهادهای تحقیقاتی به مشارکت  انجام دهند 
در تحقیقات بین المللی و پروژه های نوآوری ترغیب شوند.  اقدامات ویژۀ 
کند.  ترغیب  را  محققان  جابجایی  و  تحقیقاتی  همکاری  باید  انگیزشی 

آموزش نیز باید با تحقیقات درهم تنیده تر باشد.
باید به ظرفیت سازی در سطح مؤسسات تحقیقاتی توجه ویژه ای شود. 
از مساعدت های مؤسسات  داد محققان  این که تحلیل ها نشان  با وجود 
می رسد  نظر  به  هستند،  راضی  نسبتًا  رهبرانشان  کوشش های  از  و  خود 
گاهِی آنها به مساعدت های بیشتری  این رضایت عمدتًا ناشی از فقدان آ
میانجی ها-  سیستم  ایجاد  باشند.  داشته  را  توقعش  می توانند  که  است 
که در مؤسسات بزرگتر و دانشگاه ها  شبکه ای از مشاوران یا مدیران علمی 
محققان/  میان  رابط  عنوان  به  که  ذینفع-  احزاب  کنسرسیوم های  یا 

مؤسسات و ادارۀ کل اتحادیۀ اروپا عمل کنند، مفید خواهد بود.

ل.ک:پیشنهاد شما برای مقابله با خطرات بی ثبات سازی منطقه 
چیست؟

ی.ل: سوال دشواری است. منطقۀ ما همیشه در معرض خطرات زیادی 
کل جهان را  که  بوده است؛ از اختالفات محّلی و مّلی و قومی تا خطراتی 
مانند  کنیم،  اجتناب  آنها  از  نمی توانیم  می رسد  نظر  به  و  می کند  تهدید 
بحران مهاجرت و تروریسم جهانی. کنار آمدن  با بحران ها وقتی کشورهای 
کوچک همسایه »در وضعیت مشترکی با ما هستند« و با مسائل مشابهی 
گفتگوی باز  گریبانند، همیشه آسان تر است. تشریک مساعی و  دست به 
صرف نظر از تفاوت ها بهترین ابزار برای حل مشکالت مشترک است.  البته 
کردن آسان تر است، اما من هیچ راه دیگری نمی بینم.   حرف زدن از عمل 
برای  خوبی  زمینۀ  شود،  تضمین  منطقه  کل  اقتصادی  رونق  که  زمانی 
تشریک مساعی خواهیم داشت. مرزهای باز و ارتباطات آزاد از شرایط الزم 

آن است. 

کوزوو،  که برای یافتن راه حلی برای بحران  ل.ک:حقیقت این است 
میان منابع مهم سیاسی و دیپلماتیک و نظامی و همچنین بسیاری 
به  توجه  با  داشت.  وجود  جهانی  تعهدی  بین  المللی  مؤسسات  از 
محاسبات  و  منطقه  در  برتری خواهی  و  تعصب  ناخوشایند  فضای 
کوزوو و  ژئوپولیتیک قدرت های بزرگ، امکانات را برای عملکرد دولت 

دیگر کشورهای حوزۀ بالکان چطور ارزیابی می کنید؟
کوزوو نیستم و در واقع دربارۀ مسائل جاری بسیار  ی.ل: من متخصص 
کم می دانم. به طور کّلی با این اظهارنظر موافقم که کشورهای حوزۀ بالکان، 
نمی توانیم  سادگی  به  که  است  باری  این  و  دارند  طوالنی  بسیار  پیشینۀ 
کم توسعه ترین منطقۀ  که از  کوزوو جوان ترین دولتی است  زمین بگذاریم. 
گذار  و  مدرنیزاسیون  بسیاِر  معارضات  با  و  است  برآمده  سابق  یوگسالوی 
دیرهنگام مواجه است.  این موضوع وابستگی این کشور به مؤسسات مالی 
کنونی اتحادیۀ  کرده است.  بحران  بین المللی و قدرت های بزرگ را بیشتر 
اروپا، گسترش آن را به همۀ کشورهای حوزۀ بالکان، که شاید ثبات بیشتری 
را برای منطقه به ارمغان آورده باشند، به تأخیر انداخته است. تعصب و 
برای  ستیزشان  در  سیاسی،  نخبگان  دستان  در  ابزارهایی  برتری خواهی 
قدرت سیاسی است. کوزوو با جمعیتی که بالغ بر نیمی از آن جوان هستند و 
خ بیکاری بسیار باالیی که دارد، در معرض خطر بحران های دامنه داری  با نر
کند. تقویت  است، مگر این که پاره ای از تغییرات ساختاری جّدی را اعمال 
آموزش برای این که به دانش آموزان بیاموزیم طبق تفکر مستقل خودشان 
کنند، مهمترین ماموریت در این فرایند است. در غیر این صورت با  عمل 
که نسل هزارۀ منطقه بیشتر از نسل والدین  این تهدید مواجه خواهیم شد 
و حتی بیشتر از مادربزرگان و پدربزرگانشان در دام ناسیونالیسم و قوم گرایی 
و توتالیتاریسم بیفتند.  نظریه و تحقیقات جامعه شناختی می تواند در ایجاد 
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اعتماد و همکاری در منطقۀ ما برای مبارزه علیه بالکانیزاسیون یاری رساند. 

بیشتر  گسترش  با  که  دارد  وجود  خطری  هیچ  می کنید  ل.ک:فکر 
گون دنیا آرزوی بازگشت  گونا سرمایه داری، شهروندان در بخش های 
غیرمسئوالنه  سرمایه داری  بکنند؟  را  دیگری  حکومتی  نظام های  به 
بحران  در  آورده،  پدید  را  بیشتری  اجتماعی  بی عدالتی  آنجایی که  از 
اروپای  در  باالخص  موضوع  این  است.  گرفته  قرار  ژرفی  ساختاری 
طبقۀ  جایی که  می شود،  دیده  ح  وضو به  شرقی  جنوب  و  شرقی 
در  آمده،  کار  روی  کمونیستی  رژیم های  سقوط  از  پس  که  سیاسی 
شده  تشکیل  فاسد  سیاسی  نخبگان  از  اتفاقش  به  قریب  کثریت  ا
که نهادهای حکومت قانون افول داشته اند.  است و همچنین جایی 

توضیحات و پیشنهادات شما چیست؟
مرحلۀ  وارد  جهان،  سراسر  در  جمعیت  از  فزاینده ای  بخش  ی.ل: 
دموکراسی  در  را  راه حل  بسیاری  شده اند.  نمایندگی  دموکراسی  با  منازعه 
مستقیم و مدل های حکومتی دیگر می بینند، هرچند هیچ یک از اینها در 
دموکراتیزاسیون فرایندهای تصمیم گیری و اثرگذاری عموم بر طیف وسیع 

مسائل، بهبود مورد انتظار را به ارمغان نیاورده اند. 
را  شهروندان  از  بسیاری  گذار  حال  در  جوامع  در  دموکراتیزاسیون  روند 
کرده است. پاسخ به این مشکالت، از یک جهت در جنبش های  نا امید 
مختلف  جنبش های  در  دیگر  جهت  از  و  مستقیم  دموکراسی  هوادار 
کنون، سرمایه داری  پوپولیستی ظهور و بروز یافته است.  این جنبش ها تا
رفاقتی را که نوع غالب در منطقه است، به طور جدی به خطر نینداخته اند.

کردن قدرت بخش های مالی  کامی در محدود  نقصان دموکراتیک در نا
گذار از سوسیالیسم  و نخبگان سیاسی فاسد بیش از هر چیز مشهود است. 
شرقی  اروپای  در  را  گونی  گونا مدل های  دموکراسی،  لیبرال  نظام های  به 
مدل های  تا  آزادی  بازار  مدل های  از  است،  آورده  پدید  شرقی  جنوب  و 
اجتماعی تِر شرکتِی سرمایه داری. منطقۀ ما عالوه بر جنگ از بسط یک یا 
سرمایه داری  یابد؛  خالصی  نتوانسته  هم  سیاسی  سرمایه داری  نوع  چند 
کم  کشورهای منطقه حا که به نظر می ر سد در حال حاضر در همۀ  سیاسی 
که منطقۀ ما در مقایسه  با جهان، نابرابری  است. علی رغم این واقعیت 
با طبقات  ثروتمند  اندک نخبگان  ندارد، شکاف میان  اجتماعی چندانی 
متوسط بینواسازی شده )impoverished( در حال عریض تر شدن است.  به 
نظر من سیاست تسامح صفر نسبت به فساد در فضای سیاسی و استقالل 
اشتغال  افزایش  موجب  که  اقتصادی  جدید  مدل های  و  قضایی  نظام 

خواهد شد، برای هر اقدام مثبتی ضروری است.

که  مصاحبه ای  در  گیدنز  آنتونی  بریتانیایی،  ل.ک:جامعه شناس 
گذراندن مرحله ای  که اتحادیۀ اروپا در حال  گفت  با او انجام دادم، 
میان  در  آن  به  اعتماد  و  است  تش  تحوال از  دشوار  فوق العاده 
شهروندانش در برخی از کشورهای عضو به شدت پایین آمده است. 

کرواسی را در بحران های اروپا و جهان چگونه می  کوزوو و  موقعیت 
کرد؟  توان درک 

 )Eurosceptic( اروپا  به  ک  شّکا هیچ گاه  من  این که  وجود  با  ی.ل: 
سریعی  و  درست  ابزار  اروپا  دیوان ساالران  که  است  واضح  نبوده ام، 
قدرت  ناهمخوانِی  ندارند.  اروپا  در  آمده  به وجود  مسائل  با  مقابله  برای 
نهادینه شده در بروکسل و اتحادیۀ اروپا با سطح پایین پاسخگویی که برای 
همۀ تحرکات به تأخیرافتاده و خط مشی های بد به عهده می گیرند، سبب 
کاهش اعتماد به اتحادیۀ اروپا شده است.  این چیزی است باید تغییری 
کند. بحران اروپا نتیجۀ سیاست های تعدیل نشدۀ پولی و مالی است. بازار 
کاال نمی تواند با چنین ترتیبات مختلفی در منطقۀ  کار و سرمایه و  مشترک 

یورو عمل کند. 
ک.ل: گیدنز همچنین گفت که فقط با پیشرفت بیشتر اتحادیۀ اروپا 
کشورهای حوزۀ بالکان را به طور بالقوه حّل و فصل  می توان مسائل 
کرواسی به  که صربستان از  که عنصر راه گشا این است  گفت  نمود. او 
امید  او  کند و در این صورت  اتحادیه دنباله روی  کشور عضو  عنوان 
کوزوو  که چنین روندی راه را برای عضویت متعاقب  پرتب و تابی دارد 
کشور  کوزوو  که  آنجایی  از  این است:  نیز هموار سازد. پرسش من 
معارضات  با  هنوز  شده،  مستقل  پیش  سال  ده  که  است  کوچکی 
زیادی، به خصوص در روند آزادسازی روادید و ادغام در اتحادیۀ اروپا 
آزاد  ارتباط  کردن جابجایی و  انزوا در حال محدود  روبرو است.  این 
کشورهای اروپایی و فرهنگ ها و دسترسی به فرصت های  ما با سایر 
شغلی اروپا و به رسمیت شناختن ما در بازار اروپا است، این در حالی 
که 60 درصد جمعیت ما زیر 25 سال سن دارند. ما به ادغام و  است 
عضویت در اتحادیۀ اروپا احساس نیاز می کنیم. پیشنهاد شما این که 

کارهای باید انجام شود؟ کوزوو در اروپا چه  برای ادغام 
ی.ل: من هم با همکار سرشناسم موافقم. پیشنهاد من دنبالۀ بحثی 
ح کردم. از ادغام در اتحادیۀ  است که پیش تر در پاسخ به پرسش قبلی مطر
هماهنگ سازی  فرایند  سرعت  است  ممکن  چون  می شود  جلوگیری  اروپا 
کوزوو  کمکی نمی کند. من آرزوی  کوزوو  را پایین بیاورد. مهاجرت بزرگ از 
گرفتن تجربۀ »راه طوالنی و  با در نظر  را،  اروپا  برای عضویت در اتحادیۀ 
کرواسی برای پیوستن به آن درک می کنم. به  نظر می رسد  پرپیچ و خم« 
برای ادغام بیشتر باشند،  تأمین اجتماعی پیش شرط های اصلی  ثبات و 
بلندتر  اروپا[ حصارها  اتحادیه  به  نامزدهای جدید ]پیوستن  با  این که  ولو 
شده باشد. من همچنان به آیندۀ اتحادیۀ اروپا و مزایای عضویت در آن 
کام مانده  کشورهای )نیمه(حاشیه اِی اروپایی باور دارم.  انتظارات نا برای 
که آهسته تر از آن چه در ابتدا انتظار  کیفیت زندگی و مزایایی  از بهبود فورِی 
و  اجتماعی  اصالحات  از  نباید  هستند،  آمدن  دست  به  حال  در  می رفت، 

اقتصادی دلسردتان کند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Labinot Kunushevci >labinotkunushevci@gmail.com>
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<بــــــیــــــگانگانقــــــــــــدرتــــــمــــــند:
تــــــوســـــعه گران امــــالک و مســــتغالت و  

        مقاومت دهقانان در چین
یو دو، دانشگاه ویسکانسین مدیسون آمریکا و عضو کمیتۀ تحقیقی توسعۀ منطقه ای و شهری انجمن بین المللی جامعه شناسی

که به  در مقابل خانه ای نیمه مخروبه در حاشیۀ یکی از شهرهای چین 
کارمند  سرعت در حال رشد است، یک نفر مقاومت کنندۀ »خانۀ میخی«، 
کرد، وی متهم به آزار و  ک را با دو چاقوی آشپزخانه دنبال  دفتر توسعۀ امال
اذیت مداوم در »گنگ خرابکاری« و تهدید به قتل فرد توسعه گر شده است.  
گذشته اغلب اهالی روستانشین دست از حفظ خانه هایشان  در چندسال 
که در ازای زمینشان غرامت بگیرند و به  کشیده اند، در عوض پذیرفته اند 
کنند. اما در این روستا بیست  کشیده نقل مکان  آپارتمان های سر به فلک 
باز زده بودند. سه ماه بعد، وقتی من برای  از نقل مکان سر  خانۀ میخی 
انجام پاره ای از تحقیقم دربارۀ سیاست های شهری سازی در چین با یکی 
که  زیرا  وحشت کردم،  و  دیدم  چیزهایی  شدم،  همراه  ک  امال کارمندان  از 
بولدوزرها سر رسیدند تا خانۀ روستایی دو طبقۀ مقاومت کننده ای را متالشی 
کنند. فرد مقاومت کننده بنزین را در اطراف خانه اش ریخت، مخزن بنزین 
را آتش زد، درش را بست، روی پشت بام رفت و منتظر انفجار شد تا جان 

خود را بگیرد. 
کردم دو نفر از اعضای بسیار ماهر تیم امنیتی  که من مشاهده  اما آن طور 
کشیدند.  پایین  از بامش  را  شخصِی شرکت توسعه گر، فرد مقاومت کننده 
کار انداختند تا  کردند و بولدزرها را به  سایرین آتش را زبردستانه خاموش 
که در صبح  کنند. این دهمین »خانۀ میخی« بود  ک یکسان  خانه را با خا

خانۀ میخی نیمه تخریب شده ای در روستاشهری در شرق چین، ژوئن 2017، عکس از یو دو.

کمتر از یک سال طول  کرده بودند؛ از بین بردِن ُنه تای اول  آن روز تخریب 
استفاده  خانه هایی  برای  که  است  اصطالحی  میخی  خانۀ  بود.  کشیده 

می شود که کشاورزانی صاحبش هستند و سرسختانه آن را حفظ کرده اند.
زمین ها  از  گسترده   مالکیت  سلب  موجب  چین  در  سریع  شهری سازی 
شده است: میلیون ها خانوار دهقان خلع ید شده و با حداقل غرامت جابجا 
گذشته ساختارهای قانونی و نهادی   ای  شده اند. دولت مرکزی در ده سال 
کاربری زمین )land conversion( نظارت  که بر تغییر  کرده است  را اصالح 
کشاورزی هستند. اما از  می کنند و در پِی حمایت از دهقانان و زمین های 
که فروش زمین هنوز منبع اصلِی درآمد شهرداری های محلی است،  آنجا 
مقامات محلی در سرتاسر چین همچنان در حال سلب مالکیت از زمین های 
برای  مسکونی  نواحی  کاربری  تغییر  و  دهقانان  جابجایی  و  کشاورزی 

استفادۀ تجاری هستند. 
اعتراضات  اغلب  به  است  زمین  آن  مبنای  که  نارضایتی هایی  امروزه 
که همۀ راه حل های دیگر از درون تهی  مردمی چین دامن زده است: وقتی 
اخالقی  اهرمی  مثابۀ  به  خود  بدن های  از  که  مأیوس  دهقاناِن  شده اند، 
استفاده می کنند و سرسختانه همچون میخی که بر زمین کوفته شده باشد، 
خانه های قدیمی شان را حفظ می کنند، برای حفظ معیشت روستایی شان 

دست از جان می شویند.
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اغلب بحث های جامعه شناختی دربارۀ مقاومت و کنترل مردمی در چین 
شهرداری  حکومتی  حوزه های  و  می چرخد  دولت-جامعه  تفکیک  حول 
زمیِن  به  وابسته  مقاومت  کردن  خاموش  اصلِی  بازیگران  را  بخشداری  و 
از  دیگر  یکی  دولت،  بازیگران  بر  خاص  تمرکز  این  اما  می دانند.  دهقانان 
ک  امال خصوصِی  توسعه گراِن  می گیرد:  نادیده  را  سرکوب  قدرتمند  منابع 
به  کشور  این  تازۀ  رویکرد  نتیجۀ  که مقامات محلی چین در  و مستغالت 
سرمایه گذاری در زیرساخت های شهری، به آنها اجازه داده اند از دهقانان 

سلب مالکیت کرده و آنها را خلع  ید کنند.
تأمین بودجۀ  برای  حوزه های حکومتی محّلی چین به مدت دو دهه 
ک و مستغالت، متکی بر وام های  تسویۀ دیون و ارتقاء ]شرکت های[ امال
سلب  برای  بانکی  وام های  سال 2016  از  مرکزی  دولت  اما  بودند؛  بانکی 
و در عوض دولت های محّلی  کرد  اعالم  کیدًا ممنوع  ا را  زمین  از  مالکیت 
کرد تا صندوق اوراق قرضۀ شهری را توسعه دهند. به هرتقدیر  را تشویق 
بسیاری از مقامات محّلی به جای اتکاء به بازارهای نوپای اوراق قرضه، 
ک و مستغالت کمک  از هم پیمان محّلی –یعنی توسعه گران خصوصِی امال

طلبیدند.
که  کار میدانی ام بین سال های 2016 تا 2018 شاهد بودم  من در طی 
از  مالکیت  سلب  مراحل  همۀ  در  فعاالنه  مستغالت  و  ک  امال توسعه گران 
ک، استراتژی های  کارگزاران امال که  زمین مشارکت دارند، همچنین دیدم 
کار می اندازند تا فعاالنه ادعاهای دهقاناِن مقاومت کننده را  متعددی را به 

نسبت به زمین تضعیف کنند.  
چین  محلی  مقامات  داشته  اند،  اذعان  ناظران  از  بسیاری  که  آن طور 
کردن اهالی مقاومت کنندۀ خانه های میخِی ، به »ارازل  کت  گاهی برای سا
آشفته  است  ممکن  منازعات  این  اما  داشته اند.  اّتکا  گماشته«  اوباش  و 
شود: بسیاری از اعضای مرکزی دهکده با دهقاناِن هم طبقۀ خود احساس 
از  این که  به جای  دارد مقامات رسمی محلی  امکان  و  همدردی می کنند 
حتی  و  بپیوندند  خود  هم طبقۀ  روستائیان  به  ببرند،  فرمان  خود  مافوِق 

خودشان هم به اهالی خانه های میخی تبدیل شوند. 
گر  خشونت افسارگسیخته ممکن است به تلفات و رسوایی بینجامد. ا
را  مرکزی  حکومت  دهد،  عکس  نتیجۀ  استراتژی  این  شاید  شود،  چنین 
و موقعیت شغلی دیوان ساالران محلی  کند  گاهی مجبور به سخت گیری 
به  خشونت  برون سپاری  با  محلی  حکومتی  حوزه های  کند.   خدشه دار 
از سرزنش شدن برای  ک و مستغالت، به دنبال اجتناب  توسعه گراِن امال
کارآمد پیش ببرند.  هر گونه سرکوب هستند تا خلع ید و تخریب را به نحوی 
توسعه گران می توانند تبهکاران مجّرب را )تحت عنوان »تیم تخریب«( به 
که قباًل با تخریب موفقیت آمیز خانه های میخی  گیرند؛ تبهکارانی  خدمت 
در دهکده های دیگر،  به سبب خلع ید »با تلفات صفر« برای خود شهرتی 

کرده اند.  دست و پا 
اعضای تیم تخریب، مقاومت کنندگان را از خانه هایشان بیرون می کشند، 
اما از صدمه زدن ]به افراد[ خودداری می کنند؛ به آنها پول پرداخت می شود 
کتک خوردن از روستاییان را در این فرایند به جان  تا چنان که باید خطر 
ک و مستغالت  گاِه امال که هم مقامات محلی و هم منابع آ بخرند. آن طور 
به من یادآور شدند، حوزه های حکومتی محلی و استانی مایلند فقط زمانی 
احتمااًل  که  باشند-  کرده  گزارش  را  اعتراضات  رسانه ها  که  کنند  دخالت 

که خلع ید تلفات جّدی به همراه داشته است یا تعداد بسیار  زمانی است 
زیاد و غیرمعمولی درگیر حادثه شده اند. این نیروهای امنیتی خصوصی با 
به حداقل رساندن صدمات فیزیکی، »سیاسِت بدن« اهالِی مقاومت کنندۀ 
را  مرکزی  دولت  دخالت  احتمال  و  می کنند  تضعیف  را  میخی  خانه های 

پایین می آورند. 
این  میخی  خانه های  مقاومت کنندۀ  اهالِی  دراز مّدِت  ایستادگی  البته 
باز  سر  خود  خانه های  ترک  از  که  دهقانانی  می کند.  پیچیده  را  روندها 
که به  می زنند، موجب تأخیرهای طوالنی   و پرداخت  بهره هایی می شوند 
ک و مستغالت  سرعت در حال انباشته شدن هستند و گاهی شرکت های امال

کوچک و متزلزل را به ورطۀ ورشکستگی می کشاند.
روبرو  مستغالت  و  ک  امال غول پیکِر  آدم های  با  مقاومت کنندگان  اما 
اهالی  آنگاه  برآیند،  روند  در  تأخیر  اندکی  پِس  از  می توانند  که  می شوند 
در  میخی  خانه های  اهالی  می شوند.   سالح  خلع  اساسًا  میخی  خانه های 
مقاومت روزمرۀ خود آزار و اذیت مداوم تیم های تخریب را تاب می آورند: 
حکومتی  حوزه های  و  بشکنند  را  پنجره هایشان  شرور  افراد  است  ممکن 
محلِی شهرداری آب و برق را به روی آنها ببندند.  رنج و عذاب جسمی و 
ک  روانی درازمّدت برای بسیاری از این مقاومت کنندگان ممکن است خطرنا
باشد و سبب سکتۀ مغزی و حمله های قلبی و اضطراب یا افسردگی شود. 
می درند،  هم  از  را  خانه ها  یورش،  واپسین  در  بولدوزرها  که  آن هنگام 
ک و مستغالت، از پیش مقاومت کنندگان را از لحاظ ذهنی  توسعه گران امال

و جسمی از رمق انداخته اند.
مبارزه  منصفانه  غرامت  برای  جملگی  میخی  خانه های  اهالی  گرچه  ا
خانوارها  از  بسیاری  است.  متفاوت  مقاومت  برای  دالیلشان  می کنند، 
که  زیرا  می گیرند،  پی  را  خود  بی اماِن  مبارزات  شهری  نواحی  حوالی  در 
کنان  »سا از  بسیاری  می کند:  قطع  را  درآمدشان  منبع  تنها  آنها  جابجایِی 
دهکده های شهری« روی آپارتمان های خود خانه های چندطبقه می سازند 
کارمندان اداری اجاره می دهند، یا در  کارگران مهاجر و  و اتاق هایش را به 
طبقۀ همکف کسب و کار کوچکی به راه می اندازند. دهقانان در محله های 
تبدیل  میخی  خانه های  کنان  سا به  است  ممکن  حاشیه ای  روستایی 
که به ایشان عرضه می شود.  شوند زیرا وسعشان به خانه هایی نمی رسد 
کمک به فرزندانشان برای خرید آپارتمان،  نسل های قدیمی اغلب پس از 

در خانه های نیمه مخروبه می مانند و جای دیگری برای زندگی ندارند. 
این  تقدیر[  هر  ]به  می شوند،  »میخ«  چطور  دهقانان  که  نیست  مهم 
که مقاومت کننده ای  منازعات قربانی می گیرد. در دهکده ای شاهد بودم 
ک و  کارمند حوزۀ امال سالخورده خشمگینانه خود را زیر اتومبیل پارک شدۀ 
مستغالت انداخت و قسم می خورد که انتقام خواهد گرفت.  مقاومت کننده 
کسی را به او نزدیک می شد، تهدید به  چماق بلندی را تکان می داد و هر 
کند. صورت فرد  که قصد داشت او را آرام  زدن می کرد، از جمله همسرش را 
مقاومت کننده قرمز شد و دچار تنگی نفس شده بود و همسرش زیر گریه زد. 
گر ما این چنین به این  گریه می گفت: » به خاطر قلبش است. ا همسرش با 
زندگی ادامه دهیم، می دانم که یک روز حملۀ قلبی زندگی اش را می گیرد«. 

اما ظاهرًا کسی توجه نمی کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Yue Du >yue.du@wisc.edu>
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رائیسا-گابریال زامفیرسکو دایانا-الکساندرا دومیترسکو یولیان گابور رودیکا لیسینو

مادالینا مانئا بیانکا میهایال آندرئا مولدوینو

وانا-النا نگریا میورا پاراسکیو

گفت و گوی
جهانی
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دانشگاه  دکترای  دانشجوی  کنون  هم ا زامفیرسکو  رائیسا-گابریال 
دانشکدۀ  از  را  جامعه شناسی  در  کارشناسیش  مدرک  است.  بخارست 
و دو  گرفته است  دانشگاه بخارست  اجتماعی  و مددکاری  جامعه شناسی 
کارشناسی ارشد دارد، یکی در رشتۀ مدیریت اطالعات در مقابله با  مدرک 
تروریسم )دانشگاه اطالعات ملی »میهای میتازول«، در رومانی( و دیگری 
دانشگاه  مشترک  )برنامۀ  امنیت  مطالعات  و  اطالعات  تحلیل  رشتۀ  در 
گونی  گونا حوزه های  به  وی  رومانی(.  اطالعات  سازمان  و  بخارست 
عالقه مند است از امنیت تا مطالعات جنسیت و تحلیل خوشه ای. تزش بر 
این موضوعات خاص تمرکز دارد: تلویزیون، خاصه برنامه های تلویزیونی 
امریکایی. به تازگی وی در میزگردهای آمار و جامعه شناسی سیاسی مشغول 

تدریس است. 
دایانا-الکساندرا دومیترسکو دانشجوی دکترای رشتۀ جامعه شناسی 
در دانشگاه بخارست است. از دانشکدۀ جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی 
دو  و  است  گرفته  جامعه شناسی  کارشناسی  مدرک  بخارست(  )دانشگاه 
کارشناسی ارشد یکی در رشتۀ رسانۀ جهانی و ارتباطات )دانشگاه  مدرک 
وارویک انگلستان( و دیگری در زمینۀ تحلیل اطالعات و مطالعات امنیت 
به  دارد.  رومانی(  اطالعات  سازمان  و  بخارست  دانشگاه  مشترک  )برنامۀ 
»مؤسسۀ  اجتماعی  علوم  بخش  پروژۀ  مدیر  دستیارهای  از  یکی  تازگی، 
پژوهشی دانشگاه بخارست« )ICUB( شده است و در زمینۀ روش شناسی 

پژوهشی میزگرد برگزار می کند. 
کنون دانشجوی دکترای دانشگاه بخارست است. وی  یولیان گابور  هم ا
ک گذاری  کی و از آن هم خاص تر به حوزه هایی مانند اشترا به  اقتصاد اشترا
و  پایداری  دوچرخه،  آنالین  ک گذاری  اشترا کی،  اشترا حمل ونقل  ماشین، 
کاربران متمرکز  رایگان سواری عالقه مند است. تز مردم نگارانۀ وی بر رفتار 
کار می کند و  است. وی همچنین در سازمان مردم نهادی زیست محیطی 
که »دانش به همراه پژوهش، خالقیت و فناوری  خوش بینانه برآن است 

می توانند بسیاری از مشکالت آینده را حل کنند«.
کنون دانشجوی دکترای دانشگاه بخارست است. وی  رودیکا لیسینو ا
کارشناسی ارشد مطالعات امنیت از دانشکدۀ جامعه شناسی و  یک مدرک 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه  مددکاری اجتماعی و یک مدرک 
اجتماعی  علوم  حوزۀ  در  پیشرفته  مطالعات  عالی  مدرسۀ  و  بخارست 
)EHESS( پاریس دارد. عالیق پژوهشیش بر جامعه شناسی آموزش متمرکز 
کنون مشغول مطالعۀ ترک تحصیل  در رومانی است و به طور  است. هم ا
کنشگران اجتماعی دخیل در ترک تحصیل  خاص به علت ها، معلول ها و 

رؤیت ناپذیر توجه دارد.  

مادالینا مانئا  کارشناسی سیاست را از دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان 
کارشناسی ارشد پژوهش جامعه شناختی پیشرفته را از دانشگاه بخارست  و 
گرفته است. وی از زمان آغاز مطالعات دکترایش، در دو پروژۀ بین المللی 
گروهی  »تحرک جوانان« و »مهاجرت موقت« به عنوان دستیار پژوهشی 
فعالیت  بخارست  دانشگاه  مهاجرت«  مطالعات  »مرکز  در  پژوهشگران   از 

می کند. 
جامعه شناسی  دانشکدۀ  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  میهایال  بیانکا 
بر  وی  پژوهشی  عالیق  است.  بخارست  دانشگاه  اجتماعی  مددکاری  و 
اثر  شبکه های نویسندگی مشترک تراملی متمرکز است. در این حوزه وی 
کارش  تراملی شدن بر زایایی علمی پژوهشگران را تحلیل می کند. وی در 
مدیر  وی  کنون  هم ا می گیرد.  بهره  فردی  و  اجتماعی  شبکۀ  تحلیل  از 

ویراستاری نشریۀ نقدوبررسی بین المللی پژوهش های اجتماعی است.
جامعه شناسی  دکترای  دانشجوی  کنون  هم ا مولدوینو،  آندرئا 
کارشناسی ارشدش را نیز از دانشکدۀ  دانشگاه بخارست است. وی مدرک 
جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی گرفته است. محورهای پژوهشی اصلی 
پیوند  پژوهش-توسعه-نوآوری  بخش  در  مرکزی  و  عمومی  ادارۀ  با  وی 
گرفته  گسترده ای دارد، از ادارۀ عمومی  خورده است. وی حوزه های عالقۀ 
کنون در زمینۀ  تا تبعیض سنی در رمان های مصور و فکاهیات مصور. هم ا

روش شناسی علوم اجتماعی میزگردهایی برگزار می کند. 
کنون دانشجوی دکترای رشتۀ جامعه شناسی است.  وانا-النا نگریا هم ا
کارشناسی ارشدش را از دانشگاه بخارست  کارشناسی و مدرک  وی مدرک 
اجتماعی  نابرابری های  حول  اصلیش  پژوهشی  موضوعات  است.  گرفته 
و مطالعات جنسیت می گردد و بر نابرابری جنسیتی اقتصادی و تبعیض 
شغلی جنسیتی در بازار کار رومانی تمرکز دارد. همچنین وی دستیار آموزشی 

دوره ای درسی دربارۀ روش و تکنیک های پژوهش جامعه شناختی است. 
است.  روان شناسی  و  جامعه شناسی  دانش آموختۀ  پاراسکیو  میورا 
بخارست  دانشگاه  در  جامعه شناسی  رشتۀ  دکترای  دانشجوی  کنون  هم ا
مجرمان  برای  که  است  گروهی  برنامه ای  دربارۀ  وی  دکترای  تز  است. 
که در بازداشت به سر می برند یا از خدمات آزادی مشروط بهره  جنسی ای 
آزادی  مشاور  سمت  در  کنون  هم ا همچنین  است.  شده  طراحی  می برند 

مشروط مشغول کار است.  


